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Inngangur

Algengt er að ungmenni undir 18 ára aldri stundi laun
aða vinnu samhliða skóla og vinna íslenskra ungmenna 
er áberandi mikil, sérstaklega yfir sumartímann.1,2 
Vinna ungmenna er sveigjanleg í þeirri merkingu að 
vinnutíminn er gjarnan óreglulegur og þau skipta oft 
um vinnu.1,2 Rannsóknir á vinnuslysum ungmenna eru 
fáar1 en þó er ljóst að nokkur hluti ungmenna verður 
fyrir vinnuslysum, að sum þeirra eru alvarleg og að 
skurðir og brunasár eru algengir áverkar.26 Ungmenni 
eru í meiri hættu á að lenda í vinnuslysum en þeir sem 
eldri eru,79 eldri ungmennum er hins vegar hættara 
við vinnuslysum en þeim yngri og strákum er hætt
ara við vinnuslysum en stelpum.7,10 Engu að síður sýna 
rannsóknir að bæði aldur og kyn eru víkjandi þættir í 
vinnuslysum ungmenna og að það eru fyrst og fremst 
þættir tengdir vinnustaðnum sem segja fyrir um áhætt
una.10 Svo dæmi sé tekið sýndi bandarísk rannsókn 
að upplifun starfsfólks af því að rekið væri á eftir því 
í vinnu spáði fyrir um aukna slysahættu meðal ung
menna.11 Dönsk rannsókn leiddi í ljós að burður þungra 
hluta, of mikið andlegt álag og skortur á stuðningi frá 
stjórnanda voru þættir sem tvöfölduðu líkur á að ung
lingar slösuðust í vinnunni.8 Þá sýndi rannsókn meðal 
norrænna ungmenna sem framkvæmd var í lok síðustu 
aldar að íslensk ungmenni með reynslu af vinnu lentu 
hlutfallslega ekki í fleiri vinnuslysum en norrænir jafn

1Félags- og mannvísinda-
deild Háskóla Íslands. 

inngangur: Markmið rannsóknarinnar var að skoða vinnuslys 13-17 ára 
ungmenna á Íslandi, orsakir þeirra og alvarleika. Í fyrsta lagi var athugað 
hversu stór hluti ungmenna hefur slasast í vinnu, hve lengi þau hafa verið 
fjarverandi frá vinnu vegna slyssins og hvernig vinnuslysin og alvarleiki 
þeirra skiptist eftir aldri og kyni. Í öðru lagi voru tegundir áverka og helstu 
slysavaldar skoðaðir. Í þriðja lagi voru alvarlegustu áverkarnir skoðaðir og 
hvað olli þeim.
Efniviður og aðferðir: Spurningalisti var lagður fyrir 2000 manna slembi-
úrtak 13-17 ára ungmenna í Þjóðskrá árið 2008. Svarhlutfallið var 48,4%. 
Spurt var í lokaðri spurningu hvort ungmennin hefðu orðið fyrir vinnuslysi 
og um alvarleika slyssins en í opinni spurningu um áverka og slysavalda. 
Kí-kvaðrat próf var notað til að reikna tölfræðilega marktækni og miðað 
við 95% vikmörk.

niðurstöður: Fimmtungur ungmennanna hafði orðið fyrir vinnuslysi, fjórð-
ungur slasaðra var frá vinnu vegna slyssins, þar af 5,9% lengur en eina 
viku. Hlutfall slasaðra hækkar með hækkandi aldri og er hlutfallið komið 
í 30,7% við 17 ára aldur. Algengustu áverkar voru skurðir og tognun, en 
bakáverkar og beinbrot höfðu í för með sér lengsta fjarveru frá vinnu. Beitt 
áhald var algengasti slysavaldurinn en að bera eða taka hlut upp og fall 
hlutar voru þeir slysavaldar sem ollu lengstri fjarveru. 
Ályktun: Fjöldi ungmenna sem slasast við vinnu og alvarleiki sumra 
slysanna vekur ugg. 

