
 

Markmið með áætluninni 
 

Markmið áætlunarinnar er að vinna á móti einelti, kynferðislegri áreitni og annarri ótilhlýðlegri 

háttsemi á vinnustað.  Unnið er í samræmi við reglugerð nr. 1000/20041 og Greinagerð með 

reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnustöðum
2 en samkvæmt ákvæðum reglugerðarinnar skal 

vinnuveitandi stuðla að markvissum forvörnum og aðgerðum gegn einelti á vinnustað.  

Rannsóknir í nágrannalöndum sýna að 3-10% starfsmanna verði fyrir einelti á vinnustað.  Einelti og 

kynferðislegt áreiti hefur mikil áhrif á andlegan líðan og starfsánægju fólks.  Í ljósi þessa er mikilvægt 

að vinna markvisst gegn einelti og kynferðilegu áreiti, fyrirbyggja og uppræta, sé það til staðar.  Einnig 

er mikilvægt að vinna að góðum starfsanda á vinnustöðum og stuðla að vellíðan starfsfólks,  en slíkt 

er ábyrgð allra starfsmanna.   

Einelti og kynferðisleg áreitni er ekki einkamál þolanda og geranda heldur er mikilvægt að allir séu 

meðvitaðir og bregðist við hafi þeir grun um eða viti um slíkt.   

Skilgreiningar 
 

Einelti: 
Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að 

niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist 

að.  Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir.3 

Einelti getur tekið á sig ýmsar myndir t.d: 

• Að starf, hæfni og verk þolandans eru  lítilsvirt 

• Að draga að ástæðulausu úr ábyrgð og verkefnum 

• Að gefa ekki nauðsynlegar upplýsingar 

• Misnotkun, t.d. með því að neyða þolandann til að sinna endurtekið erindum sem falla ekki 

undir starfsvið hans eða að láta hann hafa of fá eða of mörg verkefni. 

• Særandi athugasemdir 

• Rógur eða útilokun frá félagslegum og faglegum samskiptum. 

• Árásir á þolandann eða gagnrýni á einkalíf hans. 

• Að skamma þolandann eða gera hann að athlægi. 
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• Líkamlegar árásir eða hótanir um slíkt. 

• Fjandskapur eða þögn þegar spurt er eða fitjað upp á samtali 

• Móðgandi símtöl. 

• Lítilsvirðandi texti í tölvupósti eða öðrum skriflegum sendingum. 

• Óþægileg stríðni. 

• Niðurlæging eða auðmýking, t.d. vegna aldurs, kynferðis eða þjóðernis 

Ekki er um tæmandi yfirlit að ræða.4 

Kynferðislega áreitni: 
Kynferðisleg áreitni er ein tegund eineltis. Í 17. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 96/2000 segir: „Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagsstarfs skulu gera sérstakar 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynferðislegri 

áreitni á vinnustað, í stofnun, félagsstarfi eða í skólum. Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun 

sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður, hefur áhrif á 

sjálfsvirðingu þolendanna og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé 

óvelkomin. 

Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg 

áreitni ef það er alvarlegt. Ef yfirmaður er kærður vegna meintrar kynferðislegrar áreitni verður hann 

vanhæfur til að ákvarða um vinnuskilyrði kæranda á meðan rannsókn málsins stendur yfir og skal 

næsti yfirmaður taka ákvarðanir er varða kæranda.” Algengara er að konur verði fyrir kynferðislegri 

áreitni en karlar en slík áreitni beinist þó einnig að körlum.  

Kynferðisleg áreitni er óvelkomin þeim sem fyrir henni verður.  Sérhver þolandi verður að meta hvaða 

framkomu hann umber og frá hverjum. 

Kynferðisleg áreitni á vinnustöðum getur falist í eftirfarandi: 

• Dónalegum bröndurum og kynferðislegum athugasemdum. 

• Óviðeigandi spurningum um kynferðisleg málefni. 

• Snertingu sem ekki er óskað eftir. 

