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Útdráttur 

Í verkefni þessu er gerð úttekt á öryggismenningu og tíðni vinnuslysa og tengdum kostnaði við 

verklegar framkvæmdir. 

Byrjað var á að kanna viðhorf stjórnenda íslenskra verktakafyrirtækja til öryggismála, sem 

og hvernig framkvæmd og stjórnun öryggismála fer almennt fram. Alls tóku 48 fyrirtæki þátt í 

könnuninni af 225 sem fengu senda spurningalista, svarhlutfall var því 21%. Tíðni vinnuslysa 

sem ber að tilkynna til Vinnueftirlits ríkisins var könnuð yfir 12 ára tímabil og greining gerð á 

helstu orsökum vinnuslysa. Haft var samband við opinberar stofnanir og vátryggingafélög og 

óskað eftir gögnum um þann kostnað sem greiddur er vegna vinnuslysa. 

Niðurstöður sýna að viðhorf til öryggismála er almennt gott í stórum og meðalstórum 

verktakafyrirtækjum hér á landi. Erfiðara er að segja til um viðhorf lítilla og örfyrirtækja til 

öryggismála, vegna lítillar svörunar. Niðurstöðurnar gefa þó vísbendingar um að lítil og 

örfyrirtæki tilkynni síður vinnuslys sem og framkvæmdir áður en vinna hefst á byggingar-

vinnustað og vinni síður eftir skipulagðri öryggisstefnu en stærri fyrirtæki. 

Árlega eru að meðaltali um og yfir 1600 vinnuslys tilkynnt til Vinnueftirlits ríkisins, þar af 

um 330 sem tengjast mannvirkjagerð. Fórnarlömb vinnuslysa við mannvirkjagerð hér á landi eru 

fyrst og fremst ófaglærðir karlkyns starfsmenn. Á hverju ári verða fjórir starfsmenn að meðaltali 

óvinnufærir og að meðaltali þrír til viðbótar sem hætta störfum þrátt fyrir að vera vinnufærir. 

Fjöldi banaslysa við vinnu í mannvirkjagerð hérlendis er einnig hlutfallslega mjög hár eða að 

meðaltali 7,62 banaslys á hverja hundrað þúsund starfandi, sem er talsvert hærra en á hinum 

Norðurlöndunum. 

Einu heildartölurnar um kostnað vegna vinnuslysa fengust frá Sjúkratryggingum Íslands. 

Tryggingastofnun ríkisins heldur enga skrá um þann kostnað sem stofnunin greiðir út vegna 

vinnuslysa og atvinnusjúkdóma. Vátryggingafélögin vildu ýmist ekki birta þær fjárhæðir sem 

greiddar eru út vegna vinnuslysa eða gáfu í skyn að gagnagrunnar gæfu ekki möguleika á að 

kalla fram slíkar upplýsingar. Kostnaður vegna vinnuslysa er því ekki auðfenginn. Miðað við 

reynslutölur frá nágrannalöndunum má áætla að árlegur beinn og óbeinn kostnaður vegna 

vinnuslysa og atvinnusjúkdóma sé allt að 3,8% af vergri landsframleiðslu og gæti því hafa numið 

allt að 68 milljörðum króna árið 2013 eða 46 milljónum króna á hvert vinnuslys.  
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Í umræðum og niðurstöðum er bent á ýmsar aðgerðir við skráningu á slysum og kostnaði 

þeim tengdum sem gætu orðið til að gera umfang vandans skýrara og þar með aukið mikilvægi 

þess að vinnuveitendur sinni öryggismálum enn betur en gert er í dag. 

Lykilorð: Vinnuslys, atvinnusjúkdómar, viðhorf, kostnaður, mannvirkjagerð. 
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Abstract 

This project will discuss the health and safety culture in Icelandic construction companies as 

well as investigating the frequency of work related accidents and the associated costs.  

A survey was undertaken to explore the attitude of Icelandic construction managers toward 

health and safety issues and how they are implemented and managed practice. A total of 48 

companies out of 225 candidates participated in the survey, which gives a response rate of 21%. 

The frequency of occupational accidents reported to the Administration of Occupational Health 

and Safety in Iceland was analysed over a 12 year period. The cost incurred by public entities 

and insurance companies due to occupational accidents was examined. 

The main findings show that attitudes towards health and safety is generally good in large 

and medium sized Icelandic construction companies. It is more difficult to conclude on the 

attitude of small and micro-enterprises, due to low response rate. However, results indicate that 

small and micro-enterprises do not report occupational accidents or plans for project work before 

initiating activities at a new construction site, as diligently as the larger companies. Furthermore, 

the survey provides evidence that health and safety policies are generally not well implemented 

or managed by micro-enterprises. 

In average, about 1600 occupational accidents are reported to the Administration of 

Occupational Health and Safety every year and thereof about 330 in the construction industry. 

The subjects of occupational accidents in the construction industry are primarily unskilled male 

workers. Each year, an average of four employees become disabled and three additional retire 

despite being judged fit for work. Number of fatal accidents is also relatively high in the 

construction industry in Iceland, or on average 7,62 fatalities per hundred thousand employed, 

which is considerably higher than in the other Nordic countries.  

The only numbers available on the occupational accident related cost were provided by the 

Icelandic Health Insurance, which only covers a small part of the overall cost. The Social 

Insurance Administration does not categorize costs paid out for occupational accidents and 

diseases. The insurance companies either consider the compensations for occupational accidents 

to be too sensitive to publish or their accounting systems do not provide such information.  
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In the discussion and conclusions, several improvements of the current accident 

registration and cost accounting systems are suggested that could make the monitoring of 

occupational accidents simpler and more complete. Which in turn should make the problems 

associated with occupational accidents clearer and increase the focus on health and safety related 

issues within the construction industry. 

Keywords: Occupational accidents, occupational diseases, attitude, cost, construction. 
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1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 

Flestir jarðarbúar (58%) eyða þriðjungi fullorðinsára sinna í vinnunni og stuðla þar með að eigin 

velferð, fjölskyldu sinnar og samfélagsins. Atvinna er mikilvæg til lífsviðurværis og getur haft 

jákvæð áhrif á félagslega, andlega og líkamlega heilsu. Á sama tíma geta aðstæður í starfi og 

starfsumhverfið sem slíkt verið skaðlegt heilsu og dregið úr velferð, vinnugetu og lífsgæðum 

einstaklinga [1]. Hröð hnattvæðing hefur haft mikil áhrif á tækni-, þjóðfélags- og skipulags-

breytingar á vinnustöðum, með tilheyrandi áhættum og nýjum áskorunum.  

 

Vinnuslys og atvinnusjúkdómar er stórt og mikið heilbrigðisvandamál um heim allan. Árlega 

verður fjöldi fólks fyrir andlegum og/eða líkamlegum þjáningum af þeirra völdum. Samkvæmt 

tölfræði Alþjóðavinnumálastofnunarinnar [2] er áætlað að minnst 330 milljón vinnuslys og 160 

milljón tilfelli atvinnusjúkdóma verði ár hvert um heim allan, auk þess sem rúmar tvær milljónir 

manna deyi af völdum þeirra.  

 

Í nútíma samfélagi eru gerðar sífellt auknar kröfur frá viðskiptavinum, starfsmönnum og löggjafa 

á sviði öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismála (ÖHU). Nútíma aðferðir til að stjórna ÖHU-

málum á kerfisbundinn hátt miða að því að auðvelda atvinnurekendum við að uppfylla skilyrði 

sem þeim eru sett með lögum og reglum á þessu sviði. Til viðbótar hafa fyrirtæki sem vilja ná 

enn lengra á þessum sviðum innleitt fjölda reglna og verklagslýsinga sem fara fram úr þeim 

almennu kröfum sem löggjafinn og framkvæmdavaldið setja. Á Íslandi hefur eftirlit með 

framkvæmd reglna á sviði vinnuverndarmála hvílt á Vinnueftirliti ríkisins. Þó mikið hafi áunnist 

á sviðum vinnuverndarmála á undanförnum árum er langt í land. Árlega eru á milli fimm og sjö 

þúsund vinnuslys tilkynnt til Slysaskrár Íslands. Þrettán til nítján hundruð af þeim eru það 

alvarleg að viðkomandi starfsmaður er fjarverandi frá vinnu í skemmri eða lengri tíma. 

 

Í flestum iðnríkjum og þróunarlöndum heims, er mannvirkjagerð ein áhrifamesta atvinnugreinin 

hvað varðar framlag til landsframleiðslu og áhrif heilsu og öryggi vinnandi fólks. Það er óhætt að 

segja að iðnaðurinn bæti lífsgæði okkar með því að veita okkur þau heimili sem við búum í, 

byggingar sem við vinnum í og aðrar grunnstoðir sem við treystum á [3]. Staðreyndin er hins 

vegar sú að mannvirkjagerð telst ein af hættulegustu atvinnugreinum heims, ásamt námuvinnslu 
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og landbúnaði. Í mannvirkjagerð einni og sér er áætlað að hundrað þúsund banaslysa verði við 

vinnu á hverju ári og telji í sumum löndum 30 til 40 prósent af öllum banaslysum við vinnu. 

Áætlanir benda enn fremur á að í iðnríkjunum séu starfsmenn mannvirkjagerðar að meðaltali 

þrisvar til fjórum sinnum líklegri til að lenda í banaslysum við vinnu en starfsmenn í öðrum 

atvinnugreinum og að meðaltali sex sinnum líklegri í þróunarríkjunum [4].  

 

Vinnuslys og atvinnusjúkdómar eru efnahagsleg byrði sem leggst á vinnuveitendur, starfsmenn 

og samfélagið allt. Áætlað hefur verið að útgjöld vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma sé allt að 

4% af vergri landsframleiðslu þjóða (VLF) ár hvert. Hér á landi hefur ekki verið gerð úttekt á 

beinum og óbeinum kostnaði þess efnis, þó bendir margt til þess að kostnaður vegna vinnuslysa 

og atvinnusjúkdóma sé nálægt meðallagi þess sem gerist t.d. innan ESB-ríkja, eða 2,6-3,8% af 

VLF. Í því samhengi má áætla að útgjöld íslenskt þjóðfélags hafi verið á bilinu 47 til 68 

milljarðar íslenskra króna vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma árið 2013 [5]. Ljóst er að um 

verulegar upphæðir er að ræða en virk framkvæmd reglna Evrópusambandsins á sviði vinnumála 

ætti verulega að draga úr þessum kostnaði á komandi árum. 

1.2 Markmið 

Í þessari lokaritgerð er markmiðið að lýsa öryggismenningu og viðhorfi verktaka til öryggismála 

og tengslum við tíðni og kostnað vinnuslysa. Í eftirfarandi upptalningu er markmiðum 

verkefnisins í heild lýst: 

 Athuga hvaða viðhorf stjórnendur verktakafyrirtækja á Íslandi hafa til öryggismála og 

hvernig framkvæmd og stjórnun öryggismála fer fram. 

 Greina þau atriði sem eru að valda tíðustu vinnuslysunum hjá starfsmönnum 

mannvirkjagerðar yfir 12 ára tímabil skv. skráningum Vinnueftirlits ríkisins og lista upp á 

tölfræðilegan hátt. 

 Kanna þann kostnað sem opinberar stofnanir og vátryggingafélög eru að greiða út vegna 

vinnuslysa. 

 Koma með tillögur að úrbótum eftir að greining niðurstaðna liggur fyrir. 
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1.3 Uppbygging 

Þetta verkefni er skipt upp í eftirfarandi 8 kafla: 

 Kafli 1 fjallar um markmið verkefnisins. 

 Kafli 2 fjallar almennt um vinnuvernd, öryggismál og vinnuslys þar sem helstu hugtökum 

eru gerð ítarleg skil. Þessi samantekt er á engan hátt ætluð að vera tæmandi umfjöllun um 

það sem að baki liggur, heldur einungis að draga fram það helsta. 

 Kafli 3 fjallar um könnun öryggismála meðal íslenskra fyrirtækja í mannvirkjagerð. 

Greint verður frá aðferðafræði gagnasöfnunar og helstu niðurstöðum könnunarinnar. 

 Kafli 4 fjallar um tíðni vinnuslysa á Íslandi. Greint verður frá aðferðafræði gagna-

söfnunar og helstu niðurstöðum sem unnar voru úr slysaskrá Vinnueftirlits ríkisins. 

 Kafli 5 fjallar um mat á kostnaði vegna vinnuslysa á Íslandi. Greint verður frá 

aðferðafræði gagnasöfnunar og niðurstöðum sem fengust frá opinberum stofnunum og 

vátryggingafélögum. 

 Kafli 6 fjallar um greiningu niðurstaðna. Farið verður yfir niðurstöður verkefnisins og 

meginatriði dregin fram sem áhugavert er að ræða frekar. 

 Kafli 7 fjallar um helstu niðurstöður verkefnisins. 

 Kafli 8 fjallar um hvort markmiðum verkefnisins hafi verið náð, sem og nokkrar ályktanir 

um gagnsemi þess. 
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2 Almenn umfjöllun um vinnuvernd, öryggismál og vinnuslys 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um vinnuvernd, öryggismál og vinnuslys þar sem 

lykilhugtökum verða gerð ítarleg skil. 

2.1 Uppruni Vinnuverndar 

Rekja má upphaf vinnuverndar til ársins 1713 þegar ítalski læknirinn Bernardino Ramazzini 

skrifaði bók um atvinnusjúkdóma [6]. Þróunin tók hins vegar ákveðið flug um það leyti sem 

iðnbyltingin hófst í Bretlandi um miðja átjándu öld. Þéttbýlismyndun hófst og nýjar stéttir 

atvinnurekenda og verkafólks mynduðust. Á þeim tímum vann verkafólk jafnan langa vinnudaga 

og við hættuleg og óheilnæm skilyrði. Eftir því sem leið á nítjándu öldina bötnuðu kjör 

starfsmanna til muna m.a. með tilkomu verksmiðjulaganna (e. Factories Act) árið 1833 [7]. 

Vitundarvakning átti sér stað varðandi bættar vinnuaðstæður, félagslegt öryggi og nýjar 

hugmyndir um jafnrétti. Framfarasinnaðir hagfræðingar og félagsfræðingar höfðu m.a. orð á því 

að þær aðstæður sem iðnbyltingin hafði skapað launafólki hafi verið með öllu óviðunandi. Upp 

frá því varð til hugmynd um stofnun samtaka sem yrðu sameiginlegur vettvangur fulltrúa 

ríkisvalds, atvinnurekenda og launafólks. Fyrsti áþreifanlegi árangurinn var alþjóðaráðstefna sem 

haldin var árið 1890 með þátttöku fulltrúa frá 14 ríkjum Evrópu. Árið 1900 var haldin önnur 

ráðstefna sem lagði til stofnun Alþjóðasamtaka um vinnumálalöggjöf. Samtök þessi efndu síðan 

til alþjóðaráðstefnu árið 1906 í því skyni að afgreiða alþjóðasamþykktir sem snertu aðbúnað á 

vinnumarkaði og bættu öryggi og hollustu á vinnustöðum. Fyrri heimstyrjöldin setti strik í 

starfsemi samtakana en við lok hennar opnuðust nýjar leiðir í alþjóðasamstarfi, sem varð til þess 

að Alþjóðavinnumálastofnunin (e. International Labour Organization - ILO) var stofnsett árið 

1919 á grundvelli ákvæða í friðarsamningunum. Megin markmið stofnunarinnar er að setja 

alþjóðasamþykktir, reglur og tillögur um lágmarksréttindi og lágmarkskröfur á sviði félags- og 

vinnumála. Árið 1945 varð Alþjóðavinnumálastofnunin ein af sérstofnunum Sameinuðu 

þjóðanna og sama ár gerðist Ísland aðili að stofnuninni [8].  

 

Sögu verkalýðshreyfingarinnar [9] á Íslandi má hins vegar rekja aftur til byrjun tuttugustu aldar, 

þegar fyrstu verkalýðsfélögin voru stofnuð. Á tímum þessum voru miklar breytingar í atvinnulífi 

þjóðarinnar þar sem Ísland var að breytast úr bændasamfélagi yfir í nútíma þjóðfélag. Árið 1916 

var Alþýðusamband Íslands (ASÍ) stofnað í þeim tilgangi að auðvelda baráttu verkamanna fyrir 

bættum kjörum. Í upphafi aldarinnar snerust stjórnmál nær alfarið um sjálfstæðisbaráttu og til að 
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ná sem mestum árangri þótti nauðsynlegt að sambandið væri um leið stjórnmálaflokkur. Þannig 

voru ASÍ og Alþýðuflokkurinn saman undir einni stjórn eða allt fram til ársins 1940 þegar lögum 

ASÍ var breytt og flokkurinn skilinn frá. Þetta var gert til að mynda breiða samstöðu vinnandi 

manna óháð stjórnmálaskoðunum. Vegna þessa var ASÍ orðið eingöngu verkalýðssamband og 

árið 1942 var allt íslenskt verkafólk sameinað í stærstu heildarsamtökum íslensk vinnumarkaðar 

frá upphafi.  

Uppbygging velferðarkerfisins og barátta fyrir réttindum fólks á vinnumarkaði hefur verið 

verðugt verkefni í gegnum árin. Á þessum tímum fóru lög, reglur og reglugerðir á sviðum félags- 

og vinnumála að líta dagsins ljós og má þar meðal annars nefna lög um almannatryggingar sem 

voru fyrst sett árið 1936. Með lögunum var lögð áhersla á að samfélagið sem heild bæri ábyrgð á 

að framfleyta þeim sem þurftu á því að halda, t.d. vegna slysa eða veikinda. Lög þessi voru 

endurskoðuð árið 1946 með því markmiði að setja félagslegt öryggi í öndvegi og rýmka bótarétt. 

Árið 1979 tóku gildi lög um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna 

sjúkdóms- og slysaforfalla [10]. Ári síðar tóku gildi lög um starfskjör launafólks og skyldu-

tryggingu lífeyrisréttinda [11]. Árið 1981 tóku gildi lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum, sem talið er hafa markað vinnuverndarstarf í landinu [12].  

Frá og með þeim tíma hefur mikið áunnist í réttindum launafólks á vinnumarkaði og vinnu-

verndarmálum almennt. Þrátt fyrir allar þær löggjafir, reglur og reglugerðir sem eru í gildi 

varðandi þessi mál er staðreyndin sú að tíðni vinnuslysa og atvinnusjúkdóma er gríðarlega há í 

heiminum og er Ísland þar ekki undanskilið. Vinnueftirlit ríkisins er miðstöð vinnuverndarstarfs 

hér á landi og byggir starf sitt á samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna [13]. Án nokkurs 

vafa hefur kerfisbundið starf stofnunarinnar bætt öryggismenningu og gert það að verkum að 

fyrirtæki eru meðvitaðri fyrir nýjum aðferðum á sviði vinnuverndar. Hugtakið öryggismenning 

kom fyrst fram eftir Chernobyl-slysið fyrir nokkrum áratugum. Því er haldið fram að öryggis-

menning leiði til betri heildarsýnar og þar með virkara öryggisstarfs. Öryggisstarfið hefur í 

gegnum tíðina beinst fyrst og fremst að tengslum manns og vélar, tækninni og einstaklingnum. Í 

raun hafa þessir þættir skilað góðum árangri en með því að komast enn lengra er þörf á nýjum og 

betri aðferðum til að bæta við það sem áður hefur verið gert til að fyrirbyggja vinnuslys [14]. 

 

Á Íslandi virðist áhuginn á öryggismenningu almennt hafa aukist undanfarin ár og þá sérstaklega 

í orku og áliðnaði og framkvæmdum þeim tengdum. Þar er jafnan lögð rík áhersla á þjálfun og 

öryggi starfsfólks þar sem fyrirtækin gera miklar kröfur til bæði sín og allra þeirra sem starfa á 

vinnusvæðum þeirra. Til að mynda er starfsemi allra fyrirtækja í áliðnaði hérlendis, vottuð 

samkvæmt gæðastjórnunarstaðlinum ISO 9001, umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001 og 
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öryggisstjórnunarstaðlinum OHSAS 18001. Má þess geta að árið 2003 varð ISAL, sem er 

verksmiðjuheiti álversins í Straumsvík, fyrst fyrirtækja á Íslandi til að fá staðfest að öryggis- og 

vinnuumhverfisstjórnun þess stæðist hinn alþjóðlega öryggisstaðal OHSAS 18001. Þar notast 

starfsmenn m.a. við aðferðafræði sem kallast „staldraðu við“ en hún snýst í megin atriðum um að 

framkvæma foráhættugreiningu fyrir hvert verk eða hverja vakt [15]. Margir verktakar og 

undirverktakar þeirra koma að starfsemi þessara fyrirtækja, þar sem gerð er krafa um að farið sé 

að þeim lögum, reglum og reglugerðum sem varða öryggi, heilbrigði og umhverfismál á 

vinnustað. Jafnframt er oftar en ekki gerð krafa um að þessir aðilar skulu einnig fara eftir þeim 

reglum og tilmælum sem hvert og eitt fyrirtæki setur, sem hugsanlega fara fram úr almennum 

kröfum sem löggjafinn og framkvæmdarvaldið setur [16]. Í þessu samhengi er rétt að kynna 

hugtökin ÖHU annars vegar og núll-slysa stefna hins vegar. Hugtakið ÖHU stendur fyrir öryggi, 

heilsa og umhverfi en það er orðið vel áberandi í fyrirtækjum þessa lands, þó aðallega hjá þeim 

stærstu. Almennt er talað um ÖHU-mál en túlkun orðanna getur verið mismunandi eftir 

fyrirtækjum eða stofnunum, á þá leið að stundum er t.d. talað um umhverfismál annars vegar og 

vinnuumhverfismál hins vegar. Í verkefni þessu er lögð megináhersla á öryggi, heilsu og vinnu-

umhverfi. Fyrirtæki móta sér gjarnan stefnu í ÖHU-málum þar sem unnið er eftir kerfisbundnum 

aðferðum á sviði öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismála. Hugtakið er þó ekki séríslenskt og er í 

raun beinþýðing á health, safety and environment eða HSE eins og það kemur hvað oftast fyrir á 

erlendri grundu. Hugtakið núll-slysa stefna hefur hins vegar síður náð til fyrirtækja hér á landi 

eða er öllu heldur minna áberandi. Núll-slysa stefna eða núll slysasýn eins og hún er stundum 

nefnd, er einnig hluti af öryggismenningu fyrirtækja og felur í sér að allt er gert sem mögulegt er 

til að koma í veg fyrir slys. Þegar stjórnendur setja fram skýrar væntingar um núll slysasýn er 

líklegra að starfsmenn hafi trú á að fyrirtækið láti sig öryggismál virkilega varða. Þessi stefna er 

til þess fallin að draga úr banaslysum, öðrum alvarlegum slysum sem og minni háttar óhöppum 

[17]. 

2.2 Lög og reglur 

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla 

tóku gildi 2. maí árið 1979. Í lögum þessum nr. 19/1979 segir m.a. að allt verkafólk sem for-

fallast vegna slysa við vinnu, á beinni leið til eða frá vinnu, eða vegna atvinnusjúkdóma, sem 

orsakast af henni, skal fá greidd laun fyrir dagvinnu í allt að 3 mánuði skv. taxta sem viðkomandi 

tók laun eftir. Þessi réttur launafólks er eitt það mikilvægasta sem áunnist hefur í kjarabaráttu 

verkalýðshreyfingarinnar [10]. 
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Lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum tóku gildi 1. janúar 1981. 

Lög þessi kallast vinnuverndarlögin í daglegu máli en þar er kveðið á um það hvernig vinnu-

umhverfið á að vera og hverjir bera þar mesta ábyrgð. Samkvæmt fyrstu grein laganna segir að 

leitast er við að: 

a. tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi við    

félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu. 

b. tryggja skilyrði fyrir því, að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- 

og heilbrigðisvandamál, í samræmi við gildandi lög og reglur, í samræmi við 

ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og í samræmi við ráðleggingar og fyrirmæli 

Vinnueftirlits ríkisins. 

Eitt af einkennum vinnuverndarlaganna er sú ríka áhersla sem lögð er á samstarf starfsmanna og 

atvinnurekanda til að ná árangri í öryggismálum. Gildissvið laganna nær yfir alla starfsemi þar 

sem einn eða fleiri menn vinna, hvort sem um er að ræða eigendur fyrirtækja eða starfsmenn. Í 

öðrum kafla vinnuverndarlaganna er fjallað um samstarf við starfsmenn að öryggis- og 

heilbrigðismálum sem og skyldur verkstjóra. Verkstjóri er fulltrúi atvinnurekanda og sér um að 

allur búnaður sé góður og öruggt skipulag sé ríkjandi á þeim vinnustöðum sem hann hefur 

umsjón með. Í fjórða kafla er fjallað um almennar skyldur atvinnurekenda þar sem fram kemur 

að þeim beri skylda að tryggja að samstarf um öryggismál, aðbúnað og hollustuhætti geti orðið 

sem best. Í ellefta kafla er fjallað um áhættumat, heilsuvernd og heilsufarsskoðanir. Þar kemur 

m.a. fram að atvinnurekandi beri ábyrgð á að gerð sé skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á 

vinnustað. Áætlunin skal meðal annars fela í sér mat á áhættu og áætlun um heilsuvernd [12]. 

 

Skaðabótalög tóku gildi 1. júlí árið 1993. Í lögum þessum er m.a. kveðið á um ef orsakir slyss 

má rekja til sakar atvinnurekanda eða aðila sem hann ber ábyrgð á, getur launafólk átt rétt til 

skaðabóta. Þessar skaðabætur geta numið verulegum fjárhæðum [18]. Launafólk sem lendir í 

slysum getur fengið rétt sinn kannaðan hjá sínu stéttarfélagi og eftir atvikum fengið að njóta 

aðstoðar lögfræðinga sem starfa á vegum félaganna. Þess ber að geta að hér er einungis verið að 

fjalla um helstu réttindi launafólks vegna slysa samkvæmt almennum kjarasamningum og 

almennum skaðabótareglum. Yfirlit þetta er ekki tæmandi en auk þess getur bótaréttur einnig 

verið til staðar innan almennatryggingakerfisins og í sjúkrasjóðum verkalýðsfélaganna [19]. 

 

Þann 30. maí árið 2007 tóku gildi lög um almannatryggingar nr. 100/2007. Lög þessi eru afar 

mikilvæg í íslensku velferðarþjóðfélagi en þau taka til lífeyris- og slysatrygginga almanna-

trygginga. Tryggingastofnun ríkisins annast framkvæmd lífeyristrygginga samkvæmt lögunum 
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og Sjúkratryggingar Íslands annast framkvæmd slysatrygginga. Lífeyristryggingar taka til 

ellilífeyris, örorkulífeyris, aldurstengdrar örorkuuppbótar, tekjutryggingar, örorkustyrks og 

barnalífeyris, sbr. 1. mgr. 16. gr. laganna. Slysatryggingar almannatrygginga taka til slysa við 

vinnu, iðnnáms, björgunarstarfa, tilteknar íþróttaæfingar, íþróttasýningar og íþróttakeppnir. Í 

síðari málslið 1. mgr. 27. gr. er hugtakið slys síðan skilgreint með eftirfarandi hætti [20]: 

„Með slysi er átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama þess sem 

tryggður er og gerist án vilja hans.“ 

 

Talsvert hefur verið rætt og ritað um hugtak þetta í íslensku samfélagi vegna ágreiningsmála sem 

rata ár hvert til úrskurðarnefnda og dómstóla um hvað í raun telst vera slys og hvað ekki. 

Alþýðusamband Íslands [21] og Vinnueftirlit ríkisins [22] hafa m.a. vakið athygli á því að 

slysahugtakið sé gallað eins og það kemur fyrir í lögunum, vegna þess að það geri að skilyrði að 

„utanaðkomandi atburður“ hafi valdið slysi. Í ljósi þess hafa fjölmargir einstaklingar ekki notið 

trygginga við vinnu sína þrátt fyrir að hafa orðið fyrir líkamstjóni án þess að stórkostlegt gáleysi 

eða ásetningur hafi valdið slysinu. 

Vinnueftirlit ríkisins sem fer með framkvæmd laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum skilgreinir hugtakið vinnuslys hins vegar á eftirfarandi hátt: 

„Með vinnuslysi er átt við skyndilegan, óvæntan atburð í tengslum við vinnu sem veldur 

áverkum, heilsutjóni eða dauða eins eða fleiri einstaklinga.“ 

Þessi skilgreining er í takt við skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, Evrópu-

sambandsins og almannatryggingarlaganna í Danmörku á vinnuslysi. Mikilvægt er að hafa 

skilgreininguna í samræmi við almennan skilning á slysum og í samræmi við það sem almennt 

tíðkast á alþjóðavettvangi [22].  

 

Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007 tóku gildi þann 30. maí árið 2007. Lögin byggja á 

svokölluðum heimildarákvæðum, þ.e. að enginn lágmarksréttur er tryggður eins og í lögum um 

almannatryggingar heldur er heimilt að veita einstaklingi tiltekna aðstoð eða greiða honum 

tilteknar fjárhæðir ef tekjur hans séu undir ákveðnum mörkum og að fjölskylduaðstæður eða 

félagslegar aðstæður hans mæla með því [23]. 

 

Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008 tóku gildi 1. október 2008. Markmið laganna er að tryggja 

sjúkratryggðum aðstoð til verndar heilbrigði og jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð 

efnahag. Einnig er mælt fyrir um sjúkratryggingar almannatrygginga, samninga um heilbrigðis-

þjónustu og endurgjald ríkisins fyrir heilbrigðisþjónustu. Sjúkratryggður samkvæmt lögum 
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þessum er sá sem búsettur er á Íslandi og hefur verið það a.m.k. síðustu sex mánuðina áður en 

bóta er óskað, ásamt öðrum skilyrðum. Sjúkratryggingar Íslands starfa eftir lögum um sjúkra-

tryggingar og annast greiðslu bóta vegna slysa við vinnu, heimilis, og íþróttaiðkun [24]. 

 

Margar reglur og reglugerðir hafa verið settar til að kveða nánar á um ákvæði vinnuverndar-

laganna [25]. Reglur nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingar-

vinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð voru settar hér á landi til innleiðingar á 

tilskipun nr. 92/57/EBE. Megin markmið reglnanna er að samræma öryggis- og heilbrigðis-

ráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Sérstaklega er 

fjallað um ábyrgð þar sem einn eða fleiri verktaki er að störfum. Einnig er tekið fram að áður en 

byggingarsvæði er skipulagt, beri verkkaupa að sjá um að gerð sé öryggis- og heilbrigðisáætlun, 

þ.e.a.s. ef vinna er hættuleg og tveir eða fleiri atvinnurekendur eða verktakar starfa samtímis á 

sama byggingarvinnustað og starfsmenn eru fleiri en 10 [26]. 

Reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum var sett 

með því markmiði að koma á kerfisbundnu vinnuverndarstarfi innan vinnustaða. Reglugerðin 

gildir um alla starfsemi þar sem einn eða fleiri menn vinna, hvort sem um ræðir eigendur 

fyrirtækja eða stafsmenn og lög nr. 46/1980, með síðari breytingum. Í reglugerðinni er m.a. 

kveðið á um tilnefningu, hlutverk og starfshætti öryggistrúnaðarmanna, öryggisvarða og öryggis-

nefnda í fyrirtækjum. Einnig er fjallað um réttindi og skyldur aðila, fræðslu og þjálfun sem og 

áætlun um öryggi og heilbrigði ásamt heilsufarsskoðunum [27]. 

Reglugerð nr. 540/2011 um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma var sett með því 

markmiði að tryggja að atvinnurekendur haldi skrá um atvinnusjúkdóma og atvinnutengda 

sjúkdóma og að læknar tilkynni þessi tilfelli til Vinnueftirlits ríkisins, sem skráir þá í 

heilsuverndar- og forvarnarskyni. Skráningar og tilkynningar þessar eru óháðar því hvort 

atvinnusjúkdómar eða atvinnutengdir sjúkdómar teljast leiða til bótaskyldu atvinnurekanda eða 

annarra aðila samkvæmt almennum reglum þar um [28]. 

 

Auk ofangreinds hafa verið gefnar út reglur og reglugerðir er varða vinnuverndarmál sem fylgja 

samningum um Evrópska efnahagssvæðið sem Ísland er aðili að. Á grundvelli samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið (EES-samninginn) sem tók formlega gildi 1. janúar 1994 hafa 

fjölmargar reglur á sviði vinnu- og félagsmála verið lögfestar og/eða teknar upp í kjarasamninga 

aðila vinnumarkaðarins hér á landi. Þessar reglur falla í þrjá meginflokka (vinnuréttur, 

vinnuvernd, jafnréttismál) og fjalla að stærstum hluta um skyldur atvinnurekenda og starfsmanna 

þeirra á sviði vinnuverndarmála [29]. Ýmsir staðlar eins og staðlar um stiga og vinnupalla heyra 
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undir verksvið Vinnueftirlits ríkisins og tengjast oft beint eða óbeint reglugerðum eða Evrópu-

tilskipunum en geta þó einnig staðið einir og sér [25]. 

2.3 Stjórnunarkerfi og stjórnunarstaðlar 

Í nútímasamfélagi standa fyrirtæki á Íslandi og um heim allan frammi fyrir auknum kröfum frá 

viðskiptavinum, starfsmönnum og löggjafa á sviði vinnuverndar, gæða- og umhverfismála. 