Auk öryggisþjálfunar og fræðslu í vinnuvernd, þurfa framtíðarrann-
sóknir að skoða hvort staða ungmenna á vinnumarkaði ógni í reynd öryggi 
þeirra og ef svo er, hvernig hægt sé að bæta þar úr.
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aldrar þeirra. Hins vegar ollu vinnuslys íslensku ung
mennanna fremur vinnutapi en gerðist annars staðar á 
Norðurlöndunum.2

Lög sem kveða á um lágmarksaldur við vinnu og 
um vinnuvernd ungmenna sem hafa náð tilskildum 
lágmarksaldri voru sett í flestum Evrópulöndum fyrir 
lok 19. aldar. Þá hafa verið ákvæði um lágmarksaldur 
við vinnu og verndun ungmenna í sáttmálum Alþjóða
vinnumálastofnunarinnar (ILO) frá árinu 1919.12 Það var 
hins vegar ekki fyrr en íslensk lög voru aðlöguð evr
ópskri reglugerð í lok 9. áratugar síðustu aldar að íslensk 
löggjöf um vinnu aldurshópsins varð sambærileg því 
sem gerðist í nágrannalöndunum.13 Rannsóknir sýna 
engu að síður að vinna ungmenna á sér oft stað utan 
við lög og reglur.2,14,15 Bandarískar rannsóknir benda 
einnig til að öryggisþjálfun ungmenna á vinnustað sé 
ábótavant.15, 16 Þá sýna rannsóknir að ungir starfsmenn 
telja oft að staða sín á vinnustaðnum leyfi ekki að þau 
láti í ljós áhyggjur af, eða vitneskju um, að öryggi þeirra 
sé ábótavant.1720

 Hérlendis er upplýsingar um vinnuslys að finna í 
tveimur opinberum skrám, í slysaskrá Vinnueftirlitsins 
og í Slysaskrá Íslands sem Embætti landlæknis hefur 
umsjón með.21,22 Samkvæmt 79. gr. íslenskra vinnu
verndarlaga ber að tilkynna Vinnueftirlitinu ef starfs
maður verður óvinnufær í einn eða fleiri daga vegna 
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slyss á vinnustað og eru þau slys skráð í slysaskrá stofnunarinn
ar.23 Síðastliðinn áratug, eða frá 2004 til 2013, voru að meðaltali 84 
slys meðal einstaklinga 18 ára og yngri skráð í slysaskrá Vinnu
eftirlitsins á ári. Skráin sýnir að á þessu 10 ára tímabili orsakaðist 
meirihluti slysanna af höggi (23%), einhverju sem klemmir (19%) 
og hvössum/beittum hlut (17%). Útvortis blæðing (25%), tognun/
liðhlaup (22%) og beinbrot (16%) voru algengustu áverkar sem 
slysin ollu. Þá má lesa úr skránni að á þessu 10 ára tímabili hættu 
29 (3,5%) þeirra sem slösuðust starfi vegna þess að þeir voru 
óvinnufærir í lengri eða skemmri tíma eftir slysið og að tveir létu 
lífið vegna vinnuslysa.21

 Vinnueftirlitið og fjöldi annarra aðila skrá inn slys í Slysaskrá 
Íslands og eru því í henni fleiri vinnuslys en í slysaskrá Vinnu
eftirlitsins.21, 22 Árið 2012 voru til að mynda skráð 82 vinnuslys ein
staklinga 18 ára og yngri hjá Vinnuefirlitinu21 en 427 vinnuslys 
einstaklinga á aldrinum 1519 ára í Slysaskrá Íslands. Samkvæmt 
Slysaskrá Íslands voru vinnuslys fjórði algengasti slysaflokkur 
aldurshópsins (12,2%) það ár og komu næst á eftir heima og frí
tímaslysum (35,1%), íþróttaslysum (28,3%) og umferðarslysum 
(14,0%). Fleiri vinnuslys meðal ungmenna voru skráð í Slysaskrá 
Íslands á árunum fyrir efnahagshrunið 2008. Þannig voru 602 
vinnuslys 1519 ára einstaklinga skráð árið 2007 og voru þau 17,1% 
allra skráðra slysa aldurshópsins það ár. Eins og árið 2012 voru 
vinnuslysin fjórði algengasti slysaflokkurinn.22

