
      

Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á  ráðstefnu í október 2010 

Ritrýnd grein 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

ISBN 978-9935-424-01-3 

Tinna Ástrún Grétarsdóttir 
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 
Viðskiptafræðideild 

Ritstjóri: Ingjaldur Hannibalsson 

Viðhorf íslenskra ungmenna til 
stéttarfélaga og þekking þeirra á 

réttindum og skyldum á 
vinnumarkaði 

   
 



 

147 

 

Viðhorf íslenskra ungmenna til stéttarfélaga og 
þekking þeirra á réttindum og skyldum á 

vinnumarkaði 

Tinna Ástrún Grétarsdóttir 
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

Eitt helsta sérkenni íslensks vinnumarkaðar er mikil fjöldi stéttarfélaga og hátt hlutfall 
launþega í stéttarfélögum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009). Stéttarfélögum er tryggður réttur í vinnu-
löggjöfinni til að vera lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör sinna félagsmanna. 
Skilgreina má stéttarfélög þannig að um hóp einstaklinga er að ræða sem býr yfir 
ákveðnum sameiginlegum sérkennum, hefur með sér skipulagsbundin tengsl þar sem 
meginmarkmiðið er að vinna að málefnum félagsmanna (Webb og Webb, 1902). 
Richard Hyman (2001) talar um þrenns konar hlutverk stéttarfélaga. Í fyrsta lagi eru 
þau í eðli sínu hagræn samtök sem eiga aðild að kjarasamningum og reyna þannig að 
hafa áhrif á kaup og kjör launþega. Í öðru lagi eru þau vettvangur launþega í baráttu 
gegn atvinnurekendum en samtakamátturinn styrkir þá í baráttunni gegn atvinnu-
rekendum þar sem um andstæða hagsmuni er að ræða. Loks eru stéttarfélög hluti af 
samfélagslegri heild sem hafa það markmið að bæta samfélagið almennt.  

Hlutverk stéttarfélaga hefur í grunninn ekki breyst frá stofnun þeirra en segja má 
að eftir því sem fleiri sigrar í kjarabaráttunni hafa unnist hafa orðið ákveðnar 
áherslubreytingar. Í árdaga stéttarfélaga voru helstu baráttumálin viðurkenning á 
samningsrétti og að laun væru greidd eftir taxta (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). 
Í seinni tíð hefur viðfangsefni stéttarfélaga í ríkara mæli beinst að launþeganum 
sjálfum, hvernig styrkja megi hann til að takast á við breytt starfsumhverfi og nýjar 
stjórnunaráherslur. Helstu viðfangsefnum stéttarfélaga má skipta í fjóra þætti: Í fyrsta 
lagi kjaramál og mál sem snerta launaþegann sjálfan svo sem túlkun kjarasamninga, 
túlkun ráðningasamninga, aðstoð vegna uppsagna, innheimtu launa og aðstoð vegna 
eineltis eða kynferðislegs áreitis. Í öðru lagi sjúkrasjóðs- og styrktarmál svo sem styrki 
vegna heilsuræktar, sjúkraþjálfunar, krabbameinsskoðunar, gleraugnakaupa, glasa-
frjóvgunar og líf-, sjúkdóma- og slysatryggingar. Í þriðja lagi fræðslumál þar sem 
launþegar fá ýmis konar styrki til menntunar og fræðslu. Í fjórða lagi orlofsmál þar 
sem félagsmenn fá aðgang að sumarbústöðum, sumarhúsum í útlöndum og tjald-
vögnum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003).  