Fyrirtæki sem vilja skara fram úr og mæta þörfum þróunar á þessum sviðum, styðjast við 

stjórnunarstaðla í rekstri sínum. Stjórnunarstaðlar fjalla um eiginleika stjórnunarkerfa og þau 

fyrirtæki sem lengst hafa gengið í þeim efnum hafa fengið fleiri en eina samræmisvottun á 

stjórnkerfi sitt. Má þar nefna vottun á OHSAS 18001 öryggis-, heilsu- og vinnuumhverfis-

kerfum, ISO 9001 gæðastjórnunarkerfum og ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfum. 

Stjórnunarkerfi vísa jafnan til ákveðinna stjórnunaraðferða sem notaðar eru til að ná árangri í 

rekstri fyrirtækja, styrkja stjórnun og gera hana skilvirkari [30]. Fyrirtæki þurfa að lágmarki að 

uppfylla kröfur sem gerðar eru í lögum og reglum í þeim löndum þar sem fyrirtækið er starfrækt 

til að fá vottun á stjórnunarkerfi sitt. 

 

Breski heilsu- og öryggisstjórnunarstaðallinn HSG 65 er meira en 20 ára gamall og vel þekktur á 

alþjóðavettvangi. HSG 65 stuðlar að skilvirku eftirliti með kerfisbundinni heilsu- og öryggis-

stjórnun í rekstri fyrirtækja og elur á mikilvægum málefnum sem varða vinnuverndarstarf. 

Staðallinn var fyrst gefinn út árið 1991, önnur útgáfa kom út árið 1997 og þriðja og nýjasta 

útgáfan kom út árið 2013. Talsverðar breytingar voru gerðar í þriðju útgáfu á þeirri hugmynda-

fræði sem eldri staðlarnir byggja á, þ.e. skilgreining nýs líkans „PDCA“ (áætlun, aðhafast, 

athuga, athöfn) í stað „POPMAR“ (stefna, stofna, áætlanagerð, mæla árangur, yfirferð og úttekt) 

[31]. BSI (e. British Standards Institution) sem er leiðandi stofnun á heimsvísu í gerð staðla, 

þróaði BS 8800 sem lýsir heilsu- og öryggisstjórnunarkerfi og byggir á sömu markmiðum og 

HSG 65. Staðallinn hefur verið í gildi í mörg ár og er forveri OHSAS 18001 (e. Occupational 

Health & Safety Advisory Services), sem er alþjóðleg skilgreining á stjórnunarkerfi öryggis-, 

heilsu- og vinnuumhverfismálum. OHSAS 18001 kom fyrst út árið 1999 og leiðarvísirinn 

OHSAS 18002 var gefinn út ári síðar í þeim tilgangi að aðstoða við framkvæmd [32]. 

  

Alþjóðlegu staðlasamtökin, ISO (e. International Organization for Standardization) voru stofnuð 

árið 1947 og eru stærstu þróunaraðilar alþjóðlegra staðla í heiminum. Frá stofnun ISO hafa verið 

birtir fleiri en nítján þúsund staðlar og normskjöl. Á vegum samtakana starfa yfir þrjú þúsund 

tækninefndir sem samanstanda af u.þ.b. hundrað þúsund sérfræðingum úr iðnaði og verslunum, 
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stjórnsýslu, verkalýðsfélögum, háskóla- og rannsóknarstofnunum, staðlaráðum og frjálsum 

félagssamtökum í yfir 160 löndum. Aðildarlönd ISO skila um 98% af vergum þjóðartekjum í 

heiminum og eru fulltrúi um 97% íbúa heims [33]. ISO gefur út staðlaraðir sem tilheyra hverju 

stjórnunarkerfi fyrir sig og er leiðbeinandi um gerð þeirra.  

 

ISO 9000-röðin var fyrst gefin út árið 1987 og þeir staðlar sem heyra undir hana eru eftirfarandi: 

 ISO 9000:2005 - Grunnatriði og íðorðasafn. 

 ISO 9001:2008 - Kröfur um gæðastjórnunarkerfi. 

 ISO 9004:2009 - Stjórnun sem miðar að hvernig gera megi gæðastjórnunarkerfi 

skilvirkari og árangursríkari. 

 ISO 19011:2011 - Leiðbeiningar um innri og ytri úttektir stjórnunarkerfa. 

Mælt er með því að nota ISO 9000 til að kynnast grunnþáttum gæðastjórnunar áður en ISO 9001 

er tekinn í notkun. ISO 9001 og ISO 9004 eru samþýðanlegir staðlar sem hægt er að nota saman 

eða í sitthvoru lagi til að mæta væntingum og áhuga viðskiptavina og hagsmunaaðila. ISO 9004 

er þó ekki ætlaður til vottunar heldur aðallega hugsaður fyrir fyrirtæki sem vilja ná kerfis-

bundnum og stöðugum umbótum á gæðastjórnkerfi fyrirtækisins. ISO 19011 nær til gæða- og 

umhverfisstjórnunarkerfa og veitir yfirsýn yfir það hvernig úttekt kerfanna skuli fara fram [34]. 

 

ISO 14000-röðin var fyrst gefin út árið 1996 og fjallar um ýmis atriði sem tengist umhverfis-

stjórnun. Þekktustu staðlarnir í röðinni eru ISO 14001:2004 og ISO 14004:2004 sem leggja 

áherslu á umhverfisstjórnunarkerfi. Aðrir staðlar í röðinni leggja áherslu á tiltekna umhverfis-

þætti eins og vistferilsgreiningu (e. life cycle analysis), samskipti og úttekt. 

ISO 14001 er vottunarhæfur staðall sem nota má í öllum fyrirtækjum eða stofnunum óháð 

starfsemi þeirra. ISO 14004 er ætlaður sem viðbót við ISO 14001 til að veita frekari 

leiðbeiningar og gagnlegar útskýringar. ISO 14006:2011 er einnig hugsaður til að veita 

leiðbeiningar en er einungis ætlaður þeim fyrirtækjum eða stofnunum sem hafa innleitt 

umhverfisstjórnunarkerfi í samræmi við ISO 14001 [35]. 

 

Staðlaráð er fulltrúi Íslands í alþjóðlegu- og evrópsku staðlasamtökunum og þátttakandi í 

norrænu stöðlunarsamstarfi. Staðlaráð gefur út séríslenska staðla sem eru samdir þegar 

hagsmunaaðilar telja þörf á, m.a. vegna sérstakra aðstæðna sem geta skapast hér á landi eða 

vegna þess að ekki eru til evrópskir eða alþjóðlegir staðlar um tiltekið efni. Margir þessara 
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stjórnunarstaðla sem fjalla um eiginleika stjórnunarkerfa af einhverju tagi, hafa verið 

viðurkenndir og sérstaklega gefnir út, sbr. forskeytin EN og ÍST [36]. 

 

ISO vottuð fyrirtæki á Íslandi telja tugum og miðað við þróunina má búast við frekari fjölgun 

næstu árin. Framleiðslu- og þjónustufyrirtæki eru hvað mest áberandi í þeim málum en afar fá 

verktakafyrirtæki virðast hafa hlotið slíka vottun, helst þau stærstu. Fyrirtæki í orku- og áliðnaði 

eru til fyrirmyndar og hafa mörg hver fengið fleiri en eina samræmisvottun á stjórnkerfi sitt [37]. 

Yfirlit þetta er ekki tæmandi, því mörg önnur stjórnunarkerfi eru í umferð og má þar m.a. nefna 

Vakann sem er gæða-, öryggis- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar. Hvað sem öðru líður er 

mikilvægt að hafa í huga að unnt er að stunda skipulega stjórnun þessa málaflokks án þess að 

nota staðla, m.a. með því að fara eftir lagaumhverfinu. 

2.4 Slysaskrá Íslands 

Embætti landlæknis og slysavarnaráð höfðu frumkvæði að smíði Slysaskrár Íslands með tilkomu 

laga nr. 33/1994. Til varð miðlægur gagnabanki sem inniheldur upplýsingar um slys sem skráð 

eru af skráningaraðilum, þ.e. slysadeild Landspítala-háskólasjúkrahúss, Vinnueftirliti ríkisins, 

Tryggingamiðstöðinni, Ríkislögreglustjóraembættinu, heilbrigðisstofnunum, heilsugæslu-

stöðvum og sjúkrahúsum. Fyrir tilkomu Slysaskrár Íslands voru engar heildstæðar tölur til um 

tíðni slysa á Íslandi og því erfitt að leggja nákvæmt mat á eðli þeirra og samanburð milli ára og 

landa. Markmið Slysaskrár Íslands er því að samræma skráningu slysa sem verða á landinu og 

veita þar með yfirlit yfir fjölda slysa og aðrar grunnupplýsingar þeim tengdum. Formleg skráning 

í gagnagrunninn hófst 1. apríl 2002 og hafa tölur verið birtar frá og með þeim tíma á heimasíðu 

Embætti landlæknis [38]. Á eftirfarandi mynd 1 má sjá yfirlit yfir öll slys á Íslandi eftir 

tegundum frá árinu 2002 til loka 2012. Heima- og frítímaslys var algengasti slysaflokkurinn og 

vinnuslys þriðji algengasti eða 16,5% af heildinni. 
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Mynd 1. Hlutfallstíðni slysa samkvæmt Slysaskrá Íslands frá árinu 2002 til loka 2012 [39] 

 

Þess ber að geta að í upphafi var skráning takmörkuð við fjóra aðila, þ.e. Tryggingamiðstöðina, 

Ríkislögreglustjóraembættið, slysadeild Landspítala-háskólasjúkrahúss og Vinnueftirlit ríkisins. 

Vegna þessa eru fyrstu árin í Slysaskrá Íslands ekki heildartölur, kerfið hefur verið að smá 

stækka, þó sérstaklega með tilkomu nýrra laga um landlækni árið 2007. Þá var heilbrigðis-

stofnunum og heilbrigðisstarfsmönnum gert skylt að veita landlækni nauðsynlegar upplýsingar 

til að halda skrána [38], [39]. Þetta getur haft áhrif á heildarmyndina og ef t.d. gert er ráð fyrir að 

skráningu heima- og frítímaslysa hafi farið fjölgandi með tilkomu laganna, má ætla að hlutfall 

vinnuslysa sé jafnvel lægra. Ef tölur frá árinu 2008 til loka 2012 eru skoðaðar í þessu samhengi 

kemur í ljós að heima- og frítímaslysum ásamt umferðarslysum fer fjölgandi sem gerir það að 

verkum að hlutfall vinnuslysa fer niður í 14%. 

2.5 Vinnueftirlit ríkisins 

Vinnueftirlit ríkisins er undirstofnun velferðarráðuneytisins og fer með framkvæmd einstakra 

málaflokka er almenn vinnulöggjöf nær til [40]. Vinnueftirlit ríkisins fer með framkvæmd laga 

nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og ber því að tryggja að öryggi 

starfsmanna sé gætt, viðeigandi vinnuaðstöðu þeirra og gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir 

slys á vinnustað. Hjá stofnuninni eru skráð tilkynningarskyld vinnuslys, það eru þau slys sem 

valda alvarlegu tjóni og eða óvinnufærni sem nemur meir en degi auk slysadags, sbr. 79. gr. laga 

nr. 46/1980 auk þess sem stofnuninni ber að rannsaka alvarlegri vinnuslys, sbr. 81. gr. laga nr. 

46/1980 [12]. Í stefnumótunarferli Vinnueftirlits ríkisins er meginstefna mótuð, mælanleg 

markmið sett og árangur metinn. Stefnan sjálf er reglulega endurmetin í ljósi þróunar og 

aðstæðna í samráði við félags- og tryggingamálaráðuneytið og starfsmenn stofnunarinnar. 
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Mynd 2. Fjöldi vinnuslysa úr slysaskrá Vinnueftirlits ríkisins frá árinu 1993 til loka 2013 [13] 

  

Nákvæmar upplýsingar um vinnuslys t.d. fjölda, orsakir og hvar slys eiga sér stað eru mikilvægar 

stofnuninni, svo hún geti m.a. gripið til ráðstafana og komið í veg fyrir að þau endurtaki sig í 

samstarfi við vinnuveitendur. Staðtölur vinnuslysa sem tilkynnt eru til stofnunarinnar má nálgast 

beint úr slysagrunninum á vef vinnuslysaskrárinnar [41]. Á mynd 2 má sjá hvernig þróun 

tilkynningarskyldra vinnuslysa hefur verið undanfarin ár fyrir mannvirkjagerð og allar atvinnu-

greinar í landinu. Merki eru um að skráning gagna hafi frekar farið batnandi frá fyrstu árum 

heldur en að vinnuslysum hafi farið fjölgandi. 

2.6 Mannvirkjagerð 

Mannvirkjagerð er atvinnugrein sem er fyrirferðamikil um heim allan og skilar stórum hluta af 

vergri landsframleiðslu flestra landa. Talið er að byggingariðnaðurinn telji um 7% af allri 

atvinnu í heiminum og skili um 9% af vergri landsframleiðslu heimsins [42]. Til að mynda 

samanstóð mannvirkjagerð í Evrópusambandsríkjunum (EU-27) af 3,3 milljónum fyrirtækja árið 

2010, 13,4 milljónum starfsmanna og skilaði af sér rúmum 496 milljörðum evra í virðisauka-

skatt, sem er einn stærsti tekjustofn ríkja. Fyrirtæki í mannvirkjagerð voru um 15% af öllum 

fyrirtækjum tengdum iðnaði fyrir utan þau sem tilheyrðu fjármála- eða fjárfestingarsjóðum, vöru 

eða þjónustu. Þau voru með tíunda hluta alls vinnuafls og skiluðu 8,4% af heildar 

virðisaukatekjum [43].  

Vestræn hagkerfi hafa hins vegar hægt á sér undanfarin ár á meðan Asía eða Austurálfa eins og 

hún er stundum nefnd hefur viðhaldið hagvexti. Þetta hefur gert það að verkum að Asía hefur að 

geyma stærsta svæðisbundna byggingarmarkaðinn í heiminum. Árið 2012 taldi markaðurinn um 

40% af alþjóðlegum byggingarútgjöldum (e. construction spendings), þ.e. efnahagslegur vísir 

sem mælir magn af útgjöldum til nýbygginga [44]. 
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Mannvirkjagerð er í raun yfirhugtak almenns byggingariðnaðar og sérhæfðrar starfsemi við 

bygginga- og mannvirkjagerð. Sú starfsemi sem fellur hér undir er m.a. nýbyggingar, viðgerðir, 

viðbyggingar og breytingar, uppsetning forsmíðaðra bygginga eða mannvirkja á byggingarlóð og 

einnig tímabundin mannvirki [45]. Framkvæmdir geta verið mjög mismunandi að stærð og 

umfangi og aðeins stærstu fyrirtækin hafa fjármuni og mannafla til að sinna öllum þáttum 

mannvirkjagerðar [46]. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands [47], [48] voru að meðaltali ríflega 12 þúsund manns starfandi við 

mannvirkjagerð á árunum 2002 til loka 2013. Á vinnumarkaði öllum voru að meðaltali 166 

þúsund manns starfandi yfir þessi árabil, því taldi mannvirkjagerð að meðaltali um 7% af 

heildarfjölda allra starfandi á Íslandi og skilaði einnig að meðaltali 6% af heildarveltu eftir 

atvinnugreinum [49], [50].  

 

 

Mynd 3. Fjöldi starfandi í mannvirkjagerð á Íslandi frá árinu 2002 til loka 2013 [47], [48] 

 

Rétt eftir aldamótin 2000 hófst mikill uppgangur í íslensku efnahagslífi. Með innkomu bankanna 

á fasteignalánamarkaðinn árið 2004 hækkaði fasteignaverð talsvert, vextir lækkuðu og lánsfjár-

hlutfall hækkaði. Hagvöxtur í landinu var sögulegur, meðalvöxtur landsframleiðslu á föstu 

verðlagi var tæp 6% á árunum 2003 til 2007. Bygging íbúðarhúsnæðis jókst töluvert á þessum 

tíma, sem gerði það að verkum að fjöldi starfandi í mannvirkjagerð á Íslandi fjölgaði til muna 

eins og sjá má á mynd 3. Við fall stóru viðskiptabankanna þriggja í október 2008 snerist þessi 

mikli hagvöxtur í andhverfu sína með þeim afleiðingum að gífurlegur samdráttur hefur orðið í 

mannvirkjagerð [51], [52].  

Ljóst er að í kjölfar efnahagskreppunnar hafa fyrirtæki þurft að endurskipuleggja starfsemi sína, 

sum hver frá grunni, hagræða í rekstri sínum og standast samkeppnisþrýsting. Í mörgum tilvikum 

hefur þetta leitt til nýrra vinnumynstra, öryggisleysis í starfi, aukins vinnuálags, andlegrar streitu 
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og sálfélagslegs vanda [53]. Því er mikilvægt að öðlast skilning á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

vinnuöryggi starfsmanna til þess að geta búið til skilvirkar forvarnarstefnur.  

2.7 Vinnuslys og atvinnusjúkdómar 

Samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni [2] er áætlað að 2,34 milljónir manna deyi árlega af 

völdum vinnuslysa og atvinnusjúkdóma um heim allan. Talið er að langstærstan hluta þessara 

dauðsfalla megi rekja til ýmis konar atvinnusjúkdóma eða um 86% tilfella. 

Evrópsk tölfræði sýnir að fjöldi banaslysa við vinnu fari minnkandi en dauðsföll vegna atvinnu-

sjúkdóma fari vaxandi. Þar að auki hefur tilfellum ofnæmis, astma og annarra sjúkdóma sem 

tengjast næmingu farið vaxandi á vinnustöðum. Ástæðan er sú að starfsmenn verða fyrir 

váhrifum af völdum þátta í vinnuumhverfinu, t.d. vegna efna- og líffræðilegra áhrifavalda [53]. 

2.7.1 Vinnuslys 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar með það að markmiði að greina frá helstu áhættuþáttum 

vinnuslysa. Flestir rannsóknaraðilar hafa komist að þeirri niðurstöðu að vinnuslys verða vegna 

sérstakra aðstæðna og samverkandi þátta sem hægt er að koma í veg fyrir eða stjórna [54]. Í töflu 

1 má sjá hvernig helstu áhættuþáttum vinnuslysa er skipt niður í þrjá flokka. 

 

Tafla 1. Helstu áhættuþættir vinnuslysa [55], [56] 

Einstaklingsþættir Tækni og umhverfi Skipulag og stjórnun 

Kyn Lýsing Einhæfni 

Aldur Hávaði Vinnutími 

Menntun Umgengni og þrif Vinnuhraði 

Kæruleysi Ástand véla og tækja Starfsþjálfun 

Starfsreynsla Hönnun vinnustaðarins Launafyrirkomulag 

  
Tungumála- og samskiptavandamál 

 

Salminen [57] vann viðamikla rannsókn á hvort ungir starfsmenn (yngri en 25 ára) væru líklegri 

til að slasast við vinnu en eldri starfsmenn. Hann viðaði að sér 63 rannsóknum á vinnuslysum og 

45 rannsóknum á banaslysum við vinnu. Rannsóknir vinnuslysa náðu til 18 landa en sú elsta var 

frá árinu 1940 og sú yngsta frá 2002. Rannsóknir á banaslysum við vinnu náðu til 13 landa en sú 

elsta var frá árinu 1981 og sú yngsta frá 2002. Niðurstöður gáfu til kynna að ungir starfsmenn 

voru líklegri (56%) til að slasa sig við vinnu en eldri starfsmenn. Aðeins 17% rannsókna sýndu 

hið gagnstæða og 27% engan mun þar á milli. Meirihluti (64%) rannsókna vegna banaslysa við 

vinnu gáfu hins vegar til kynna að ungir starfsmenn höfðu lægri dánartíðni en eldri starfsmenn. Í 

16% rannsókna kom hið gagnstæða í ljós og 20% rannsókna greindu engan mun þar á milli. 
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Talsverður munur var á hlutfalli meiðsla eftir kyni. Ef litið er á rannsóknir vinnuslysa voru tvær 

af hverjum þrem rannsóknum (70%) sem gáfu til kynna að ungir karlar væru líklegri til að slasa 

sig við vinnu en eldri starfsmenn, á meðan 44% rannsókna gáfu til kynna að ungar konur væru 

líklegri til að slasa sig við vinnu en eldri konur. Þegar litið er til banaslysa við vinnu voru 

niðurstöður misvísandi og engar markverðar ályktanir hægt að draga af þeim. 

 

Í tölublaði Arbetsliv i Norden [58] segir frá skýrslu um vinnuaðstæður ungs fólks á Norður-

löndunum. Þar kemur fram að íslensk ungmenni vinna mest jafnaldra sinna eða um 52% á 

aldrinum 15-19 ára, 44% í Danmörku, 35% í Noregi, 24% í Finnlandi en aðeins 16% í Svíþjóð. 

Mikil fjölgun er í hópi ungs fólks á aldrinum 15-19 ára sem vinnur hlutastörf en þessi fjölgun 

virðist hafa neikvæð áhrif á vinnuumhverfi ungs fólks. Talið er að ástæðurnar séu þær að fólk í 

hlutastörfum fái minni handleiðslu við upphaf starfs og minni fræðslu varðandi verklag og aðra 

þætti sem snúa að öryggi og heilsu [59]. 

 

Kristinn Tómasson yfirlæknir hjá Vinnueftirliti ríkisins hefur m.a. vakið athygli á að vinnuslys 

barna sé sérstakt áhyggjuefni í íslensku samfélagi. Hann bendir á að 60 börn, starfsmenn undir 

18 ára aldri, hafi slasað sig við vinnu árið 2013. Kristinn kallar eftir að atvinnumarkaðurinn í 

heild sinni, atvinnurekendur og launþegar, skólar og stjórnvöld, leiti leiða til að koma í veg fyrir 

að ungmenni slasist við vinnu [60]. Samkvæmt reglugerð um vinnu barna og unglinga hér á landi 

skal atvinnurekandi tryggja að ungmenni fái fullnægjandi kennslu og leiðbeiningar þannig að 

tryggt sé að vinnan sé ekki hættuleg öryggi eða heilsu þeirra. Jafnframt skal vinnan fara fram 

undir viðeigandi eftirliti af einstaklingi sem orðinn er 18 ára og hefur nægilega þekkingu og 

innsýn í eðli vinnunnar [61]. 

 

Í rannsókn sem var gerð á áströlskum atvinnumarkaði frá árinu 2009 til 2010 voru u.þ.b. 640 

þúsund starfsmenn sem lentu í vinnuslysi eða fengu atvinnusjúkdóm af 11 milljón starfandi. 

Þetta samsvarar að meðaltali til 57,9 slysa á hverja þúsund starfandi óháð kyni. Í mannvirkjagerð 

var tíðnin yfir meðaltali eða 60,1 á hverja þúsund starfandi. Hlutfallstíðni meiðsla starfsmanna á 

aldrinum 15-24 ára var hæst, eða 48,8 á hverja milljón vinnustundir og var næstum tvisvar 

sinnum hærri en hjá sumum öðrum aldurshópum. Algengasta tegund meiðsla var streita í 

vöðvum (e. muscular stress) í öllum aldurshópum fyrir utan starfsmenn á aldrinum 15-24 ára sem 

reyndust fá hlutfallslega fleiri skurð- og brunasár. Starfsmenn 25-44 ára lentu oftar í vinnu-

slysum þar sem þeir urðu fyrir höggi eða skárust vegna hlutar á meðan 45 ára og eldri lentu oftar 
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í fallslysum. Næstum helmingur (46%) karlkyns starfsmanna og 43% kvenkyns starfsmanna tóku 

sér ekki frí frá vinnu vegna meiðsla sem þau urðu fyrir [62]. 

 

Margar slysaorsakir eru vel þekktar og algengar í umhverfi mannsins. Umferðarslys og heima- 

og frítímaslys eru dæmi um slysaorsakir sem algengar eru í hinu venjulega umhverfi en slys sem 

tengjast vélbúnaði, rafmagni, sprengingum og ofraunum eru algengari á vinnustöðum [63]. 

Í mannvirkjagerð eru fallslys leiðandi orsök banaslysa við vinnu og mynda stóran hluta af 

varanlegri og tímabundinni örorku. Algengt er að enginn greinarmunur sé gerður á falli úr lítilli 

hæð og falli úr mikilli hæð. Þetta þýðir að fyrir alla vinnu í hæð er nauðsynlegt að gera varúðar-

ráðstafanir til að koma í veg fyrir eða draga úr hættu á fallslysum. Rannsóknir sýna einnig að 

áverkar vegna höggs, rafstraums og þegar starfsmenn festast í/á milli vegna hruns vara, áhalda 

og efnis séu algengar orsakir banaslysa [54], [64]–[66]. 

 

Í grein sem kom út árið 2005 á vegum National Taiwan University of Science and Technology 

og CTCI Corporation [67] var gerð rannsókn á atvinnutengdum fallslysum sem ollu ótímabærum 

dauða starfsmanna mannvirkjagerðar á árunum 1994 til 1997. Unnið var útfrá slysaskýrslum sem 

höfðu verið birtar af Council of Labor Affairs of Taiwan, þar sem aldur, kyn, reynsla, slysa-

atburður, slysaorsök, fjöldi starfandi í fyrirtækjum og aðrir þættir sem taldir voru skipta máli 

voru rannsakaðir. Einnig var hlutfallstíðni milli kynja, aldurs og stærð fyrirtækja tekinn með inn 

í reikninga. Niðurstöðurnar voru sláandi en yfir þetta tiltekna tímabil lét 621 starfsmaður lífið við 

vinnu sína sem rekja mátti eingöngu til fallslysa. Við nánari greiningu gagna kom í ljós að mikill 

meirihluti fórnarlamba voru karlkyns á milli 25 til 44 ára, störfuðu fyrir fyrirtæki sem höfðu 

færri en 30 starfsmenn og voru með minna en eins árs starfsreynslu. Algengustu slysaatburðirnir 

voru skilgreindir sem fall af vinnupalli og fall í gegnum op á gólfi (317, 51%) en algengustu 

slysaorsakirnar voru skilgreindar sem óvarin op og vegna mannlegra mistaka (166, 26,7%). Í 

töflu 2 má sjá nánar fjölda og helstu áhættuþætti þessara banaslysa. 
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Tafla 2. Fjöldi banaslysa við vinnu í Tævönskum byggingariðnaði á árunum 1994 til 1997 [67] 

Þættir   Fjöldi Hlutfall (%) 

Kyn Karl 572 92,1 

 
Kona 49 7,9 

    Aldur ≤ 24 70 11,3 

 
25-34 138 22,2 

 
35-44 181 29,1 

 
45-54 116 18,7 

 
≥ 55 113 18,2 

 
óþekkt 3 0,5 

    Stærð fyrirtækis < 5 54 8,7 

 
5-9 60 9,7 

 
10-29 50 8,1 

 
30-49 11 1,8 

 
50-99 7 1,1 

 
100-499 1 0,2 

 
≥ 500 1 0,2 

 
Óþekkt 437 70,4 

    Reynsla < 1 ár 500 80,5 

 
1-5 ár 84 13,5 

 
5-10 ár 18 2,9 

 
10-15 ár 4 0,6 

 
> 15 ár 9 1,4 

  Óþekkt 6 1 

 

Norræna vinnuverndarnefndin (e. Nordic co-operation) [68] gekkst fyrir rannsókn á umfangi 

banaslysa á Norðurlöndum við vinnu á árunum 2003 til 2008. Heildarfjöldi banaslysa við vinnu á 

þessu tiltekna tímabili var 1243, þar af 24 á Íslandi. Í töflu 3 má sjá nánari upplýsingar um 

banaslys eftir atvinnugreinum á hverja hundrað þúsund starfandi í hverri grein fyrir sig. 

 



 

21 

 

Tafla 3. Banaslys á Norðurlöndum eftir atvinnugreinum á árunum 2003 til 2008 á hverja hundrað þúsund 

starfandi í hverri grein fyrir sig [68] 

Atvinnugrein Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

Landbúnaður, skógrækt 
og veiði 

10,8 1,4 7,0 13,9 14,1 

Námuvinnsla, iðnaður og 
orkuvinnsla 

2,1 1,8 0,8 2,7 1,4 

Mannvirkjagerð 6,3 5,9 14,9 4,2 4,5 

Heild- og smásöluverslun, 
veitinga og hótelrekstur 

0,9 0,8 0,0 0,5 0,7 

Samgöngur og fjarskipti 4,1 5,5 9,4 4,8 4,1 

Viðskipti og fasteignir 1,1 1,0 0,0 0,7 0,8 

Önnur þjónusta 0,6 0,9 0,3 0,5 0,6 

Óþekkt 50,6 2,3 0,0 40,0 2,6 

Fjöldi banaslysa 319 252 24 256 392 

 

Af þeim atvinnugreinum sem voru til skoðunar kom í ljós að flest banaslys við vinnu voru í 

landbúnaði, skógrækt og veiði, þar á eftir kom mannvirkjagerð. Ef mannvirkjagerð er skoðuð 

sérstaklega kemur í ljós að hlutfall banaslysa í mannvirkjagerð á Íslandi var 14,9 á hverja 

hundrað þúsund starfandi, eða allt að fjórum sinnum hærra en í Noregi. 

 

Tafla 4. Banaslys við vinnu á Norðurlöndum á árunum 2003 til 2008 eftir kyni [68] 

Lönd 
Karlar  Konur 

Fjöldi Hlutfall (%)  Fjöldi Hlutfall (%) 

Danmörk 295 92,5  24 7,5 

Finnland 233 92,5  19 7,5 

Noregur* 245 95,7  10 3,9 

Ísland 24 100  0 0,0 

Svíþjóð 360 91,8  32 8,2 

Samtals 1157 93  85 7 
                                            *Upplýsingar um kyn vantar hjá einum starfsmanni 

 

Þegar kynjahlutfall var skoðað út frá niðurstöðum þessara fimm landa í Norður-Evrópu kom í 

ljós að verulega hallaði á annað kynið. Eins og tafla 4 gefur til kynna voru 93% þessara vinnu-

slysa á karlmönnum yfir það heila og hæst var hlutfallið á Íslandi eða í 100% tilvika. Þó komu 

engar upplýsingar fram um hlutfallslegan fjölda karla og kvenna við störf á þessu tímabili svo sjá 

mætti hvort karlar væru líklegri til að lenda í banaslysi við vinnu en konur. 
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Tafla 5. Banaslys við vinnu á Norðurlöndum á árunum 2003 til 2008 eftir aldri [68] 

Aldur 
Karlar  Konur 

Fjöldi Hlutfall (%)  Fjöldi Hlutfall (%) 

15-24 89 7,7  14 17 

25-34 179 15,5  8 9,8 

35-44 226 19,5  20 23,2 

45-54 286 24,7  23 26,8 

55-64 267 23,1  14 17 

65 og eldri 101 8,7  5 6 

Samtals 1157 100  85 100 

                                                    

Í sömu rannsókn var aldur þeirra einstaklinga sem lentu í banaslysum við vinnu skoðaður yfir 

þetta tiltekna tímabil (sjá töflu 5). Í ljós kom að um 57% þeirra 1157 karla sem létust voru á 

aldrinum 45 ára og eldri. Niðurstöðurnar voru svipaðar hjá þeim 85 konum sem létust en um 

50% voru á aldrinum 45 ára og eldri. Á meðal íslenskra karla var algengast að aldurshópurinn á 

bilinu 35-44 (34% af 24 starfsmönnum) yrði fyrir banaslysi við vinnu. 

Niðurstöður þessar eru ekki einkennandi fyrir Norðurlöndin því á árunum 2005 til 2009 létust 

um 27 þúsund manns við vinnu í Bandaríkjunum, sem samsvarar 3,7 á hverja hundrað þúsund 

starfandi. Spænskættaðir starfsmenn og starfsmenn fæddir í öðru landi voru með hæsta hlutfall 

banaslysa við vinnu (4,4 og 4 á hverja hundrað þúsund starfandi). Hlutfall banaslysa hjá karlkyns 

starfsmönnum var níu til fjórtán sinnum hærra en hjá konum, óháð kynþætti, þjóðerni eða 

uppruna. Mesti munur á hlutfalli banaslysa við vinnu eftir atvinnugreinum var í landbúnaði, 

námuvinnslu, mannvirkjagerð og samgöngum en þar var hlutfallið þrisvar til átta sinnum hærra 

en í öðrum atvinnugreinum. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að hlutfall banaslysa jókst með 

aldrinum óháð kynþætti, þjóðerni eða uppruna [69]. 

2.7.2 Atvinnusjúkdómar 

Atvinnusjúkdómar eru enn að mörgu leyti ósýnilegir í samanburði við vinnuslys, jafnvel þó þeir 

bani sex sinnum fleira fólki ár hvert [2]. Þessir sjúkdómar eru frábrugðnir öðrum sjúkdómum þar 

sem þeir ná oft til fólks sem fær svipuð einkenni og vinnur á sama stað en á að öðru leyti fátt 

annað sameiginlegt [70]. 

 

Í íslenskri sem og erlendri orðræðu er stundum talað um atvinnusjúkdóma (e. occupational 

diseases) annars vegar og atvinnutengda sjúkdóma (e. work-related diseases) hins vegar. 

Töluverður munur er á þessum hugtökum, í það minnsta ef litið er til reglugerðar um tilkynningu 

og skráningu atvinnusjúkdóma. Þar er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir [28]:  
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 Atvinnusjúkdómur: Sjúkdómur sem orsakast af vinnu eða aðstæðum í 

starfsumhverfi. 