• Endurteknum beiðnum um kynferðislegt samband sem mæta áhugaleysi eða er hafnað. 

Kynferðisleg áreitni einkennist oft af: 

• Misnotkun á valdi eða stöðu. 

• Andlegri kúgun og að sjálfsvirðingu sé misboðið. 

• Framkomu sem ætlað er að knýja einstaklinga til undirgefni og gera lítið úr þeim. 

• Endurtekinni áreitni. 

• Niðurlægingu fyrir þann sem fyrir áreitninni verður og hefur neikvæ áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu hans.5 
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Hvað er ekki einelti 
Ekki er átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að að rísa á vinnustað milli 

stjórnanda og starfsmanns eða tveggja eða fleiri starfsmanna enda sé skoðanaágreiningur eða 

hagsmunaárekstur hvorki viðvarandi eða endurtekinn kerfisbundið. 

Móðganir teljast ekki einelti nema einstaklingar, sem fyrir þeim verða, séu ekki færir um að verjast 

þeim og þær séu endurteknar.  Einelti er aldrei á jafnréttisgrundvelli.  Því telst stríðni, sem báðir 

aðilar telja meinlausa, eða tilfallandi árekstrar, ekki einelti.  Fólk er misjafnt og því verður ekki hjá því 

komist að einn getur upplifað það sem móðgun eða ótilhlýðilega háttsemi sem annar tekur ekki nærri 

sér.  Þetta verður að hafa í huga þegar einelti eða kynferðisleg áreitni er til umfjöllunar.  Upplifun 

einstaklingsins skiptir meginmáli í þessu sambandi.  Sérhver þolandi verður sjálfur að meta hvaða 

framkomu hann umber, frá hverjum og segja frá sé honum misboðið.6 

 

 

Forvarnir og áhættumat 
 

Ástæður eineltis og kynferðislegrar áreitni 
Rannsóknir benda til þess að margar ástæður geti legið að baki einelti eða áreitni og oft sé um 

samspil margra þátta að ræða. 

Eftirfarandi áhættuþættir geta ýtt undir einelti og kynferðislega áreitni: 

• Slæm stjórnun og óhentugt vinnufyrikomulag, t.d. þannig að gerðar eru of miklar kröfur til 

starfsmanna eða að kröfurnar eru óljósar og /eða stangast á. 

• Ef illa er staðið að breytingum, t.d. þegar ný tækni er innleidd, verkháttum og hlutverkum 

breytt, samruni eða eigendaskipti verða eða deildir lagðar niður. 

• Of mikið vinnuálag, þensla, tímaþrong og steita. 

• Samdráttur og uppsagnir. 

• Ófullnægjandi upplýsingagjöf. 

• Skoðanamunur, slæm samskipti og/eða á milli starfsmanna og stjórnenda. 

• Skortur á umburðarlyndi t.d. gagnvart aldri, þjóðerni, fötlun, kynhegðun, kynferði eða öðru 

sem kann að aðgreina starfsmann frá öðrum í starfshópum. 

• Skortur á einörðum vinnubrögðum og lausnum á vandamálum og ágreiningi sem koma upp á 

vinnustaðnum. 

• Skortur á sjálfstæði og möguleikum til að hafa áhrif á starfið og starfsumhverfið.7 

Nánar má lesa um áhættumat og forvarnir í stofnunum í fylgiskjali, „Greinagerð með reglugerð um 

aðgerðir gegn einelti á vinnustöðum“ 
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Hvert á að leita 
Komi upp ágreiningur eða samskiptavandi sem talinn er hafa eða geta þróast yfir í einelti eða 

ósæmilega hegðun geta starfsmenn tilkynnt eða leitað til eftirfarandi aðila með sín mál: 

• Næsti yfirmaður, ef þolandi telur að einelti eða kynferðislegt áreiti sé af hálfu yfirmanns þá er 

hægt að leita til næsta yfirmanns fyrir ofan. 