Í Bandaríkjunum og í Bretlandi hafa slysaskrár verið gagn
rýndar fyrir að vanskrá vinnuslys ungmenna.4, 24 Vanskráningin 
er meðal annars rakin til þess að í slysaskrár fara aðeins slys sem 
valda vinnutapi en vegna þess hve vinna ungmenna er óreglu
bundin missir ungmennið ekki alltaf úr vinnu þrátt fyrir slysið. Sú 
gagnrýni gæti átt við slysaskrá Vinnueftirlitsins en á síður við um 
Slysaskrá Íslands. Spurningakannanir þar sem ungmennin sjálf 
eru spurð út í vinnuslys (self-reported surveys) hafa þann kost um
fram slysaskrár að þær gefa tækifæri til annars konar upplýsinga
söfnunar um slysin. Meðal annars geta þær gefið upplýsingar um 
minniháttar slys sem ekki komast á blað hjá slysaskrám.4,8,25 Gall
inn er hins vegar sá að ungmennið þarf að hugsa aftur í tímann 
en minnið getur í einhverjum tilfellum brugðist. Fáar rannsóknir 
á vinnuslysum ungmenna þar sem notast er við spurningakann
anir hafa verið gerðar í Evrópu, þar með talið á Íslandi, en fleiri í 
Bandaríkjunum og Kanada.

Í þessari grein er fjallað um niðurstöður rannsóknar á vinnu
slysum meðal 1317 ára ungmenna á Íslandi sem byggir á spurn

ingakönnun sem ungmennin svöruðu sjálf. Markmiðið með rann
sókninni er þríþætt. Í fyrsta lagi að athuga hversu hátt hlutfall 
ungmenna hefur slasast í vinnu, að meta hversu alvarleg slysin eru 
og að skoða hvernig slysin og alvarleiki þeirra dreifist eftir aldri og 
kyni. Í öðru lagi að skoða helstu áverka sem vinnuslysin valda og 
hverjir eru slysavaldar. Í þriðja lagi verður skoðað hverjir eru alvar
legustu áverkarnir og orsakir þeirra. 

Efniviður og aðferð

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn þar sem ýmsar hliðar 
launaðrar vinnu íslenskra ungmenna eru skoðaðar.1 Rannsóknin 
beindist að þeim hópi ungmenna sem íslensk vinnuverndarlög 
fjalla um og leyfir að taki þátt í launaðri vinnu í einhverjum mæli. 
Meginregla laganna er að ekki megi ráða börn á skólaskyldualdri 
til vinnu en þó með þeirri undantekningu að þau mega vinna létt 
störf frá 13 ára aldri. Að auki eru vinnuaðstæður þess hóps sem 
lokið hefur skólaskyldu en hefur ekki náð 18 ára aldri háðar strang
ari skilyrðum en vinnuaðstæður fullorðinna.23 Í rannsókninni var 
vinna skilgreind sem öll vinna sem laun eru þegin fyrir, óháð því 
hvar hún er stunduð. Launuð vinna í heimahúsum fellur því undir 
rannsóknina, þar með talin barnapössun. Þýði rannsóknarinnar 
var öll 1317 ára ungmenni á Íslandi. Í byrjun árs 2008 var upp
lýsingabréf með beiðni um þátttöku sent til forráðamanna 2000 
ungmenna úrtaks, valið tilviljunarkennt úr Þjóðskrá. Spurt var 
um sumarvinnu árið 2007 og vinnu með skóla veturinn 20072008. 
Forráðamenn sem samþykktu þátttöku barna sinna voru beðnir 
að afhenda ungmenninu umslag með upplýsingabréfi ætlað því 
og lykilorði að rafrænum spurningalista. Þannig var ekki einungs 
forráðamanni heldur einnig ungmenninu sjálfu veitt tækifæri til 
að samþykkja þátttöku í rannsókninni. Félagsvísindastofnun Há
skóla Íslands sá um framkvæmdina. Samtals svöruðu 952 ung
menni könnuninni og var svarhlutfallið því 48,4%. Þátttaka var 
ítrekuð með símhringingum og tölvupóstum. Kynjahlutfall þeirra 
sem svöruðu var 55,8% stúlkur og 44,2% drengir og aldurshlutfall 
20,8% 13 ára, 20,6% 14 ára, 22,5% 15 ára, 18,4% 16 ára og 17,6% 17 ára.