Í breskri könnun sem gerð var árið 1994 (Hollinshead, Nicholls og Tailby, 2003) 
kemur fram að félagsmenn stéttarfélaga leggja áherslu á að stéttarfélögin beini spjótum 
sínum að því að verja störf félagsmanna, tryggja starfsöryggi þeirra og hafa áhrif á 
stefnumótun og markmið fyrirtækja. Í könnun meðal kanadískra launþega frá árinu 
2003 (Uyen, 2003) kemur fram að 63% aðspurðra voru sammála því að það væri þess 
virði að vera í stéttarfélagi. Helsti ávinningurinn fælist í því að fá ráðleggingar og 
upplýsingar um laun, réttindi, lífeyri og aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað. Þegar 
þátttakendur voru beðnir um að nefna hvaða þætti í vinnuumhverfinu stéttarfélög gera 
mun betri voru nefnd þrjú atriði, aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum, starfs-
öryggi og ýmis konar réttindi. Niðurstöður rannsókna í Bretlandi gefa til kynna að 
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helsta ástæða fyrir stéttarfélagsaðild er stuðningur sem þau veita ef upp koma vanda-
mál eða ágreiningur í vinnunni og leggur ungt fólk frekar áherslu á þá þætti en eldri 
félagsmenn (Pascual og Waddington, 2000; Waddington, 2006; Waddington og 
Whitston, 1997). Í rannsókn Waddington og Whitston frá 1997 töldu um 72% svar-
enda ástæðuna fyrir því að vera í stéttarfélagi stuðningur þeirra ef upp koma vandamál 
í vinnunni, rúmlega 36% sögðu ástæðuna vera til að bæta laun og vinnuaðstæður, rúm-
lega 16% voru í stéttarfélagi vegna þess að þeir trúðu á stéttarfélög, tæplega 14% 
vegna þess að samstarfsfélagar voru aðildarfélagar og um 15% vegna ókeypis lögfræði-
aðstoðar, rúmlega 4% vegna einhvers konar fríðinda, 5% vegna menntunar og fræðslu, 
3,5% vegna fjármálaþjónustu, rúmlega 6% vegna fagmannlegrar aðstoðar og tæplega 
7% gáfu upp aðrar ástæður. 

Stéttarfélagsaðild og viðhorf ungs fólks til stéttarfélaga 

Stéttarfélagsaðild í Vestur – Evrópu hefur minnkað talsvert á síðustu árum (Boeri o.fl., 
2001; Ebbinghaus, 2002; Ferner og Hyman, 1998; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; 
Kelly, 1998; Pettinger, 2000; Visser, 2002; Waddington og Kerr, 2002;). Á sama tíma 
hefur stéttarfélagsaðild á Íslandi minnkað mun minna en í öðrum Evrópulöndum. 
Árið 1993 voru 87,1% launþega á Íslandi í stéttarfélögum og árið 2002 var stéttar-
félagsaðildin kominn niður í 85,4% (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003) Almennt má 
segja að ástæður hárrar stéttarfélagsaðildar á Íslandi megi rekja til nokkurra þátta s.s. 
forgangsréttarákvæða í kjarasamningum, tengingu félagsaðildar við lífeyrissjóðakerfið á 
sínum tíma og „Ghent kerfið” sem byggði á því að greiðsla atvinnuleysisbóta tengdust 
þeim sem höfðu verið félagsmenn í stéttarfélögum (Boeri o.fl., 2001; Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson, 2003). 

Rannsóknir sýna að fækkun í stéttarfélögum er aðallega meðal ungs fólks 
(Ebbinghaus, 2002; Waddington og Kerr, 2002). Þátttaka fólks á aldrinum 15-24 ára í 
stéttarfélögum í Vestur Evrópu er minni en meðal annarra aldurshópa og þeim fer 
örar fækkandi en hjá öðrum aldurshópum. Sem dæmi má nefna að í Hollandi var 
stéttarfélagaþátttaka í aldurshópnum 15-24 ára 13% árið 1996 miðað við 32% hjá 
aldurshópnum 45-64 ára (Pascual og Waddington, 2000). Þessa fækkun má sjá víðar en 
í Vestur Evrópu en á Nýja Sjálandi, í Kanada og Bandaríkjunum er þátttaka í aldurs-
hópnum 16-24 ára rúmlega þriðjungur til helmingur á við það sem hún er hjá öðrum 
aldurshópum (Haynes, Vowles og Boxall, 2005). Á Íslandi má aðallega greina fækkun 
hjá ungu fólki en í aldurhópnum 16-44 ára var 5% fækkun samanborið við 1,5% 
fækkun hjá aldurshópnum 45-64 ára (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Í 
nágrannalöndum Íslands hefur einnig fækkað í stéttarfélögum en í Svíþjóð fór þátttaka 
úr 85% árið 1993 í 74% árið 2006, í Finnlandi úr 82% árið 1995 í 71% árið 2006 og í 
Danmörku úr 82% árið 1998 í 77% árið 2008. Þrátt fyrir að „Ghent kerfið“ sé við líði 
í þessum löndum hefur samt sem áður dregið úr aðild meðal launþega (Lind, 2009).  