 Atvinnutengdur sjúkdómur: Sjúkdómur eða sjúkdómsástand sem kemur fram, 

versnar eða ágerist vegna vinnu eða aðstæðna í starfsumhverfi en telst þó ekki 

orsakast beint af vinnu eða aðstæðum í starfsumhverfi.  

 

Atvinnusjúkdómar geta valdið ótímabærum dauða eða skertum lífsgæðum en einkennin geta 

verið óljós og greining þeirra erfið. Vel þekktir atvinnusjúkdómar eins og ryklunga (e. pneumo-

coniosis) eru enn útbreiddir en á sama tíma hafa atvinnusjúkdómar eins og stoðkerfissjúkdómar 

(e. musculoskeletal disorders) og geðsjúkdómar (e. mental illness) verið að aukast undanfarin ár 

sem viðurkenndir atvinnusjúkdómar [2].  

 

Alþjóðavinnumálastofnunin hefur birt lista yfir þekkta atvinnusjúkdóma sem valda ótímabærum 

dauða og skerða lífsgæði starfsmanna. Eins og gefur að skilja er listinn langur og því 

einvörðungu helstu atriði dregin fram í eftirfarandi yfir- og undirflokkum [71]: 

 Atvinnusjúkdómar vegna váhrifa af völdum efna í vinnuumhverfinu. 

o Sjúkdómar af völdum efnafræðilegra áhrifavalda. 

o Sjúkdómar af völdum eðlisfræðilegra áhrifavalda. 

o Sjúkdómar af völdum líffræðilegra og smitandi áhrifavalda. 

 Atvinnusjúkdómar sem tengjast marklíffærum. 

o Öndunarfærasjúkdómar. 

o Húðsjúkdómar. 

o Stoðkerfissjúkdómar. 

o Geðsjúkdómar. 

 Vinnutengd krabbamein. 

o Krabbamein af völdum ákveðinna efna í vinnuumhverfinu. 

 Aðrir atvinnusjúkdómar. 

 

Orsakir og afleiðingar atvinnutengdra stoðkerfasjúkdóma hafa verið viðfangsefni margra 

rannsókna undanfarin ár víðs vegar um heiminn. Aftur á móti eru nákvæm gögn um tíðni og 

algengi þessara sjúkdóma torfengin, sem gerir samanburð milli landa erfiðan. Þó hafa evrópskar 

hagskýrslur um atvinnusjúkdóma (e. European Occupational Diseases Statistics) sýnt fram á að 

stoðkerfissjúkdómar hafi verið algengastir í aðildarríkjum ESB á árunum 2001 til 2005 eða að 

meðaltali um 41% allra atvinnusjúkdóma [72]. Í lýðveldinu Kóreu jókst tíðni stoðkerfissjúkdóma 
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á árunum 2001 til 2010 úr rúmlega 1600 tilvikum í um 5500 tilvik [2]. Í Stóra-Bretlandi voru 

stoðkerfissjúkdómar ásamt geðsjúkdómum (streitu, þunglyndi eða kvíða) algengustu atvinnu-

sjúkdómar á árunum 2001 til 2013 og samkvæmt tölum fyrir árið 2012 til 2013 voru þessir tveir 

flokkar ábyrgir fyrir um 80% allra atvinnusjúkdóma þar í landi [73]. 

 

Einhverra hluta vegna eru fáar sem engar rannsóknir til um atvinnusjúkdóma hérlendis en engin 

ástæða er að ætla annað en tölur séu hlutfallslega svipaðar og annars staðar í heiminum. Í 

ársskýrslu Tryggingastofnunar ríkisins [74] kemur m.a. fram að 17121 einstaklingur hafi verið 

með 75% örorkumat í gildi árið 2013. Á mynd 4 má sjá hlutfallslega skiptingu eftir flokkum 

óháð kyni. 

 

 

Mynd 4. Helsta orsök 75% örorku samkvæmt ársskýrslu Tryggingastofnunar ríkisins 2013 [74] 

 

Geðraskanir voru algengasta orsök örorku og komu stoðkerfissjúkdómar þar á eftir sem önnur 

algengasta orsökin. Talsverður munur var þó á dreifingu sjúkdómaflokka eftir kyni. Hjá körlum 

voru geðraskanir stærsti flokkurinn en stoðkerfissjúkdómar hjá konum. 

 

Stoðkerfissjúkdómar geta orsakast vegna erfiðra vinnuaðstæðna eins og lyftu og burð þungra 

birgðra, rangstöðu og misbeitingu líkamans og mjög einhæfum og síendurteknum hreyfingum. 

Að auki líkamlegra áhættuþátta hafa sálfélagslegir þættir eins og miklar starfskröfur, lítil stjórn á 

starfi, mikið vinnuálag, ófullnægjandi upplýsingar sem og sálræn vanlíðan verið viðurkenndir 

sem ákveðinn fyrirboði stoðkerfasjúkdóma [75]. Þessir sjúkdómar valda bólgum og hrörnun sem 
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hafa áhrif á vöðva, sinar, liðbönd, liðamót, úttaugar og stoðæðar. Meðal algengra klínískra 

einkenna má þar nefna bólgur í sinum, taugaþrýsting og slitgigtarbreytingar. Þau líkamssvæði 

sem verða hvað oftast fyrir barðinu eru mjóbak, háls, öxl, framhandleggur og hönd [76]. 

 

Sálfélagslegar hættur tengjast því hvernig vinna er uppsett, skipulögð og stjórnað ásamt 

félagslegum þáttum hennar. Vinnuumhverfið getur valdið aukinni streitu og leitt til alvarlegrar 

hnignunar geð- og líkamlegrar heilsu [77]. Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) [78] 

gekkst fyrir könnun á vinnustreitu starfsmanna í Evrópu á árunum 2012 til 2013. Í ljós kom að 

51% töldu að vinnustreita væri algeng á vinnustað sínum og fjórir af hverjum tíu töldu hana illa 

höndlaða. Ef litið er á niðurstöður fyrir Ísland til samanburðar voru um 47% starfsmanna sem 

töldu vinnustreitu algenga á sínum vinnustað og 38% töldu hana illa höndlaða, þ.e. eilítið lægra 

hlutfall en meðaltal allra þátttökuþjóðanna.  

Afstaða kynjanna var svipuð fyrir Evrópu, þó kvenkyns starfsmenn hafi verið líklegri en 

karlkyns starfsmenn til þess að segja að vinnutengd streita væri algeng eða 54% á móti 49%. Það 

sama á við um Ísland þar sem kvenkyns starfsmenn (53%) voru frekar varir við streitu á 

vinnustað en karlar (41%). Starfsóöryggi var talið vera algengasta orsök vinnutengdrar streitu í 

Evrópu (72%) og þar á eftir kom vinnuálag (66%). Á Íslandi var þessu öfugt farið þar sem flestir 

starfsmenn (55%) töldu algengustu orsökina vera vegna vinnuálags og þar á eftir kom 

starfsóöryggi (48%). 

2.8 Kostnaður 

Vinnuslys eru efnahagsleg byrði sem leggst á starfsmenn og fjölskyldur þeirra, fyrirtæki og 

samfélagið í heild. Uppgjörsaðferðir sem og magnstærð kostnaðar eru afar mismunandi og fara 

að miklu leyti eftir umfangi og alvarleika slyss. Í eftirfarandi upptalningu má sjá algenga 

skiptingu á kostnaði vegna vinnuslysa. Hafa ber í huga að yfirlit þetta er á engan hátt ætlað að 

vera tæmandi upptalning [56]: 

 

Starfsmenn 

 Líkamlegar, andlegar og félagslegar þjáningar. 

 Tekjur og aflageta fjölskyldu hins slasaða minnkar. 

 Endurmenntun og flutningar. 
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Fyrirtæki 

 Tapað vinnuframlag hins slasaða. 

 Viðgerðir á húsnæði, vélum og tækjum. 

 Minnkuð framleiðni og framleiðsla. 

 Kostnaður við að finna og þjálfa afleysingastarfsmenn. 

 Ímynd fyrirtækisins bíður skaða. 

 

Samfélagið 

 Dýrari rekstur heilbrigðisþjónustu, almannatrygginga og lífeyrissjóða. 

 Minni skatttekjur. 

 

Maður að nafni H. W. Heinrich var brautryðjandi í kostnaðargreiningu vinnuslysa. Hann vann að 

rannsóknum sínum á þriðja áratug síðustu aldar og taldi að stærsti hluti kostnaðar vegna 

vinnuslysa væri falinn kostnaður, í þeim skilningi að erfitt er fyrir atvinnurekendur að greina 

hann og mæla. Heinrich notaði gögn frá tryggingafélögum og skipti kostnaðinum upp í tvo 

flokka, þar sem helsta viðmiðið var hvort kostnaðurinn fengist endurgreiddur frá trygginga-

félögunum eða ekki. Sá kostnaður sem fékkst endurgreiddur var flokkaður sem beinn kostnaður 

og sá sem fékkst ekki endurgreiddur var flokkaður sem óbeinn kostnaður [79]. 

Eftir að rannsóknir Heinrich litu dagsins ljós, hafa verið gerðar margar svipaðar rannsóknir um 

víða veröld. Flestar þeirra aðgreina á milli beins og óbeins kostnaðar á einhvern hátt en sú 

flokkun getur verið töluvert mismunandi á milli rannsóknaraðila og fer að mestu leyti eftir því 

hvernig tryggingakerfi landa er háttað. Í þeim efnum er mismunandi hve stór hluti er borinn af 

starfsmanni sem lendir í vinnuslysi, vinnuveitenda hans og samfélaginu í heild. Einnig má nefna 

að margfeldisáhrif beins og óbeins kostnaðar getur verið mismunandi á milli rannsókna og er 

undir áhrifum af þáttum eins og aðferðafræði og alvarleika vinnuslysa. Heinrich [79] áætlaði til 

að mynda að óbeinn kostnaður væri að jafnaði fjórum sinnum hærri en beinn kostnaður vegna 

vinnuslysa. Dormann [80] hélt því fram að hlutfall beins og óbeins kostnaðar gæti verið á bilinu 

1:1 til 1:20 eftir atvinnugreinum eða aðferðafræði við rannsóknir. Mangan [81] áætlaði hlutfall 

beins og óbeins kostnaðar í hlutfallinu 1:6 vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma. Niðurstöður úr 

rannsóknum Miller og Galbraith [82] gefa til kynna að beinn og óbeinn kostnaður vegna 

vinnuslysa sé í hlutfallinu 1:2,3. Rannsóknir sem hafa verið gerðar í Ástralíu gefa til kynna að 

óbeinn kostnaður sé þrisvar sinnum hærri en beinn kostnaður og 15% leggist á fyrirtæki, 40% á 

starfsmenn og 45% á samfélagið [83]. Þetta bendir til þess að erfitt sé að bera saman hlutfall 
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beins og óbeins kostnaðar, þar sem hver rannsóknaraðili flokkar þessa þætti á mismunandi vegu. 

Rannsóknir þessar sýna hins vegar mikilvægi þess að gera sér grein fyrir óbeinum kostnaði. 

 

Í töflu 6 má sjá skiptingu slysakostnaðar í samræmi við rannsóknir þess efnis innan heilsu-

hagfræðinnar. Heildarkostnaðinum er skipt upp í beinan, óbeinan og óáþreifanlegan kostnað, 

sem er borinn af einstaklingnum sem lendir í slysinu, fjölskyldu hans, vinnuveitanda, hagkerfinu 

og samfélaginu í heild.  

 

Tafla 6. Samsetning heildarkostnaðar vegna slysa [84] 

Heildarkostnaður vegna slysa Starfsmaður Fjölskylda Fyrirtæki Hagkerfi Samfélag 

Beinn kostnaður           

Eignatjón og umhverfistjón ●   ● ● ● 

Heilbrigðiskostnaður ●   ●     

Annar kostnaður ● ● ● 
  

Óbeinn kostnaður           

Fjarvera frá vinnu     ● ●   

Minni framleiðni:     
 

    

   i) minni virkni/hæfni ●   
 

●   

   ii) minni þátttaka ●   
 

●   

Breytt vinnumynstur fjölskyldu   ● 
 

    

Þjálfun, val og ráðning á nýjum 

starfsmanni     
● 

    

Skattlagning 
   

● 
 

Óáþreifanlegur kostnaður           

Dauði ● ● 
 

  ● 

Skertar lífslíkur ● ● 
 

  ● 

Skert lífsgæði ● ● 
 

  ● 

Líkamlegur sársauki og þjáning ● ● 
 

  ● 

Andleg þjáning ● ● 
  

● 

 

Alþjóðavinnumálastofnunin áætlar að allt að 4% af vergri landsframleiðslu (VLF) þjóða glatist 

vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma [2]. Í Evrópusambandsríkjunum eru efnahagsleg áhrif 

vinnuslysa og atvinnusjúkdóma metin 2,6-3,8% af VLF [53]. Til að setja þetta í skýrara 

samhengi var verg landsframleiðsla í heiminum samkvæmt Alþjóðabankanum (e. The World 

Bank) árið 2013 tæpir 75·10
12

 Bandaríkjadalir (USD), sem gera um 2-3·10
12

 USD í kostnað 

vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma [85]. Á Íslandi nam verg landsframleiðsla árið 2013 

tæpum 1,8·10
12

 íslenskra króna (ISK), af því má ætla að um 47-68·10
9
 ISK hafi farið í beinan og 

óbeinan kostnað vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma það ár [5].  
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Tafla 7. Kostnaðarmat vinnuslysa og atvinnusjúkdóma milli fjögurra landa [86]–[90] 

Land Ár 
Fyrirtæki 

% 
Starfsmenn 

% 
Samfélagið 

% 
Heildarkostnaður       

($ x 109) 
% af VLF 

Ástralía 2005 18 49 33 57,5 AUD 5,9 

Ástralía 2008 5 74 21 60,6 AUD 4,8 

USA 2007 - - - 250 USD 1,8 

Singapúr 2011 22 51 27 10,5 SGD 3,2 

Bretland* 2006 20 61 19 16,3 GBP 0,7 

Bretland* 2010 21 57 22 13,8 GBP 0,6 
           *Heildar kostnaðarskipting fyrir utan krabbameins af völdum vinnu 

 

Eins og sjá má í töflu 7 sem sýnir samantekt kostnaðar vinnuslysa og atvinnusjúkdóma í fjórum 

löndum, dreifist heildar kostnaðurinn á fyrirtæki, starfsmenn og samfélagið. Bretland er 

framarlega þegar kemur að vinnuverndarmálum en þeir þróuðu kostnaðarlíkan sem á að endur-

spegla heildarkostnað sem vinnuslys og atvinnusjúkdómar hafa í för með sér [88]. Leigh [90] 

áætlaði að vinnuslys og atvinnusjúkdómar hafi kostað Bandaríska ríkið um 250·10
9
 USD árið 

2007. Af þessum kostnaði var áætlað að lækniskostnaður vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma 

væri samanlagður um 67·10
9
 USD (27% af heildinni) og óbeinn kostnaður um 183·10

9
 USD eða 

73%. Kostnaður vegna vinnuslysa var 77% og atvinnusjúkdóma 23% af heildinni. Í rannsóknum 

sem gerðar voru af Safe work Australia [86], [87] kom í ljós að vinnuslys og atvinnusjúkdómar 

hafi kostað Ástralska ríkið um 57,5·10
9 

Ástralska dali (AUD) árið 2005 og 60,6·10
9 

AUD árið 

2008. Mannvirkjagerð taldi um 11% af heildinni árið 2005 og árið 2008. Í skýrslu sem kom út á 

vegum WSH Institute [89] var áætlað að vinnuslys og atvinnusjúkdómar hafi kostað Singapúr 

um 10,45·10
9 

Singapúrdali (SGD) árið 2011. WSH stendur fyrir Workplace Safety and Health og 

var stofnuninni falið að þróa kostnaðarlíkan til þess að koma Singapúr á par við önnur leiðandi 

lönd á sviði vinnuverndar. Þetta var gert með því að kanna aðferðafræði og kostnaðarlíkön 

annarra landa. 

 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að koma í veg fyrir mörg vinnuslys með því að 

huga að fræðslu og forvörnum. Í þeim efnum má t.d. nefna rannsókn sem gerð var á breskum 

byggingariðnaði [92] þar sem viðfangsefnið var að kanna kostnað og ávinning slysavarna, með 

það fyrir augum að vekja athygli á efnahagslegum afleiðingum árangursríka/árangurslausa 

heilsu- og öryggisstjórnun verktaka. Fyrirtækin voru alls 500 talsins og flokkuð sem lítil (<50 

starfsmenn), meðalstór (50-249 starfsmenn) og stór (>250 starfsmenn).  
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Mynd 5. Fjárhagslegur ávinningur slysaforvarna [92] 

 

Niðurstöður gáfu til kynna að fjárhagslegur ávinningur slysaforvarna væri ótvíræður, þ.e. að fyrir 

hverja krónu sem verktakar verja í slysavarnir koma þrjár krónur til baka í ávinning. Eins og 

mynd 5 gefur til kynna er slysakostnaður í öfugu hlutfalli við forvarnakostnað. Því meira sem 

lagt er í forvarnakostnað, þeim mun meiri verður ávinningurinn og slysakostnaðurinn verður 

minni.  
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3 Könnun öryggismála meðal íslenskra fyrirtækja í mannvirkjagerð 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði gagnasöfnunar. Einnig verður greint frá helstu 

niðurstöðum könnunarinnar og þær settar fram á tölfræðilegan hátt. Í viðauka C má sjá allar 

niðurstöður könnunarinnar. 

3.1 Aðferðafræði könnunarinnar 

Fyrsta markmið verkefnisins var að kanna viðhorf og þekkingu stjórnenda íslenskra verktaka-

fyrirtækja til öryggismála og hvernig framkvæmd og stjórnun fer fram ef fyrirtæki vinna eftir 

skipulagðri öryggisstjórnun. Könnunin byggir á megindlegri (e. quantitative) rannsóknaraðferð í 

formi spurningakönnunar. Megindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum 

upplýsingum, sem eru metnar út frá lýsandi- eða ályktunartölfræði. Með þessari aðferðafræði er 

hægt að prófa tilgátur, draga ályktanir um tiltekin gögn og kanna hvort marktækur munur sé fyrir 

hendi [93]. Þetta var gert með því að útbúa spurningalista með vel ígrunduðum spurningum sem 

voru til þess fallnar að gefa ákveðna mynd af öryggismenningu í íslenskum byggingariðnaði.  

3.1.1 Spurningar 

Spurningalisti var saminn með hliðsjón af fræðilega hluta þessa verkefnis, fræðibókum og 

öryggishandbókum. Könnunin samanstóð af 43 spurningum og var skipt upp í fjóra hluta. Í 

fyrsta hluta var spurt um bakgrunn svarenda, í öðrum hluta var spurt almennt um öryggis-

menningu og þekkingu á hugtökum. Þriðji hluti var eingöngu ætlaður þeim aðilum sem störfuðu 

í fyrirtækjum með skipulagða öryggisstjórnun og fjórði hluti var ætlaður þeim aðilum sem 

störfuðu í fyrirtækjum með enga skipulagða öryggisstjórnun. Likert kvarði var notaður í um 

helmingi spurninga en hann byggir á raðkvarða með tölugildum sem hefur bæði pósitífa og 

negatífa stefnu. Einungis var gefinn kostur á að haka við einn ákveðinn valkost. 

3.1.2 Þátttakendur 

Spurningalistinn var byggður upp með það í huga að framkvæmdastjórar eða þeir aðilar sem bera 

ábyrgð á öryggismálum í sínu fyrirtæki svöruðu könnuninni. Netföngum þessara aðila sem og 

öðrum nauðsynlegum upplýsingum um fyrirtækin var safnað og þær skráðar á skilvirkan hátt. 

Ekki var unnt að finna á einum stað upplýsingar um alla starfandi verktaka í mannvirkjagerð og 

fór því töluverður tími í að hafa upp á þeim. Aðallega var vefsíðan finna.is notuð til verksins þar 

sem megin þorri íslenskra fyrirtækja er skipt upp í flokka og grunnupplýsingar aðgengilegar. 

Einnig var vefsíðan google.is notuð þar sem leitarorðinu „verktakar“ var m.a. slegið inn. Sum 
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þessara fyrirtækja voru með sér heimasíðu þar sem hægt var að fá frekari upplýsingar um 

fyrirtækið og netföng þeirra aðila sem sóst var eftir.  

Áhersla var lögð á að velja lítil, meðalstór og stór verktakafyrirtæki staðsett um land allt til að fá 

sem víðasta sýn á viðfangsefnið og vitneskju um það hvort öryggismenning væri mismunandi 

eftir stærð fyrirtækja. Skilgreining á stærð íslenskra fyrirtækja var hins vegar ekki auðfundin og 

styðst höfundur við skýrslu Viðskiptaráðs [94] frá árinu 2009 þess efnis. Þar kemur meðal annars 

fram að skilgreining ESB á stærð fyrirtækja tekur mið af starfsmannafjölda, veltu og/eða 

efnahag. Litlum fyrirtækjum er skipt í tvo undirflokka: Örfyrirtæki sem hafa færri en 10 

starfsmenn og lítil fyrirtæki sem hafa 10-49 starfsmenn. Meðalstór fyrirtæki hafa 50-249 

starfsmenn og stór fyrirtæki hafa 250 starfsmenn og yfir. Í þessari rannsókn byggir flokkun 

fyrirtækja einkum á starfsmannafjölda þar sem gögn um veltu og heildareignir fyrirtækja eru 

síður aðgengileg. Alls voru 225 netföng skráð niður af fyrrnefndum vefsíðum og könnunin síðan 

send á þessi tilteknu fyrirtæki. 

3.1.3 Framkvæmd  

Spurningalistinn var settur upp í vefforritinu SurveyMonkey sem milljónir fyrirtækja, stofnana 

og einstaklinga um heim allan nota til að senda út spurningalista og fá greiningu á niðurstöðum 

sínum á notendavænan hátt. Spurningalistinn var sendur út í þrígang og fór fyrirlögn fram 

dagana 1. til 25. apríl. Í netkönnunum sem þessum getur svarhlutfallið verið á mjög breiðu bili 

og fer það að miklu leyti eftir því um hvers konar svarendahóp er að ræða. Á vefsíðu The 

Instructional Assessment Resources (stofnun á vegum Texas háskóla í Austin í Banda-

ríkjunum) má finna upplýsingar um hvað telst almennt vera ásættanlegt svarhlutfall í könnunum 

[95]: 

 Póstkönnun: 50% fullnægjandi, 60% gott, 70% mjög gott. 

 Símakönnun: 80% gott. 

 Netkönnun: 30% í meðallagi. 

 Einstaklingsviðtöl: 80-85% gott. 

 

Vegna þessa var vandað vel til formála (viðauki A) sem fjallaði um markmið rannsóknarinnar og 

tekið skýrt fram að könnunin væri nafnlaus og órekjanleg til einstakra fyrirtækja við úrvinnslu 

gagna. Þar með gat viðtakandi kynnt sér rannsóknarefnið í megin dráttum og metið hvort hann 

væri tilbúinn til að taka þátt eða ekki.  
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Spurningalistinn var yfirfarinn af leiðbeinendum verkefnisins og síðan sendur til framkvæmda-

stjóra valins verktakafyrirtækis með það fyrir augum að forprófa spurningalistann og fá hans sýn 

á viðfangsefnið og hvort einhverju væri ábótavant. 

3.1.4 Úrvinnsla 

Eftir að niðurstöður lágu fyrir voru þær færðar yfir í töflureikninn Excel frá Microsoft beint af 

vefforritinu SurveyMonkey. Þar voru tölur settar fram tölfræðilega og ýmsir þættir bornir saman. 

Haft var samband við Hagstofu Íslands til að fá upplýsingar um starfsmannafjölda þeirra 

fyrirtækja sem könnunin var send til. Í ljós kom að stofnunin má ekki gefa upp starfsmannafjölda 

einstaka fyrirtækja. Vegna þessa var ekki unnt að greina svarhlutfall eftir stærð þeirra fyrirtækja 

sem könnunin var send til, þ.e. hvort öll stóru, meðalstóru, litlu og örfyrirtækin svöruðu 

könnuninni. Hagstofa Íslands tók hins vegar saman fjölda fyrirtækja sem störfuðu við 

mannvirkjagerð á árinu 2013, flokkuð eftir stærð (sjá viðauka B). Í ljós kom að 2429 fyrirtæki 

störfuðu við mannvirkjagerð það ár og ef gert er ráð fyrir að sá fjöldi hafi verið sá sami árið 

2014, má segja að könnunin hafi náð til 9% markaðarins. Töluverða athygli vekur að aðeins eitt 

fyrirtæki er skráð með 250 starfsmenn eða fleiri en í niðurstöðum könnunarinnar voru þau fjögur. 

Möguleg skýring gæti verið sú að Hagstofa Íslands fær aðeins upplýsingar um starfsmannafjölda 

í gegnum launagreiðenda en ekki hjá þeim sem fá greidd laun í gegnum Fjársýslu ríkisins. Einnig 

gæti verið að einhverjum hlutum starfsemi einstaka fyrirtækja hafi verið skipt yfir á aðrar 

kennitölur og þær tölur teljast þá með undir minni fyrirtækjum. Þess má geta að Hagstofa Íslands 

er að leita leiða til að halda betur utan um upplýsingar um fyrirtæki sem sinna rekstri undir fleiri 

en einni kennitölu. Út frá þessum niðurstöðum má þó sterklega gera ráð fyrir að öll stóru 

fyrirtækin hafi svarað könnuninni og að minnsta kosti helmingur meðalstórra fyrirtækja. Öllu 

erfiðara er að greina svarhlutfall lítilla og örfyrirtækja vegna þess hve mörg þau eru. Í því 

sambandi eru niðurstöður marktækar fyrir stór og meðalstór fyrirtæki en síður fyrir þau minni 

þar sem svörun var lítil. 

3.2 Niðurstöður könnunarinnar 

Könnunin var send á 225 netföng. Alls voru 57 sem hófu að svara könnuninni en fullgild svör 

fengust frá 48 fyrirtækjum, fimm fyrirtæki afþökkuðu. Svarhlutfallið var því um 21%. Alls 

svöruðu 21 örfyrirtæki, 19 lítil, 4 meðalstór og 4 stór fyrirtæki. Eins og áður segir eru 

niðurstöður marktækar fyrir stór og meðalstór fyrirtæki en síður fyrir þau minni þar sem 

niðurstöður gefa vísbendingar frekar en að vera marktækar fyrir heildina. 
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3.2.1 1. hluti: Bakgrunnur þátttakenda 

Mannvirkjagerð hefur löngum verið talin karllæg atvinnugrein en á árunum 2002 til loka 2013 

störfuðu einungis 625 konur að meðaltali við mannvirkjagerð. Miðað við þróunina undanfarin 12 

ár eru engar tölur sem benda til frekari fjölgunar næstu árin [47], [48]. Því skal engan undra að 

43 þátttakenda voru karlar eða 90% en einungis 5 þátttakenda voru konur eða 10%. 

 

 

Mynd 6. Aldursbil þátttakenda (heildarfjöldi svara: 47 af 48) 

 

Aldursbil þátttakenda var breitt, allt frá 25 ára og eldri. Mikill meirihluti var á bilinu 45 ára og 

eldri eins og mynd 6 gefur til kynna. Alls voru 16 á bilinu 45-54 ára og 23 sem voru á aldrinum 

55 ára og eldri. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist algengara að stjórnendur verktaka-

fyrirtækja séu komnir á efri árin og væntanlega spilar reynslan þar stóran þátt ekki síður en 

menntun.  

 

 

Mynd 7. Hæsta stig menntunar þátttakenda (heildarfjöldi svara: 48 af 48) 
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Flestir þátttakenda höfðu lokið iðnmenntun, alls 24, þar á eftir voru 18 með háskólapróf (sjá 

mynd 7). Um er að ræða þýði sem tilheyrir hópi einstaklinga sem starfa í byggingariðnaði og því 

eðlilegt að framkvæmdastjórar þessara fyrirtækja hafi annað hvort iðnmenntun og/eða 

háskólapróf. Ef aldursbilið er skoðað nánar með tilliti til menntunar, kemur í ljós að alls 45% 

þeirra sem voru 45 ára og eldri höfðu lokið iðnnámi og 26% háskólaprófi. Hins vegar höfðu 75% 

stjórnendur 44 ára og yngri háskólapróf og 25% iðnmenntun. Af þessu má draga þá ályktun að 

stjórnendur verktakafyrirtækja 45 ára og eldri hafa síður lokið háskólaprófi en þeir sem yngri 

eru. Á næstu árum má ætla að stjórnendum verktakafyrirtækja með háskólapróf muni fara 

fjölgandi vegna aukinnar kröfu um menntun í samfélaginu.  

 

 

Mynd 8. Starfsaldur þátttakenda innan fyrirtækja (heildarfjöldi svara: 48 af 48) 

 

Eins og mynd 8 sýnir var starfsaldur þátttakenda mismunandi en flestir voru með 21 árs starfs-

reynslu eða lengri, alls 23, næst á eftir voru svarendur með 3-10 ár. Þessar niðurstöður koma í 

sjálfu sér ekkert á óvart því starfsreynsla er almennt til mikils metin og skipar stóran sess þegar 

kemur að stjórnun fyrirtækja. Af þeim 23 einstaklingum sem höfðu 21 árs starfsreynslu eða 

lengri voru 70% þeirra með iðnmenntun, 17% með háskólapróf og 13% með grunnskólapróf. Ef 

litið er á þá 14 einstaklinga sem höfðu 3-10 ára starfsreynslu var helmingur þeirra með 

háskólapróf, 36% með iðnmenntun og 14% með aðra menntun.  
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3.2.2 2. hluti: Almennar spurningar um öryggismenningu og þekkingu á hugtökum 

Í öðrum hluta var markmiðið að kanna almennt viðhorf þátttakenda til öryggismála hvort heldur 

sem þátttakendur voru með skipulagða öryggisstjórnun í sínu fyrirtæki eða ekki. 

 

 

Mynd 9. Fjöldi starfsmanna sem starfa að jafnaði í fyrirtækjum þátttakenda (heildarfjöldi svara: 48 af 48) 

 

Mikill meirihluti þátttakenda störfuðu í fyrirtæki með fjölda starfandi að jafnaði 1-49, alls 40 

manns eða um 83% af heildinni (sjá mynd 9). Flest þessara fyrirtækja voru með höfuðstöðvar 

sínar á höfuðborgarsvæðinu, alls 21 fyrirtæki eða um 44%. Þar á eftir kom Suðurland með 11 

eða um 23% en dreifingin náði til allra landsfjórðunga. 

 

 

Mynd 10. Mat stjórnenda hversu mikla/litla ábyrgð fyrirtæki þeirra tekur á öryggi starfsmanna 

(heildarfjöldi svara: 48 af 48) 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu mikla/litla ábyrgð þeim finnist fyrirtæki sitt taka á öryggi 

starfsmanna. Mikill meirihluti taldi fyrirtæki sitt taka frekar mikla ábyrgð á öryggi starfsmanna, 
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alls 30, þar á eftir voru 12 sem töldu fyrirtæki sitt taka mjög mikla ábyrgð á öryggi starfsmanna 

sinna (sjá mynd 10). Öll þau 8 fyrirtæki sem flokkast sem meðalstór og stór voru þar með talin. 

Af þessu má draga þá ályktun að stjórnendur sem svara svona könnun séu meðvitaðir um ábyrgð 

sína til öryggismála. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort vinnuslys hafi orðið hjá fyrirtæki þeirra undanfarin 10 ár. Af 

þeim 48 sem svöruðu voru 31 sem svöruðu því játandi eða um 65%. Í kjölfarið var spurt hvort 

þau slys sem urðu á þessu ákveðna tímabili hafi verið tilkynnt til Vinnueftirlits ríkisins. Í ljós 

kom að af þeim 31 sem svöruðu voru 24 fyrirtæki sem tilkynntu slysin eða um 77% en 7 sem 

gerðu það ekki eða um 23%. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar nánar út frá stærð þeirra 

fyrirtækja sem ekki tilkynntu vinnuslysin, kemur í ljós að 5 þessara fyrirtækja eru í þeim flokki 

sem teljast til örfyrirtækja og 2 til lítilla fyrirtækja. Út frá þessum niðurstöðum virðist svo vera 

sem lítil og örfyrirtæki tilkynni síður vinnuslys. 

 

Tekin var sú ákvörðun að kanna þekkingu stjórnenda á helstu öryggishugtökum sem hafa verið 

að ryðja sér til rúms í íslenskum fyrirtækjum undanfarin ár. Þátttakendur voru spurðir út í 

þekkingu sína á hugtakinu ÖHU annars vegar og núll-slysa stefna hins vegar. Af þeim 48 sem 

svöruðu voru aðeins 21 sem höfðu þekkingu á því hvað ÖHU stendur fyrir eða 44% og 23 

þekktu til núll-slysa stefnu eða um 49%. 