Spurningar sem beindust að vinnuslysum ungmenna byggðu 
á spurningalista norrænu vinnueftirlitanna sem lagður var fyrir 
á Norðurlöndunum árið 1998.2 Svarendur sem merktu við að þeir 
hefðu einhverja reynslu af launaðri vinnu voru spurðir í lokuðum 
spurningum hvort þeir hefðu einhvern tímann orðið fyrir vinnu
slysi og hversu lengi þeir hefðu verið frá vinnu vegna slyssins. Þá 
voru ungmennin beðin um að lýsa í opinni spurningu hvernig 
slysið vildi til og hvernig áverka þau hlutu (ef einhverja). Flokkun 
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Tafla I. Ungmenni sem höfðu slasast einu sinni eða oftar í vinnu eftir aldri og 
kyni, n (%).

Aldrei Einu sinni Oftar en einu 
sinni

Kí-kvaðrat 
próf

aldur p = 0,001

13 ára 96 (85,7) 10 (8,9) 6 (5,4)

14 ára 148 (87,1) 14 (8,2) 8 (4,7)

15 ára 150 (75,4) 31 (15,6) 18 (9,0)

16 ára 123 (77,8) 18 (11,4) 17 (10,8)

17 ára 106 (69,3) 21 (13,7) 26 (17,0)

kyn p = 0,021

Stelpur 361 (80,8) 55 (12,3) 31 (6,9) 

Strákar 262 (75,9) 39 (11,3) 44 (12,8) 

Samtals 623 (78,7) 94 (11,9) 75 (9,5) 792 (100,0)

Tafla II. Fjarvera frá vinnu vegna slyss eftir aldri og kyni, n (%).

Ekki frá vinnu Í viku eða 
skemur frá 

vinnu

Í meira en 
viku frá vinnu

Kí-kvaðrat 
próf

aldur p = 0,114

13-15 ára 56 (65,1) 22 (25,6) 8 (9,3)

16-17 ára 53 (63,9) 28 (33,7) 2 (2,4)

kyn p = 0,265

Stelpur 59 (69,4) 23 (27,1) 3 (3,5)

Strákar 50 (59,5) 27 (32,1) 7 (8,3)

Samtals 109 (64,9) 50 (29,6) 10 (5,9) 100 (169)
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slysavalda og áverka byggir því á skilningi svarendanna sjálfra 
á þessum þáttum en ekki á fyrirfram gefinni flokkun rannsak
enda.26 Ef svarandi hafði orðið fyrir fleiri en einu vinnuslysi var 
hann beðinn um að gefa upplýsingar um síðasta slys. Áverkar voru 
settir í 11 flokka (sjá töflu III) og slysavaldar í 7 flokka (sjá töflu IV). 
Í 24,4% tilvika voru svörin um áverkann það óljós að ekki var hægt 
að setja þau í ákveðinn flokk og í 18,6% tilvika gilti það sama um 
slysavaldinn. Kíkvaðrat próf var notað til að reikna tölfræðilega 
marktækni. Prófið metur hvort marktækur munur er á milli mis
munandi hópa í tíðnitöflum.26 Miðað var við 95% vikmörk. Töl
fræðigreiningin var unnin í SPSS tölfæðiforritinu.

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og samþykkt af 
Siðanefnd Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands þann 18. október 
2007. Vísindasiðanefnd taldi rannsóknina ekki heyra undir sitt 
verksvið.