Nokkrar ástæður hafa verið nefndar sem útskýra þessa fækkun. Stéttarfélögum 
hefur orðið vel ágengt í baráttumálum sínum og náð fram miklum réttar- og kjara-
bótum sem nýir launþegar telja sjálfsögð og eðlileg kjör. Þjóðfélagsaðstæður í dag eru 
gerbreyttar frá því sem áður var og nýjar áherslur í stjórnun starfsmanna leggja mikla 
áherslu á hollustu og tryggð starfsmanna. Einnig má rekja helstu ástæður lækkunar 
stéttarfélagsaðildar til aukinnar efnahagslegrar velsældar, aukins hagvaxtar, hás 
atvinnustigs og formgerðarbreytingar á vinnumarkaði sem felur það í sér að störfum í 
þjónustu hefur fjölgað á sama tíma og hefðbundnum störfum í iðnaði, framleiðslu og 
landbúnaði hefur fækkað. Enn fremur hefur verið bent á alþjóðavæðingu og 
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harðnandi samkeppni fyrirtækja á alþjóðlegum mörkuðum, meiri áherslu á sveigjan-
leika í ráðningarformi, útvistun starfa og þá staðreynd að erfiðara gengur að fá vel 
menntaða sérfræðinga svokallaða þekkingarstarfsmenn til að vera í stéttarfélögum 
(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Unga kynslóðin er sögð hugsa frekar um eigin 
hagsmuni en hagsmuni heildarinnar og að á síðustu árum hefur einstaklingshyggja 
verið að ryðja sér rúms. Aukin sveigjanleiki á vinnumarkaði gerir einnig ráð fyrir 
aukinni einstaklingshyggju og að vinnan sé sniðin að þörfum hvers og eins. Með því 
að leggja áherslu á einstaklingshyggju er verið að endurskilgreina margar hefðbundnar 
kenningar sem starfsemi stéttarfélagana byggja á. Einstaklingshyggjan tengist grund-
vallarhugsun einingarhyggjunnar (unitarim) sem byggir á því að skipulagsheildir 
byggjast á samtilltum hópum þar sem ekki er ágreiningur um það hver stjórnar. Hvers 
kyns andstaða innan skipulagsheildarinnar er óæskileg og stundum er litið á 
stéttarfélög sem utanaðkomandi ógn og það getur dregið úr styrk stéttarfélaga (Gylfi 
Dalmann Aðalsteinsson, 2008; Pascual og Waddington, 2000).  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann rannsókn fyrir Alþýðusamband Íslands 
vorið 2008 sem bar heitið Ungt fólk, samfélagið og verkalýðshreyfingin. Tekið var 1000 
manna úrtak fólks á aldrinum 18-35 ára úr þjóðskrá og var svarhlutfall rúmlega 60%. Í 
rannsókninni voru þátttakendur meðal annars spurðir hver væri helsta ástæðan fyrir 
stéttarfélagsaðild. 85% þeirra sem tóku afstöðu voru í stéttarfélagi. Helmingurinn taldi 
að hagsmunum sínum væri best borgið með því að vera í stéttarfélagi, fjórðungur 
sagði ástæðuna fyrir aðild sinni vera vegna þess að þeir hefðu sjálfkrafa farið í 
stéttarfélag, tæplega 7% þátttakenda sögðu aðild sína vera vegna skylduaðildar og 3,5% 
þátttakenda voru aðilar til að tryggja kjör sín og réttindi (Guðlaug J. Sturludóttir, Ívar 
Snorrason, Margrét Guðmundsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). 