• Sviðsstjóra 

• Öryggistrúnaðarmanns 

• Eineltisteymi starfsmanna Dalvíkurbyggðar 

Ef þolandi treystir sér ekki að ræða við ofangreinda aðila þá er hægt að leita til eftirfarandi aðila: 

• Fulltrúa stéttarfélags 

• Vinnueftirlitsins 

Trúnað og tillitsemi ber að sýna bæði þolendum og meintum gerendum í eineltis- og 

áreitnismálum. 

Málsmeðferð 
Ef fram kemur kvörtun eða grunur um einelti eða kynferðislegt áreitni á vinnustað skal yfirmaður 

bregðast við eins fljótt og hægt er eða innan viku frá því að kvörtun berst. Leitast skal við að leysa 

málin innan vinnustaðarins í samstarfi við eineltisteymi sveitarfélagsins og/eða öryggistrúnaðarmann 

stofnunar.  Ávallt skal skrá tilkynningar og/eða grun um einelti eða kynferðislega áreitni og úrvinnslu 

málsins.8 

Greining á máli 
Í framhaldi af því ef kvörtun eða grunur um einelti berst greinir yfirmaður málið í samstarfi við 

eineltisteymi sveitarfélagsins og/eða öryggistrúnaðarmann stofnunar.  Að því loknu er metið með 

hvaða hætti aðhafst er og hvort inngrip verði óformlegt eða formlegt. 

Óformleg málsmeðferð 
Slík málsmeðferð felur í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur stuðningur með 

trúnaðarsamtali eða ráðgjöf.  Aðrir innan vinnustaðarins eru ekki upplýstir um málið.9 

Formleg málsmeðferð 
1. Kvörtun um einelti eða kynferðislega áreitni skal skráð á meðfylgjandi eyðublað. 

2. Mál er greint með því að ræða við meintan þolenda, meintan geranda og ef til vill yfirmann 

geranda og þolanda eða aðra á vinnustaðnum, t.d. samstarfsfélaga þolanda og geranda. 

3. Ferli rannsóknar: 

• Rætt við aðila hvern í sínu lagi 

• Skoðað er hvort haga þurfi vinnu starfsmanna þannig að meintur þolandi þurfi ekki 

að starfa náið eða í einrúmi með meintum geranda á meðan rannsókn stendur yfir. 
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4. Upplýsingar úr viðtölum greindar. 

Mikilvægar áherslur við greiningu: 

• Skilvirkni (mál greint á sem skemmstum tíma). 

• Hlutlægni og sanngirni í málsmeðferð (t.d. rætt við alla sem tengjast máli og 

viðtalsgögn greind af hlutlausum aðila). 

• Trúnaður við málsaðila 

5. Niðurstaða greiningar kynnt á skilafundum.  Almennt skulu skilafundir vera tvískiptir, annars 

vegar með þolanda og hins vegar geranda.  Yfirmaður þolanda/geranda stýrir fundinum 

(kynnir niðurstöður greiningar).  Ef yfirmaður er meintur gerandi þá skal næsti yfirmaður 

hans stýra fundinum. 

6. Hvort sem niðurstaða greiningar er sú að vandi lýsi sér í einelti eða í annars konar vanda (t.d. 

alvarlegum ágreiningi eða stjórnunarvanda), þá ber stjórnendum að ákvarða leið til að taka á 

vandanum. 

7. Aðgerðaráætlun er unnin af yfirmanni geranda og/eða þolanda, eineltisteymi og/eða 

öryggistrúnaðarmanni. 

8. Yfirmaður, eineltisteymi og/eða öryggistrúnaðarmaður skulu einnig koma áætluninni í 

framkvæmd og fylgja henni eftir. 

9. Leitað er til sérfræðings í þeim málum sem þurfa þykir.10 

Vanhæfni 
Yfirmaður, öryggistrúnaðarmaður og fulltrúar eineltisteymis skulu vera vakandi fyrir eigin vanhæfni 

og annara sökum tengsla við meintra þolendur og gerendur í vinnslu eineltis-, og kynferðismála. 