 

 

Mynd 11. Algengustu orsakir vinnustreitu starfsmanna sem stjórnendur telja vera í íslenskum 

byggingariðnaði í dag (heildarfjöldi svara: 46 af 48) 
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Þátttakendur voru spurðir hvað þeir telji vera algengustu orsakir vinnustreitu starfsmanna í 

íslenskum byggingariðnaði í dag. Eins og sjá má á mynd 11 var svörunin nokkuð dreifð en 

algengasta ástæða vinnustreitu starfsmanna að mati 20 svarenda var vinnuálag. Þar á eftir voru 8 

sem töldu algengustu ástæðuna vera skort á skýrleika hvað varðar hlutverk og ábyrgð. Einn 

svarenda taldi að aðrar ástæður lægju þar að baki, sem eru eftirfarandi: „Það er ekkert eitt atriði, 

ég tel að sambland af þessum öllum atriðum séu ástæðan, þó mis miklu eftir vinnustöðum.“ 

 

 

Mynd 12. Algengustu orsakir vinnuslysa í íslenskum byggingariðnaði í dag að mati þátttakenda (heildarfjöldi 

svara: 47 af 48) 

 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hvað þeir telji vera algengustu orsök vinnuslysa í 

íslenskum byggingariðnaði í dag. Eins og mynd 12 sýnir voru svörin nokkuð dreifð en flestir 

svarenda, alls 14, töldu algengustu orsökina vera að starfsmenn stytti sér leið og sleppi 

öryggisráðstöfunum. Þar á eftir töldu 11 ástæðuna vera að starfsmenn fari ekki eftir settum 

vinnureglum fyrirtækisins.  

Aðrar ástæður sem þátttakendur tóku til greina voru eftirfarandi: 

 „Samþættar ástæður, kæruleysi, mótþróa og að ekki sé farið eftir vinnureglum 

fyrirtækisins.“ 

 „Vanþekking, óþrif og flumbrugangur.“  

 „Eru að flýta sér. Smá hugsunarleysi.“ 
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Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir telji starfsumhverfi í þeirra fyrirtæki ýti undir 

vinnustreitu starfsmanna. Meirihluti svarenda 29 talsins svöruðu því að stundum ýti starfs-

umhverfið undir vinnustreitu eða um 60%, 16 svöruðu því neitandi eða um 33%, 2 voru ekki 

vissir eða um 4% og 1 svaraði játandi eða um 2%. Ef litið er á niðurstöðurnar út frá stærð 

fyrirtækja kemur í ljós að 8 af 21 örfyrirtæki svöruðu neitandi (38%), 5 af 19 lítilla fyrirtækja 

(26%), 2 af 4 meðalstórra fyrirtækja (50%) og 1 af 4 stórra fyrirtækja (25%).  

Af ofangreindum niðurstöðum má draga þá ályktun að vinnuálag sé mikið í íslenskum 

byggingariðnaði og stjórnendur þessara fyrirtækja séu almennt meðvitaðir um þær afleiðingar 

sem það getur haft í för með sér. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji að áhugi stjórnenda á öryggismálum sé undirstaða 

öryggishegðunar starfsmanna. Nær allir aðspurðra svöruðu því játandi eða um 92%. Aðeins 4 

töldu það engu máli skipta eða um 8% en þeir aðilar störfuðu hjá örfyrirtækjum og litlum 

fyrirtækjum.  

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim þætti stundum vera ástæða til þess að slaka á öryggis-

kröfum til að koma verkefnum frá. Af þeim 45 sem svöruðu spurningunni voru 37 sem svöruðu 

neitandi eða um 82% en 8 svöruðu játandi eða um 18%. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar 

aðeins nánar, kemur í ljós að þessir 8 einstaklingar voru karlmenn á aldrinum 45 ára og eldri og 

störfuðu 7 í örfyrirtækjum og 1 í litlu fyrirtæki.  

Í kjölfarið voru þátttakendur spurðir hvort persónuhlífar sem uppfylla grunnkröfur um heilsu og 

öryggi væru aðgengilegar starfsmönnum og hvort passað væri upp á að starfsmenn noti 

búnaðinn. Aðspurðir voru einróma í svari sínu en allir 48 svöruðu því játandi að persónuhlífar 

væru aðgengilegar starfsmönnum. Hins vegar voru einungis 30 eða 62,5% sem sögðu að passað 

væri upp á að starfsmenn noti umræddan öryggisbúnað. Ef litið er á niðurstöður út frá stærð 

fyrirtækja voru öll meðalstóru og stóru fyrirtækin með virkt eftirlit með því hvort sínir starfs-

menn noti slíkan búnað við vinnu sína.  

 

Þátttakendur voru spurðir hvort auðvelt væri fyrir starfsmenn að ná til einhvers (öryggisfulltrúa) 

sem gæti svarað spurningum varðandi öryggi. Af þeim 48 sem svöruðu voru 34 sem svöruðu því 

játandi eða um 71%. Alls voru 6 sem svöruðu neitandi, 4 þeirra störfuðu í örfyrirtækjum og 2 í 

litlum fyrirtækjum. Hjá örfyrirtækjum getur ástæðan verið sú að um einyrkja sé að ræða og afar 

ólíklegt að þeir séu með sér öryggisfulltrúa sér til halds og trausts. 
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Mynd 13. Þátttakendur spurðir hvort Vinnueftirlit ríkisins hafi komið á byggingarvinnustaði hjá þeirra 

fyrirtæki (heildarfjöldi svara: 48 af 48) 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort starfsmenn á vegum Vinnueftirlits ríkisins hafi komið á 

byggingarvinnustaði hjá þeirra fyrirtæki til að sjá til þess að farið sé eftir lögum og reglum. 

Mikill meirihluti aðspurðra svöruðu því játandi eða 34 einstaklingar (sjá mynd 13). Í kjölfarið 

var spurt hvort Vinnueftirliti ríkisins væri tilkynnt um framkvæmdir áður en vinna er hafin á 

nýjum byggingarvinnustað, þegar það á við. Af þeim 46 sem svöruðu spurningunni voru 19 sem 

svöruðu því neitandi eða um 41%, 17 svöruðu játandi eða 37% og 10 svöruðu stundum eða um 

22%. Ef litið er á þá 19 sem svöruðu neitandi út frá stærð fyrirtækja kemur í ljós að 12 unnu hjá 

örfyrirtækjum, 6 hjá litlum fyrirtækjum og einn sem vann hjá meðalstóru fyrirtæki. Niðurstöður 

þessar gefa til kynna að minni fyrirtæki tilkynni síður framkvæmdir en þau stærri. 

 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort haldin væri innri skrá yfir slys, næstum slys, óhöpp og/eða 

hættulegar aðstæður hjá fyrirtæki þeirra. Aðeins 12 af 46 svöruðu játandi eða um 26% en 34 

neitandi eða 74%. Ef niðurstöður eru skoðaðar nánar út frá stærð fyrirtækja kemur í ljós að 

meðalstór og stór fyrirtæki voru líklegri til að vera með innri skrá yfir slys heldur en örfyrirtæki 

og lítil fyrirtæki. Athygli vekur að aðeins eitt örfyrirtæki var með innri skrá af 20 sem svöruðu 

eða 5% og 6 í litlum fyrirtækjum af 19 sem svöruðu eða 32%. Í meðalstórum fyrirtækjum voru 3 

með innri skrá af 4 eða 75% og að lokum 2 af 4 í stórum fyrirtækjum eða 50%.  

Einnig var spurt hvenær innri skrá hafi fyrst verið haldin og hvort þátttakendur telji vera þörf 

fyrir skráningu slíkra gagna. Í ljós kom að skráning slysagagna náði allt aftur til ársins 1999. 

Mikill meirihluti, alls 39 af 46 töldu að gagn sé af slíkum skráningum eða um 85%, 5 voru ekki 

vissir eða um 11% og 2 svöruðu neitandi eða um 4%. Ljóst er að flestir stjórnendur þessara 

fyrirtækja sjá mikilvægi innri skráningar en af óútskýrðum ástæðum virðist hún mönnum ofviða. 
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Mynd 14. Fyrirtæki sem vinna samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun og þau sem gera það ekki 

(heildarfjöldi svara: 47 af 48) 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort unnið væri samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun í þeirra 

fyrirtæki. Þetta var gert með það fyrir augum að skipta þátttakendunum upp í tvo hópa, þ.e.a.s. 

að þeir sem svöruðu játandi voru beðnir um að svara 3. hluta og þeir sem svöruðu neitandi voru 

beðnir um að svara 4. hluta. Alls svöruðu 29 játandi og 18 svöruðu neitandi (sjá mynd 14). Ef 

litið er á þessar niðurstöður út frá stærð fyrirtækja kemur í ljós að einungis voru örfyrirtæki og 

lítil fyrirtæki sem unnu ekki samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun. Örfyrirtæki voru í miklum 

meirihluta, alls 15 af þeim 18 sem svöruðu neitandi eða 83% og 3 lítil fyrirtæki eða 17%. Ef litið 

er á hversu hátt hlutfall þetta er af heild hvers fyrirtækis, kemur í ljós að 71% örfyrirtækja unnu 

ekki samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun og 16% lítilla fyrirtækja. 

3.2.3 3. hluti: Fyrirtæki með skipulagða öryggisstjórnun 

Þriðji hluti var ætlaður þeim aðilum sem störfuðu í fyrirtækjum með skipulagða öryggisstjórnun. 

 

 

Mynd 15. Það tímabil sem fyrirtæki hófu skipulagðrar öryggisstjórnunar (heildarfjöldi svara: 29 af 29) 
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Þátttakendur sem tilheyrðu 3. hluta spurningalistans voru spurðir hvaða ár skipulögð öryggis-

stjórnun hafi byrjað hjá fyrirtæki þeirra. Í ljós kom að dreifingin var nokkuð breið yfir þetta 

tiltekna tímabil en algengast eftir 2009 (sjá mynd 15). Ýmsir þættir hafa þó áhrif á ofangreint því 

vissulega fer þetta að einhverju leyti eftir því hvenær fyrirtækin voru stofnuð. 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu miklu máli það skipti þá að fyrirtæki þeirra sé með skipulagða 

öryggisstjórnun. Mikill meirihluti svarenda var á þeirri skoðun að það skipti þá máli, alls 15 af 

29 svöruðu mjög miklu eða 52%, 13 svöruðu frekar miklu eða 45% og aðeins 1 svaraði frekar 

litlu eða 3%.  

Í kjölfarið voru þátttakendur beðnir um að meta það hversu mikla/litla þekkingu þeir telji sig 

hafa á þeirri öryggisstefnu sem unnið væri eftir í þeirra fyrirtæki. Af þeim 29 sem svöruðu voru 

15 sem töldu sig hafa frekar mikla þekkingu eða 52%, þar á eftir voru 9 sem töldu sig hafa mjög 

mikla þekkingu eða 31%, 4 sem svöruðu hvorki né eða 14% og aðeins 1 sem taldi sig hafa frekar 

litla þekkingu á þeim málum eða 3%. Ljóst er að stjórnendur þessara fyrirtækja hafa almennt 

góða þekkingu á þeirri öryggisstefnu sem unnið er eftir. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru virkir í öryggisstarfi fyrirtækisins og hvort þeir sem 

stjórnendur sæju til þess að verkstjórar væru virkir í öryggisstarfinu. Af 29 voru 22 sem svöruðu 

játandi eða um 76%, þar á eftir voru 6 sem sögðust stundum vera virkir eða um 21% og að 

lokum var 1 sem sagðist ekki virkur í öryggisstarfi fyrirtækisins eða um 3%.  

Langflestir sögðust sjá til þess að verkstjórar væru virkir í öryggisstarfinu, alls 24 eða um 83% 

og 5 sem sögðust gera það stundum eða um 17%. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort öryggismál væru alltaf á dagskrá á öllum vinnustaðafundum 

fyrirtækisins. Af þeim 29 sem svöruðu voru 15 sem svöruðu játandi eða um 52%, þar á eftir voru 

13 sem sögðu þau mál stundum vera á dagskrá eða um 45% og aðeins 1 svaraði neitandi eða um 

3%. Ef litið er á niðurstöður út frá stærð fyrirtækja kemur í ljós að öryggismál voru alltaf á 

dagskrá í 3 af 4 meðalstórum fyrirtækjum eða 75% og í öllum þeim 4 fyrirtækjum sem flokkast 

sem stór. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort frammistaða þeirra verkefna sem unnin eru samkvæmt 

skipulagðri öryggisstjórnun séu mæld. Af þeim 29 sem svöruðu voru 16 sem sögðu að stundum 

væri frammistaðan mæld eða 55%, því næst voru 8 sem sögðu að hún væri alltaf mæld eða 28% 

og að lokum voru 5 sem sögðu frammistöðu verkefna aldrei vera mæld. Meðalstór og stór 
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fyrirtæki voru líklegri til að mæla frammistöðu verkefna sinna sem unnin voru eftir skipulagðri 

öryggisstjórnun. Meirihluti stórra fyrirtækja sögðust alltaf mæla frammistöðu sinna verkefna eða 

75%, 50% meðalstórra en aðeins 19% lítilla fyrirtækja. 

 

 

Mynd 16. Þátttakendur voru spurðir hvort fjárhagslegur ávinningur hafi orðið með því að vinna samkvæmt 

skipulagðri öryggisstjórnun (heildarfjöldi svara: 29 af 29) 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort það hafi orðið fjárhagslegur ávinningur á því að vinna 

samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun. Eins og mynd 16 gefur til kynna var meirihluti, alls 15, 

sem sögðu að fjárhagslegur ávinningur hafi náðst með innleiðingu öryggisstjórnunar. Þar á eftir 

voru 12 sem gátu ekki sagt til um það og 2 sem töldu engan fjárhagslegan ávinning. Af þeim 5 

örfyrirtækjum sem unnu eftir skipulagðri öryggisstjórnun voru 60% sem töldu fjárhagslegan 

ávinning hafa náðst, 50% lítilla fyrirtækja, 25% meðalstórra fyrirtækja og 75% stórra fyrirtækja. 

 

Að loknum 3. hluta voru þátttakendur spurðir hvort fyrirtæki þeirra væri með vottað stjórnunar-

kerfi (t.d. gæðastjórnunarkerfi, umhverfisstjórnunarkerfi, stjórnunarkerfi heilsu og öryggis á 

vinnustað) og ef svo væri ekki hvort unnið væri að innleiðingu stjórnunarkerfis sem tæki mið af 

stjórnunarstöðlum (t.d. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 o.s.frv.). Í ljós kom að af þeim 28 

sem svöruðu voru 12 sem sögðu að fyrirtæki þeirra væri með vottað stjórnunarkerfi eða um 43% 

og 16 sem svöruðu því neitandi eða um 57%. Alls 10 af 16 sögðu að unnið væri að innleiðingu 

stjórnunarkerfis sem tæki mið af stjórnunarstöðlum eða 62,5% en 6 svöruðu því neitandi eða 

37,5%. Ef litið er nánar á niðurstöður út frá stærð fyrirtækja kemur í ljós að 7 af 10 eða 70% 

lítilla fyrirtækja sem ekki voru með vottað stjórnunarkerfi unnu að innleiðingu slíkra kerfa, 1 af 2 

meðalstórra fyrirtækja eða 50% og öll stór fyrirtæki. 
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3.2.4 4. hluti: Fyrirtæki sem eru ekki með skipulagða öryggisstjórnun 

Fjórði hluti var eingöngu ætlaður þeim aðilum sem störfuðu ekki í fyrirtækjum með skipulagða 

öryggisstjórnun. 

 

 

Mynd 17. Ástæður þess að fyrirtæki þátttakenda sé ekki með skipulagða öryggisstjórnun (heildarfjöldi svara: 

17 af 18) 

 

Þátttakendur sem tilheyrðu 4. hluta spurningalistans voru beðnir um að meta það afhverju 

fyrirtæki þeirra væri ekki með skipulagða öryggisstjórnun. Eins og mynd 17 gefur til kynna voru 

skiptar skoðanir við þeim spurningum sem lagðar voru upp. Það sem vekur hvað mesta athygli er 

að mikill meirihluti aðspurðra var sammála því að ástæðan væri m.a. sú að almenn skynsemi 

væri til staðar hjá fyrirtækinu varðandi öryggismál og uppfylli þarfir þeirra til að forðast 

vinnuslys. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar út frá stærð fyrirtækja, kemur í ljós að 9 

örfyrirtæki af 15 voru sammála ofangreindu eða 60% og 1 af 3 lítilla fyrirtækja eða 33%.  

Fjöldi aðspurðra voru á þeirri skoðun að öryggisstjórnun væri of dýr í innleiðingu og annar eins 

fjöldi var hvorki sammála né ósammála. Samanlagt voru þetta 9 örfyrirtæki af 15 eða 60% og 1 

af 3 lítilla fyrirtækja eða 33%. 

Meirihluti aðspurðra, alls 8 af 15, voru á þeirri skoðun að ástæðan væri m.a. sú að verkkaupar 

gerðu ekki kröfur í útboðsgögnum og verklýsingum til öryggismála. Af þeim voru 7 örfyrirtæki 

og 1 lítið fyrirtæki. 
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Svo virðist sem stjórnendur séu líklegri til að endurskoða öryggismál fyrirtækisins ef starfsmenn 

myndu gera kröfu um skipulagða öryggisstjórnun, alls 8 af 14 eða 57%. Einn svarenda áleit að 

önnur ástæða lægi þar að baki, sem er eftirfarandi: „Vegna þess að fyrirtækið er umsvifalítið.“ 

 

 

Mynd 18. Mat stjórnenda varðandi innleiðingu á skipulagðri öryggisstjórnun (heildarfjöldi svara: 17 af 18) 

 

Í kjölfarið voru þátttakendur beðnir um að meta það hvað þyrfti til svo fyrirtæki þeirra myndi 

innleiða skipulagða öryggisstjórnun. Eins og mynd 18 gefur til kynna var mikill meirihluti 

þátttakenda sammála því að með innleiðingu öryggisstjórnunar yrði aukinn fjárhagslegur 

ávinningur að fylgja í kjölfarið, alls 10 af 14 eða 72%. Meirihluti var einnig á þeirri skoðun að ef 

fyrirtækinu yrði boðinn stuðningur og þjálfun frá opinberum stofnunum eins og Vinnueftirliti 

ríkisins væru meiri líkur á að fyrirtækið myndi innleiða skipulagða öryggisstjórnun. Ef 

niðurstöður eru skoðaðar út frá stærð fyrirtækja, kemur í ljós að þetta eru einungis örfyrirtæki. 

Að einhverju leyti snýst ástæðan um peninga því um helmingur aðspurðra voru á þeirri skoðun 

að innleiðing skipulagðrar öryggisstjórnunar sé of kostnaðarsöm. 

Meirihluti aðspurðra voru sammála því að ef verkkaupar myndu krefjast þess að unnið væri eftir 

skipulagðri öryggisstjórnun væru þeir líklegri til innleiðingar slíkra kerfa, alls 9 af 16 eða 57% 

samanlagt.  

Mikill meirihluti var á þeirri skoðun að ef stjórnendur finndu fyrir vaxandi kröfu frá starfs-

mönnum sínum að unnið væri eftir skipulagðri öryggisstjórnun væru þeir líklegri til innleiðingar 

skipulagðrar öryggisstjórnunar, eða 80% samanlagt.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum er greinilegt að verkkaupar og starfsmenn geta haft töluverð 

áhrif á öryggismál fyrirtækja. 

13% 6% 

14% 

20% 

25% 

36% 

14% 

60% 

38% 

57% 

43% 

20% 

19% 

7% 

29% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stjórnendur/eigendur finndu  fyrir vaxandi kröfu frá
starfsmönnum fyrirtækisins að vinna eftir

skipulagðri öryggisstjórnun

Verkkaupar krefðust þess að unnið væri eftir
skipulagðri öryggisstjórnun í útboðsgögnum og

verklýsingu

Fyrirtækinu yrði boðinn stuðningur og þjálfun frá
opinberum stofnunum eins og Vinnueftirliti ríkisins

Stjórnendur/eigendur myndu sjá aukinn
fjárhagslegan ávinning af því

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála



 

46 

 

 

Mynd 19. Þátttakendur spurðir út í það hversu líklegt/ólíklegt þeir telji að fyrirtæki þeirra komi til með að 

innleiða skipulagða öryggisstjórnun (heildarfjöldi svara: 17 af 18) 

 

Að lokum voru þátttakendur spurðir hversu líklegt/ólíklegt þeir telji að fyrirtæki þeirra komi til 

með að innleiða skipulagða öryggisstjórnun næsta árið, næstu 5 ár eða næstu 10 ár. Eins og sjá 

má á mynd 19 voru skiptar skoðanir en ef yfir heildina er litið voru stjórnendur ekkert 

sérstaklega bjartsýnir á frekari eflingu öryggismála í sínu fyrirtæki næstu árin.  
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4 Tíðni vinnuslysa á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði gagnasöfnunar og greint frá niðurstöðum á tíðni 

tilkynningarskyldra vinnuslysa. Gögnin voru sótt í slysaskrá Vinnueftirlits ríkisins og lögð megin 

áhersla á vinnuslys í mannvirkjagerð. Helstu niðurstöður eru settar fram tölfræðilega og túlkaðar. 

4.1 Aðferðafræði gagnasöfnunar á tíðni vinnuslysa 

Annað markmið verkefnisins var að kanna tíðni vinnuslysa sem ber að tilkynna til Vinnueftirlits 

ríkisins fyrir árin 2002 til loka 2013. Það eru þau slys ef starfsmaður deyr eða verður óvinnufær í 

einn dag eða fleiri, auk þess dags þegar slysið varð. Á vefsíðu Vinnueftirlits ríkisins er hlekkur 

inn á vef vinnuslysaskrárinnar [13] og þar er hægt að nálgast grunnupplýsingar um staðtölur 

vinnuslysa beint úr slysagrunninum. Tölur um vinnuslys voru skoðaðar út frá hinum ýmsu 

flokkum eins og kyni, aldri, orsök áverka og afleiðingu. Öllum upplýsingum var safnað saman 

og þær færðar yfir í Excel en ítarlegri upplýsingar eins og undiratvinnugrein og undirflokkur 

orsakavalds var einungis hægt að skoða á innra neti stofnunarinnar. Vegna þessa var haft 

samband við Kristinn Tómasson yfirlækni hjá Vinnueftirliti ríkisins, sem veitti aðstöðu og 

aðgang að innra neti stofnunarinnar í fullum trúnaði. Eins og áður segir var megin áhersla lögð á 

mannvirkjagerð og því var aðallega horft til eftirfarandi þriggja þátta: 

 Bygging og viðgerð mannvirkja sem atvinnurekstur. 

 Bygging og viðgerð mannvirkja í eigin þágu. 

 Framkvæmdir opinberra aðila o.fl.  

Tekin var sú ákvörðun til einföldunar að sameina ofangreinda þætti undir mannvirkjagerð. Til 

upplýsinga voru tölur vinnuslysa yfir allar atvinnugreinar á landinu flokkaðar af vef vinnuslysa-

skrárinnar. Þar er mannvirkjagerð hluti af öllum atvinnugreinum.  

4.2 Niðurstöður á tíðni vinnuslysa 

Á næstu síðum má sjá töflur og myndir sem unnar voru úr slysaskrá Vinnueftirlits ríkisins. Um 

er að ræða 12 ára tímabil eða frá byrjun árs 2002 til loka 2013. 
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Tafla 8. Fjöldi vinnuslysa eftir atvinnugreinum frá árinu 2002 til loka 2013 

Atvinnugrein Fjöldi Hlutfall (%) 

Önnur þjónusta 4573 23,8 

Mannvirkjagerð 4001 20,8 

Námuvinnsla, iðnaður og orkuvinnsla 3055 15,9 

Landbúnaður, skógrækt og veiði 2664 13,8 

Samgöngur og fjarskipti 2084 10,8 

Heild- og smásöluverslun, veitinga og hótelrekstur 1573 8,2 

Viðskipti og fasteignir 531 2,8 

Óþekkt 759 3,9 

Samtals 19240 100 

 

Í töflu 8 má sjá yfirflokkun allra atvinnugreina í landinu og tíðni tilkynningarskyldra vinnuslysa 

sem skráð eru hjá Vinnueftirliti ríkisins. Þess ber að geta að þessa flokkun er ekki hægt að kalla 

beint fram úr slysaskrá stofnunarinnar, heldur er hér farið eftir flokkunaraðferð sem þekkist víða 

um heim. Algengasta tíðni vinnuslysa varð í annarri þjónustu en sá flokkur er mjög víðtækur. 

Ljóst er að vinnuslys í mannvirkjagerð eru einnig mjög tíð og telja til að mynda u.þ.b. jafn mikið 

og landbúnaður, skógrækt, veiði, heild- og smásöluverslun, veitinga og hótelrekstur til samans.  

 

Tafla 9. Fjöldi vinnuslysa eftir yfiratvinnugreinum frá árinu 2002 til loka 2013 

Yfiratvinnugrein Mannvirkjagerð Hlutfall (%) 

Bygging og viðgerð mannvirkja (atvinnugr.) 3659 91,5 

Framkvæmdir opinberra aðila o.fl. 285 7,1 

Bygging og viðgerð mannvirkja í eigin þágu 57 1,4 

Samtals 4001 100 

 

Samkvæmt skráningarkerfi Vinnueftirlits ríkisins eru tilkynningarskyld vinnuslys sem starfs-

menn mannvirkjagerðar lenda í flokkuð samkvæmt yfir- og undiratvinnugreinum (sjá töflur 9 og 

10). Þessi flokkun sýnir að skráning vinnuslysa á sér aðallega stað við byggingu og viðgerðir 

mannvirkja sem atvinnugrein. 
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Tafla 10. Fjöldi vinnuslysa eftir undiratvinnugreinum frá árinu 2002 til loka 2013 

Undiratvinnugrein Mannvirkjagerð Hlutfall (%) 

Bygging og viðgerð mannvirkja sem atvinnurekstur 3276 81,9 

Rafvirkjun 142 3,5 

Vega- og brúargerð opinberra aðila 142 3,5 

Unglingavinna á vegum sveitarfélaga 107 2,7 

Húsasmíði 87 2,2 

Bygging og viðgerð mannvirkja í eigin þágu  57 1,4 

Mannvirkjagerð ót.a. starfsemi ræktunarsambanda 56 1,4 

Pípulagning 29 0,7 

Húsamálun 45 1,1 

Múrun 23 0,6 

Raforkuvera- og rafveituframkvæmdir 2 0,05 

Vélasjóðir, áhaldahús sveitarfélaga o.fl. 2 0,05 

Veggfóðrun, gólfdúklagning 1 0,02 

Önnur byggingarstarfsemi og viðgerðarstarfsemi opinberra aðila 32 0,8 

Samtals 4001 100 

 

Í mannvirkjagerð var bygging og viðgerð mannvirkja sem atvinnurekstur sú undiratvinnugrein 

þar sem flestar tilkynningar vinnuslysa áttu sér stað (sjá töflu 10). Spurning vaknar hvort 

fyrirtæki séu að einfalda sér skráningarvinnuna og ekki að flokka slysin nánar, sem verður til 

þess að heildarmyndin skekkist. Það virðist blasa við að í þennan flokk séu skráð atvik sem ættu 

að færast í aðra flokka. Ef litið er á aðra liði undiratvinnugreinar sem flokkaðir eru kemur í ljós 

að tíð vinnuslys áttu sér stað í rafvirkjun og hjá þeim starfsmönnum sem störfuðu við vega- og 

brúargerð opinberra aðila. Einhverjum gæti fundist sérstakt að sjá unglingavinnu á vegum 

sveitarfélaga flokkaða undir mannvirkjagerð en það er nú svo að mannvirkjagerð er verk 

fjölverkavinnslu og í völdum kringumstæðum eru verkefni innan unglingavinnunnar sem falla 

þar undir. 

 

Tafla 11. Fjöldi slysa eftir slysaflokki frá árinu 2002 til loka 2013 

Slysaflokkur Mannvirkjagerð Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar Hlutfall (%) 

Vinnuslys 3933 98,3 18201 94,6 

Slys á leið í/úr vinnu 40 1,0 855 4,4 

Slys á borgara 22 0,5 71 0,4 

Óþekkt 6 0,1 113 0,6 

Samtals 4001 100 19240 100 

 

Heilt yfir voru slys við vinnu langalgengasti slysaflokkurinn (sjá töflu 11). Slys á leið í eða úr 

vinnu er hluti af tryggingarvernd og segir til um viðhorf í fyrirtækjum gagnvart tilkynningu 
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þessara slysa. Það er í raun valkvætt að tilkynna þessi slys en nauðsynlegt til þess að tryggja rétt 

sinn gagnvart slysatryggingum. Með slysi á borgara er átt við þegar viðkomandi slasast í 

tengslum við starfsemi eða búnað sem Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með. 

 

Tafla 12. Fjöldi vinnuslysa eftir starfssviði frá árinu 2002 til loka 2013 

Staða Mannvirkjagerð Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar Hlutfall (%) 

Ófaglærður launþegi 2334 58,3 10759 55,9 

Faglærður launþegi/nemi 1196 29,9 5043 26,2 

Atvinnurekandi 188 4,7 775 4,0 

Verkstjóri, annar stjórnandi 168 4,2 1138 5,9 

Embættis- eða skrifstofumaður 13 0,3 528 2,7 

Óskráð gögn 3 0,1 32 0,2 

Annað  99 2,5 965 5,0 

Samtals 4001 100 19240 100 

 

Í mannvirkjagerð urðu ófaglærðir launþegar fyrir rúmum helmingi tilkynntra vinnuslysa eins og 

sjá má í töflu 12. Þar á eftir komu faglærðir launþegar eða nemar og ef þessum tveim flokkum er 

skeytt saman, telja þeir 88% af heildinni. Niðurstöður fyrir allar atvinnugreinar eru hlutfallslega 

mjög svipaðar og þar eru ófaglærðir launþegar einnig í miklum meirihluta þeirra sem slasast. 

 

Tafla 13. Fjöldi vinnuslysa eftir kyni frá árinu 2002 til loka 2013 

Kyn  Mannvirkjagerð Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar Hlutfall (%) 

Karlar 3845 96,1 13664 71,0 

Konur 150 3,7 5563 28,9 

Óþekkt 6 0,1 13 0,1 

Samtals 4001 100 19240 100 

 

Í mannvirkjagerð voru karlkyns starfsmenn í miklum meirihluta þeirra sem lentu í vinnuslysi eða 

í 96% tilvika (sjá töflu 13). Þessar niðurstöður koma ekki á óvart, því eins og áður hefur verið 

greint frá voru aðeins 6% konur að jafnaði starfandi í mannvirkjagerð á þessu tímabili og hefur 

það vissulega áhrif á niðurstöðurnar. Það sem vekur hins vegar athygli er það að karlkyns 

starfsmenn voru einnig í miklum meirihluta ef litið er á allar atvinnugreinar, þrátt fyrir að 

kvenkyns starfsmenn hafi talið að meðaltali 47% starfandi skv. Hagstofu Íslands. Hvort karlar 

séu áhættusæknari eða kærulausari en konur við vinnu er erfitt að fullyrða um en það hefur sýnt 

sig að svokölluð karlastörf séu hættulegri en kvennastörf. Mannvirkjagerð telur til að mynda um 

21% af öllum tilkynntum vinnuslysum yfir þetta tímabil og styður það ágætlega við ofansagt. 
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Tafla 14. Fjöldi vinnuslysa eftir aldri frá árinu 2002 til loka 2013 

Aldur Mannvirkjagerð Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar Hlutfall (%) 

0 - 18 200 5,0 1020 5,3 

19 - 24 438 10,9 2727 14,2 

25 - 34 1014 25,3 4365 22,7 

35 - 44 1092 27,3 4050 21,0 

45 - 54 808 20,2 3735 19,4 

55 og eldri 449 11,2 3343 17,4 

Samtals 4001 100 19240 100 

 

Í mannvirkjagerð voru tíðari vinnuslys á starfsmönnum á aldursbilinu 35-44 ára en í öðrum 

aldurshópum. Þó var lítill munur á næsta aldursbili fyrir neðan (25-34) eins og tafla 14 sýnir en 

samanlagt telja þessir tveir aldursflokkar 52% af heildinni. Þessu er hins vegar öfugt farið ef litið 

er á aldursflokka í öllum atvinnugreinum og þar telja þessir tveir aldursflokkar 44% af heildinni. 

Athyglisvert er að sjá að starfsmenn mannvirkjagerðar eru ábyrgir fyrir um fjórðungi tilkynntra 

vinnuslysa fyrir þessa tvo aldurshópa. 

 

 

Mynd 20. Fjöldi vinnuslysa í mannvirkjagerð á hverja þúsund starfandi eftir kyni frá árinu 2002 til loka 2013 

 

Ef tíðni vinnuslysa er skoðuð með tilliti til fjölda starfandi í mannvirkjagerð, kemur í ljós að 

konur eru að lenda hlutfallslega í færri slysum en karlar. Þó eru frávik eins og mynd 20 sýnir.  
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Tafla 15. Fjöldi vinnuslysa eftir afleiðingu frá árinu 2002 til loka 2013 

Afleiðing Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar  Hlutfall (%) 

Starf hafið innan 3 daga 1912 47,8 8302 43,1 

Starf hafið innan 4 - 14 daga 853 21,3 4288 22,3 

Starf enn ekki hafið 778 19,4 4239 22,0 

Starf hafið eftir 14 daga 229 5,7 1151 6,0 

Hættir starfi, óvinnufær 47 1,2 282 1,5 

Hættir starfi, þó vinnufær 38 0,9 157 0,8 

Hættir starfi, eftirköst ókunn 30 0,7 177 0,9 

Dauði 12 0,3 33 0,2 

Óskráð gögn 102 2,5 611 3,2 

Samtals 4001 100 19240 100 

 

Í mannvirkjagerð var meirihluti vinnuslysa sem tilkynnt voru til Vinnueftirlits ríkisins þess eðlis 

að starfsmenn gátu hafið störf innan þriggja daga frá slysdegi eða í u.þ.b. helmingi tilfella (sjá 

töflu 15). Ef niðurstöður eru skoðaðar nánar kemur í ljós að 75% starfsmanna snéru aftur til 

starfa eftir að hafa lent í vinnuslysi en 23% snéru ekki aftur til starfa. Yfir þetta tímabil voru 47 

starfsmenn óvinnufærir eftir vinnuslys og 38 sem hættu störfum þrátt fyrir að vera vinnufærir. 