Pascual og Waddington (2000) segja ungt fólk ekki eins líklegt til að trúa á 
starfsemi stéttarfélaga eins og eldra fólk en unga fólkið er þó líklegt til að ganga í 
stéttarfélög ef vinnufélagar þeirra eru í þeim. Ólíklegra er að ungt fólk gangi í 
stéttarfélög eingöngu til að bæta laun og önnur starfskjör eins og þeir sem eldri eru. 

Ástæður fyrir því að vera ekki í stéttarfélagi geta verið mismunandi og ólíkar eftir 
löndum. Það er margt sem bendir til þess að ungt fólk veit ekki hvað stéttarfélög gera 
og hvernig þau starfa. Þetta á sérstaklega við um störf í þjónustugeiranum þar sem 
mikið er um hlutastörf og oft er erfitt fyrir stéttarfélög að ná til slíkra starfsmanna. 
Sama má segja um litla vinnustaði en þar finnst launþegum, oft vegna nálægðar við 
vinnuveitandann, stéttarfélagaaðild skapa ákveðna togstreitu. Auðveldara sé að leysa 
ágreiningsefni beint við vinnuveitandann. Ungt fólk tengir stéttarfélög gjarnan við 
iðnað eða vinnustaði þar sem hætta er á slysum og heilsuspillandi aðstæðum (Pascual 
og Waddington, 2000). Á vinnustöðum þar sem starfsmannavelta er hröð finnst ungu 
fólki ekki taka því að vera í stéttarfélagi þar sem það heldur að það hafi engin áhrif og 
svari ekki kostnaði. Ef upp kemur ágreiningur í vinnunni eru þau líklegri til að skipta 
um starf en að ræða við sinn yfirmann um ágreininginn (Jethwa, 2001; Lowe og Rastin, 
2000; Pascual og Waddington, 2000). 

Eldri kynslóðir trúa frekar á hugmyndafræði og hlutverk stéttarfélagana á meðan 
yngi kynslóðir leggja meiri áherslu á einstaklingsmiðaðra viðhorf. Haynes, Volwes og 
Boxall (2005) benda þó á að heildarhyggjan sé ekki að víkja fyrir einstaklingshyggjunni 
og ungt fólk sé frekar jákvætt en neikvætt gagnvart stéttarfélögum. Fækkunin sem hafi 
átt sér stað skýrist frekar af því að ungt fólk vinni frekar á vinnustöðum þar sem 
stéttarfélagsaðild sé ekki eins almenn (Haynes, Volwes og Boxall, 2005).  

Ebbinghaus (2002) telur á hinn bóginn að margt ungt fólk líti á stéttarfélög sem 
gamaldags hreyfingu og ekki eins aðlaðandi og aðrar nýrri félagslegar hreyfingar. Hann 
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telur að rekja megi fækkun í stéttarfélögum og hækkun meðalaldurs innan þeirra meðal 
annars til þess að stéttarfélögum hafi mistekist að virkja ungt fólk til þátttöku (Pascual 
og Waddington, 2000). Machin og Blanden (Daniels, 2006) sýndu fram á að ungt fólk 
er 30% líklegra til að vera í stéttarfélagi ef faðir þeirra var í stéttarfélagi og í ljósi 
þessara fjölskylduáhrifa má reikna með að stéttarfélagsaðild ungs fólk muni minnka 
enn frekar í framtíðinni. Í dag alast ungmenni upp í umhverfi þar sem stéttarfélög 
þykja ekki eins sjálfsögð og í gamla daga. Auk þess sem ungt fólk nýtur margs konar 
verndar laga og reglugerða vegna þátttöku þeirra á vinnumarkaði sem ekki þekktist 
áður (Daniels, 2006). 