 

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar 25.11.2014. 

  

                                                           
10

 „Áætlun um meðferð mála vegna eineltis, kynferðislegrar áreitni eða annarrar ótilhlýðnislegrar háttsemi á 
vinnustað“ Siglingarmálastofnun 



Upplýsingar til vinnuveitenda

2. Heiti vinnustaðar/deildar

3.  Nafn/nöfn yfirmanna:

4. Nafn/nöfn öryggistrúnaðarmanna, öryggisvarða og félagslegs trúnaðarmanns, ef viðkomandi 

hefur þær upplýsingar tiltækar.  Ef við á, einnig nöfn annara sem sérstaklega hefur verið falið að 

vinna að verkefnum á sviði vinnuverndar á vinnustaðnum:

Öryggistrúnaðarmaður/-menn:

Öryggisvörður/-verðir:

Trúnaðarmaður:

Teymi vegna eineltis og kynferðisáreitnis mála:

5.  Nafn og staða meints geranda eða lýsing á hópi starfsmanna ef um fleiri er að ræða sem meinta 

gerendur:

6. Upplýsingar um mögulegar breytingar í starfi þess sem kvartar, þ.e. hvort uppsögn hafi átt sér 

stað og hvort stéttarfélag viðkomandi hafi komið að málinu:

Kvörtun um einelti á vinnustað

1. Nafn meints þolanda:

Ég undirrituð/undirritaður vil koma á framfæri kvörtun vegna meints eineltis á vinnustað og gef 

hér með leyfi til að neðangreindar upplýsingar varðandi málið megi nota í samskiptum vegna 

 

  



 

  

Staður, Dags

Nafn og kennitala þess sem kvartar

Samþykki meints þolanda, ef hann sendir ekki sjálfur inn kvörtunina:

Samþykki meints þolanda

7.  Lýsing á aðstæðum, þ.e. Í hverju eineltið birtist, og hversu lengi það hefur viðgengist:

8.  Hafa verið reyndar leiðir til úrlausnar og þá hvaða leiðir?  Hverjir hafa komið að lausn málsins?

9.  Ef tillögur eru að lausn málsins er æskilegt að þær komi fram:



            I. Hluti

1. Vinnutími

Skipulag vinnutímans, vaktafyrirkomulag, 

mikil eða tilviljunarkennd yfirvinna

Já Nei →

Hverni er skipulagi vinnutímans háttað?  Eru ákvæði virkt um 

lengd vinnutímans og hvíldartíma?  Vinna starfsmenn 

tilviljunarkennda yfirvinnu?  Taka vaktaskipti mið af gangi sólar?

Sjá næsta 

blað

2. Tímaþrong

Að starfsmenn verði sífellt að leggja of hart 

að sér til að ljúka verkefnunum.  Að 

vinnuálagið sé ójafnt. Já Nei →

Vinna starfsmenn ákvæðisvinnu?  Eru gerðar raunhæfar kröfur um 

hraða eða fjölda verkefna?  Eru verkefni of erfið?  Geta menn 

stjórnað vinnuálaginu?

Sjá næsta 

blað

3. Tilbreytingarleysi, einhæfni

Einhæf og/eða síendurtekin vinna.  Vinna 

sem krefst stöðugrar athygli og þar sem 

jafnvel er hætta á slysum ef athyglin brestur.

Já Nei →

Skipulag verkferla.  Er hægt að brjóta upp einhæfnina með því að 

láta starfsmenn fá fjölbreyttari verkefni?  Ef vinnan krefst 

stöðugrar athygli, er æskilegt að starfsmenn skiptist á verkefnum. Sjá næsta 

blað

4. Athafnafrelsi, svigrúm

Litlir möguleikar starfsmanna á að 

skipuleggja vinnuna sjálfir eða að hafa áhrif á 

framkvæmd hennar.