Erfitt getur verið að tilgreina nákvæmlega hvaða ástæður liggja að baki hjá þessum 

einstaklingum, hvort ástæðan sé líkamlegt tjón vegna slyssins eða andlegar afleiðingar þess. Ef 

þessi tilfelli eru skoðuð nánar út frá aldursbili kemur í ljós að 29 starfsmenn sem hófu ekki störf 

aftur vegna óvinnufærni voru á aldrinum 0-44 ára eða 62%. Alls 30 starfsmenn á aldrinum 0-44 

ára hættu störfum þrátt fyrir að vera vinnufærir eða 79%. 

 

 

Mynd 21. Fjöldi vinnuslysa á hverja þúsund starfandi frá árinu 2002 til loka 2013 
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Á mynd 21 má sjá fjölda vinnuslysa á hverja þúsund starfandi. Ef mannvirkjagerð er skoðuð 

sérstaklega, kemur í ljós að hlutfallslega fjölgaði vinnuslysum mikið um það leyti sem 

framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun hófust. Árið 2004 voru til að mynda 62 vinnuslys á hverja 

þúsund starfandi en frá þeim tíma hefur fjöldi vinnuslysa sem tilkynnt eru til Vinnueftirlits 

ríkisins farið ört fækkandi. 

 

 

Mynd 22. Fjöldi banaslysa við vinnu á hverja hundrað þúsund starfandi frá árinu 2002 til loka 2013 

 

Á mynd 22 má sjá fjölda banaslysa við vinnu á hverja hundrað þúsund starfandi. Í 

mannvirkjagerð urðu 12 banaslys við vinnu í heildina sem gerir að meðaltali eitt banaslys á ári. Í 

mannvirkjagerð var fall af hærri stað algengasta orsök áverka en höggáverkar fyrir allar 

atvinnugreinar. Að meðaltali voru 7,62 banaslys í mannvirkjagerð á hverja hundrað þúsund 

starfandi í greininni samanborið við 1,64 banaslys í öllum atvinnugreinum. Þeir 33 einstaklingar 

sem létu lífið voru karlkyns starfsmenn á öllum aldri. Tíðustu banaslysin voru í aldurshópinum 

35-39 ára eða 6 banaslys. Í 52% tilvika urðu banaslysin á aldursbilinu 0-39 ára.  

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fj
ö

ld
i b

an
as

ly
sa

 v
ið

 v
in

n
u

 á
 h

ve
rj

a 
h

u
n

d
ra

ð
 þ

ú
su

n
d

 s
ta

rf
an

d
i 

Ár 

Mannvirkjagerð

Allar atvinnugreinar



 

54 

 

Tafla 16. Fjöldi vinnuslysa eftir aðstæðum frá árinu 2002 til loka 2013 

Aðstæður Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar Hlutfall (%) 

Almennt viðhald, viðgerðir og nýsmíði 1462 36,4 3312 17,1 

Gengið um vinnusvæði 826 20,5 4009 20,7 

Meðhöndlun á efni og vörum 465 11,6 2463 12,7 

Framleiðslustörf/vinnslulínu 229 5,7 2307 11,9 

Uppsetn./niðurrif verkpalla, krana o.þ.h. 229 5,7 402 2,1 

Hreinsun, stillingu véla, tækja o.þ.h. 136 3,4 995 5,1 

Þrif húsnæðis 54 1,3 612 3,2 

Umönnun, meðhöndlun, samskipti við menn 8 0,2 1109 5,7 

Umönnun, meðhöndlun dýra 1 0,02 149 0,8 

Annað 611 15,2 4051 20,9 

Samtals 4021 100 19409 100 

 

Í mannvirkjagerð urðu tíðustu vinnuslysin vegna almenns viðhalds, viðgerða og nýsmíða. Eins 

og sjá má í töflu 16 var annar algengasti orsakavaldurinn þegar gengið var um vinnusvæði og 

samanlagt telja þessir tveir flokkar 57% af heildinni. Þessu er hins vegar öfugt farið ef 

niðurstöður eru skoðaðar fyrir allar atvinnugreinar. Þess má geta að vissulega tengist almennt 

viðhald, viðgerðir og nýsmíði mannvirkjagerð mjög sterklega, enda 44% allra tilkynntra vinnu-

slysa í þeim flokki. Það sem er hins vegar áhugavert að skoða, er að hlutfall vinnuslysa sem 

verða þegar gengið er um vinnusvæði í mannvirkjagerð var rúmur fimmtungur slysa samanborið 

við allar atvinnugreinar. Niðurstöður sýna að ganga um vinnusvæði er algeng hætta í öllum 

atvinnugreinum og því ekki einkennandi við mannvirkjagerð. Það vekur athygli að það hlutfall 

sé ekki hærra miðað við hversu hættuleg mannvirkjagerð er í eðli sínu og þá sérstaklega 

vinnusvæðin sem slík. 
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Tafla 17. Fjöldi vinnuslysa eftir yfirflokki orsakavalds frá árinu 2002 til loka 2013 

Yfirflokkur orsakavalds Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar  Hlutfall (%) 

Vinnusvæði (m.a. verkpallar, stigar, þök, hálka) 1538 38,0 5598 28,8 

Handverkfæri 479 11,8 2149 11,0 

Vörur, efni og hlutir (hrun, skriður o.þ.h.) 446 11,0 1597 8,2 

Vinnuvélar (kranar, gröfur, lyftarar o.þ.h.) 390 9,6 1447 7,4 

Iðnaðarvélar 183 4,5 1435 7,4 

Efni og efnasambönd 124 3,1 480 2,5 

Lyftur og búnaður til að lyfta fólki 42 1,0 226 1,2 

Rafbúnaður 34 0,8 118 0,6 

Menn 24 0,6 1009 5,2 

Katlar, þrýstihylki, geymar o.þ.h. 18 0,4 68 0,3 

Dráttarvélar, bú- og garðyrkjuvélar 4 0,1 101 0,5 

Dýr 0 0,0 282 1,4 

Annað 764 18,9 4960 25,5 

Samtals 4046 100 19470 100 

 

Í mannvirkjagerð áttu flest vinnuslysin sér stað á vinnusvæði starfsmanna. Meiðsli vegna 

handverkfæra var næst algengasti orsakavaldurinn. Ef þessi tvö atriði eru skoðuð nánar út frá 

tegund áverka, kemur í ljós að tognun eða liðhlaup var algengasta tegund áverka vegna 

vinnuslysa á vinnusvæði (43%) en útvortis blæðing vegna vinnuslysa af völdum handverkfæra 

(38%). Í undirflokki orsakavalds kemur í ljós að stigar eða tröppur ollu tíðustu vinnuslysunum og 

þar á eftir kom hálka vegna ísingar. Þriðji algengasti orsakavaldurinn var vegna hruns vara, 

áhalda og efnis og sá fjórði var vegna verkpalla. Eins og tafla 17 gefur til kynna má sjá að 

hlutfallstíðni fyrir allar atvinnugreinar svipar mjög til mannvirkjagerðar en vissulega telur 

vinnusvæði í mannvirkjagerð stóran hluta af heildinni eða tæpan fjórðung. 

 

Tafla 18. Fjöldi vinnuslysa eftir orsök áverka frá árinu 2002 til loka 2013 

Orsök áverka Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar  Hlutfall (%) 

Högg 1023 25,0 4756 23,9 

Fall af hærri stað 816 20,0 2661 13,3 

Fall á jafnsléttu 724 17,7 3923 19,7 

Hvass, beittur hlutur 388 9,5 2386 12,0 

Klemmdist, festist í vél 366 9,0 2130 10,7 

Ofraun á líkama 200 4,9 998 5,0 

Hættuleg efni og efnasambönd 99 2,4 423 2,1 

Hiti eða kuldi 39 1,0 442 2,2 

Rafstraumur, rafblossi 38 0,9 83 0,4 

Annað 396 9,7 2131 10,7 

Samtals 4089 100 19933 100 
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Í mannvirkjagerð var algengasta orsök áverka þegar starfsmenn urðu fyrir höggi (sjá töflu 18). 

Eins og áður hefur verið komið inn á eru fallslys ein algengasta slysaorsökin víðast hvar um 

heiminn og styður það vel við þegar tölur eru skoðaðar fyrir Ísland, þar sem fall af hærri stað og 

fall á jafnsléttu fylgja fast á eftir. Algengt er að ekki sé gerður greinarmunur á falli af hærri stað 

og falli á jafnsléttu og þeim skeytt saman í einn flokk sem nefnist fallslys. Ef sú hugmyndafræði 

er tekin upp, má sjá að fallslys telja samanlagt 1540 tilfelli eða 38% og er þar með algengasta 

orsök áverka. Þetta er ekki einbundið við mannvirkjagerð, því ef tölur fyrir allar atvinnugreinar 

eru skoðaðar var högg einnig algengasta orsökin. Hins vegar ef fallslysum er skeytt saman í einn 

flokk voru 6584 tilfelli skráð eða 33% og þar með algengasta orsök áverka. 

 

Tafla 19. Fjöldi vinnuslysa eftir tegund áverka frá árinu 2002 til loka 2013 

Tegund áverka Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar  Hlutfall (%) 

Tognun, liðhlaup 1313 30,5 6085 29,0 

Beinbrot 757 17,6 3612 17,2 

Útvortis blæðing 694 16,1 3876 18,5 

Innvortis blæðing (m.a. mar og 
blæðing inn í líkamshol) 

399 9,3 2005 9,5 

Bruni 75 1,7 603 2,9 

Eitrun 54 1,3 170 0,8 

Missir líkamshluta 53 1,2 274 1,3 

Æting 36 0,8 186 0,9 

Kal 1 0,02 8 0,04 

Annað 925 21,5 4142 19,7 

Samtals 4307 100 20961 100 

 

Í mannvirkjagerð var tognun og liðhlaup algengustu tegundir áverka eins og tafla 19 gefur til 

kynna. Þar á eftir voru beinbrot og útvortis blæðingar algengustu tegundir áverka en þessir þrír 

flokkar telja 64% samtals. Athyglisvert er að sjá hve svipað hlutfallið er fyrir allar atvinnugreinar 

og greinilegt að vissar tegundir áverka eru ekki einkennandi við mannvirkjagerð. 
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Tafla 20. Fjöldi slasaðra líkamshluta frá árinu 2002 til loka 2013 

Líkamshluti Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar  Hlutfall (%) 

Fætur 988 21,7 4728 20,6 

Fingur 597 13,1 3581 15,6 

Höfuð, háls 512 11,2 2736 11,9 

Öxl, handleggur 502 11,0 2860 12,4 

Úlnliður, hönd 497 10,9 2677 11,7 

Hryggur, bak 464 10,2 2272 9,9 

Augu 367 8,0 1099 4,8 

Brjóst, magi 229 5,0 801 3,5 

Mjöðm, læri 219 4,8 1094 4,8 

Tær 39 0,9 341 1,5 

Meiri hluti líkamans 19 0,4 104 0,5 

Óskráð gögn 1 0,02 10 0,04 

Annað 129 2,8 671 2,9 

Samtals 4563 100 22974 100 

 

Í mannvirkjagerð voru fæturnir sá líkamshluti sem urðu oftast fyrir skaða af völdum vinnuslysa 

(sjá töflu 20). Hlutfallslega eru niðurstöður nokkuð svipaðar fyrir mannvirkjagerð og fyrir allar 

atvinnugreinar. Samkvæmt flokkunarkerfi vinnuslysaskrár er óskað eftir því að ef um fjöláverka 

er að ræða skal einungis skrá alvarlegasta áverkan. Þess má geta að í mannvirkjagerð voru þrjú 

alvarlegustu tilfellin á hrygg eða bak (71), höfuð eða háls (69) og öxl eða handlegg (67). 

Greinilega er ekki  um að ræða fjölda einstaklinga þegar heildartölur eru skoðaðar heldur fjölda 

slasaðra líffæra. 

 

Tafla 21. Fjöldi vinnuslysa eftir tegund vinnu frá árinu 2002 til loka 2013 

Tegund vinnu Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar  Hlutfall (%) 

Dagvinna 2964 74,1 13641 70,9 

Vaktavinna 740 18,5 3025 15,7 

Yfirvinna 169 4,2 940 4,9 

Kvöldvinna 48 1,2 668 3,5 

Næturvinna 48 1,2 483 2,5 

Annars konar vinna 29 0,7 455 2,4 

Óskráð gögn 3 0,1 28 0,1 

Samtals 4001 100 19240 100 

 

Í mannvirkjagerð áttu langflest vinnuslys sér stað á dagvinnutíma. Vaktavinna var einnig stór 

áhættuþáttur eins og sjá má í töflu 21 og saman telja þessir flokkar 92% af heildinni. Niðurstöður 

gefa til kynna að dagvinna og vaktavinna sé algengasta skipulag vinnutíma. Niðurstöður fyrir 



 

58 

 

allar atvinnugreinar svipar hlutfallslega mjög til mannvirkjagerðar og ofangreindir tveir flokkar 

telja samanlagt 87% af heildinni. 

 

Tafla 22. Fjöldi vinnuslysa eftir umdæmi frá árinu 2002 til loka 2013 

Umdæmi Mannvirkjagerð Hlutfall (%) Allar atvinnugreinar  Hlutfall (%) 

Austurland 1628 40,7 2184 11,3 

Höfuðborgarsvæðið 1369 34,2 9653 50,2 

Vesturland 230 5,7 1113 5,8 

Suðurland 215 5,4 1488 7,7 

Norðurland 177 4,4 1736 9,0 

Óþekkt 382 9,5 3071 16,0 

Samtals 4001 100 19245 100 

 

Í mannvirkjagerð áttu flest vinnuslys sér stað í umdæmi Austurlands og þar á eftir á 

Höfuðborgarsvæðinu en saman telja þessi umdæmi 75% af heildinni (sjá töflu 22). Skýringin á 

þessum gríðarlega fjölda vinnuslysa sem átti sér stað á Austurlandi á þessum árum má fullyrða 

að sé vegna stóriðju og virkjanaframkvæmda á svæðinu. Ef litið er á tíðni vinnuslysa í öllum 

atvinnugreinum á Austurlandi sést að mannvirkjagerð er um 75% af heildinni. Eins og 

eftirfarandi mynd 23 sýnir glögglega, var mikil aukning í vinnuslysum á Austurlandi á árunum 

2003 til 2008 þegar framkvæmdir Kárahnjúkavirkjunar stóðu sem hæst. Þess ber að geta að 

myndin sýnir einungis fjölda vinnuslysa en ekki hlutfallslega skiptingu, því ekki var hægt að afla 

upplýsinga um fjölda starfandi eftir umdæmum landsins. 

 

 

Mynd 23. Fjöldi vinnuslysa í mannvirkjagerð eftir umdæmum frá árinu 2002 til loka 2013 
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Ekki verður hjá því komist að fjalla nánar um framkvæmd Kárahnjúkavirkjunar sem er án efa ein 

umdeildasta framkvæmd Íslandssögunnar. Flest mannvirki Kárahnjúkavirkjunar eru staðsett á 

hálendi Íslands norðan Vatnajökuls og tilheyra því Austurlandi. Framkvæmdir hófust árið 2002 

og virkjunin formlega gangsett í lok ársins 2007. Stjórn Landsvirkjunar gerði samning við ítalska 

verktakafyrirtækið Impregilo til að framkvæma tvo stærstu verkþætti virkjunarinnar, byggingu 

Kárahnjúkastíflu og gerð aðrennslisganga. Þúsundir erlendra starfsmanna komu til landsins 

eingöngu til að starfa við verkið. Á meðan framkvæmdir stóðu sem hæst voru fréttir af vinnu-

slysum tíðar í helstu fjölmiðlum landsins. Í fréttabréfi Landsvirkjunar lýsti stjórn hennar 

áhyggjum sínum á þeim fjölda vinnuslysa sem áttu sér stað hjá Impregilo og krafðist tafarlausra 

úrbóta í þeim málum. Það kom í hlut breska fyrirtækisins Mott McDonald að sjá um að öryggi 

væri fylgt eftir hjá verktökum fyrir hönd Landsvirkjunar. Vinnueftirlit ríkisins hafði svo 

yfirumsjón með því af hálfu stjórnvalda að öryggismálum væri sinnt [96]. 

Í frétt sem birt var á vefsíðu Ríkisútvarpsins var greint frá því að á annað hundrað manns hafi 

verið óvinnufærir eftir að hafa orðið fyrir vinnuslysi við framkvæmdir Kárahnjúkavirkjunar. 

Einnig kom fram að rúmlega 17 hundruð vinnuslys hafi verið tilkynnt á svæðinu frá því 

framkvæmdir hófust til loka og flestir hinna slösuðu hafi unnið hjá verktakafyrirtækinu 

Impregilo eða rúmlega 86% [97]. Á vefsíðu Morgunblaðsins var tekið viðtal við Kristinn 

Tómasson yfirlækni Vinnueftirlits ríkisins varðandi tíðni vinnuslysa við Kárahnjúkavirkjun. Þar 

kom fram að fimm hafi látið lífið við byggingu virkjunarinnar og tengd verk en enginn þeirra 

hafi starfað hjá Impregilo [98]. Þessar upplýsingar skýra slysatíðni fyrir Austurland og 

athyglisvert að sjá hvernig ein framkvæmd getur haft svo mikil áhrif á heildarmyndina. Hafa 

verður í huga að bygging Kárahnjúkavirkjunar var gríðarlega flókin og mannfrek framkvæmd og 

aðstæður víða erfiðar, þó sérstaklega á hálendinu að vetrarlagi. 

 

Ef litið er til annarra þátta má sjá að fjöldi tilkynntra vinnuslysa fór fjölgandi árið 2008 í flestum 

landshlutum, þó einna mest á höfuðborgarsvæðinu. Þróunin er í takti við þær miklu fram-

kvæmdir sem voru í þjóðfélaginu og fjölda starfandi á vinnumarkaði en árið 2008 var fjöldi 

starfandi í mannvirkjagerð um 18 þúsund manns og hafði aldrei verið meiri. Eftir efnahags-

kreppuna árið 2008 fækkaði vinnuslysum að jafnaði í flestum landshlutum en fór að rísa aftur 

árið 2012, þó sér í lagi á höfuðborgarsvæðinu. Ef hlutfallstíðni er skoðuð miðað við fjölda 

starfandi á hverjum tíma, kemur hins vegar í ljós að tíðni vinnuslysa hefur farið ört lækkandi frá 

árinu 2004 (62 vinnuslys á hverja þúsund starfandi) til 2013 (9 vinnuslys á hverja þúsund 

starfandi). Einnig sést að skráning umdæma fór jafnt og þétt batnandi frá árinu 2002 sem er 

vissulega jákvætt. 
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Tafla 23. Fjöldi vinnuslysa eftir þjóðerni frá árinu 2002 til loka 2013 

Þjóðerni Mannvirkjagerð  Hlutfall (%) 

Íslandi 2155 53,9 

Portúgal 693 17,3 

Kína 337 8,4 

Póllandi 329 8,2 

Ítalíu 207 5,2 

Pakistan 45 1,1 

Þýskalandi 26 0,6 

Filippseyjum 24 0,6 

Litháen 15 0,4 

Slóvakíu 15 0,4 

Kólumbíu 14 0,3 

Annað 123 3,1 

Óþekkt 18 0,4 

Samtals 4001 100 

 

Í mannvirkjagerð voru Íslendingar í miklum meirihluta þeirra sem lentu í vinnuslysum. Þess má 

geta að meðalfjöldi starfandi í mannvirkjagerð á þessum tíma voru 12 þúsund manns og gera má 

ráð fyrir að mikill meirihluti þeirra hafi verið Íslendingar. Á vef Hagstofu Íslands var ekki hægt 

að sjá hversu margir störfuðu á atvinnumarkaði eftir þjóðerni. Til að gera einhvern samanburð 

má styðjast við að fjöldi fólks frá öðrum löndum en Íslandi, var að meðaltali 29 þúsund yfir þetta 

tímabil, svo gera má ráð fyrir því að einhver hluti þeirra hafi starfað í mannvirkjagerð og miðast 

þessar tölur við það. Eins og sjá má í töflu 23 var næst algengasta slysatíðnin á Portúgölum og 

Kínverjum þar á eftir. Ítalir voru einnig með háa slysatíðni en þessir þrír þjóðernishópar voru 

fjölmennir í Kárahnjúkaverkefninu. Pólverjar voru einnig með háa slysatíðni en líklegasta 

skýringin á því er sú að Pólverjar hafa verið langfjölmennasti hópur innflytjenda (23%) hér á 

landi undanfarin ár og stór hluti þeirra m.a. starfað við mannvirkjagerð. Upplýsingar um þjóðerni 

slasaðra starfsmanna voru ekki aðgengilegar á vef Vinnueftirlits ríkisins fyrir allar atvinnugreinar 

í heild. 

 



 

61 

 

 

Mynd 24. Fjöldi vinnuslysa eftir mánuðum ársins frá árinu 2002 til loka 2013 

 

Í mannvirkjagerð var fjöldi tilkynntra vinnuslysa hæst í júlí yfir þetta tiltekna tímabil (sjá mynd 

24). Ef tilfellin eru skoðuð nánar má sjá að há slysatíðni var yfir sumarmánuðina. Skýringin á því 

getur verið sú að aðalþungi mannvirkjagerðar er að jafnaði yfir þá mánuði, einfaldlega vegna 

þess að einstaka verk eru ekki vinnanleg við mjög lágt hitastig eða frost eins og niðurlögn 

steypu. Það sem vantar í raun til að greina það nánar er hámarksstarfsemi fyrirtækjanna á þessum 

tíma. Vissulega eru aðrir þættir sem hafa áhrif eins og innkoma sumarstarfsmanna, sumir hverjir 

ekki í æfingu og aðrir reynslulausir. Einnig er há slysatíðni í mars sem hefur verið frostharðasti 

og snjóþyngsti mánuður ársins undanfarin ár. Desember mánuður var með lægstu slysatíðnina og 

skal engan undra því mikið er um frídaga tengda kristnihaldi.  

 

Ef allar atvinnugreinar eru skoðaðar má sjá að slysatíðni var hæst yfir hörðustu vetrarmánuðina 

og náði hámarki í janúar. Yfir sumarmánuðina má sjá svipað minnstur og í mannvirkjagerð og 

sama má segja um desember mánuð þar sem fjöldi frídaga hefur greinilega sterk áhrif á tíðni 

vinnuslysa heilt yfir. Þess ber að geta að í sumum atvinnugreinum er unnið alla daga allt árið um 

kring eins og víða í heilbrigðisgeiranum og undanfarna áratugi hefur færst í aukana að 

starfsmenn í veitinga- og þjónustugeiranum vinni nær alla lögbundna frídaga. 
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5 Mat á kostnaði vegna vinnuslysa á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði gagnasöfnunar á kostnaði vegna vinnuslysa sem 

opinberar stofnanir og vátryggingafélög greiða út vegna þeirra. Einnig verður greint frá 

niðurstöðum sem fengust og þær settar fram og túlkaðar. Tekin var ákvörðun að safna saman 

tölum fyrir árið 2013. Ástæðan fyrir því að annað eða önnur ár eru ekki skoðuð, er vegna 

takmarkana á aðgengi að gögnum um kostnað vegna vinnuslysa. 

5.1 Aðferðafræði gagnasöfnunar á kostnaði vegna vinnuslysa 

Þriðja markmið verkefnisins var að kanna þann kostnað sem opinberar stofnanir og 

vátryggingafélög eru að greiða út vegna vinnuslysa. Haft var samband við Sjúkratryggingar 

Íslands, Tryggingastofnun ríkisins og vátryggingafélögin Vís, Sjóvá, Tryggingamiðstöðina og 

Vörð. Vátryggingafélög vinna í raun ekki með opinberum tryggingastofnunum en tjónþoli getur 

átt rétt á greiðslum frá sínu tryggingafélagi, tryggingafélagi vinnuveitenda og opinberum aðilum. 

5.1.1 Sjúkratryggingar Íslands 

Sjúkratryggingar Íslands heyra undir velferðarráðuneytið og starfa samkvæmt lögum um 

sjúkratryggingar. Stofnunin annast framkvæmd sjúkratrygginga og gefur út ársreikninga vegna 

Sjúkratrygginga, Slysatrygginga og Sjúklingatrygginga þar sem kostnaðarliðir einstaka þátta eru 

settir fram. Ársreikningur Slysatrygginga 2013 tekur til almennra slysa og vinnuslysa. Sökum 

þess hvers eðlis verkefnið er voru greiðslur vegna almennra slysa ekki talin með, þ.e.a.s. 

einungis er tekið tillit til kostnaðar vegna vinnuslysa. Í ársreikningi Slysatrygginga eru einungis 

teknar fram bætur vegna læknis- og sjúkrakostnaðar, bætur vegna framfærslu og bætur til 

launþega og sjómanna skv. 67 gr. almannatryggingalaga en enga sundurliðun á því hvernig 

greiðslur skiptast niður á þá liði sem Sjúkratryggingum Íslands ber að greiða samkvæmt lögum 

um almannatryggingar. Því var haft samband við stofnunina með von um að fá sundurliðun þess 

kostnaðar. Það gekk eftir en sundurliðun þessa má sjá nánar í viðauka D. 

5.1.2 Tryggingastofnun ríkisins 

Tryggingastofnun ríkisins heyrir undir velferðarráðuneytið og starfar samkvæmt lögum um 

almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð. Ársskýrsla og staðtölur eru gefnar út á hverju 

ári, þar sem tölulegar upplýsingar í þeim bótaflokkum sem Tryggingastofnun hefur umsýslu með 

eru sýndar. Þegar tölur þessar eru skoðaðar nánar kemur hvergi fram hversu stóran hluta 

stofnunin greiðir út vegna vinnuslysa. En eins og segir í 34. gr. laga um almannatryggingar skal 
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greiða örorkulífeyri þeim sem hljóta varanlega örorku vegna slyss. Þeir sem eiga rétt á fullum 

örorkulífeyri eru 75% öryrkjar á aldrinum 18-67 ára [20]. Það sama á við um bætur sem 

stofnunin greiðir út skv. lögum um félagslega aðstoð [23]. Vegna þessa var haft samband við 

stofnunina með von um að fá upplýsingar um kostnað þennan. Eftir að hafa talað við nokkra 

starfsmenn um málefnið fékkst engin niðurstaða. Tveimur vikum síðar var gerð önnur tilraun um 

svör, þau stóðu á sér sem fyrr en bent á að hafa samband við starfsmann á lögfræðisviði 

stofnunarinnar. Tölvupóstur var sendur á viðkomandi og rúmri viku síðar fengust þær 

upplýsingar að fyrirspurnin væri þess eðlis að fylla þyrfti út sérstaka beiðni sem færi síðan til 

yfirmanna stofnunarinnar. Eftir það yrði tekin ákvörðun um það hvort aðgangur yrði veittur að 

gögnunum. Þar til gert eyðublað var fyllt út og umrædd beiðni send áfram. Viku síðar fékkst svar 

frá gæðastjóra Tryggingastofnunar ríkisins sem var þess eðlis að stofnunin væri ekki með 

upplýsingar um hve margir af þeim sem eru með varanlega örorku, fengu örorkumatið vegna 

vinnuslysa eða vegna atvinnusjúkdóma. Þar af leiðandi fengust engar upplýsingar um kostnað 

sem Tryggingastofnun ríkisins greiddi út árið 2013 vegna vinnuslysa. 

5.1.3 Vátryggingafélög 

Haft var samband við eftirfarandi vátryggingafélög með von um að fá upplýsingar um greiðslur 

sem þessi tilteknu félög greiddu út vegna launþegatryggingu og ábyrgðatryggingu vinnuveitanda. 

Vinnuveitanda ber samkvæmt kjarasamningum að slysatryggja starfsmenn sína. Trygging þessi 

gildir ýmist í vinnu og á milli vinnustaðar og heimilis, eða allan sólarhringinn. Hvernig þessari 

tryggingu er háttað er nokkuð misjafnt en almennt er um að ræða dánar- og örorkubætur og 

slysadagpeninga. Vinnuveitandi getur tryggt sig gegn skaðabótakröfum vegna tjóna af völdum 

starfsemi og/eða starfsmanna þess, þ.e. ef hann er talinn bera sök á slysinu. Þar eru bætur 

greiddar skv. skaðabótalögum. 

 

Vís 

Þegar rannsóknarspurningar verkefnisins voru í vinnslu var haft samband við sérfræðing í 

forvörnum hjá Vís, m.a. til að fá fræðilegt álit og hugmyndir að frekari rannsóknarspurningum. 

Hann boðaði til fundar þar sem markmið verkefnisins voru rædd og hvaða leiðir væri mögulega 

hægt að fara í þeim efnum. Þegar kom að því að ræða kostnað vegna vinnuslysa taldi hann 

áhugavert að afla gagna um þær fjárhæðir sem tryggingafélög væru að greiða vegna vinnuslysa 

og steypa þeim saman. Þegar komið var að því að vinna kostnaðarhluta verkefnisins var sendur 

tölvupóstur á umræddan aðila en engin svör fengust. Vegna þessa var brugðið á það ráð að senda 

tölvupóst á deildarstjóra ábyrgðar- og slysatjóna með von um að fá einhver svör. Þeim pósti var 
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svarað degi síðar og voru svörin þau að hann gæti örugglega útvegað upplýsingar um þær 

fjárhæðir sem fyrirtækið væri að greiða vegna launþegatryggingu og ábyrgðatryggingu vinnu-

veitanda. Síðan leið tíminn og ekkert bólaði á frekari upplýsingum þrátt fyrir ítrekanir. Í von og 

óvon um að þessi gögn væru aðgengileg fékkst loks svar rúmum mánuði síðar. Það var á þann 

veg að í eina skiptið sem deildarstjóri þessi hafi verið tilbúinn að láta svona gögn af hendi, var 

þegar Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) hafði milligöngu um að safna upplýsingum frá öllum 

félögunum með vinnsluaðilum. Í því sambandi var haft samband við SFF en engin svör bárust. 

Vegna þessa fengust engar tölur um kostnað sem Vís greiddi út árið 2013 vegna vinnuslysa. 

 

Sjóvá 

Til þess að forðast milligönguliði var haft samband símleiðis með von um að fá netföng þeirra 

aðila sem mögulega gætu gefið upplýsingar um fjárhæðir sem félagið væri að greiða út vegna 

vinnuslysa. Bent var á að hafa samband við sérfræðing og framkvæmdastjóra á vátryggingasviði. 

Það var að sjálfsögðu gert og tölvupóstur sendur á viðkomandi aðila. Svar fékkst nokkrum 

dögum síðar þar sem kom m.a. fram að fyrirspurnin væri þess eðlis að það yrði að ræða hana 

innanhúss áður en tekin væri ákvörðun um hvort þeir gætu afhent þessi gögn eða ekki. Síðan leið 

og beið og ekkert bólaði á svörum. Eftir nokkrar ítrekanir eða rúmum tveimur vikum síðar 

fengust þau svör að svona upplýsingar væru mjög viðkvæmar og því mikilvægt að gæta fyllsta 

öryggis við meðhöndlun þeirra. Ennfremur kom fram að félagið myndi einungis afhenda SFF 

slíkar upplýsingar, því þeir uppfylli öryggisstaðla þeirra. Vegna þessa fengust engar tölur um 

kostnað sem Sjóvá greiddi út árið 2013 vegna vinnuslysa.  

  

Tryggingamiðstöðin 

Í upphafi var haft samband símleiðis með von um að fá netföng þeirra aðila sem mögulega gætu 

gefið upplýsingar um fjárhæðir sem félagið væri að greiða út vegna vinnuslysa. Engin netföng 

fengust en í staðin voru tekin niður skilaboð sem áttu að berast á viðkomandi aðila. Síðan leið 

tíminn og engin svör bárust. Því var brugðið á það ráð að senda fyrirspurn á skrifstofu forstjóra. 

Fyrirspurnin var síðan áframsend á framkvæmdastjóra einstaklingsþjónustu. Engin svör fengust 

en eftir ítrekun fékkst loks svar. Það var á þann veg að félagið hafi ekki tök á því að afla þessara 

upplýsinga, því það stæði of djúpt á þeim tölum eins og sakir standa. Vegna þessa fengust engar 

tölur um kostnað sem Tryggingamiðstöðin greiddi út árið 2013 vegna vinnuslysa.  
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Vörður 

Í byrjun var haft samband símleiðis með von um að fá netföng þeirra aðila sem mögulega gætu 

gefið upplýsingar um fjárhæðir sem félagið væri að greiða út vegna vinnuslysa. Bent var á að 

hafa samband við framkvæmdastjóra á tjónasviði. Tölvupóstur var sendur á viðkomandi aðila, 

sem tók vel í fyrirspurnina. Síðan leið tíminn og engin frekari svör bárust. Eftir tvær ítrekanir 

fengust loks svör. Það var á þann veg að ekki væri hægt að gefa upp þær fjárhæðir sem félagið 

væri að greiða út vegna launþegatryggingu og ábyrgðartryggingu vegna vinnuslysa, því erfitt 

væri að einangra þau tilvik frá öðrum slysum. Vegna þessa fengust engar tölur um kostnað sem 

Vörður greiddi út árið 2013 vegna vinnuslysa. 

