
Lykilatriði
Einelti og kynferðisleg áreitni eru 

óásættanleg

Virðum mörk annarra

Gerandi ber ábyrgð

Setjum mörk

Forvarnir

Viðbragðsáætlun

Einelti, kynferðisleg áreitni og hvers kyns 
 ofbeldi er óásættanlegt og gengur gegn gildum 
Elkem Ísland. Það er réttur starfsfólks að vinna 
í öruggu vinnuumhverfi þar sem virðing fyrir 
hverjum einstaklingi er til grundvallar.
 
Öll erum við ólík og til þess að okkur líði  öllum 
vel í vinnunni þarf hver og einn að geta sett 
öðrum mörk. Á móti kemur að aðrir eiga að 
virða þau persónulegu mörk sem sett eru. 
Þegar gengið er yfir þau mörk er ábyrgðin 
 gerandans, fórnarlamb eineltis eða áreitni ber 
aldrei ábyrgð á því.
 
Stundum gerum við okkur ekki grein fyrir 
 afleiðingum gjörða okkar, og vitum kannski 
ekki að það sem einn telur saklaust grín er 
öðrum óþægindi. Þess vegna er mikilvægt að 
við  getum rætt málin og leyst ágreining.
 
Ef gerandi lætur sér ekki segjast eða gengur 
of langt er mikilvægt að þolandi segi frá. Oftast 
er einfaldast að snúa sér til næsta yfirmanns, 
en einnig má leita til mannauðsstjóra, öryggis-
stjóra, forstjóra, trúnaðarmanna eða hjúkrunar-
fræðings. Ef upp kemur tilvik þar sem einhver 
er sakaður um einelti eða kynferðislega áreitni 
er viðbragsáætlun Elkem Ísland virkjuð, og skal 
viðkomandi njóta sanngjarnar málsmeðferðar í 
samræmi við verklagsreglur og gildi Elkem. Sé 
tilkynnt um einelti eða kynferðislega áreitni skal 
fórnarlambið útskýra málið fyrir aðila sem það 
treystir.

Kynferðisleg 
áreitni 

og einelti
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Virðum mörk hvers annars, upplifun þolanda skiptir 
máli.

Setjum öðrum mörk, gefum skýr skilaboð um hvað við 
viljum og hvað ekki.

Hjálpumst að við að búa til umhverfi þar sem allir 
geta rætt sín í milli.

Elkem Ísland tekur skýra afstöðu gegn einelti og 
kynferðislegri áreitni.

Ef tilkynnt er um ósæmilega hegðun er 
viðbragðsáætlun Elkem Ísland virkjuð.

Nei

Var atferli einstaklingsins 
viljandi?Atvik

Vissi einstaklingurinn 
hvað hann var að 

gera?
Voru þetta vísvitandi 

ákvarðanir?

Áttaði einstaklingurinn sig 
á hvað gæti gerst?

Var einstaklingurinn 
meðvitaður um að hann 
væri að brjóta reglur?

Eru reglurnar skýrar og 
þeim fylgt eftir?

Hefðu aðrir gert það 
sama við sömu 

aðstæður?

Hefur einstaklingurinn 
sýnt áhættuhegðun áður?

Er réttur einstaklingur 
látinn vinna verkið?

Viljaverk Brot af kæruleysi Ferlar og stjórnun 
ekki nógu skýrir Brot af gáleysi Engin sök

Endurþjálfun Engin sök

Já

Já

Nei

Já

Nei

Nei

Nei

Já

Ferlar og stjórnun 
ekki nógu skýrt

Nei

Já

Já

Nei

Viðbrögð við atvikum ákvarðast af því hvort brotið sem um ræðir hafi verið viljandi, hvort einstaklingurinn þekkti viðeigandi verklagsreglur og kröfur og hvort aðrir hefðu brugðist eins við í 
samskonar aðstæðum. Ef stjórnun og ferlar eru ekki nægilega skýrir skal bæta verklag og þjálfun. Ef brotið var viljandi ákvarðast viðbrögð af alvarleika brotsins og mögulegum 
afleiðingum. Eftir því sem mögulegar afleiðingar eru alvarlegri skal ábyrgðin liggja ofar í skipuritinu.

Brottvísun Skrifleg 
viðvörun

Inngrip/Þjálfun &
Handleiðsla Endurþjálfun & upprifjun

Réttmætissjónarmið
Miðað við aðstæður á þessum tiltekna tíma 
ertu viss um að þú hefðir ekki gert það sama?
 Ef þú ert ekki viss, á sökin að liggja hjá 

viðkomandi einstaklingi? – Agavald 
ólíklegt - endurskoðun á ÖHU-áætlun, 
áhættugreiningum, SOP, þjálfun o.s.frv.

 Ef þú ert viss þá er um gáleysi að ræða 
eða gloppu í verklagsreglum sem gæti 
hafa valdið því að einstaklingurinn sýndi 
af sér áhættuhegðun. Íhuga skal 
agaviðbrögð.

Sanngjörn málsmeðferð

Munnleg 
viðvörun Breyta kerfinu

Já

Þarf að bæta þjálfun?

Já

Nei