Afstaða og viðhorf vinnuveitenda getur einnig haft áhrif á vilja ungs fólk til að 
tilheyra stéttarfélagi (Allan, Bamber og Oliver, 2006). Í rannsókn Waddington og Kerr 
frá árinu 1997 kom í ljós að áhrif atvinnurekanda og vinnuaðstæður geta sagt til um 
stéttarfélagsþátttöku ungs fólks. Sama gildir um stærð vinnustaðar, hlutfall starfs-
mannaveltu og andstöðu vinnuveitenda við stéttarfélög (Waddington og Kerr, 2002). 
Freeman og Diamond (2003) telja að fækkun í stéttarfélögum megi m.a. rekja til þess 
að starfsmenn stéttarfélagana hafi ekki staðið sig nægilega vel í því að hafa samband 
við ungt fólk, kynna fyrir þeim kosti þess að vera í stéttarfélagi og spyrja þau hvort þau 
vilji vera í stéttarfélagi þegar þau hefja störf. Hér verður að hafa í huga að félagsmenn 
þurfa að sækja sérstaklega um aðild að stéttarfélagi ólíkt því sem tíðkast hér á landi þar 
sem almenna reglan er sú að launþegi verður nánast sjálfkrafa félagsmaður nema 
annað sé ákveðið. 

Rannsóknin 

Markmið þessarar rannsóknar sem byggir á spurningakönnun var að skoða viðhorf 
ungs fólks í Íslandi, sem eru á fyrstu árum í framhaldsskóla og hafa stigið sín fyrstu 
skref á vinnumarkaði, til stéttarfélaga og kanna þekkingu þeirra á réttindum á vinnu-
markaði. Spurningakönnun getur verið góð leið til að fá fram viðhorf og afstöðu 
ákveðins hóps til sérstaks afmarkaðs viðfangsefnis. Notast var við hentugleikaúrtak en 
því er helst beitt þegar markmið með rannsókn er frekar að álykta um tengsl milli 
breytna en tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 
Karlsson, 2003). Hentugleikaúrtak gerir rannsakenda auðvelt að ná til þátttakenda en 
slíkar kannanir eru oft lagðar fyrir þar sem margir eru samankomnir eins og t.d. í 
kennslustofum skóla. Með hentugleikaúrtaki er varasamt að alhæfa um þýðið en þær 
geta gefið vísbendingar um viðhorf íslenskra ungmenna til stéttarfélaga og þekkingu 
þeirra um réttindi sín á vinnumarkaði (Coopers og Schindler, 2006). Ganga má út frá 
því að rannsóknin búi yfir innra réttmæti en spurningakannanir eru réttmætar vegna 
þess að það eru sterk tengsl milli þess sem fólk segist gera eða upplifa og þess sem 
fólk gerir eða upplifar í raun (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Rannsóknin var lögð fyrir nemendur fædda árin 1992 og 1993 í marsmánuði 2010, 
í þremur framhaldsskólum, tveimur á höfuðborgarsvæðinu og einum á landsbyggðinni. 
Skólarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru Fjölbrautaskólinn við Ármúla, 
Kvennaskólinn í Reykjavík og Fjölbrautarskóli Suðurnesja. Rannsóknin náði til allra 
nemanda sem voru mættir í tiltekna kennslustund þegar rannsóknin var lögð fyrir. Alls 
svöruðu 190 nemendur rannsókninni. Þar af voru 37% þátttakenda fæddir árið 1992 
og 63% fæddir árið 1993. Töluvert fleiri stúlkur en strákar tóku þátt, stúlkur voru 67% 
þátttakenda og strákar 33%. Fjórðungur þátttakenda bjó utan höfuðborgarsvæðisins. 
Spurningalistinn samanstóð af 45 spurningum í 65 liðum. Allar spurningarnar voru 
krossaspurningar nema síðasta spurningin sem var opin spurning en þar máttu 
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þátttakendur segja hvað sem þeir vildu um stéttarfélög og réttindi og skyldur á 
vinnumarkaði og var unnið með niðurstöðurnar eins og um eigindleg gögn væri að 
ræða. Tæplega 17% þátttakenda svöruðu opnu spurningunni. 