5.1.4 Vinnueftirlit ríkisins 

Haft var samband við Vinnueftirlit ríkisins með það fyrir augum að fá sundurliðun á þeim tíma 

sem fer í slysarannsóknir. Í ljós kom að stofnunin heldur engar tölur um heildartíma sem fer í 

rannsóknir á vinnuslysum. Vegna þessa var ekki hægt að reikna út nákvæman kostnað en í staðin 

var notuð skynsamleg nálgun sem lýst er nánar í kafla 5.2.4. 

5.2 Niðurstöður á kostnaði vegna vinnuslysa 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður á kostnaðarliðum sem unnt var að afla frá opinberum 

stofnunum og vátryggingafélögum.  

5.2.1 Sjúkratryggingar Íslands 

Töflur 24 og 25 sýna sundurliðun á bótum vegna læknis- og sjúkrakostnaðar og bótum vegna 

framfærslu sbr. ársreikning Slysatrygginga 2013. Hverjum kostnaðarlið verður gerð ítarleg skil 

með tilliti til laga. 

 

Tafla 24. Bætur vegna læknis- og sjúkrakostnaðar skv. ársreikningi Slysatrygginga 2013 

Bætur vegna læknis- og sjúkrakostnaðar ISK 

Læknishjálp 24.564.471 

Sjúkrahúsvist 479.843 

Lyf og umbúðir 7.705.217 

Tannviðgerðir 5.583.405 

Gervilimir og hjálpartæki 64.700.561 

Sjúkraflutningar og annar ferðakostnaður 6.006.823 

Sjúkraþjálfun 110.582.963 

Sjúkrakostnaður vegna slysa erlendis 3.555.540 

Annar kostnaður 1.106.400 

Samtals 224.285.223 
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Læknishjálp 

Sjúkratryggingar Íslands greiða að fullu fyrir nauðsynlega læknishjálp ef bótaskylt slys veldur 

sjúkleika og vinnutjóni í minnst 10 daga skv. 32. gr. laga um almannatryggingar [20]. Árið 2013 

greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 24.564.471 ISK í læknishjálp vegna vinnuslysa (sjá töflu 

24). 

 

Sjúkrahúsvist 

Í 32. gr. laga um almannatryggingar [20] segir að ef bótaskylt slys veldur sjúkleika og vinnutjóni 

í minnst 10 daga skuli greiða sjúkrahúsvist, svo lengi sem afleiðingar slyssins gera hana 

nauðsynlega (ef hinn slasaði er ekki sjúkratryggður skv. lögum um sjúkratryggingar). Árið 2013 

greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 479.843 ISK í sjúkrahúsvist vegna vinnuslysa (sjá töflu 

24). 

 

Lyf og umbúðir 

Sjúkratryggingar Íslands greiða að fullu fyrir allar nauðsynlegar umbúðir og lyf sem viðkomandi 

þarfnast ef bótaskylt slys veldur sjúkleika og vinnutjóni í minnst 10 daga skv. 32. gr. laga um 

almannatryggingar [20]. Árið 2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 7.705.217 ISK í lyf og 

umbúðir vegna vinnuslysa (sjá töflu 24). 

 

Tannviðgerðir 

Sjúkratryggingar Íslands greiða að fullu viðgerðir á heilbrigðum tönnum sem verða fyrir skaða ef 

bótaskylt slys veldur sjúkleika og vinnutjóni í minnst 10 daga skv. 32. gr. laga um almanna-

tryggingar [20]. Árið 2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 5.583.405 ISK í tannviðgerðir 

vegna vinnuslysa (sjá töflu 24). 

 

Gervilimir og hjálpartæki 

Sjúkratryggingar Íslands greiða að fullu fyrir gervilimi, spelkur og bæklunarskófatnað ef 

bótaskylt slys veldur sjúkleika og vinnutjóni í minnst 10 daga skv. 32. gr. laga um almanna-

tryggingar [20]. Einnig greiðir stofnunin fyrir viðgerð eða endurnýjun ef hjálpartæki laskast í 

slysi. Árið 2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 64.700.561 ISK í gervilimi og hjálpartæki 

vegna vinnuslysa (sjá töflu 24). 
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Sjúkraflutningar 

Sjúkratryggingar Íslands greiða að fullu sjúkraflutninga fyrst eftir slys eða þegar nauðsynlegt 

þykir að senda sjúkling með slíkum flutningsleiðum ef bótaskylt slys veldur sjúkleika og 

vinnutjóni í minnst 10 daga skv. 32. gr. laga um almannatryggingar [20]. Að hálfu skal greiða 

ferðakostnað til læknis með leigubíl, enda sé sjúklingur ekki fær um að ferðast með áætlunarbíl 

eða strætisvagni. Heimilt er að greiða ferðakostnað að 3/4 hlutum með áætlunarbíl eða 

strætisvagni. Einnig samkvæmt kílómetragjaldi ef áætlunarferðir eða strætisvagnaferðir eru ekki 

fyrir hendi þegar sjúklingur þarfnast ítrekaðrar meðferðar hjá lækni á sjúkrahúsi eða sjúkra-

stofnun. Árið 2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 6.006.823 ISK í sjúkraflutninga og 

ferðakostnað vegna vinnuslysa (sjá töflu 24). 

 

Sjúkraþjálfun 

Sjúkratryggingar Íslands greiða að fullu sjúkraþjálfun ef bótaskylt slys veldur sjúkleika og 

vinnutjóni í minnst 10 daga skv. 32. gr. laga um almannatryggingar [20]. Árið 2013 greiddu 

Sjúkratryggingar Íslands alls 110.582.963 ISK í sjúkraþjálfun vegna vinnuslysa (sjá töflu 24). 

 

Sjúkrakostnaður vegna veikinda og slysa erlendis 

Ákvæði EES samningsins um almannatryggingar gilda þegar einstaklingar flytja á milli EES 

landa eða vinna á EES svæðinu. Í 32. gr. laga um almannatryggingar [20] segir að greiða skuli 

sjúkrahjálp sem til fellur erlendis ef slasaði er tryggður skv. ákvæðum 1. mgr. 13. gr. eða 2. 

málsl. b-liðar 2. mgr. 27. gr. Reglur þessar taka til ríkisborgara aðildarríkis, ríkisfangslausa 

einstaklinga og flóttamanna sem eru búsettir í aðildarríki og hafa heyrt undir löggjöf eins eða 

fleiri aðildarríkja, auk aðstandenda þeirra og eftirlifenda. EES reglurnar taka til allra bóta og 

greiðslna almannatrygginga hér á landi. Árið 2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 

3.555.540 ISK í bætur vegna vinnuslysa skv. milliríkjasamningum (sjá töflu 24). 

 

Annar kostnaður 

Annar kostnaður fellur til vegna læknisvottorða og kostnað vegna Heilsustofnunar NFLÍ. Árið 

2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 1.106.400 ISK í bætur þessara þátta vegna vinnuslysa 

(sjá töflu 24). 
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Tafla 25. Bætur vegna framfærslu skv. ársreikningi Slysatrygginga 2013 

Bætur vegna framfærslu ISK 

Slysadagpeningar 77.938.793 

Örorkubætur 241.763.808 

Dánarbætur 10.367.100 

Samtals 330.069.701 

 

Slysadagpeningar 

Slysadagpeningar greiðast ef hinn slasaði getur ekki unnið í kjölfar slyss. Í 33. gr. laga um 

almannatryggingar [20] segir að dagpeninga skuli greiða frá og með 8. degi eftir að slysið varð, 

enda hafi hinn slasaði verið óvinnufær í minnst 10 daga. Slysadagpeningar greiðast í allt að 52 

vikur en heimilt er að framlengja greiðslur í ákveðnum tilvikum. Sjúkratryggingar Íslands greiða 

viðbót við slysadagpeninga ef barn eða börn eru á framfæri þess er fær greidda slysadagpeninga. 

Árið 2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 77.938.793 ISK í slysadagpeninga vegna 

vinnuslysa (sjá töflu 25). 

 

Örorkubætur   

Þegar greiðslu sjúkradagpeninga lýkur og viðkomandi reynist að lokinni meðhöndlun hafa orðið 

fyrir varanlegu tjóni vegna vinnuslyss, þarf hann að óska eftir örorkumati. Sé viðkomandi metinn 

með 75% örorku eða meiri er greiddur fullur örorkulífeyrir mánaðarlega. Hann er óháður öðrum 

tekjum bótaþega. Einnig er fullur barnalífeyrir greiddur með börnum á framfæri hins slasaða ef 

örorka er 75% eða meiri. Hálfur örorkulífeyrir greiðist ef örorka er metin 50% og síðan 2% til 

viðbótar fyrir hvert örorkustig upp að 75% örorku. Þá lækkar barnalífeyrir um 4% fyrir hvert 1% 

sem vantar á örorku. Sé örorka metin á bilinu 10 til 49% er heimilt að greiða örorkubætur sem 

eingreiðslu. Örorkubætur greiðast ekki ef örorka reynist 9% eða minni [20]. Árið 2013 greiddu 

Sjúkratryggingar Íslands alls 241.763.808 ISK í örorkubætur vegna vinnuslysa (sjá töflu 25). 

 

Dánarbætur 

Í 35. gr. laga um almannatryggingar [20] segir að greiða skuli dánarbætur ef slys veldur dauða 

innan tveggja ára frá því er það bar að höndum. Um er að ræða mánaðarlegar bætur í átta ár frá 

dánardegi, sem greiðast ekkju/ekkil sem var í samvistum við hinn látna eða á framfæri hans. 

Einnig er greiddur barnalífeyrir með hverju barni undir 18 ára aldri sem var á framfæri hins 

látna. Árið 2013 greiddu Sjúkratryggingar Íslands alls 10.367.100 ISK í dánarbætur vegna 

vinnuslysa (sjá töflu 25). 
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5.2.2 Tryggingastofnun ríkisins 

Tryggingastofnun ríkisins gat ekki gefið upplýsingar um hve margir af þeim sem voru metnir 

með varanlega örorku árið 2013, fengu örorkumatið vegna vinnuslysa eða vegna atvinnu-

sjúkdóma. Þar af leiðandi fengust engar upplýsingar um kostnað sem stofnunin greiddi út árið 

2013 vegna vinnuslysa. 

5.2.3 Vátryggingafélög 

Hér að neðan koma niðurstöður á kostnaði vegna vinnuslysa hjá þeim vátryggingafélögum sem 

haft var samband við. 

 

Vís  

Vís var ekki tilbúið að láta frá sér gögn. Þar af leiðandi fengust engar upplýsingar um kostnað 

sem félagið greiddi út árið 2013 vegna vinnuslysa. 

 

Sjóvá 

Sjóvá var ekki tilbúið að láta frá sér gögn. Þar af leiðandi fengust engar upplýsingar um kostnað 

sem félagið greiddi út árið 2013 vegna vinnuslysa. 

 

Tryggingamiðstöðin 

Tryggingamiðstöðin hafi ekki tök á því að afla þessara gagna, því það stæði of djúpt á tölunum. 

Þar af leiðandi fengust engar upplýsingar um kostnað sem félagið greiddi út árið 2013 vegna 

vinnuslysa. 

 

Vörður 

Vörður gat ekki gefið upp þær fjárhæðir sem félagið væri að greiða út vegna launþegatryggingu 

og ábyrgðartryggingu vegna vinnuslysa, því erfitt væri að einangra þau tilvik frá öðrum slysum. 

Þar af leiðandi fengust engar upplýsingar um kostnað sem félagið greiddi út árið 2013 vegna 

vinnuslysa. 

5.2.4 Vinnueftirlit ríkisins  

Vinnueftirlit ríkisins gat ekki gefið upplýsingar um heildartíma sem fór í slysarannsóknir árið 

2013. Rekstrarkostnaður Vinnueftirlits ríkisins var 604.898.101 ISK árið 2013 [99] en í samtali 

við Kristinn Tómasson yfirlækni stofnunarinnar fengust þær upplýsingar að eðlilegt væri að ætla 

að 10% þess kostnaðar sé vegna slysarannsókna, alls 60.489.810 ISK.  
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6 Greining á niðurstöðum 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr ofangreindum köflum. Dregin verða fram þau 

meginatriði sem áhugavert er að ræða frekar. Kafli 3 fjallaði um könnun öryggismála meðal 

íslenskra fyrirtækja í mannvirkjagerð, kafli 4 fjallaði um tíðni vinnuslysa á Íslandi og kafli 5 

fjallaði um mat á kostnaði vegna vinnuslysa á Íslandi. Að lokum verður farið yfir tillögur að 

úrbótum. 

6.1 Könnun á stöðu öryggismála meðal íslenskra fyrirtækja í mannvirkjagerð 

Eins og rætt var í kafla 3 var könnunin send á 225 fyrirtæki en aðeins 48 svöruðu, þ.e. 21% 

svarhlutfall. Ef miðað er við að 30% svarhlutfall sé í meðallagi eins og getið er til um í kafla 3, 

má segja að svarhlutfall könnunarinnar hafi ekki verið ásættanlegt. Ýmsar ástæður geta legið þar 

að baki, m.a. ef einungis er gefið upp almennt netfang viðkomandi fyrirtækja er hætta á því að 

pósturinn skili sér ekki til rétta aðila, takmarkaður tími sem gefst til að svara eða hreinlega 

enginn vilji til að taka þátt í könnunum sem þessum, þar sem viðfangsefnið þykir oft á tíðum 

viðkvæmt. Vegna þessa verður að taka með inn í myndina að raunstaða getur verið eilítið 

öðruvísi því áreiðanleiki eykst vissulega með hærra svarhlutfalli. 

 

Fyrsta hluta var ætlað að kanna bakgrunn þátttakenda og öðrum hluta var ætlað að kanna viðhorf 

og þekkingu á hugtökum. Í þriðja og fjórða hluta var þátttakendum skipt upp í tvo hópa eftir því 

hvort unnið væri samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun eða ekki og þeir beðnir um að svara 

spurningum á sviði vinnuverndar. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar kom í ljós að tiltölulega mörg fyrirtæki (29) töldu sig 

vinna samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun og ef satt best skal segja kom það örlítið á óvart. 

Um er að ræða 4 stór, 4 meðalstór, 16 lítil og 5 örfyrirtæki. Það sem kom hins vegar ekki á óvart 

var að einungis örfyrirtæki og lítil fyrirtæki voru í þeim hópi sem unnu ekki samkvæmt 

skipulagðri öryggisstjórnun (18) og voru örfyrirtæki þar í miklum meirihluta eða 15 talsins. 

6.1.1 Bakgrunnur þátttakenda  

Eins og við mátti búast voru karlkyns stjórnendur í miklum meirihluta þeirra sem tóku þátt. 

Vegna þess hve hátt hlutfall karlmanna starfar í mannvirkjagerð vekur það hins vegar athygli að 

konur voru 10% þátttakenda. Skýringin gæti verið sú að töluvert er um fjölskyldufyrirtæki í 

þessum geira og því ekki ótrúlegt að maki komi að stjórn fyrirtækisins. Einnig getur ástæðan 

verið sú að konur gefi sér frekar tíma til að svara könnunum sem þessum. 
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Greinilegt er að meðalaldur stjórnenda verktakafyrirtækja hér á landi er orðinn tiltölulega hár. 

Samkvæmt rannsókn Unu Eyþórsdóttur kom einnig í ljós að meðalaldur stjórnenda í atvinnu-

lífinu hefur hækkað, þar sem eldra og reyndara fólk hefur tekið við stjórnartaumum í auknu mæli 

[100]. Það má vissulega ætla að eldri starfsmenn hafi meiri starfsreynslu heldur en þeir sem 

yngri eru, þó það sé ekki algilt. Vegna þessa er ekki óeðlilegt að reynsla sé til jafns metin þegar 

kemur að stjórnun fyrirtækja heldur en framhaldsmenntun á þeim sviðum. Þess ber þó að geta að 

tímarnir hafa breyst hratt undanfarin ár og áratugi hvað varðar aukna kröfu til menntunar, því má 

gera ráð fyrir að hlutfall háskólamenntaðra manna muni aukast á komandi árum. 

6.1.2 Viðhorf og þekking 

Eftir greiningu á niðurstöðum könnunarinnar er upplifunin sú að viðhorf til öryggismála sé 

almennt gott í stórum og meðalstórum verktakafyrirtækjum hér á landi. Erfiðara er að segja til 

um viðhorf lítilla fyrirtækja og örfyrirtækja til öryggismála vegna lítillar svörunar. Í þeim efnum 

svöruðu kannski helst þeir sem höfðu áhuga á málefninu og jákvætt viðhorf til málaflokksins en 

ekki hinir.  

 

Þekking stjórnenda á helstu öryggishugtökum sem hafa verið að ryðja sér til rúms á 

undanförnum árum í íslenskum fyrirtækjum var undir meðallagi. Annars vegar var spurt um 

þekkingu á ÖHU-málum og hins vegar núll-slysa stefnu. Þessar stefnur í öryggismálum eru þó 

aðallega áberandi hjá stærstu fyrirtækjum landsins og því ekkert óeðlilegt að stjórnendur minni 

fyrirtækja hafi ekki orðið þeirra varir, þá sérstaklega þeir sem ekki vinna samkvæmt skipulagðri 

öryggisstjórnun. 

 

Persónuhlífar voru til staðar í öllum fyrirtækjunum en aðeins 62,5% stjórnenda fylgdust með 

notkun þeirra. Í þeim hópi sem ekki var fylgst með notkun búnaðarins voru einungis örfyrirtæki 

og lítil fyrirtæki. Persónuhlífar til atvinnunota og til einkanota falla undir reglur og reglugerðir 

sem byggja á tilskipunum Evrópusambandsins um samræmingu laga aðildarríkjanna um 

persónuhlífar. Samkvæmt reglugerðinni er atvinnurekanda heimilt að ákvarða við hvaða skilyrði 

beri að nota viðeigandi persónuhlífar [101]. Vegna þessa er ekki óeðlilegt að stjórnendur minni 

fyrirtækja hafi ekki virkt eftirlit með notkun slíks búnaðar og séu betur til þess fallnir að treysta 

starfsmönnum sínum til að nota viðeigandi búnað við hættulegar aðstæður. Hins vegar gefa 

niðurstöður til kynna að stærri fyrirtæki séu líklegri til að gera kröfu um að starfsmenn noti 

persónuhlífar alltaf við vinnu og sé þá partur af ákveðnu verkferli sem tengist stjórnunarkerfum. 
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Athyglisvert var að sjá að 8 af 45 stjórnendum töldu að stundum væri ástæða til þess að slaka á 

öryggiskröfum til að koma verkum frá. Allt voru þetta karlmenn 45 ára og eldri sem störfuðu í 

örfyrirtækjum og einn í litlu fyrirtæki. Þetta gefur ákveðna mynd af viðhorfi sem eldri menn hafa 

til öryggismála sem greinilega eru líklegri til að fórna öryggi og heilsu starfsmanna sinna eða 

sinni eigin til að koma verkum frá. Þetta voru nær eingöngu örfyrirtæki og vaknar upp sá grunur 

að aðallega hafi verið um að ræða einyrkja eða mjög fámenn fyrirtæki þar sem hver og einn ber 

ábyrgð á sjálfum sér. Hvað sem öðru líður er mikilvægt að stjórnendur hafi það hugfast að 

afstaða þeirra er mikilvæg fyrir öryggishegðun starfsmanna og getur skipt sköpum þegar á 

hólminn er komið. 

 

Vinnuslys í mannvirkjagerð eru afar tíð hér á landi sem og annars staðar í heiminum. Því kom 

það ekkert sérstaklega á óvart að 31 af 48 hafi svarað því játandi að vinnuslys hafi orðið í þeirra 

fyrirtæki á undanförnum 10 árum. Þessar niðurstöður eru í takt við þann fjölda vinnuslysa sem 

tilkynnt voru til Vinnueftirlits ríkisins á undanförnum 12 árum, eins og sjá má í kafla 4. Hins 

vegar kom í ljós að einungis 77% þessara vinnuslysa að sögn þátttakenda voru tilkynnt til 

Vinnueftirlits ríkisins. Eftir á að hyggja hefði verið betra að skilgreina spurninguna betur og tala 

frekar um hvort vinnuslys hafi orðið þar sem starfsmaður hafi verið frá vinnu í a.m.k. einn dag 

auk dagsins sem slysið varð. Því ekki er hægt að ganga að því vísu að þátttakendur hafi áttað sig 

á því hvaða slys beri að tilkynna til Vinnueftirlits ríkisins, þó krafan sé slík. 

 

Íslendingum er tamt að vinna mikið og langa vinnudaga ef verkefnastaðan er slík og getur það 

haft neikvæð áhrif á líðan og heilsu starfsmanna. Mikill meirihluti stjórnenda var á þeirri skoðun 

að vinnuálag væri algengasta orsök vinnustreitu hér á landi og að starfsumhverfi í þeirra 

fyrirtæki ýti undir vinnustreitu starfsmanna. Mikið vinnuálag einskorðast ekki eingöngu við 

starfsmenn mannvirkjagerðar heldur hefur slíkt verið viðtekin venja í íslensku vinnuumhverfi og 

oft undir formerkjum sparnaðar. 

 

Að mati stjórnenda er algengasta orsök vinnuslysa í íslenskum byggingariðnaði sú að menn 

stytta sér leið og sleppa öryggisráðstöfunum fyrirtækisins. Gríðarlega mikilvægt er að starfsmenn 

fari eftir verklagsreglum en að sama skapi verður að hafa í huga að verklagsreglur eru 

mikilvægar en mega ekki vera of víðtækar og flóknar svo það skapist ekki nýjar hættur. Einnig er 

ekki ósennilegt að mikið vinnuálag geti haft neikvæð áhrif á hegðun starfsmanna og haft þær 

afleiðingar að starfsmenn verða kærulausari og slaka þar með á öryggisvitund sinni.  
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Almennt var auðvelt fyrir starfsmenn að ná til einhvers sem hefði getað svarað spurningum 

varðandi öryggi. Þó voru 6 sem svöruðu neitandi, 4 þeirra störfuðu í örfyrirtækjum og 2 í litlum 

fyrirtækjum. Samkvæmt 4. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum skulu 

atvinnurekendur örfyrirtækja og/eða verkstjórar þeirra stuðla að góðum aðbúnaði, hollustuháttum 

og öryggi á vinnustað í nánu samstarfi við trúnaðarmann þeirra. Það má vel vera að það sé gert 

þótt sérstakur öryggisfulltrúi sé ekki til staðar og þá sérstaklega ef um er að ræða einyrkja. Hins 

vegar skv. 5. gr. sömu laga skulu atvinnurekendur lítilla fyrirtækja tilnefna einn aðila af sinni 

hálfu öryggisvörð og starfsmenn skulu tilnefna annan úr sínum hópi öryggistrúnaðarmann. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er greinilegt að tvö fyrirtæki í það minnsta fara ekki eftir 

lögum þessum og ekki ósennilegt að sá fjöldi hefði aukist með betra svarhlutfalli [12]. 

 

Afar athyglisvert var að sjá hversu mörg fyrirtæki tilkynna ekki um framkvæmdir áður en vinna 

hefst á nýjum byggingarvinnustað, þegar það á við. Svo virðist sem öllum sé ekki kunnugt um 

það sem stendur í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggis-

ráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Þar segir að 

verkkaupi, verktaki eða verkefnastjóri sem hefur umsjón byggingarframkvæmda skal senda 

tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst, þ.e.a.s. ef um er að ræða [26]: 

 „Byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga og þar 

sem fleiri en 20 starfsmenn eru í vinnu samtímis.“ 

 „Byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 500 dagsverk.“  

Um er að ræða 12 örfyrirtæki, 6 lítil og eitt meðalstórt sem tilkynna ekki um framkvæmdir áður 

en vinna hefst, auk þess eru 4 örfyrirtæki, 5 lítil og eitt stórt sem tilkynna einungis stundum. Ekki 

er auðvelt að gera sér í hugarlund hvaða ástæða liggur að baki en greinilegt er að 63% 

fyrirtækjanna fara á mis við reglur þessar. 

 

Áberandi fá fyrirtæki héldu skrá yfir slys, næstum slys, óhöpp og/eða hættulegar aðstæður en 

samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar voru aðeins 12 fyrirtæki sem héldu úti slíkri skrá af 46. Í 

78. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum ber atvinnurekanda skylda til að 

skrá öll slys sem eiga sér stað á vinnustöðum og leiða til andláts eða óvinnufærni starfsmanns í 

einn eða fleiri daga. Hið sama gildir um atvinnusjúkdóma og óhöpp sem eiga sér stað á vinnu-

staðnum og eru til þess fallandi að valda slysum [12]. Ljóst er að fyrirtækin eru ekki að standa 

sig í skráningu þessara atriða en viðurkenna þó að gagn sé af slíkri skráningu. 
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6.1.3 Fyrirtæki sem vinna samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun 

Flestir þeirra stjórnenda sem unnu í fyrirtæki með skipulagða öryggisstjórnun töldu sig hafa góða 

þekkingu á öryggisstarfinu og mikill meirihluti sögðust vera virkir í öryggisstarfi fyrirtækisins. 

Hins vegar kom í ljós að fá fyrirtæki mældu frammistöðu verkefna sem unnin voru en það voru 

einna helst meðalstór og stór fyrirtæki sem það gerðu. Hvers vegna er ekki gott að segja en með 

því að mæla frammistöðu verkefna má bæta árangur, skilvirkni og hagkvæmni.  

Um helmingur stjórnenda töldu að fjárhagslegur ávinningur hafi náðst með skipulagðri öryggis-

stjórnun. Þónokkur fjöldi var ekki viss og kemur það ekki á óvart því vissulega getur verið erfitt 

að meta fjárhagslegan ávinning þessu tengt. Gott getur verið að halda skrá yfir slys, næstum slys, 

óhöpp og/eða hættulegar aðstæður til að nálgast upplýsingar um árangur í þeim efnum. 

 

Það vakti töluverða athygli hversu mörg fyrirtæki sögðust vera með vottað stjórnunarkerfi en 

samkvæmt vefsíðum sem halda úti lista yfir vottuð fyrirtæki á Íslandi voru verktakafyrirtæki þar 

ekki áberandi. Það má vel vera að listar þessir séu ekki tæmandi eða sjaldan uppfærðir en það er 

vissulega fagnaðarefni ef satt reynist. Einnig var athyglisvert að sjá hversu mörg fyrirtæki vinna 

að innleiðingu stjórnunarkerfis sem tekur mið af stjórnunarstöðlum. Í nútíma samfélagi eru 

gerðar sífellt auknar kröfur frá viðskiptavinum, starfsmönnum og löggjafa á sviði vinnuverndar, 

gæða- og umhverfismála og ljóst að verktakafyrirtæki ætla ekki að vera eftirbátar í þeim málum. 

6.1.4 Fyrirtæki sem vinna ekki samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar voru 15 örfyrirtæki og 3 lítil fyrirtæki sem ekki unnu 

samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun. Ef niðurstöður eru skoðaðar hlutfallslega kemur í ljós að 

um 71% örfyrirtækja störfuðu ekki samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun en aðeins um 16% 

lítilla fyrirtækja. Vegna þessa má segja að örfyrirtæki starfi síður samkvæmt skipulagðri 

öryggisstjórnun og séu þar með líklegri til að treysta sér og sínum starfsmönnum til að nota 

almenna skynsemi til að vega og meta hættulegar aðstæður við vinnu. Í þeim efnum getur reynst 

erfitt að sannfæra einstakling sem kominn er á efri ár og búinn að vinna vinnu sína stórslysalaust 

í gegnum árin að fara eftir sérstakri öryggisstefnu.  

 

Áhyggjuefni er hversu mörg fyrirtæki töldu öryggisstjórnun vera of dýra í innleiðingu. Margir 

voru einnig á þeirri skoðun að engin ástæða væri að vera með sérstaka öryggisstjórnun vegna 

þess að verkkaupar gerðu ekki kröfur í útboðsgögnum og verklýsingum til öryggismála. Í reglum 

nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við 

aðra tímabundna mannvirkjagerð segir að við gerð verksamninga skal verkkaupi, verkefnastjóri 
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og verktaki gera með sér skriflegt samkomulag um hvernig skal tryggja öryggi og heilsu 

starfsmanna á byggingarvinnustöðum. Þetta á sérstaklega við um skipun samræmingaraðila 

öryggis- og heilbrigðisráðstafana, gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar, tilkynningar til Vinnu-

eftirlits ríkisins og fleiri nauðsynleg atriði [26]. Þarna virðast menn ekki vera að átta sig á þeim 

hag sem þeir geta haft af því að vera með skipulagða stjórnun þessa málaflokks, heldur svara 

einungis kröfum markaðarins. 

 

Stjórnendur virðast taka mikið mark á skoðunum starfsmanna sinna og reiðubúnir að endurskoða 

öryggismál ef auknar kröfur koma frá starfsmönnum. Sú spurning vaknar hvort starfsmenn 

verktakafyrirtækja láti sig öryggismál litlu varða, treysti stjórnendum sínum til að bera ábyrgð í 

þeim efnum eða hreinlega þori ekki að tjá sig um öryggismál fyrirtækis síns og liggi á skoðunum 

sínum varðandi þau. Ekki er ólíklegt að þetta eigi sérstaklega við um unga og ófaglærða 

starfsmenn. 

 

Athygli vekur að meirihluti stjórnenda taldi meiri líkur á innleiðingu öryggisstjórnunar ef 

fyrirtækinu yrði boðinn stuðningur og þjálfun frá opinberum aðilum eins og Vinnueftirliti 

ríkisins. Staðreyndin er sú að Vinnueftirlit ríkisins heldur reglulega margskonar námskeið er 

varða vinnuvernd og öryggismál fyrirtækja. Hugsanlega eru þessi námskeið haldin í vinnutíma, 

sem er kannski af skornum skammti og aftrar því mönnum að sækja þau. Þessi námskeið eru þó 

hreint ekki ókeypis og hlaupa á tugþúsundum króna. Að einhverju leiti hlýtur þetta að snúast um 

peninga, því mikill meirihluti stjórnenda var á þeirri skoðun að um fjárhagslegan ávinning þyrfti 

að vera ef innleiðing öryggisstjórnunar kæmi til.  

6.2 Vinnuslys 

Á árunum 2002 til loka 2013 voru 19240 vinnuslys skráð í gagnagrunn Vinnueftirlits ríkisins í 

öllum atvinnugreinum, þar af voru 4001 vinnuslys í mannvirkjagerð eða um 21% tilfella. Því má 

segja að árlega séu um og yfir 1600 vinnuslys tilkynnt að meðaltali til stofnunarinnar og þar af 

um 330 í mannvirkjagerð. Samkvæmt tölum úr Slysaskrá Íslands verða að meðaltali 5500 

vinnuslys á ári í öllum atvinnugreinum. Ljóst er að tilkynningarskyld vinnuslys eru í raun aðeins 

brot af þeim vinnuslysum sem í raun verða hér á landi. 

 

Vefsíða Vinnueftirlits ríkisins er til fyrirmyndar og skráningarkerfi vinnuslysa almennt gott og 

skilmerkilegt en á mörgum sviðum má gera betur. Á vef vinnuslysaskrárinnar sem opinn er 

almenningi má finna upplýsingar um staðtölur vinnuslysa beint úr slysagrunninum en þar eru 
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einungis birt hrágögn. Við greiningu gagna kom í ljós að skráningakerfi Vinnueftirlits ríkisins 

gaf ekki rétta mynd af raunverulegum niðurstöðum. Þegar hrágögn voru skoðuð kom í ljós að 

töluverð misflokkun var á réttri starfsemi. Að öllum líkindum er ástæðan sú að horft er á megin-

starfsemi fyrirtækja en í raun ekki þau verk sem verið er að vinna á hverjum tíma. Því eru slys í 

mannvirkjagerð vantalin ef teknar eru beinar tölur úr slysagrunninum og vegna þessa þarf í raun 

að vanda greiningu á þessum slysum sérstaklega. Vandinn liggur líka hjá þeim aðilum sem 

tilkynna um vinnuslys því greinilegt er að margir aðilar vanda ekki til verka og fylla ekki út í þá 

liði sem beðið er um á tilkynningarblaði vinnuslysa. 

 

Í mannvirkjagerð urðu vinnuslys fyrst og fremst á ófaglærðum karlkyns starfsmönnum á 

aldrinum 25 til 44 ára. Þetta var hins vegar ekki einbundið við mannvirkjagerð því fyrir allar 

atvinnugreinar var sömu sögu að segja. Samkvæmt Hagstofu Íslands [102] voru að meðaltali um 

58 þúsund starfandi á atvinnumarkaði með grunnmenntun á árunum 2002 til loka 2013, um 63 

þúsund með starfs- og framhaldsmenntun og um 46 þúsund með háskólamenntun. Ætla má að 

stór hluti ófaglærða séu starfandi í mannvirkjagerð, þar sem reynsluleysi og þekkingarskortur er 

að öllum líkindum mikilvægur þáttur í þessum slysum. 

6.2.1 Afleiðingar 

Miðað við þá staðreynd hve tíð vinnuslys hafa verið á undanförnum árum og þá sérstaklega í 

mannvirkjagerð, verður að teljast jákvætt að um helmingur þessara slysa voru þess eðlis að 

starfsmenn gátu hafið störf innan þriggja daga frá slysdegi. Annað öllu alvarlega var sá fjöldi 

starfsmanna sem gat ekki hafið störf að nýju vegna ýmissa þátta. Þar má helst nefna varanleg 

örorka og dauði. Oft var um að ræða unga starfsmenn sem áttu framtíðina fyrir sér og sumir 

hverjir að hefja starfsferil sinn. Það gefur að skilja að þessi tilfelli eru sérstaklega alvarleg og 

hafa gríðarleg áhrif á þann slasaða, fjölskyldu hans og samfélagið í heild. 