Niðurstöður

Nær allir sem svöruðu spurningalistanum voru í skóla, eða 98%, og 
90% svarenda höfðu reynslu af launaðri vinnu. Samtals voru 84% 
í launuðu starfi sumarið 2007 og 49% í launaðri vinnu með skóla 
veturinn 20072008. Atvinnuþátttakan jókst marktækt með hækk
andi aldri, bæði hvað varðar sumarvinnu (úr 46% meðal 13 ára í 
98% meðal 17 ára) og vinnu með skóla (úr 15% meðal 13 ára í 71% 
meðal 17 ára). Marktækt fleiri stelpur (56%) en strákar (40%) unnu 
með skóla. Starf í vinnuskóla var algengasta sumarstarfið (39%) 
en verslunarstörf algengasta starfið með skóla (53%). Að meðaltali 
unnu ungmennin í 33 klukkustundir á viku yfir sumartímann og 
í 10 klukkustundir á viku með skóla yfir vetrartímann. Af þeim 
sem höfðu orðið fyrir vinnuslysi sögðu tæplega þrír fjórðu (73%) 
að slysið hefði átt sér stað á árinu 2007 en ríflega fjórðungur (27%) 
að slysið hafi orðið fyrir þann tíma.

Tafla I sýnir að rúmlega fimmtungur (21,3%) ungmennanna 
hefur orðið fyrir vinnuslysi, þar af 11,9% einu sinni og 9,5% tvisvar 
eða oftar. Taflan sýnir marktækan mun eftir aldri. Samtals hafa 
14,3% 13 ára ungmenna orðið fyrir vinnuslysi en hlutfallið er kom
ið í 30,7% við 17 ára aldur. Þá hafa 5,4% yngsta aldurshópsins orðið 
fyrir slysi oftar en einu sinni, samanborið við 17% elsta aldurs
hópsins. Tafla I sýnir einnig marktækan kynjamun þar sem fleiri 
strákar (24,1%) en stelpur (19,2%) hafa slasast við vinnu. Strákarnir 
(12,8%) eru einnig líklegri en stelpurnar (6,9%) til að hafa slasast 
oftar en einu sinni. 

Tafla II sýnir að 29,6% ungmenna sem höfðu slasast í vinnu 
voru frá vinnu í viku eða skemur vegna vinnuslyss en 5,9% í 
meira en viku. Að vera frá vinnu í meira en viku er hér metið sem 
vísbending um að slysið hafi verið alvarlegt. Taflan sýnir hvorki 
marktækan aldurs né kynjamun hvað varðar hvort, og þá hve 
lengi, ungmennin voru frá vinnu vegna slyss.

Tafla III sýnir algengustu áverkana. Skurður (25,6%) er langal
gengasti áverkinn, tognun (12,2%) sá næstalgengasti og brunasár 
(9,6%) sá þriðji algengasti. Engir þessara áverka leiddu til þess að 
viðkomandi væri lengur en viku frá vinnu. Bakáverkar (8,3%) og 
beinbrot (5,1%) voru þeir áverkar sem urðu þess oftast valdandi að 
viðkomandi var óvinnufær í meira en eina viku.

Eins og fram kemur í töflu IV eru orsakavaldar 41% vinnu
slysanna eitthvað sem verður í vegi starfsmannsins, beitt áhald, 
heitt áhald/heitur vökvi eða fall þungs hlutar. Slys vegna falls 
þungs hlutar, vegna þess að þungum hlutum er lyft og/eða hann 
borinn og vegna húsdýrs/gæludýrs eru þættir sem á hinn bóginn 
valda meira en viku fjarveru frá vinnu.

Tafla V sýnir að þeir áverkar sem leiddu helst til langrar fjar
veru frá vinnu, það er bakáverkar og beinbrot, hlutust helst af því 
þegar ungmennið lyfti eða bar þungan hlut, rann í hálku eða á 
sleipu gólfi eða vegna falls þungs hlutar.