Niðurstöður 

Í rannsókninni var meðal annars spurt um atvinnuþátttöku sumarið 2009 og 
atvinnuþátttöku samhliða námi veturinn 2009-2010. Niðurstöður rannsóknarinnar 
staðfesta niðurstöður annarra rannsókna, sem gerðar hafa verið um vinnu ungmenna á 
Íslandi, um að mikill meirihluti 16-17 ára íslenskra ungmenna hefur reynslu af launaðri 
vinnu. Tæplega 90% þátttakenda unnu launaða vinnu sumarið 2009. Um leið benda 
niðurstöðurnar til að samdráttur í íslensku efnahagslífi, í kjölfar bankahrunsins haustið 
2008, hafi dregið úr atvinnuþátttöku íslenskra ungmenna líkt og annarra aldurshópa á 
vinnumarkaði. Ídoktorsrannsókn Margrétar Einarsdóttur kemur fram að tæplega 
100% ungmenna í sama aldurshópi stunduðu launaða vinnu sumarið 2007. Munurinn 
er ennþá meiri þegar kemur að vinnu samhliða námi en alls unnu 53% 16-17 ára 
ungmenna samhliða námi miðað við 68% 16-17 ára ungmenna veturinn 2007-2008 
(Margrét Einarsdóttir, 2008).  

Sumarið 2009 unnu flest ungmennin eitt starf eða rúmlega 59% þátttakenda. 
Tæplega 26% unnu tvö störf og tæplega 5% þrjú eða fleiri störf. Starf í vinnuskóla var 
algengasta aðalstarfið en um 40% þátttakenda höfðu aðalstarf sitt í vinnuskóla. Um 
37% þátttakenda unnu við verslunarstörf, á veitingastað og verkamannastörf sem 
aðalstarf og tæplega 42% þeirra sem aukastörf en ætla má að þetta séu störf sem ung-
menni greiða í stéttarfélög samkvæmt lögum. Verslunarstörf voru algengustu störfin 
samhliða námi en tæplega 42% þeirra sem unnu með skóla störfuðu í stórmarkaði eða 
verslun.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar vissu um helmingur þátttakenda ekki 
hvort þeir hefðu verið í stéttarfélagi sumarið 2009. Tæplega 19% voru í stéttarfélagi og 
vissu tæplega 14% nafnið á sínu stéttarfélagi. Þeir sem voru í stéttarfélagi áttu að svara 
því hver væri helsta ástæða fyrir stéttarfélagsaðild og taldi tæplega helmingur þeirra 
ástæðuna vera vegna þess að þeir fóru sjálfkrafa í stéttarfélagið. Tæplega 27% ung-
menna vissu ekki ástæðuna fyrir því að vera í stéttarfélagi. Þegar ungmenni sem unnu 
samhliða námi voru spurð um stéttarfélagsaðild vissu um 53% ekki hvort þeir væru í 
stéttarfélagi, 23% ungmennanna voru í stéttarfélagi og 16% vissu nafn þess stéttar-
félags sem þeir voru aðilar að. Rúmlega 43% sögðu helstu ástæðuna fyrir aðild sinni 
vera vegna þess þeir fóru sjálfkrafa í stéttarfélagið, 8% ungmennanna voru í stéttar-
félagi til að tryggja kjör og réttindi. Engin gaf upp ástæðuna að þar væri hagsmunum 
viðkomandi best borgið. 70% þátttakenda fannst nauðsynlegt að vera í stéttarfélagi til 
að tryggja hagsmuni launafólks almennt og þegar þátttakendur voru spurðir hvort 
þeim fyndist þeir geta tryggt hagsmuni sína utan stéttarfélaga sögðu 18% já, 22% nei 
og 60% merktu við svarmöguleikann „veit ekki“.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvert þeir töldu vera helsta hlutverk stéttarfélaga, 
tæplega 60% töldu það vera að semja um laun og önnur starfskjör í kjarasamningum, 
rúmlega 10% töldu það vera að gæta hagsmuna félagsmanna í veikindum. Tæp 12% 
sögðu hlutverk stéttarfélaga að skapa atvinnu á meðan 4% sögðu helsta hlutverkið að 
vera leigja út sumarhús og veita félagsmönnum ýmiskonar fríðindi. 