6.2.2 Slysaorsakir 

Mannvirkjagerð er í eðli sínu hættuleg atvinnugrein og þá sérstaklega vinnusvæðin sem slík. Í 

því samhengi voru ýmis atriði á vinnusvæði orsakavaldur um 38% vinnuslysa í þeim geira. Þar 

af voru stigar eða tröppur, hálka vegna ísingar, hrun vara, áhalda og efnis og verkpallar 

algengasti orsakavaldurinn. Aðrir orsakavaldar voru fátíðari en þar er helst að nefna hand-

verkfæri sem orsökuðu 12% vinnuslysa, aðallega borvélar, slípirokkar og hamrar eða sleggjur. 

Höggáverkar voru algengustu orsakir áverka eða í um fjórðungi tilfella. Fall af hærri stað og fall 

á jafnsléttu fylgdu fast á eftir en ef þeim er skeytt saman í ein flokk eru þau um þriðjungur tilfella 
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samanlagt. Hvassir eða beittir hlutir og að klemmast á milli eða festast í vél mynda um 9% 

tilfella hvor um sig. Aðrar slysaorsakir voru tiltölulega fátíðar. 

6.2.3 Tegund áverka 

Í mannvirkjagerð voru höfuðáverkar og bakmeiðsl alvarlegustu vinnuslysin en flestir slösuðu sig 

á fótum eða í um 22% tilfella. Þar á eftir slösuðu flestir sig á fingrum (13%), höfði og háls 

(11%), öxl og handlegg (11%). Tognun og liðhlaup voru algengustu afleiðingar vinnuslysa og 

mynduðu 30% tilfella. Beinbrot kom þar á eftir, sem orsökuðu 18% áverka og útvortis blæðingar 

orsökuðu 16%. Aðrar tegundir áverka voru mun sjaldgæfari.  

6.3 Atvinnusjúkdómar 

Atvinnusjúkdómar eru enn að mörgu leyti ósýnilegir í samanburði við vinnuslys hér á landi. 

Mikilvægt er að opna umræðuna og efla skráningu því eins og fram hefur komið eru 86% 

ótímabæra dauða tengd atvinnusjúkdómum samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni og engin 

ástæða að ætla að það sé öðruvísi hér á landi. Í reglugerð frá árinu 2011 um tilkynningu og 

skráningu atvinnusjúkdóma kemur fram að atvinnurekanda beri skylda að skrá atvinnusjúkdóma 

og atvinnutengda sjúkdóma, sem og skyldu lækna til að tilkynna um slíka sjúkdóma til 

Vinnueftirlits ríkisins [28]. Í inngangi ársskýrslu Vinnueftirlits ríkisins fyrir árið 2013 [99] gerir 

forstjóri stofnunarinnar vanskráningu atvinnusjúkdóma að umtalsefni. Þar kemur m.a. fram að 

reglugerð um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma, sem tók gildi árið 2011 hafi litlum 

árangri skilað. Árið 2010 var einungis tilkynnt um 8 tilfelli og 24 árið 2013, þar af 15 vegna 

mygluvandamála. Vegna þessa er brýn nauðsyn að efla tilkynningu og skráningu svo auðveldara 

verði að greina ástæður, fyrirbyggja og auka fræðslu í þeim efnum. Hugmyndafræðin er 

greinilega til staðar en það virðist erfiðara að koma samstarfinu í framkvæmd. Hvort það skorti 

vilja og/eða fjármagn til að vinna bætur á þeim vanda er ekki auðsagt en þörfin er vissulega brýn. 

6.4 Kostnaður 

Eins og fram hefur komið var leitast eftir gögnum frá Sjúkratryggingum Íslands, Trygginga-

stofnun ríkisins, Vinnueftirliti ríkisins og vátryggingafélögunum Vís, Sjóvá, Tryggingamið-

stöðinni og Verði. Sú gagnaöflun gekk ekki þrautalaust fyrir sig og tók drjúgan tíma. Í sumum 

tilvikum var ástæðan vegna sumarleyfa starfsmanna sem fóru með framkvæmd málaflokksins er 

fyrirspurnin náði til. Þegar svör fóru loks að berast kom margt áhugavert í ljós. Sjúkratryggingar 

Íslands var eina opinbera stofnunin sem gat gefið upplýsingar um kostnað vegna vinnuslysa. 

Tryggingastofnun ríkisins [74] greiddi rúma 63 milljarða ISK í lífeyrisgreiðslur, ef tekið er mið 



 

79 

 

af ársskýrslu og staðtölum stofnunarinnar fyrir árið 2013 og tæpa 13 milljarða ISK í bætur skv. 

lögum um félagslega aðstoð. Stofnunin heldur enga skrá um hve stór hluti fellur til vegna 

vinnuslysa eða atvinnusjúkdóma, sem verður að teljast mjög einkennilegt. Sömu sögu er að segja 

um Vinnueftirlit ríkisins, sem heldur engar tölur um heildartíma sem fer í rannsóknir á 

vinnuslysum. Hvað varðar vátryggingafélögin vakti töluverða athygli hversu erfitt það var að 

afla gagna sem félögin eru að greiða út vegna vinnuslysa og miðað við afraksturinn er greinilegt 

að gögn þessi þykja afar viðkvæm. 

Ef heildarkostnaður sem Sjúkratryggingar Íslands greiddu vegna vinnuslysa árið 2013, alls um 

550 milljónir ISK, er borinn saman við heildarfjölda vinnuslysa úr slysaskrá Vinnueftirlits 

ríkisins sama ár, alls 1492 tilfelli, má ætla að hvert vinnuslys hafi kostað stofnunina um 370 

þúsund ISK. Í því samhengi má benda á að vinnuslys eru mis alvarleg og eðlilegt að ætla að 

kostnaður hækki eftir alvarleika þeirra. Vegna þessa getur verið töluverð skekkja á útreikningum 

og ekki ósennilegt að upphæðin sem stofnunin greiddi á hvert slys sé mun hærri, því í 40% 

tilfella gátu starfsmenn hafið störf innan þriggja daga frá slysdegi. Einnig má setja spurninga-

merki við ýmsa kostnaðarliði í töflum 24 og 25 en þar eru t.d. upphæðir fyrir læknishjálp og 

sjúkrahúsvist ótrúverðugar og ekki ósennilegt að sá kostnaður sé vantalinn miðað við fjölda 

vinnuslysa.  

 

Eins og gefur að skilja leggst kostnaður vegna vinnuslysa ekki eingöngu á opinberar stofnanir og 

vátryggingafélög, heldur einnig á fyrirtæki og starfsmenn sem lenda í þessum slysum og jafnvel 

á aðstandendur þeirra. Í kafla 2.8 má meðal annars sjá dæmi um þær fjárhagslegu afleiðingar sem 

vinnuslys kunna að hafa í för með sér og umfang þess kostnaðar. Hvernig þessi kostnaður 

skiptist og umfang hans fer hins vegar að mestu leyti eftir alvarleika slyssins, þ.e.a.s. hvort 

starfsmaður verður frá vinnu í lengri eða skemmri tíma, hlýtur varanlega örorku eða bíður bana. 

Eftir því sem næst verður komist hefur ekki verið gerð úttekt á kostnaði vegna vinnuslysa 

hérlendis en þegar erlendar rannsóknir eru skoðaðar er kostnaðinum undantekningarlaust skipt 

upp í beinan og óbeinan kostnað. Einföld og algeng skilgreining á muninum á milli þessara 

tveggja þátta er sá að beinn kostnaður er sá kostnaður sem er tryggður, þ.e. fæst endurgreiddur en 

óbeinn kostnaður er ótryggður kostnaður, þ.e. fæst ekki bættur. Það er mikið verk og langt utan 

svigrúms þessa verkefnis að taka á öllum þeim þáttum sem tengjast kostnaði vegna vinnuslysa. 

Bara það að greina beinan og óbeinan kostnað vegna vinnuslysa er í raun verkefni út af fyrir sig 

og er að miklu leyti háð trygginga- og lagaumhverfi hér á landi.  
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6.5 Tillögur til úrbóta 

Eins og fram hefur komið er hugtakið vinnuslys notað með nokkuð mismunandi hætti eftir því 

hvort litið er til laga um almannatryggingar, laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnu-

stöðum eða skilgreiningu Vinnueftirlits ríkisins. Margir hafa vakið athygli á þessu undanfarin ár 

og hefur Vinnueftirlit ríkisins lagt fram tillögu að endurskilgreining slysahugtaksins í lögum um 

almannatryggingar verði svo hljóðandi [22]: 

„Með slysi er átt við skyndilegan, óvœntan atburð sem veldur meiðslum á líkama þess sem 

tryggður er og gerist án vilja hans.“ 

Endurskilgreining slysahugtaksins hefur enn ekki hlotið hljómgrunn í heildarlögum um slysa-

trygginga almannatrygginga þó mikið hafi reynt á hugtakið í vátryggingamálum og fyrir 

dómstólum. Því er mikilvægt að þessu sé fylgt eftir og opna umræðuna enn frekar, svo lagalegur 

réttur starfsmanna sem slasast við vinnu sé skýr og ekki þurfi að koma til svo margra 

ágreiningsmála. 

 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar töldu stjórnendur íslenskra verktakafyrirtækja vinnuálag 

vera algengasta orsök vinnustreitu hér á landi. Þeir sem þjást af langvarandi streitu geta þróað 

með sér alvarleg líkamleg heilsufarsvandamál eins og hjarta- og æðasjúkdóma eða stoðkerfis-

sjúkdóma. Neikvæðu áhrifin fyrir fyrirtæki geta m.a. verið þau að rekstrarafkoma minnkar, 

auknar fjarvistir og aukin tíðni slysa og áverka. Til þess að draga úr miklu vinnuálagi og þar 

með hugsanlegri vinnustreitu þarf að leggja áherslu á önnur gildi en þau efnahagslegu og tryggja 

öryggi og heilsu starfsmanna. 

 

Áhyggjuefni er hversu mörg fyrirtæki voru ekki að vinna samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun. 

Þetta voru aðallega örfyrirtæki og töldu stjórnendur þeirra m.a. að innleiðing öryggisstjórnunar 

sé of kostnaðarsöm. Einnig kom í ljós að mikill meirihluti stjórnenda töldu að ef fyrirtækinu yrði 

boðinn stuðningur og þjálfun frá opinberum stofnunum eins og Vinnueftirliti ríkisins væru meiri 

líkur á að fyrirtækið myndi innleiða skipulagða öryggisstjórnun. Menn eru ef til vill ekki að átta 

sig á því hvað það þýðir að vera með skipulagða öryggisstjórnun, það þarf ekki að vera 

umfangsmikið verkefni og ekki of kostnaðarsamt. Kannski rugla menn því saman að vera með 

stjórnun samkvæmt staðli, sem er umfangsmeira. Vísbendingar benda til þess að örfyrirtæki sem 

starfa við mannvirkjagerð hérlendis hafi setið eftir á sviðum vinnuverndarmála og því brýn 

nauðsyn að ná til þeirra. Í þeim efnum væri hægt að einbeita sér sérstaklega að þessum tiltekna 

hópi í ákveðinn tíma með markvissri fræðslu og betra upplýsingarflæði. Það ætti að vera öllum 
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ljóst að fræðsla er forvörn og þar með góð leið til að fá menn til að hugsa um og vera vakandi 

fyrir hættum sem leynast á vinnusvæðum.  

 

Þegar slysaskrá Vinnueftirlits ríkisins er skoðuð vakna upp spurningar hvort gera megi kerfið 

bæði skilmerkilegra og áreiðanlegra. Í eftirfarandi liðum má sjá þau atriði sem helst mætti bæta: 

 Ef litið er á niðurstöður í töflu 10 má sjá fjölda vinnuslysa flokkuð eftir undir-

atvinnugreinum. Það virðist blasa við að skráningaraðilar eru ekki að flokka slysin nánar, 

sem gerir það að verkum að vinnuslys sem verða í tilteknum iðngreinum eru vantalin. 

Vegna þessa er erfitt að gera sér grein fyrir hver raunverulegur fjöldi vinnuslysa er í 

hverri iðngrein svo hægt sé að einbeita sér að þeim hópum sérstaklega. Ljóst er að bæta 

þarf skráningarblað vinnuslysa til að auðvelda mönnum skráningu, eða fylgja betur eftir 

skráningu gagna með því að kalla eftir þessum mikilvægu upplýsingum. 

 Í töflu 20 má sjá fjölda slasaðra líkamshluta vegna vinnuslysa. Sú flokkun er ansi 

undarleg og óljós. Í raun og veru er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað hugtökin standa 

í raun og veru fyrir. Til dæmis er athyglisvert að sjá að mjöðm og læri eru flokkuð saman 

og að tær séu ekki hluti af fæti. Sama má segja um tegund áverka í töflu 19 þar sem 

tognun og liðhlaup eru flokkuð saman en er sitthvor hluturinn. Tognun er mjúkvefja-

skaði, þ.e. skaði á vöðva, sinar og liðbönd en liðhlaup verður þegar beinendar snertast 

ekki [103]. Þessi flokkun varð til vegna einföldunar í upphafi skráningar. Af einhverjum 

ástæðum er enn ekki búið að vinna bót á því. Greinilegt er að flokkun þessa þarf að 

uppfæra svo skráning sé skýrari. 

 Hlutfall ófaglærðra og faglærðra starfsmanna sem lenda í vinnuslysum er mjög hátt 

samanborið við aðrar stöður. Hægt væri að færa betri rök fyrir ástæðunni og muninum á 

milli þessara hópa ef upplýsingar um starfsreynslu eða starfstíma væru aðgengilegar í 

skráningarkerfi Vinnueftirlits ríkisins. Það ætti ekki að vera neitt tiltökumál því í tölureit 

1 á tilkynningarblaði vinnuslysa er beðið um þessar upplýsingar. 

 Ljóst er að staðtölur vinnuslysa beint úr slysagrunninum gefa ekki rétta mynd ef 

vinnuslys mannvirkjagerðar eru skoðuð. Þegar fjöldi banaslysa er tekinn saman beint úr 

slysagrunninum kemur í ljós að banaslys í mannvirkjagerð eru vantalin miðað við 

niðurstöður rannsóknar Norrænu Vinnuverndarnefndarinnar, eins og sagt er frá í kafla 

2.7.1. Því er brýn nauðsyn að yfirfara skráningarkerfið svo ekki komi til misflokkunar á 

réttri starfsemi. 
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Vinnueftirlit ríkisins heldur engar tölur um heildartíma sem fer í slysarannsóknir. Til bóta væri 

ef stofnunin myndi skrá þær stundir sem fara í rannsóknir á vinnuslysum að því marki sem 

mögulegt er, svo hægt væri að reikna út þann kostnað.  

 

Skráning atvinnusjúkdóma hérlendis er langt frá því að vera góð og engar haldbærar upplýsingar 

aðgengilegar. Ef litið er á niðurstöður Alþjóðavinnumálastofnunarinnar kemur fram að 86% allra 

ótímabæra dauða má rekja til atvinnusjúkdóma og er engin ástæða að ætla að það sé öðruvísi hér 

á landi. Til þess að fá raunverulega mynd af vinnuumhverfinu og áhrifum þess á heilsu og 

öryggi, þarf virkara eftirlit og efla skráningu samkvæmt því sem reglugerðir segja til um. 

Mögulega skortir fjárveitingu til málaflokksins en engu að síður á Vinnueftirlit ríkisins að sjá til 

þess að þessu sé fylgt eftir. 

 

Gera má ráð fyrir að menntun sé lykilatriði og það hefur sýnt sig að faglærðir lenda síður í 

slysum í sömu kringumstæðum. Það eru margir ófaglærðir á vinnumarkaði og því nauðsynlegt að 

fyrirtæki beini sjónum sínum m.a. að því að auka fræðslu hjá ófaglærðu fólki og tryggja öruggt 

vinnuumhverfi. 
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7 Helstu niðurstöður 

Markmið verkefnisins var að lýsa öryggismenningu og viðhorfi verktaka til öryggismála og 

tengslum við tíðni og kostnað vinnuslysa. Fyrsta markmiðið var að kanna hvaða viðhorf 

stjórnendur verktakafyrirtækja á Íslandi hafa til öryggismála og hvernig framkvæmd og stjórnun 

öryggismála fer fram. Annað markmiðið var að greina þau atriði sem eru að valda tíðustu 

slysunum hjá starfsmönnum mannvirkjagerðar yfir 12 ára tímabil samkvæmt skráningum 

Vinnueftirlits ríkisins og lista upp á tölfræðilegan hátt. Þriðja markmiðið var að kanna þann 

kostnað sem opinberar stofnanir og vátryggingafélög eru að greiða út vegna vinnuslysa. Fjórða 

og síðasta markmiðið var að koma með tillögur að úrbótum eftir að greining niðurstaðna lá fyrir. 

7.1 Viðhorf og stjórnun öryggismála meðal íslenskra fyrirtækja í 

mannvirkjagerð 

Alls voru 29 fyrirtæki sem störfuðu samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun og 18 sem gerðu það 

ekki. Í ljós kom að einungis voru örfyrirtæki og lítil fyrirtæki sem unnu ekki samkvæmt skipu-

lagðri öryggisstjórnun, þar af voru örfyrirtæki í miklum meirihluta eða 83%. Eins og áður segir 

fengust engar upplýsingar um starfsmannafjölda einstakra fyrirtækja hér á landi en út frá 

niðurstöðum könnunarinnar og tölum frá Hagstofu Íslands, má gera ráð fyrir að öll stóru 

fyrirtækin sem störfuðu við mannvirkjagerð á þessum tíma hafi svarað könnuninni og að minnsta 

kosti helmingur meðalstórra fyrirtækja. Öllu erfiðara var að greina svarhlutfall lítilla og ör-

fyrirtækja vegna fjölda þeirra. Í því sambandi eru niðurstöður marktækar fyrir stór og meðalstór 

fyrirtæki en síður fyrir þau minni, þar sem niðurstöður gefa vísbendingar frekar en að vera 

marktækar fyrir heildina. Í eftirfarandi liðum eru helstu niðurstöður könnunarinnar dregnar fram: 

 Viðhorf til öryggismála var almennt gott í stórum og meðalstórum verktakafyrirtækjum. 

 Framkvæmd og stjórnun öryggismála þeirra fyrirtækja sem unnu samkvæmt skipulagðri 

öryggisstjórnun var alla jafna góð. 

 Meirihluti stjórnenda sögðust vera virkir í öryggisstarfi fyrirtækisins og sjá til þess að 

verkstjórar væru einnig virkir í öryggisstarfinu. 

 Vinnuálag er mikið í íslenskum byggingariðnaði en stjórnendur fyrirtækjanna voru 

almennt meðvitaðir um þær afleiðingar sem það getur haft í för með sér. Til þess að draga 

úr miklu vinnuálagi og þar með hugsanlegri vinnustreitu þarf að leggja áherslu á önnur 

gildi en þau efnahagslegu og tryggja öryggi og heilsu starfsmanna. 
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 Ljóst er að fyrirtækin voru ekki að standa sig í innri skráningu þrátt fyrir að stjórnendur 

hafi viðurkennt gagnsemi hennar. 

 Lítil og örfyrirtæki tilkynntu síður framkvæmdir áður en vinna hófst á nýjum byggingar-

vinnustað en þau stærri. 

 Lítil og örfyrirtæki tilkynntu síður vinnuslys. 

 Ekki var algengt að fyrirtæki væru með vottað stjórnunarkerfi sem tekur mið af 

stjórnunarstöðlum. 

 Rúmlega helmingur þeirra fyrirtækja sem ekki voru með vottað stjórnunarkerfi unnu að 

innleiðingu þess. 

 Örfyrirtæki unnu síður samkvæmt skipulagðri öryggisstjórnun. Menn eru ef til vill ekki 

að átta sig á því hvað það þýðir, það þarf ekki að vera umfangsmikið verkefni og ekki of 

kostnaðarsamt. Kannski rugla menn því saman að vera með stjórnun samkvæmt staðli, 

sem er umfangsmeira. 

 Stjórnendur örfyrirtækja voru líklegri en aðrir til láta vinnuna hafa forgang fram yfir eigið 

öryggi og starfsmanna sinna. 

 Meirihluti stjórnenda örfyrirtækja voru á þeirri skoðun að engin ástæða væri að vera með 

skipulagða öryggisstjórnun, vegna þess að verkkaupar gerðu ekki kröfur í útboðsgögnum 

og verklýsingum til öryggismála. Þarna virðast menn ekki vera að átta sig á þeim hag 

sem þeir geta haft af því að vera með skipulagða stjórnun þessa málaflokks, heldur svara 

einungis kröfum markaðarins. Einnig var hluti af ástæðunni sú að innleiðing öryggis-

stjórnunar væri of kostnaðarsöm og að almenn skynsemi væri til staðar varðandi 

öryggismál og uppfylli þarfir þeirra til að forðast vinnuslys. 

 Mikill meirihluti stjórnenda örfyrirtækja taldi meiri líkur á innleiðingu öryggisstjórnunar 

ef auknar kröfur kæmu frá starfsmönnum sínum og einnig ef fyrirtækinu yrði boðinn 

stuðningur og þjálfun frá opinberum aðilum eins og Vinnueftirliti ríkisins. 

 

Niðurstöður könnunarinnar gefa vísbendingar að örfyrirtæki sem starfa við mannvirkjagerð 

hérlendis hafa setið eftir á sviðum vinnuverndarmála og því brýn nauðsyn að ná til þeirra. Í þeim 

efnum væri hægt að einbeita sér sérstaklega að þessum tiltekna hópi í ákveðinn tíma með 

markvissri fræðslu og betra upplýsingarflæði. 
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7.2 Tíðni vinnuslysa á Íslandi 

Á árunum 2002 til loka 2013 voru 19240 vinnuslys skráð í gagnagrunn Vinnueftirlits ríkisins 

fyrir allar atvinnugreinar í landinu og þar af voru 4001 vinnuslys í mannvirkjagerð eða um 21% 

tilfella. Því má segja að árlega séu um og yfir 1600 vinnuslys tilkynnt að meðaltali til 

stofnunarinnar og þar af um 330 í mannvirkjagerð. Í eftirfarandi liðum eru helstu niðurstöður 

tilkynningarskyldra vinnuslysa í mannvirkjagerð dregnar fram: 

 Vinnuslys urðu fyrst og fremst á ófaglærðum karlkyns starfsmönnum. 

 Að meðaltali lentu konur hlutfallslega í færri vinnuslysum en karlar. 

 Aldursbil starfsmanna sem lentu í vinnuslysum var dreift en 75% voru á aldrinum 19 til 

49 ára. 

 Algengustu orsakir vinnuslysa tengdust vinnusvæðinu og umhverfi þess en þar voru 

stigar eða tröppur, hálka vegna ísingar, vinnupallar og hrun vara, áhalda og efnis stærstu 

liðirnir. 

 Höggáverkar voru algengustu orsakir áverka. Þegar orsakir áverka eru skoðaðir þarf ætíð 

að líta til þess hvað gerðist sem leiddi til slyss, þar er langoftast um röð atburða að ræða. 

 Tognun og liðhlaup voru algengustu afleiðingar vinnuslysa og flestir slösuðu sig á fótum. 

 Höfuðáverkar og bakmeiðsl voru alvarlegustu vinnuslysin. 

 Á hverju ári hættu að meðaltali um þrír starfsmenn eftir vinnuslys, þrátt fyrir að vera 

vinnufærir. 

 Á hverju ári urðu að meðaltali um fjórir starfsmenn óvinnufærir eftir vinnuslys. 

 Að meðaltali voru 7,62 banaslys á hverja hundrað þúsund starfandi. Greinilegt er að 

fjöldi banaslysa við vinnu hér á landi er mjög hár og talsvert hærri en gengur og gerist hjá 

hinum Norðurlöndunum. 

 Fall af hærri stað var algengasta orsök banaslysa við vinnu hér á landi. Ef litið er til 

annarra landa eru fallslys einnig leiðandi orsök banaslysa við vinnu og mynda stóran 

hluta af varanlegri og tímabundinni örorku. Þetta þýðir að fyrir alla vinnu í hæð er 

nauðsynlegt að gera varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir eða draga úr hættu á 

fallslysum. 

 Á hverju ári varð að meðaltali eitt banaslys við vinnu. 

Ljóst er að tilkynnt vinnuslys eru aðeins brot af minni slysum og óhöppum sem verða á 

vinnustöðum. Niðurstöður sýna hversu mikilvægt það er að halda utan um skráningu vinnuslysa, 

því illa gengur að verjast þeim hættum sem eru óþekktar. Í því sambandi má nefna að slysavarnir 

sem byggja á áhættumati þarf að vinna kerfisbundið og af haldgóðri þekkingu. 
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7.3 Mat á kostnaði vegna vinnuslysa á Íslandi 

Vegna skorts á gögnum var ekki unnt að gefa skýra mynd af þeim kostnaði sem opinberar 

stofnanir og vátryggingafélög greiða út vegna vinnuslysa. Einu heildartölurnar sem fengust voru 

frá Sjúkratryggingum Íslands, sem námu samtals 554.354.924 ISK vegna læknis- og 

sjúkrakostnaðar og bætur vegna framfærslu. Vinnueftirlit ríkisins gaf skynsamlega nálgun á þann 

kostnað sem fer í rannsóknir á vinnuslysum en sá kostnaður verður ekki tekinn með inn í heildar 

slysakostnað.  

Það gefur að skilja að þær tölur sem liggja fyrir eru aðeins brot af þeim kostnaði sem vinnuslys 

hafa í för með sér. Eins og fram hefur komið eru efnahagsleg áhrif vinnuslysa og atvinnu-

sjúkdóma metin 2,6-3,8% af VLF í Evrópusambandsríkjunum. Þó engar rannsóknir hafi verið 

gerðar í þeim efnum hér á landi, má gera ráð fyrir að hlutfall þetta sé svipað. Til samanburðar 

nam verg landsframleiðsla árið 2013 tæpum 1,8·10
12

 ISK, af því má ætla að um 47-68·10
9
 ISK 

hafi farið í beinan og óbeinan kostnað vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma. Ef miðað er við 

fjölda vinnuslysa úr slysaskrá Vinnueftirlits ríkisins, alls 1492 tilfelli, má ætla að heildar-

kostnaður á hvert vinnuslys hafi verið um 32-46·10
6
 ISK árið 2013. Þess ber þó að geta að 

skráning atvinnusjúkdóma hér á landi er ekki góð og eins og fram hefur komið eru engar 

upplýsingar um fjölda tilfella aðgengilegar. Í þeim efnum þarf að hafa í huga að upphæð þessi er 

að öllum líkindum töluvert lægri. Ef ofangreind niðurstaða er borin saman við ofangreindar tölur 

frá Sjúkratryggingum Íslands, þá má segja að um einungis 0,8-1,2% kostnaðar liggi fyrir. Þess 

ber að geta að margfeldisáhrif beins og óbeins kostnaðar getur verið verulega mismunandi á milli 

rannsókna og fer að mestu leyti eftir atvinnugreinum eða aðferðafræði við rannsóknir. Í því 

sambandi hafa rannsóknir sýnt fram á að óbeinn kostnaður geti verið tvisvar til sex sinnum hærri 

en beinn kostnaður vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma.  

Vissulega var vonast eftir víðtækari niðurstöðum til að geta gefið skýrari mynd af kostnaði 

þessum. Af sama skapi er lítið við því að gera ef opinberar stofnanir búa ekki yfir nægilega góðu 

skráningakerfi til að kalla fram slík gögn. Það sama á við um þau vátryggingafélög sem ekki eru 

reiðubúin að láta umrædd gögn af hendi.  

Sé vilji fyrir því að greina þann kostnað sem vinnuslys eru að kosta að því marki sem mögulegt 

er, þarf samstillt átak þeirra aðila sem koma að þessum málum við að bæta sín skráningar- og 

bókhaldskerfi. 
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7.4 Tillögur til úrbóta 

Við úrvinnslu þessa verkefnis hefur komið í ljós að úrbóta er þörf er snýr að vinnuvernd og 

skráningu slysa. Í eftirfarandi atriðum má sjá það helsta sem mætti gera bætur á: 

 Hugtakið vinnuslys er notað með nokkuð mismunandi hætti eftir því hvort litið er til laga 

um almannatryggingar, laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum eða 

skilgreiningu Vinnueftirlits ríkisins. Talsvert hefur verið rætt og ritað um hugtak þetta í 

íslensku samfélagi vegna ágreiningsmála sem rata ár hvert til úrskurðarnefnda og 

dómstóla um hvað í raun telst vera slys og hvað ekki. Alþýðusamband Íslands og 

Vinnueftirlit ríkisins hafa m.a. vakið athygli á því að slysahugtakið sé gallað eins og það 

kemur fyrir í lögunum, vegna þess að það geri að skilyrði að „utanaðkomandi atburður“ 

hafi valdið slysi. Í ljósi þess hafa fjölmargir einstaklingar ekki notið trygginga við vinnu 

sína þrátt fyrir að hafa orðið fyrir líkamstjóni án þess að stórkostlegt gáleysi eða 

ásetningur hafi valdið slysinu. Endurskilgreining slysahugtaksins hefur enn ekki hlotið 

hljómgrunn í heildarlögum um slysatrygginga almannatrygginga þó mikið hafi reynt á 

hugtakið í vátryggingamálum og fyrir dómstólum. Því er mikilvægt að þessu sé fylgt eftir 

og umræðan aukin enn frekar, svo lagalegur réttur starfsmanna sem slasast við vinnu sé 

skýr og ekki þurfi að koma til svo margra ágreiningsmála sem raun ber vitni.  

 Þegar slysaskrá Vinnueftirlits ríkisins er skoðuð vakna upp spurningar hvort gera megi 

kerfið bæði skilmerkilegra og áreiðanlegra. Í eftirfarandi liðum má sjá þau atriði sem 

helst mætti bæta: 

 Það virðist blasa við að skráningaraðilar eru ekki að flokka slysin mjög 

nákvæmlega svo sem í undirflokka, sem gerir það að verkum að vinnuslys sem 

verða í tilteknum iðngreinum eru greinilega vantalin. Vegna þessa er erfitt að gera 

sér grein fyrir hver raunverulegur fjöldi vinnuslysa er í hverri iðngrein svo hægt 

sé að einbeita sér að þeim hópum sérstaklega með forvarnir og fræðslu í huga. 

Ljóst er að bæta þarf skráningarblað vinnuslysa til að auðvelda mönnum 

skráningu, eða fylgja betur eftir skráningu gagna með því að kalla eftir þessum 

mikilvægu upplýsingum. 

 Fjöldi ófaglærðra starfsmanna sem lenda í vinnuslysum er mjög hátt samanborið 

við faglærða. Hægt væri að færa betri rök fyrir ástæðunni og muninum á milli 

þessara hópa ef upplýsingar um starfsreynslu eða starfstíma væru aðgengilegar í 

skráningarkerfi Vinnueftirlits ríkisins. Það ætti ekki að vera neitt tiltökumál því á 

tilkynningarblaði vinnuslysa er beðið um þessar upplýsingar. 
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 Ljóst er að staðtölur vinnuslysa beint úr slysagrunninum gefa ekki rétta mynd ef 

vinnuslys mannvirkjagerðar eru skoðuð. Þegar fjöldi banaslysa er tekinn saman 

beint úr slysagrunninum kemur í ljós að banaslys í mannvirkjagerð eru vantalin 

miðað við niðurstöður rannsóknar Norrænu Vinnuverndarnefndarinnar, eins og 

sagt er frá í kafla 2.7.1. Því er brýn nauðsyn að yfirfara skráningarkerfið svo ekki 

komi til misflokkunar á réttri starfsemi. 

 Vinnueftirlit ríkisins heldur engar tölur um heildartíma sem fer í slysarannsóknir. Til bóta 

væri ef stofnunin myndi skrá þær stundir sem fara í rannsóknir á vinnuslysum að því 

marki sem mögulegt er, svo hægt væri að reikna út þann kostnað. 

 Skráning atvinnusjúkdóma hérlendis er langt frá því að vera góð og engar haldbærar 

upplýsingar aðgengilegar. Ef litið er á niðurstöður Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

kemur fram að 86% allra ótímabæra dauðsfalla má rekja til atvinnusjúkdóma og er engin 

ástæða að ætla að það sé öðruvísi hér á landi. Til þess að fá raunverulega mynd af 

vinnuumhverfinu og áhrifum þess á heilsu og öryggi, þarf virkara eftirlit og efla 

skráningu samkvæmt því sem reglugerðir segja til um. Mögulega skortir fjárveitingu til 

málaflokksins en engu að síður á Vinnueftirlit ríkisins að sjá til þess að þessu sé fylgt 

eftir. 

7.5 Áframhaldandi rannsóknir 

Við úrvinnslu þessa verkefnis hefur komið í ljós að mörgum spurningum sem tengjast mála-

flokkunum verður ekki að fullu svarað í þessari ritgerð. Eftirfarandi tillögur að frekari 

rannsóknum hafa kviknað við gerð þessa verkefnis: 

 Vinna sérstakt verkefni sem alfarið snýr að greiningu og lýsingu á kostnaði vegna 

vinnuslysa. Greina alla þá þætti sem mögulegt er vegna vinnuslysa og tilgreina þá þætti 

sem tengjast hverju slysi. 