Umræður

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að við 18 ára aldur hefur 
tæplega þriðjungur ungmenna hér á landi orðið fyrir að minnsta 
kosti einu vinnuslysi og að 6% slysa 1317 ára ungmenna leiða til 
meira en einnar viku vinnutaps. Hærra hlutfall eldri ungmenna 
hefur orðið fyrir vinnuslysi en þeirra sem yngri eru og strákar eru 
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Tafla III. Tegund áverka eftir fjarveru frá vinnu, n (%).

Tegund áverka Ekki frá 
vinnu

Í viku eða 
skemur frá 

vinnu

Í meira en 
viku frá 
vinnu

Samtals

Skurður 31 (30,1) 9 (20,5) - 40 (25,6)

Tognun 8 (7,8) 11 (25,0) - 19 (12,2)

Brunasár 13 (12,6) 2 (4,5) - 15 (9,6)

Bakáverki 9 (8,7) 1 (2,3) 3 (33,0) 13 (8,3)

Mar og/eða bólga 10 (9,7) 2 (4,5) - 12 (7,7)

Beinbrot 1 (1,0) 3 (6,8) 4 (44,4) 8 (5,1)

Annar áverki 6 (5,8) 4 (9,1) 1 (11,1) 11 (7,1) 

Svar óljóst 25 (24,3) 12 (27,3) 1 (11,1) 38 (24,4)

Samtals 103 (100) 44 (100) 9 (100) 156 (100)

Tafla IV. Slysavaldur eftir fjarveru frá vinnu, n (%).

Slysavaldur Ekki frá 
vinnu

Í viku eða 
skemur frá 

vinnu

Í meira en 
viku frá vinnu

Samtals

Eitthvað í veginum 
fast eða á hreyfingu

13 (12,6) 5 (11,4) - 18 (11,5)

Beitt áhald 12 (11,7) 5 (11,4) - 17(10,9)

Heitt áhald/heitur 
vökvi

13 (12,6) 2 (4,5 ) - 15 (9,6) 

Fall þungs hlutar 9 (8,7) 4 (9,1) 1 (11,1) 14 (9,0)

Falla eða hoppa 
niður af einhverju 
(t.d. stiga, þaki)

6 (5,8) 4 (9,1) - 10 (6,4) 

Venjuleg 
líkamshreyfing 
(t.d. hlaup)

3 (2,9) 6 (13,6) - 9 (5,8)

Þungum hlut lyft 
og/eða hann borinn

4 (3,9) - 3 (33,3) 7 (4,5)

Hálka/sleipt gólf 4 (3,9) 2 (4,5) - 6 (3,8)

Húsdýr/gæludýr 2 (1,9) 3 (6,8) 1 (11,1) 6 (3,8)

Eitthvað sem 
klemmir

3 (2,9) 1 (2,3) - 4 (2,6)

Annað 13 (12,6) 6 (13,6) 2 (22,2) 21 (13,5) 

Óljós/kemur ekki 
fram

21 (20,4) 6 (13,6) 2 (22,2) 29 (18,6) 

Samtals 103 (100,0) 44 (100,0) 9 (100,0) 156 (100,0)
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líklegi til að hafa lent í vinnuslysi en stelpur. Hvorki aldurs né 
kynjamunur er hins vegar til staðar hvað varðar lengd fjarveru 
vegna slyss. Erfitt er að fullyrða hvort algengara sé að íslensk ung
menni lendi í vinnuslysi og/eða þau lendi í alvarlegri slysum held
ur en jafnaldrar þeirra í nágrannalöndunum vegna þess að ólík 
rannsóknarsnið torvelda samanburð. Rannsókn Guðbjargar Lindu 
Rafnsdóttur2 frá árinu 1998 sem náði til allra Norðurlandanna 
sýndi ekki hærra hlutfall vinnuslysa meðal íslenskra ungmenna 
en hærra hlutfall alvarlegra slysa. Niðurstöðurnar um aldurs og 
kynjamuninn hníga í sömu átt og erlendar rannsóknarniðurstöður 
en vert er þó að benda á að samkvæmt þeim eru bæði aldur og kyn 
víkjandi þættir í vinnuslysaáhættu ungmenna. Það eru fyrst og 
fremst þættir tengdir vinnustaðnum sem spá fyrir um áhættuna.10 
Þar sem ekki var spurt um vinnuaðstæður í þessari rannsókn er 
ekki hægt að leggja mat á það hér.