Almennt má segja að viðhorf íslenskra ungmenna til stéttarfélaga sé jákvætt og 
áhugi á þeim almennt til staðar. Flestum þátttakendum rannsóknarinnar eða rúmlega 
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60% datt í hug verkalýðs- og kjarabarátta þegar þeir heyrðu talað um stéttarfélög. Um 
þriðjungur þeirra þátttakenda sem svöruðu opnu spurningunni tóku fram að þau 
hefðu enga eða mjög litla þekkingu á stéttarfélögum. Þátttakendur voru spurðir hvort 
þeir hefðu nýtt sér þjónustu stéttarfélaga og höfðu 20% þátttakendana gert það og af 
þeim höfðu tæplega helmingur nýtt sér hana í tengslum við upplýsingar um laun og 
um þriðjungur í sambandi við styrki og einhvers konar fríðindi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007 er kveðið á um að við lok 10. bekkjar eigi 
nemandi að þekkja íslenskan vinnumarkað og hans helstu einkenni auk þess að hafa 
vitneskju um réttindi sín og skyldur á vinnumarkaði sem neytandi og launþegi 
(Menntamálaráðuneytið, 2007). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu 
tæplega 60% þátttakenda ekki fengið fræðslu/kennslu um stéttarfélög. Rúmlega 28% 
höfðu fengið fræðslu/kennslu og hjá rúmlega 60% þeirra fór sú fræðsla/kennsla fram 
í skóla.  

Í rannsókninni var einnig kannað hvort ungmennin hefðu verið með ráðningar-
samning sumarið 2009. Rúmlega 25% þátttakenda voru ekki með ráðningarsamning 
og 30% þátttakenda vissu ekki hvort þeir væru með slíkan samning. Rúmlega 
helmingur þeirra sem voru með ráðningarsamning kynntu sér ekki samninginn með 
foreldrum/forráðamönnum en þá voru allir þátttakendur ósjálfráða. Samkvæmt 76. 
grein lögræðislaga (Lögræðislög nr. 71/1997) og athugasemdum sem þeim fylgja segir 
að greinin eigi einnig við um vinnusamninga ósjálfráða einstaklinga (Umboðsmaður 
barna e. d.) en það þýðir að samþykki foreldra/forráðamanna þarf til að samningurinn 
sé skuldbindandi fyrir börn og unglinga undir 18 ára aldri. Tæplega 43% þeirra sem 
unnu samhliða námi voru ekki með ráðningarsamning og tæplega 30% vissu ekki 
hvort þeir eru með slíkan samning. Flest eða um 60% ungmennanna, sem vinna 
samhliða námi, kynntu sér ekki samninginn í samráði við foreldra/forráðamenn. 95% 
ungmennanna fengu launaseðil sumarið 2009 og skoðuðu um 87% þeirra alltaf eða 
stundum sinn launaseðil. Af þeim sem unnu samhliða námi fengu tæplega 80% 
launaseðil og skoðuðu tæplega 72% þeirra hann alltaf eða stundum.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hversu vel þeir þekktu réttindi sín og skyldur á 
vinnumarkaði svaraði tæplega helmingur þátttakenda mjög vel eða frekar vel, 18% 
þátttakenda töldu sig þekkja réttindi sín og skyldur mjög illa eða frekar illa og 40% 
töldu sig þekkja réttindi sín og skyldur hvorki vel né illa. Þátttakendur voru einnig 
spurðir um þekkingu á hugtökum á vinnumarkaði (sjá töflu 1).  



Viðhorf íslenskra ungmenna til stéttarfélaga ... 