 Víða um heim hafa verið útbúin kostnaðarlíkön vegna vinnuslysa. Hægt væri að gera 

greiningu á þeim og athuga hvort hægt væri að smíða líkan sem muni nýtast við mat á 

kostnaði vegna vinnuslysa hérlendis skv. þeim lögum og reglugerðum sem eru í gildi. 

 Gera þarf rannsókn á skráningarkerfi atvinnusjúkdóma hér á landi og kanna hvernig 

þeirri skráningu er háttað í öðrum löndum. Einnig hvernig bæta megi kerfið svo 

skráningin verði markviss og áreiðanleg svo samanburður við önnur lönd verði 

auðveldari og marktækari. 
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 Vinna verkefni í samstarfi við Vinnueftirlit ríkisins hvernig bæta megi skráningarkerfi 

þeirra svo ekki komi til misflokkunar. 

 Gera rannsókn sem miðar að því að kanna viðhorf til öryggismála og tíðni vinnuslysa í 

öðrum atvinnugreinum til samanburðar við mannvirkjagerð. 

 Vinna rannsókn á því hvernig og hvað er hægt að gera til að bæta núverandi upplýsinga-

öflun um kostnað vegna slysa og aðgengi að þeim. En mjög erfiðlega gekk að afla 

upplýsinga frá aðilum sem vitað er að hafa, eða ættu að hafa, mikilvægar upplýsingar um 

kostnað vegna vinnuslysa, svo sem tryggingafélögin og Tryggingastofnun ríkisins.  
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8 Lokaorð 

Vinnan við þetta verkefni hefur verið lærdómsrík. Farið hefur verið yfir mikið efni er tengist 

ÖHU-málum, tíðni vinnuslysa og kostnaði tengdum vinnuslysum hér á landi. 

 

Að lokinni vinnu við verkefnið er ljóst að öllum markmiðum verkefnisins hafa verið gerð skil og 

má segja að þeim flestum hafi verið náð. Vinnan við fyrsta markmið verkefnisins gekk ágætlega 

fyrir sig, þó svörun könnunarinnar hefði mátt vera betri. Niðurstöður gáfu ákveðna mynd af 

viðhorfi stjórnenda verktakafyrirtækja til öryggismála, þó sérstaklega hjá stórum og meðalstórum 

fyrirtækjum. Hvað varðar minni fyrirtæki gáfu niðurstöður vísbendingar frekar en að vera mark-

tækar fyrir heildina vegna lítillar svörunar. Vinnan við annað markmið verkefnisins gekk vel og 

greining á tíðni vinnuslysa í mannvirkjagerð hér á landi voru gerð ágæt skil. Vinnan við þriðja 

markmið verkefnisins gekk ekki þrautalaust fyrir sig. Ekki tókst að meta kostnað vegna vinnu-

slysa hér á landi að því marki sem búist var við vegna skorts á aðgengi að gögnum. Að lokum 

var fjórða og síðasta markmiði verkefnisins gerð skil þar sem fjölmargar tillögur að úrbótum 

voru settar fram. 

 

Eftir lestur þessa verkefnis ætti öllum að vera ljóst um mikilvægi þess að vera með virkt 

öryggisstarf í fyrirtæki sínu. Þróun ÖHU-mála meðal stórra íslenskra fyrirtækja í mannvirkjagerð 

er á góðri leið. Aftur á móti bendir ýmislegt til þess að minni fyrirtæki hafi setið eftir á sviðum 

vinnuverndar. Vinnuslys í mannvirkjagerð eru hlutfallslega séð afar tíð hér á landi ef miðað er 

við hin Norðurlöndin. Hins vegar má ekki gleyma því að mikið hefur áunnist og sýna 

niðurstöður að vinnuslys í mannvirkjagerð hafa hlutfallslega sjaldan eða aldrei verið færri ef 

miðað er við tölur fyrir árið 2013. Mat á kostnaði vegna vinnuslysa hér á landi er vandasamt 

verk, niðurstöður verkefnisins sýna að aðgengi að gögnum er torfengið og bókhaldskerfi 

stofnanna og fyrirtækja oft ekki í stakk búið til að kalla fram upplýsingar er tengjast kostnaði 

vegna vinnuslysa.  

 

Vonast er til þess að verkefni þetta geti nýst við frekari rannsóknir á sviðum vinnuverndar í 

byggingariðnaði en sýnt er fram á fjölmörg sóknarfæri í því að efla fræðslu um öryggismál, 

skráningu til að auðvelda gagnaöflun vinnuslysa og atvinnusjúkdóma og bætt aðgengi til að afla 

gagna varðandi kostnað vegna slysa, því það hlýtur að vera samfélaginu fyrir bestu að kostnaður 

sem þessi sé sýnilegur. 
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Viðauki A – Kynningarbréf og spurningalisti vegna könnunar á stöðu 

öryggismála meðal íslenskra fyrirtækja í mannvirkjagerð 
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1. apríl 2014 

 

Kæri viðtakandi, 

 

Jónas Ásbjörnsson heiti ég og er meistaranemi á lokaári í byggingarverkfræði við Háskólann í 

Reykjavík með framkvæmdastjórnun sem sérsvið. Meðfylgjandi er rannsókn sem er hluti af 

meistaraverkefni mínu. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á öryggismenningu í 

íslenskum verktakafyrirtækjum og hvort það sé fylgni á milli fjölda slysa og markvissri stjórnun 

öryggismála. Þessi hluti af meistaraverkefni mínu er afar mikilvægur og með von um jákvæð 

viðbrögð hef ég því ákveðið að greina frá niðurstöðum til þeirra sem taka þátt að lokinni 

greiningu. 

 

Rannsóknin er nafnlaus og órekjanleg til einstakra fyrirtækja við úrvinnslu gagna. 

Það tekur u.þ.b. 10-15 mín. að svara rannsókninni. Athugið að ekki þarf að svara öllum 

spurningum. 

 

Vinsamlegast smellið á eftirfarandi hlekk til þess að opna rannsóknina: 

Xxxx 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Jónas Ásbjörnsson, 

Meistaranemi í byggingarverkfræði, HR. 

Netfang: jonas09@ru.is 

Sími 846-9796 

 

ATH: Ef þú vilt ekki fá frekari tölvupóst, vinsamlegast smelltu á hlekkinn hér að neðan og netfangi þínu verður 

sjálfkrafa eytt af póstlista:  
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1. hluti: Bakgrunnur svarenda 

1. Hvert er kyn þitt? 

□ Karl 

□ Kona 

2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

□ 18 – 24 ára 

□ 25 – 34 ára 

□ 35 – 44 ára 

□ 45 – 54 ára 

□ 55 ára og eldri 

3. Hver er menntun þín? 

Merktu (x) við hæsta stig þinnar menntunar 

□ Grunnskólapróf 

□ Iðnmenntun 

□ Stúdentspróf 

□ Háskólapróf 

□ Annað 

4. Hver er starfsaldur þinn innan fyrirtækisins? 

□ 0 – 2 ár 

□ 3 – 10 ár 

□ 11 – 15 ár 

□ 16 – 20 ár 

□ 21 eða meira 
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2. hluti: Almennar spurningar er varða öryggismenningu   

fyrirtækisins og þekkingu á hugtökum 

5. Hver er fjöldi starfsmanna að jafnaði í fyrirtækinu? 

□ 1 – 9  

□ 10 – 49  

□ 50 – 249 

□ 250 eða fleiri 

6. Hvar á landinu eru höfuðstöðvar fyrirtækisins? 

□ Suðurlandi  

□ Vesturlandi  

□ Norðurlandi 

□ Austurlandi 

□ Höfuðborgarsvæðinu 

7. Hversu mikla/litla ábyrgð finnst þér fyrirtækið taka á öryggi starfsmanna?  

Mjög litla Frekar litla Hvorki né Frekar mikla Mjög mikla 

□ □ □ □ □ 

8. Hafa orðið vinnuslys hjá þínu fyrirtæki undanfarin 10 ár? 

□ Já (Vinsamlegast svarið næstu spurningu) 

□ Nei (Vinsamlegast sleppið næstu spurningu) 

□ Veit ekki (Vinsamlegast sleppið næstu spurningu) 

9. Hafa slysin verið tilkynnt til Vinnueftirlits ríkisins? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum 

□ Veit ekki 

10. Veist þú hvað hugtakið ÖHU merkir? 

□ Já (Vinsamlegast svarið næstu spurningu) 

□ Nei (Vinsamlegast sleppið næstu spurningu) 
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11. Gefðu sjálfum þér einkunn fyrir hversu litla/mikla þekkingu þú telur þig hafa á 

ÖHU-málum? 

Mjög litla Frekar litla Hvorki né Frekar mikla Mjög mikla 

□ □ □ □ □ 

12. Þekkir þú til núll-slysa stefnu? 

□ Já (Vinsamlegast svarið næstu spurningu) 

□ Nei (Vinsamlegast sleppið næstu spurningu) 

13. Gefðu sjálfum þér einkunn fyrir hversu litla/mikla þekkingu þú telur þig hafa á 

núll-slysa stefnu? 

Mjög litla Frekar litla Hvorki né Frekar mikla Mjög mikla 

□ □ □ □ □ 

14. Hver, ef einhver, af eftirfarandi skýringum telur þú að sé algengasta orsök 

vinnustreitu starfsmanna  í íslenskum byggingariðnaði í dag?  

□ Vinnuálag 

□ Takmörkuð tækifæri á að stjórna eigin vinnu 

□ Skortur á skýrleika hvað varðar hlutverk og ábyrgð  

□ Samstarfserfiðleikar eða óviðunandi hegðun eins og einelti eða áreitni 

□ Óöryggi í starfi 

□ Skortur á stuðningi til að uppfylla hlutverk sitt 

□ Ekkert af þessu 

□ Veit ekki 

Aðrar ástæður, vinsamlegast tilgreinið: 

 

15. Hver, ef einhver, af eftirfarandi skýringum telur þú að sé algengasta orsök 

vinnuslysa  í íslenskum byggingariðnaði í dag? 

□ Kæruleysi 

□ Mótþrói (enginn vilji til að fara eftir reglum) 

□ Skortur á þekkingu 

□ Skortur á leiðsögn 

□ Lítið eftirlit yfirmanna 

□ Ekki farið eftir vinnureglum fyrirtækisins 

□ Streita 
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□ Stytta sér leið og sleppa öryggisráðstöfunum 

□ Lítill áhugi stjórnenda á ÖHU-málum 

□ Neikvætt viðhorf stjórnenda til ÖHU-mála 

□ Ekkert af þessu 

□ Veit ekki 

Aðrar ástæður, vinsamlegast tilgreinið: 

 

16. Telur þú að starfsumhverfið hjá þínu fyrirtæki ýti undir vinnustreitu starfsmanna? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum  

□ Veit ekki 

17. Telur þú að áhugi stjórnenda á öryggismálum sé undirstaða öryggishegðunar 

starfsmanna? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 

18. Finnst þér að stundum sé nauðsynlegt að slaka á öryggiskröfum til að koma 

verkefnum frá? 

□ Já 

□ Nei 

19. Eru persónuhlífar sem uppfylla grunnkröfur um heilsu og öryggi aðgengilegar hjá 

þínu fyrirtæki? 

□ Já (Vinsamlegast svarið næstu spurningu) 

□ Nei (Vinsamlegast sleppið næstu spurningu) 

20. Er passað upp á að starfsmenn noti persónuhlífar hjá þínu fyrirtæki? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum 

□ Veit ekki 
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21. Er auðvelt að ná til einhvers (öryggisfulltrúa) sem getur svarað ef menn vilja spyrja 

um eitthvað varðandi öryggi? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum 

□ Veit ekki 

22. Hafa starfsmenn á vegum Vinnueftirliti ríkisins komið á byggingarvinnustaði hjá 

þínu fyrirtæki til að sjá til þess að farið sé eftir lögum og reglum? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 

23. Er Vinnueftirliti ríkisins tilkynnt um framkvæmdir áður en vinna er hafin á nýjum 

byggingarvinnustað hjá þínu fyrirtæki, þegar það á við? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum 

24. Er haldin innri skrá yfir slys, næstum slys, óhöpp og/eða hættulegar aðstæður hjá 

þínu fyrirtæki? 

□ Já (Vinsamlegast svarið næstu spurningu) 

□ Nei (Vinsamlegast sleppið næstu spurningu) 

25. Síðan hvenær hefur sú skrá verið haldin? 

 

26. Telur þú vera gagn af skráningu slíkra gagna? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 

27. Er unnið eftir einhvers konar öryggisstefnu í þínu fyrirtæki? 

□ Já (Vinsamlegast svarið 3. hluta spurningalistans) 

□ Nei (Vinsamlegast svarið 4. hluta spurningalistans) 
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3. hluti: Fyrirtæki með skipulagða öryggisstjórnun 

28. Hvaða ár hófst skipulögð öryggisstjórnun í þínu fyrirtæki? 

□ Fyrir 2003 

□ 2003 - 2006 

□ 2006 - 2009 

□ Eftir 2009 

29. Hversu miklu/litlu máli skiptir það þig að fyrirtækið sé með skipulagða 

öryggisstjórnun? 

Mjög litlu Frekar litlu Hvorki né Frekar miklu Mjög miklu 

□ □ □ □ □ 

30. Gefðu sjálfum þér einkunn fyrir hversu litla/mikla þekkingu þú telur þig hafa á 

þeirri öryggisstjórnun sem unnið er eftir hjá þínu fyrirtæki? 

Mjög litla Frekar litla Hvorki né Frekar mikla Mjög mikla 

□ □ □ □ □ 

31. Slysatíðni minnkar ekki þótt við séum með öryggisstjórnun, miðað við þá aðferð 

sem notuð er hjá mínu fyrirtæki í dag? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

32. Ert þú sem stjórnandi fyrirtækisins virkur í öryggisstarfinu? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum 

33. Sérð þú til þess sem stjórnandi fyrirtækisins að verkstjórar séu virkir í 

öryggisstarfinu? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum 
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34. Eru öryggismál alltaf á dagskrá á öllum vinnustaðafundum hjá þínu fyrirtæki? 

□ Já 

□ Nei 

□ Stundum 

□ Veit ekki 

35. Hversu mörg verk í heildina hafa verið unnin eftir skipulagðri öryggisstjórnun á 

síðustu 10 árum hjá þínu fyrirtæki? 

 

36. Ný verkefni hjá mínu fyrirtæki verða unnin samkvæmt skipulagðri öryggis-

stjórnun? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

37. Mitt fyrirtæki mælir frammistöðu þeirra verkefna sem unnin eru eftir skipulagðri 

öryggisstjórnun? 

Aldrei Stundum Alltaf 

□ □ □ 

38. Hefur orðið fjárhagslegur ávinningur með notkun öryggisstjórnunar í þínu 

fyrirtæki? 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 

39. Er fyrirtæki þitt með vottað stjórnunarkerfi (t.d. gæðastjórnunarkerfi, 

umhverfisstjórnunarkerfi, stjórnunarkerfi heilsu og öryggis á vinnustað o.s.frv.)? 

□ Já (Vinsamlegast sleppið næstu spurningu) 

□ Nei (Vinsamlegast svarið næstu spurningu) 

□ Veit ekki 

40. Er unnið að innleiðingu stjórnunarkerfis í þínu fyrirtæki sem tekur mið af 

stjórnunarstöðlum (t.d. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 o.s.frv.)?  

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 
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4. hluti: Fyrirtæki sem eru ekki með skipulagða öryggis-

stjórnun: 

41. Fyrirtæki mitt er ekki með skipulagða öryggisstjórnun af því að? 

a) Engin ástæða til þess 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

b) Sú almenna skynsemi sem er til staðar hjá fyrirtækinu varðandi öryggismál, uppfyllir 

þarfir okkar til að forðast slys 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

c) Öryggisstjórnun er of dýr í innleiðingu 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

d) Skortur er á þjálfun/kennslu í öryggismálum á Íslandi 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

e) Verkkaupar gera ekki kröfur í útboðsgögnum og verklýsingu til öryggismála þeirra verka 

sem fyrirtækið tekur að sér 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

f) Starfsmenn fyrirtækisins gera ekki kröfu um að fyrirtækið sé með skipulagða 

öryggisstjórnun 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

g) Aðrar ástæður, vinsamlegast tilgreinið: 
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42. Fyrirtæki mitt myndi innleiða skipulagða öryggisstjórnun ef: 

a) Stjórnendur/eigendur myndu sjá aukinn fjárhagslegan ávinning af því 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

b) Fyrirtækinu yrði boðinn stuðningur og þjálfun frá opinberum stofnunum eins og 

Vinnueftirliti ríkisins 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

c) Verkkaupar krefðust þess að unnið væri eftir skipulagðri öryggisstjórnun í útboðsgögnum 

og verklýsingu 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

d) Stjórnendur/eigendur finndu  fyrir vaxandi kröfu frá starfsmönnum fyrirtækisins að vinna 

eftir skipulagðri öryggisstjórnun 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

□ □ □ □ □ 

e) Aðrar ástæður, vinsamlegast tilgreinið: 

 

43. Hversu líklegt/ólíklegt telur þú að fyrirtæki þitt komi til með að innleiða skipulagða 

öryggisstjórnun 

a) Næsta árið? 

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki né Frekar líklegt Mjög líklegt 

□ □ □ □ □ 

b) Næstu 5 ár? 

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki né Frekar líklegt Mjög líklegt 

□ □ □ □ □ 

c) Næstu 10 ár? 

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki né Frekar líklegt Mjög líklegt 

□ □ □ □ □ 
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Viðauki B – Tafla fengin frá Hagstofu Íslands um heildarfjölda starfsmanna 

innan hverrar atvinnugreinar í byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerð (ISAT númer 41-43), greint niður eftir stærð 

fyrirtækja 
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  1-9 starfsmenn 10-49 starfsmenn 50-249 starfsmenn 250+ starfsmenn 

Lýsing 
Fjöldi 

fyrirtækja 
Fjöldi 

starfsmanna 
Fjöldi 

fyrirtækja 
Fjöldi 

starfsmanna 
Fjöldi 

fyrirtækja 
Fjöldi 

starfsmanna 
Fjöldi 

fyrirtækja 
Fjöldi 

starfsmanna 

Þróun 
byggingarverkefna 

2 10 1 14 - - - - 

Bygging íbúðar- og 
atvinnuhúsnæðis 

943 1829 56 880 7 576 1 285 

Vegagerð 27 91 5 143 - - - - 

Brúarsmíði og 
jarðgangagerð 

3 5 2 39 - - - - 

Gerð 
þjónustumannvirkja 
fyrir vatn 

4 10 - - - - - - 

Bygging 
þjónustumannvirkja 
fyrir rafmagn og 
fjarskipti 

2 3 - - - - - - 

Gerð vatnsmannvirkja 2 8 - - - - - - 

Bygging annarra 
ótalinna mannvirkja 

19 55 3 62 - - - - 

Niðurrif - - 1 10 - - - - 

Undirbúningsvinna á 
byggingarsvæði 

73 180 1 12 - - - - 

Tilraunaboranir og 
borvinna 

6 11 - - 1 85 - - 

Raflagnir 282 620 24 498 2 118 - - 

Pípulagnir, uppsetning 
hitunar- og 
loftræstikerfa 

191 403 16 212 - - - - 

Önnur uppsetning í 
mannvirki 

3 10 - - - - - - 

Múrhúðun 105 185 2 29 - - - - 

Uppsetning innréttinga 105 159 3 47 - - - - 

Lagning gólfefna og 
veggefna 

46 84 2 21 - - - - 

Málningarvinna 203 448 2 25 - - - - 

Glerjun 6 10 - - - - - - 

Annar frágangur 
bygginga 

8 17 1 19 - - - - 

Vinna við þök 10 28 1 15 - - - - 

Önnur ótalin sérhæfð 
byggingarstarfsemi 

246 517 11 213 1 74 - - 
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Viðauki C – Allar niðurstöður könnunarinnar sem var gerð á stöðu 

öryggismála meðal íslenskra fyrirtækja í mannvirkjagerð 
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1. hluti: Bakgrunnur svarenda 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

 

 

2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

 

 

3. Hver er menntun þín? 

Merktu (x) við hæsta stig þinnar menntunar 
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4. Hver er starfsaldur þinn innan fyrirtækisins? 

 

 

 

2. hluti: Almennar spurningar er varða öryggismenningu 

fyrirtækisins og þekkingu á hugtökum 

 

5. Hver er fjöldi starfsmanna að jafnaði í fyrirtækinu? 
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6. Hvar á landinu eru höfuðstöðvar fyrirtækisins? 

 

 

7. Hversu mikla/litla ábyrgð finnst þér fyrirtækið taka á öryggi starfsmanna? 

 

 

8. Hafa orðið vinnuslys hjá þínu fyrirtæki undanfarin 10 ár? 
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9. Hafa slysin verið tilkynnt til Vinnueftirlits ríkisins? 

 

 

10. Veist þú hvað hugtakið ÖHU merkir? 

 

 

11. Gefðu sjálfum þér einkunn fyrir hversu litla/mikla þekkingu þú telur þig hafa á 

ÖHU-málum? 
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12. Þekkir þú til núll-slysa stefnu? 

 

 

13. Gefðu sjálfum þér einkunn fyrir hversu litla/mikla þekkingu þú telur þig hafa á 

núll-slysa stefnu? 

 

 

14. Hver, ef einhver, af eftirfarandi skýringum telur þú að sé algengasta orsök vinnu-

streitu starfsmanna  í íslenskum byggingariðnaði í dag? 
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Takmarkuð tækifæri á að stjórna eigin vinnu

Vinnuálag
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15. Hver, ef einhver, af eftirfarandi skýringum telur þú að sé algengasta orsök 

vinnuslysa  í íslenskum byggingariðnaði í dag? 

 

 

16. Telur þú að starfsumhverfið hjá þínu fyrirtæki ýti undir vinnustreitu starfsmanna? 

 

 

17. Telur þú að áhugi stjórnenda á öryggismálum sé undirstaða öryggishegðunar 

starfsmanna? 
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Ekki farið eftir vinnureglum fyrirtækisins
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18. Finnst þér að stundum sé nauðsynlegt að slaka á öryggiskröfum til að koma 

verkefnum frá? 

 

 

19. Eru persónuhlífar sem uppfylla grunnkröfur um heilsu og öryggi aðgengilegar hjá 

þínu fyrirtæki? 

 

 

20. Er passað upp á að starfsmenn noti persónuhlífar hjá þínu fyrirtæki? 
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21. Er auðvelt að ná til einhvers (öryggisfulltrúa) sem getur svarað ef menn vilja spyrja 

um eitthvað varðandi öryggi? 

 

 

22. Hafa starfsmenn á vegum Vinnueftirliti ríkisins komið á byggingarvinnustaði hjá 

þínu fyrirtæki til að sjá til þess að farið sé eftir lögum og reglum? 

 

 

23. Er Vinnueftirliti ríkisins tilkynnt um framkvæmdir áður en vinna er hafin á nýjum 

byggingarvinnustað hjá þínu fyrirtæki, þegar það á við? 
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24. Er haldin innri skrá yfir slys, næstum slys, óhöpp og/eða hættulegar aðstæður hjá 

þínu fyrirtæki? 

 

 

25. Síðan hvenær hefur sú skrá verið haldin? 

Frá 1999 

Frá 2000 

Frá 2000 

Frá 2002 

Frá 2006 

Frá 2007 

Frá 2008 

Frá 2010 

Frá 2012 

Frá 2013 

 

26. Telur þú vera gagn af skráningu slíkra gagna? 
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27. Er unnið eftir einhvers konar öryggisstefnu í þínu fyrirtæki? 

 

 

3. hluti: Fyrirtæki með skipulagða öryggisstjórnun 

 

28. Hvaða ár hófst skipulögð öryggisstjórnun í þínu fyrirtæki? 

 

 

29. Hversu miklu/litlu máli skiptir það þig að fyrirtækið sé með skipulagða 

öryggisstjórnun? 

 

61,7% 

38,3% 
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3% 45% 52% 
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Mjög litlu Frekar litlu Hvorki né Frekar miklu Mjög miklu



 

124 

 

30. Gefðu sjálfum þér einkunn fyrir hversu litla/mikla þekkingu þú telur þig hafa á 

þeirri öryggisstjórnun sem unnið er eftir hjá þínu fyrirtæki? 

 

 

31. Slysatíðni minnkar ekki þótt við séum með öryggisstjórnun, miðað við þá aðferð 

sem notuð er hjá mínu fyrirtæki í dag? 

 

 

32. Ert þú sem stjórnandi fyrirtækisins virkur í öryggisstarfinu? 

 

 

3% 14% 52% 31% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mjög litla Frekar litla Hvorki né Frekar mikla Mjög mikla

50% 21% 14% 7% 7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála
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33. Sérð þú til þess sem stjórnandi fyrirtækisins að verkstjórar séu virkir í 

öryggisstarfinu? 

 

 

34. Eru öryggismál alltaf á dagskrá á öllum vinnustaðafundum hjá þínu fyrirtæki? 

 

 

35. Hversu mörg verk í heildina hafa verið unnin eftir skipulagðri öryggisstjórnun á 

síðustu 10 árum hjá þínu fyrirtæki? 

Svör á breiðu bili, frá 5 til 1500 á hverju ári. 
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36. Ný verkefni hjá mínu fyrirtæki verða unnin samkvæmt skipulagðri 

öryggisstjórnun? 

 

 

37. Mitt fyrirtæki mælir frammistöðu þeirra verkefna sem unnin eru eftir skipulagðri 

öryggisstjórnun? 

 

 

38. Hefur orðið fjárhagslegur ávinningur með notkun öryggisstjórnunar í þínu 

fyrirtæki? 

 

3% 7% 55% 34% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála
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39. Er fyrirtæki þitt með vottað stjórnunarkerfi (t.d. gæðastjórnunarkerfi, umhverfis-

stjórnunarkerfi, stjórnunarkerfi heilsu og öryggis á vinnustað o.s.frv.)? 

 

 

40. Er unnið að innleiðingu stjórnunarkerfis í þínu fyrirtæki sem tekur mið af 

stjórnunarstöðlum (t.d. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 o.s.frv.)?  
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4. hluti: Fyrirtæki sem eru ekki með skipulagða öryggis-

stjórnun: 

 

41. Fyrirtæki mitt er ekki með skipulagða öryggisstjórnun af því að? 

 

 

42. Fyrirtæki mitt myndi innleiða skipulagða öryggisstjórnun ef: 

 

 

7% 

7% 

13% 

14% 

20% 

29% 

14% 

20% 

20% 

14% 

33% 

7% 

29% 

47% 

33% 

20% 

50% 

50% 

20% 

20% 

43% 

13% 

7% 

7% 

7% 

13% 

29% 

13% 
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Starfsmenn fyrirtækisins gera ekki kröfu um að
fyrirtækið sé með skipulagða öryggisstjórnun

Verkkaupar gera ekki kröfur í útboðsgögnum og
verklýsingu til öryggismála þeirra verka sem

fyrirtækið tekur að sér

Skortur er á þjálfun/kennslu í öryggismálum á Íslandi

Öryggisstjórnun er of dýr í innleiðingu

Sú almenna skynsemi sem er til staðar hjá
fyrirtækinu varðandi öryggismál, uppfyllir þarfir

okkar til  að forðast slys

Engin ástæða til þess

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála

13% 6% 
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skipulagðri öryggisstjórnun

Verkkaupar krefðust þess að unnið væri eftir
skipulagðri öryggisstjórnun í útboðsgögnum og

verklýsingu

Fyrirtækinu yrði boðinn stuðningur og þjálfun frá
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Stjórnendur/eigendur myndu sjá aukinn
fjárhagslegan ávinning af því

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála
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43. Hversu líklegt/ólíklegt telur þú að fyrirtæki þitt komi til með að innleiða skipulagða 

öryggisstjórnun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

15% 

47% 

20% 

23% 

7% 

40% 

31% 

20% 

8% 

20% 

20% 

23% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Næstu 10 ár?

Næstu 5 ár?

Næsta árið?

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki né Frekar líklegt Mjög líklegt



 

130 
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Viðauki D – Töflur sem sýna sundurliðun á bótum vegna læknis- og 

sjúkrakostnaðar og bótum vegna framfærslu sbr. ársreikning 

Slysatrygginga 2013 
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Bætur vegna læknis- og sjúkrakostnaðar 

Atvinnurekendur aðrir en bændur   

Læknisvottorð 970 kr. 

Sjúkraþjálfun 2.212.829 kr. 

Læknishjálp 140.689 kr. 

Lyf og umbúðir 17.229 kr. 

Gervilimir og gervitennur 91.393 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga á eigin bifreið 27.589 kr. 

Samtals  2.490.699 kr. 

 

Launþegar - sjómenn   

Læknisvottorð 63.775 kr. 

Sjúkraþjálfun 10.902.036 kr. 

Viðgerðir á tönnum 1.301.956 kr. 

Læknishjálp 3.227.908 kr. 

Lyf og umbúðir 1.676.742 kr. 

Gervilimir og gervitennur 33.601.705 kr. 

Heilsustofnun NFLÍ 90.480 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga á eigin bifreið 775.327 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga v/áætlunarferða 278.383 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga v/leigubíls 1.475 kr. 

Sjúkraflutningur 5.900 kr. 

Samtals  51.925.687 kr. 

 

Launþegar aðrir en sjómenn   

Læknisvottorð 579.190 kr. 

Sjúkraþjálfun 96.163.310 kr. 

Viðgerðir á tönnum 4.233.299 kr. 

Læknishjálp 20.863.196 kr. 

Lyf og umbúðir 5.961.645 kr. 

Gervilimir og gervitennur 28.285.306 kr. 

Sjúkrahúsvist 479.843 kr. 

Heilsustofnun NFLÍ 354.255 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga á eigin bifreið 2.504.121 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga v/áætlunarferða 1.531.154 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga v/leigubíls 104.195 kr. 

Sjúkraflutningur 401.815 kr. 

Réttindi vegna milliríkjasamninga 3.555.540 kr. 

Ýmis kostnaður 12.550 kr. 

Samtals  165.029.419 kr. 

 

Íþróttamenn í vinnu   

Sjúkraþjálfun 28.350 kr. 

Sjúkraflutningur 5.500 kr. 

Samtals 33.850 kr. 
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Bændur, makar og börn 13 - 17 ára   

Læknisvottorð 5.180 kr. 

Sjúkraþjálfun 1.206.277 kr. 

Viðgerðir á tönnum 48.150 kr. 

Læknishjálp 332.678 kr. 

Lyf og umbúðir 49.601 kr. 

Gervilimir og gervitennur 2.722.157 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga á eigin bifreið 107.424 kr. 

Ferðakostn. sjúklinga v/áætlunarferða 263.940 kr. 

Samtals  4.735.407 kr. 

 

Lausavinna   

Sjúkraþjálfun 70.161 kr. 

Samtals  70.161 kr. 

 

Bætur vegna framfærslu 

Atvinnurekendur aðrir en bændur   

Aldurstengd örorkuuppbót slysaörorkuþega 0 kr. 

Dánarbætur , 8 ára greiðslur 451.020 kr. 

Barnalífeyrir v/andláts 805.600 kr. 

Örorkulífeyrir 4.924.845 kr. 

Barnalífeyrir v/örorku 352.450 kr. 

Örorkubætur, eingreiðslur 5.262.691 kr. 

Dagpeningar  (greitt til sjálfst. atv.rek. og fyri 385.358 kr. 

Samtals  12.181.964 kr. 

 

Launþegar - sjómenn   

Aldurstengd örorkuuppbót slysaörorkuþega 0 kr. 

Dánarbætur , 8 ára greiðslur 1.804.080 kr. 

Barnalífeyrir v/andláts 981.825 kr. 

Örorkulífeyrir 8.089.889 kr. 

Barnalífeyrir v/örorku 1.147.980 kr. 

Örorkubætur, eingreiðslur 30.791.996 kr. 

Dagpeningar (greitt til einstaklinga) 7.961.813 kr. 

Dagpeningar  (greitt til sjálfst. atv.rek. og fyri 6.952.546 kr. 

Samtals  57.730.129 kr. 

 

Launþegar aðrir en sjómenn   

Aldurstengd örorkuuppbót slysaörorkuþega 0 kr. 

Dánarbætur , 8 ára greiðslur 4.134.350 kr. 

Barnalífeyrir v/andláts 2.190.225 kr. 

Örorkulífeyrir 20.815.089 kr. 

Barnalífeyrir v/örorku 5.977.038 kr. 

Örorkubætur, eingreiðslur 161.053.244 kr. 

Dagpeningar (greitt til einstaklinga) 22.012.707 kr. 

Dagpeningar  (greitt til sjálfst. atv.rek. og fyri 37.937.700 kr. 

Samtals  254.120.353 kr. 
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Íþróttamenn í vinnu   

Aldurstengd örorkuuppbót slysaörorkuþega 0 kr. 

Örorkubætur, eingreiðslur 422.512 kr. 

Samtals 422.512 kr. 

 

Bændur, makar og börn 13 - 17 ára   

Aldurstengd örorkuuppbót slysaörorkuþega 0 kr. 

Örorkulífeyrir 2.349.672 kr. 

Örorkubætur, eingreiðslur 576.402 kr. 

Dagpeningar  (greitt til sjálfst. atv.rek. og fyri 2.688.669 kr. 

Samtals  5.614.743 kr. 

 