Já Nei →

Geta starfsmenn fengið aukið svigrúm til að hafa áhrif á skipulag 

og framvæmd vinnunnar, vinnuhraðann og vinnuhlé?  Geta 

starfsmenn haft áhrif á ákvarðanir sem eru mikilvægar fyrir 

starfið?

Sjá næsta 

blað

5. Einvera við vinnu

Að starfsmenn vinni einir eða einangraðir.

Já Nei →

Er starfsmaður faglega einangraður eða raunverulega einangraður 

í vinnu? Fær hann stuðning frá samstarfsmönnum eða 

yfirmönnum þegar á þarf að halda?

Sjá næsta 

blað

6. Samskipti

Stuðningur, ágreiningur, umbun, hvatning.

Já Nei →

Eru til staðar samskiptavandamál eða ósæmileg framkoma í garð 

starfsmanna eða stjórnenda, svo sem einelti, áreitni, ofbeldi eða 

hótanir?  Fá starfsmenn hvatningu og stuðning ef á þarf að halda 

frá stjórnendum og/eða samstarfsmönnum?

Sjá næsta 

blað

7. Upplýsingaflæði, boðleiðir

Að starfsmenn fái nauðsynlegar upplýsingar 

og taki þátt í ákvörðunum.

Já Nei →

Eru skýrar og virkar boðleiðir á milli starsfmanna og á milli 

starfsmanna og stjórnenda?  Vita starfsmenn til hvers er ætlast af 

þeim?  Fá þeir að taka þátt í ákvörðunum sem snerta starf þeirra? Sjá næsta 

blað

8. Samsetning starfshópsins

Umburðarlyndi, jafnrétti.

Já Nei →

Þarf einhver að upplifa mismunum vegna aldurs, þjóðernis, 

fötlunar, kynhegðunar, kynferðis eða annars sem kann að 

aðgreina starfsmanninn frá starfshópnum að öðru leyti?

Sjá næsta 

blað

9. Starfskröfur

Mótsagnakenndar kröfur, væntingar

Já Nei →

Geta starfsmenn orðið vð helstu kröfum sem gerðar eru til þeirra?  

Eru gerðar kröfur til starfsmanna sem stangast á?  Nýtist þekking 

þeirra í starfi?

Sjá næsta 

blað

10. Annað, hvað?
Já Nei →

Sjá næsta 

blað

Eru starfs-

aðstæðurnar í 

lagi

Dæmi um það sem etv. þarf að athuga.  Ekki er um tæmandi upptalningu að ræða

Félagslegur og andlegur aðbúnaður á vinnustað  

Vinnuumhverfisvísir 

Til að tryggja öruggt og 

heilsusamlegt starfsumhverfi, ber 

að huga að eftirfarandi:

Dæmi um starfsaðstæður

 
 



            II. Hluti - framhald

1. Vinnutími
1

2. Tímaþrong
2

3. Tilbreytingarleysi, einhæfni
3

4. Athafnafrelsi, svigrúm
4

5. Einvera við vinnu
5

6. Samskipti
6

7. Upplýsingaflæði, boðleiðir
7

8. Samsetning starfshópsins
8

9. Starfskröfur
9

10. Annað, hvað?
10

* Skjal nr VSÁFE01 frá Vinnumálastofnun er fyrirmynd þessa skjals

Félagslegur og andlegur aðbúnaður á vinnustað  

Vinnuumhverfisvísir 

Núverandi ástand  

(Hvers konar og hvar).

Lýsing á aðstæðum út 

frá vinnuverndar-

sjónarmiði

Greining/mat á orsöku 

ef við á.

Val og framkvæmd á lausnum. Seinni tíma úttekt á 

aðstæðum og mat á því 

hve vel hefur tekist til 

með lausnir (t.d. Eftir 6 

mánuði).

Nafn Þeirra sem eru 

ábyrgir fyrir framkvæmd 

matsins og dagsetning 

þegar úrbótum á að vera 

lokið

 