 

 

153 

 

Tafla 1. Hversu vel þekkir þú eftirfarandi hugtök – meðaltal 
 
Hugtök  Meðaltal 
Matartími 4,21 
Yfirvinna 3,95 
Lágmarkslaun 3,82 
Uppsagnarfrestur 3,75 
Veikindaréttur 3,72 
Stórhátíðarkaup 3,46 
Orlofsréttur 3,39 
Ráðningarsamningur 3,02 
Trúnaðarmaður 2,98 
Desemberuppbót 2,85 
Orlofsuppbót 2,81 
Jafnaðarkaup 2,67 
Kjarasamningur  2,51 

 
Reiknað var út meðaltal fyrir hvern þátt. 5 stig þýddu að þátttakendur þekktu 

hugtakið mjög vel, 4 stig frekar vel, 3 stig hvorki vel né illa, 2 stig frekar illa og 1 stig 
mjög illa. Matartími og yfirvinna voru hugtök sem ungmennin þekktu best en kjara-
samningur og jafnaðarkaup verst.  

Í rannsókninni voru þátttakendur einnig spurðir hvort brotið hafi verið á þeim í 
starfi og ef svo hefði verið hvernig þeir hefðu brugðist við. Um helmingur þátttakenda 
taldi að brotið hefði verið á þeim í starfi og hjá 30% þeirra hafði það komið fyrir oftar 
en tvisvar sinnum. Þeir sem brotið var á í starfi brugðust þannig við að tæplega 37% 
þeirra gerðu ekki neitt, 24,7% töluðu við foreldra eða forráðamenn, 17,2% töluðu við 
yfirmann sinn, tæplega 10% hættu í vinnunni þegar brotið var á þeim en einungis 3,2% 
hafði samband við stéttarfélag sitt. 

Lokaorð 

Rétt er að hafa í huga að þessi rannsókn gefur einungis vísbendingar um það hvernig 
viðhorf íslenskra ungmenna er til stéttarfélaga og hversu mikið eða lítið þau þekkja til 
réttinda á vinnumarkaði. Það vekur athygli að um helmingur þátttakenda vissi ekki 
hvort þeir væru í stéttarfélagi eða ekki. En um helmingur þátttakenda taldi sig þekkja 
vel réttindi sín og skyldur á vinnumarkaði. Það kemur einnig fram í rannsókninni að 
það er talsvert algengt að brotið sé á ungmennum á vinnumarkaði. Því er það mjög 
mikilvægt að ungmennin þekki réttindi sín og skyldur. Evrópskar rannsóknir (Pascual 
og Waddington, 2000) gefa til kynna að ungt fólk hefur litla þekkingu á hlutverki 
stéttarfélaga. Í þessari rannsókn kemur fram að rúmlega 60% þátttakenda kom í hug 
verkalýðs- og stéttabarátta þegar þau heyrðu talað um stéttarfélög og um 20% kom 
ekkert í hug. Rúmlega 15% vissu ekki hvert helsta hlutverk stéttarfélagi væri. Tæplega 
40% þáttakenda leituðu upplýsinga um réttindi og skyldur á netinu en einungis 6% 
leituðu upplýsinga hjá stéttarfélaginu sjálfu. Þrátt fyrir þetta kemur skýrt fram að 
viðhorf íslenskra ungmenna til stéttarfélaga er frekar jákvætt.  
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Ef stéttarfélög vilja sporna gegn fækkun félagsmanna og tryggja að í framtíðinni 
muni ungt fólk velja sér stéttarfélagsaðild er mikilvægt fyrir þau að huga að aukinni 
fræðslu og kennslu í samráði við efstu bekki grunnskóla og framhaldsskóla. Stéttar-
félög, eins og VR og Efling hafa í gegnum tíðina staðið fyrir fræðslu ungmenna og 
reynt að fræða þau um réttindi og skyldur launþega. Það er æskilegt fyrir stéttarfélög í 
samvinnu við skólayfirvöld og jafnvel vinnuveitendur að stuðla að skilvirkari fræðslu 
eða kennslu um réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Enn fremur er mikilvægt að 
upplýsa foreldra og forráðmenn ungmenna sem eru að stíga sín fyrstu skref á 
vinnumarkaði um réttindi þeirra og skyldur á vinnumarkaði svo þau geti miðlað þeirri 
þekkingu áfram. 
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