Samkvæmt Hagstofu Íslands bjuggu 23.542 einstaklingar á 
aldrinum 1317 ára hérlendis í lok árs 2007.27 Séu niðurstöður rann
sóknarinnar heimfærðar uppá þjóðina má því gera ráð fyrir að um 
3300 þessara einstaklinga hafi orðið fyrir vinnuslysi það ár. Sama 
ár voru 602 vinnuslys 1519 ára einstaklinga skráð í Slysaskrá Ís
lands22 og 90 slys einstaklinga 18 ára og yngri í Vinnuslysaskrá.21 
Með öðrum orðum bendir rannsóknin til þess að mörg minnihátt
ar vinnuslys ungmenna séu ekki skráð í opinberar skrár. Niður
stöðurnar sýna að eitthvað sem er í vegi fyrir hinum unga starf
manni, beitt áhald, heitt áhald eða vökvi og fall þungs hlutar eru 
algengustu slysavaldarnir og valda meira en fjórum af hverjum 
tíu slysanna. Skurður, tognun og brunasár valda hins vegar oftast 
fjarveru. Það eru þó ekki þessir áverkar sem leiða til lengstrar fjar
veru frá vinnu heldur eru það bakáverkar og beinbrot. Það sem 
helst veldur svo alvarlegum áverkum er að ungi starfsmaðurinn 
lyftir eða ber þungan hlut, þungur hlutur fellur á hann eða að 

hann rennur á sleipu undirlagi. Bakáverkar og beinbrot eru ekki 
eingöngu alvarlegir áverkar í þeim skilingi að þeir valdi langri 
fjarveru frá vinnu heldur er einnig hætta á að slíkir áverkar valdi 
ungum starfsmönnum varanlegu heilsutjóni.28

Rannsóknin vekur upp spurningar um hvort fyrirbyggjandi 
aðgerðum og öryggisþjálfun ungmenna á vinnustað sé ábótavant. 
Samkvæmt vinnuverndarlögum ber atvinnurekendum skylda til 
að sjá til þess að allir starfsmenn fái nauðsynlega öryggisþjálfun 
(14. gr.). Ekki var spurt um öryggisþjálfun í þessari rannsókn. 
Rannsóknir frá Bandaríkjum sýna að þrátt fyrir að nokkur hluti 
þarlendra ungmenna fái öryggisþjálfun sé hún oft ófullnægj
andi.15,29 Þjálfunin beinist ekki að þeim þáttum sem helst ógna 
öryggi þeirra,15,29 ekki er tekið tillit til þess að líkamlegur og and
legur þroski ungmenna er ekki sá sami og fullorðinna og ekki 
eru notaðar þjálfunaraðferðir sem henta ungmennum.16 Vert er 
að vekja athygli á að fyrirbyggjandi aðgerðir gegn vinnuslysum 
geta náð út fyrir vinnustaðinn. Í nýlegri norrrænni skýrslu um 
vinnuöryggi ungmenna er því haldið fram að skólakerfið hafi í því 
samhengi mikilvægu hlutverki að gegna og bent er á að evrópskar 
vinnueftirlitsstofnanir hafi sett mikið af kennsluefni og upplýs
ingum á netið.30 Það á einnig við um íslenska Vinnueftirlitið, en 
talsvert magn upplýsinga um vinnuvernd barna og ungmenna er 
að finna á heimasíðu þess. Fleira en fyrirbyggjandi aðgerðir innan 
og utan vinnustaðarins gæti þó þurft að koma til, eigi að tryggja 
vinnuöryggi barna og ungmenna. Erlendar rannsóknir sýna að 
ungt starfsfólk telur stöðu sína oft veika og að það hindri þau í að 
koma áhyggjum sínum og vitneskju um slysahættur og slæmar 
vinnaðstæður á framfæri við yfirmenn.1720 Íslensk ungmenni telja 
einnig að staða þeirra á vinnumarkaði sé veik.1 Auk þess að skoða 
öryggisþjálfun, þurfa framtíðarrannsóknir því að beinast að því 
hvort staða þeirra á vinnumarkaði ógni í reynd öryggi þeirra og ef 
svo er, hvernig hægt væri að bæta þar úr.

Rannsókn þessi hefur þær takmarkanir að lágt svarhlutfall 
dregur úr alhæfingargildi niðurstaðnanna. Þá verður að taka 
niðurstöðurnar um slysavalda og um tegund áverka með þeim 
fyrirvara að þær voru unnar upp úr opinni spurningu og að óljós 
svör voru gefin um annan hvorn þáttinn í um og yfir fimmtungi 
tilfella. Einnig var spurt aftur í tímann og minni svarenda gæti 
því í einhverjum tilfellum hafa brugðist. Vert er að benda á að 
rannsóknin var gerð þegar mikil þensla var í íslensku efnahagslífi 
og aðgengi ungmenna að vinnu var gott. Það auðveldaði þeim að 
skipta um vinnu, til dæmis ef þeim fannst aðbúnaður slæmur.1 Það 
er hins vegar óljóst hvort staða barna og ungmenna í atvinnulífinu 
hafi eflst eða veikst í kjölfar efnahagsþrenginganna 2008. Því er 
brýnt að endurtaka þessa rannsókn og gera frekari rannsóknir á 
vinnuslysum aldurshópsins.

R a n n S Ó k n

Tafla V. Algengasti og næstalgengasti slysavaldur slysaáverka.

Tegund 
áverka

Algengasti 
slysavaldurinn

n (%) Næst algengasti 
slysavaldurinn

n (%)

Skurður Beitt áhald 18 (44) Annað 6 (15)

Tognun Venjuleg 
líkamshreyfing 

7 (37) Féll eða hoppaði 
niður af einhverju

5 (26)

Brunasár Heitt áhald/vökvi            15 (100)  - -

Bakáverki Lyfti eða bar 
þungan hlut 

5 (39) Hálka/sleipt gólf 3 (23)

Mar og/eða 
bólga

Eitthvað sem 
klemmir

4 (33) Nokkrir slysavaldar -

Beinbrot Fall þungs hlutar 2 (25) Annað 2 (25)

Annar áverki Annað 6 (55) Eitthvað í veginum 3 (27)

Svar óljóst Slysavaldur óljós 11 (28) Eitthvað í veginum     11 (28)
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 ENGLISH SUMMARY

introduction: The aim of the research is to investigate work injuries 
among 13-17-year-old teenagers in Iceland, their causes and serious-
ness. Firstly, the prevalence of work injuries among the age-group is 
examined, as is the length of their absence from work, as well as the 
gender and age differences of both factors. Secondly, the type and the 
cause of the injuries are investigated. Thirdly, the most serious injuries 
and their causes are studied further.
Material and methods: A survey was carried out amongst 2000 teena-
gers, aged 13-17, randomly selected from the Registers Iceland. The 
response rate was 48.4%. The teenagers were asked in a closed ques-
tion about whether they had had an accident at work, and in an open 
one about the type and cause of the injury. A Chi-square test was used 
to test statistical significance: 95% confidence interval (CI).

Results: A fifth of the young people had had an accident at work, one 
quarter of the injured workers were absent from work because of the inj-
ury of which 5.9% for more than a week. The percentage of injured wor-
kers increases with age and has reached 30,7% among the 17-year-olds. 
Cuts and sprains were the most common injuries, whereas back injuries 
and bone fractures caused the longest absences. Sharp instruments 
were the most common cause of an injury, but lifting/carrying a (heavy) 
object as well as a fall of an object caused the longest absences.
Conclusion: The prevalence of young workers’ injuries and the serious-
ness of some of these injuries are of concern. In addition to education 
on occupational health and safety (OHS) and OHS training, future 
research must analyse if their labour market position threaten the young 
people’s safety, and if it is the case, how to prevent it.
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