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Útdráttur  

Í kjölfar bankahrunsins í október 2008 og fram á árið 2009 jókst atvinnuleysi 

gríðarlega á Íslandi eftir að hafa verið tiltölulega stöðugt árin á undan. Í því samhengi 

var rannsakað hvort menntun hafi haft raunveruleg og marktæk áhrif á 

atvinnuleysislíkur þegar illa áraði efnahagslega. Velt var upp spurningum um hvort 

aukin menntun hafi jákvæð áhrif á atvinnuleysislíkur þegar hagsveifluatvinnuleysi á 

sér stað. Jafnframt hvort þeir sem frekari menntun höfðu ættu auðveldara með að laga 

sig að breyttum aðstæðum. Þar að auki var spurt hvort menntun skipti raunverulega 

sköpum og þá jafnvel eftir því hvert eðli hennar er. 

Litið var á gögn frá Hagstofu Íslands og Vinnumálastofnun en helstu niðurstöður voru 

þær að aukin menntun dregur töluvert úr líkum á atvinnuleysi þegar djúpar hagsveiflur 

eiga sér stað. Háskólamenntaðir eru því í minnstri hættu á atvinnuleysi þegar 

atvinnuleysi eykst mikið en þegar betur árar er ekki mikill munur milli hópa. 

Háskólamenntun fylgir atvinnuleysisþróun mismikið og fer það eftir eðli starfa 

hvernig sveiflurnar eru en minnkar hún þó alltaf líkur á atvinnuleysi. 

Grunnskólamenntaðir eru almennt í mestri hættu á atvinnuleysi og þegar 

efnahagsástand versnar eykst atvinnuleysi þeirra hraðar en hjá meira menntuðum. 

Mikilvægi menntunar er því mjög greinileg og ætti að hvetja fólk áfram til að auka við 

mannauð sinn.  
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1 Inngangur 

Menntun er álitin góð fjárfesting til framtíðar enda er fórnarkostnaður menntunar alla 

jafna lítill miðað við ávinning þann sem vænta má. Hluti af ávinningnum felst í þeirri 

staðreynd að einstaklingar eru í minni hættu á að verða atvinnulausir ef þeir auka 

menntun sína. Íslenskt efnahagslíf gekk í gegnum miklar breytingar árið 2008 vegna 

hruns bankanna og í kjölfarið jókst atvinnuleysi mjög eftir að hafa verið stöðugt árin á 

undan. Fjármálakreppan fór þá að hafa töluverð áhrif á líf margra íslenskra 

fjölskyldna, sem sést á því að í kjölfar aukins atvinnuleysis og lækkandi kaupmáttar 

tekna þeirra sem í vinnu voru dróst einkaneysla saman um fimmtung 

(Fjármálaráðuneytið, 2009:2).  

Því má spyrja: Hefur aukin menntun jákvæð áhrif á atvinnuleysislíkur þegar 

atvinnuleysi eykst mikið vegna hagsveiflna, á þann hátt að hún dragi úr líkum á 

atvinnuleysi eða stytti lengd þess hjá þeim sem fyrir því verða og eru 

háskólamenntaðir? Eða er það kannski svo að þeir meira menntuðu eigi erfiðara með 

að flytja sig milli starfa ef miklar breytingar verða í ytra umhverfi atvinnurekstrarins? 

Eða skiptir menntun kannski ekki sköpum við þessar aðstæður? Jákvæð áhrif 

menntunar ættu að birtast í lægra hlutfalli atvinnulausra háskólamenntaðra heldur en 

minna menntaðra og jafnframt ættu háskólamenntaðir síður að verða fyrir 

langtímaatvinnuleysi.  

Menntun á háskólastigi er mismunandi og áhrif hennar geta verið ólík allt eftir eðli 

hennar og tengdum störfum. Ætla má að sumir hópar séu sérstaklega viðkvæmir fyrir 

hagsveiflum á meðan aðrir finna minna fyrir þeim. Bornir verða saman ólíkir 

háskólamenntaðir hópar, hjúkrunarfræðingar og ljósmæður og viðskipta- og 

hagfræðingar til að sjá hvort ávinningur af menntun þeirra sé ólíkur.  

Áhrif vergrar landsframleiðslu á atvinnuleysisþróun verður jafnframt skoðuð og þá 

hvort mikil fylgni sé þar á milli. Að auki verður litið á raungengisþróun hlutfallslegs 

launakostnaðar, innflutning og útflutning og hvort þróun þeirra hafi verið sambærileg 

atvinnuleysisþróun í kjölfar versnandi efnahagsástands.    
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2 Menntun 

Fórnarkostnaður í formi tapaðra atvinnutekna meðan á námi stendur fylgir menntun en 

þrátt fyrir það hafa margir Íslendingar undanfarin ár kosið að mennta sig á ýmsum 

skólastigum. Á sama tíma hafa ýmsir aðilar til dæmis Alþýðusamband Íslands (e.d.) 

hvatt fólk til menntunar því talið er að með menntun bæti fólk stöðu sína á 

vinnumarkaði. Eflingu og aukningu á menntun hafa einstaklingar síðan notað til að 

standa betur að vígi í samkeppni sem ríkt hefur um góð störf og til að verða 

framleiðnara (Moen, 1999). Fjöldi útskrifaðra úr ýmsum skólastigum hefur farið 

vaxandi og ofmenntun því jafnvel farin að eiga sér stað. 

 

2.1 Fjöldi útskrifaðra 

Mikil áhersla á menntun hefur greinilega skilað sér því Ísland hefur verið með mjög 

hátt nettó útskriftarhlutfall fyrstu háskólagráðu 63,1% miðað við 38,7% meðaltal hjá 

OECD-löndunum. Hafa konur verið sérstaklega áberandi í þeim hópi en 

útskriftarhlutfall þeirra er 88,7% miðað við 39,5% karla (Hagstofa Íslands, 2009). 

Fjöldi útskriftarnema jókst milli ára flest skólaárin á tímabilinu 2000-2008, sjá mynd 

2.1. Skiptir þá skólastig engu máli því sama þróun var í framhaldsskólum, á 

viðbótarstigi, háskólastigi og doktorsstigi. Hlutfallsleg aukning var langmest á 

doktorsstigi en útskrifuðum fjölgaði á tímabilinu 2000-2008 um 460,0%, eða úr 5 uppí 

23. Mesta aukningin í fjölda var aftur á móti á háskólastigi þar sem útskrifuðum 

fjölgaði um 1.554 milli skólaáranna 2000-2001 og 2007-2008 (Hagstofa Íslands, e.d.: 

2). 
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Mynd 2.1 Þróun fjölda útskriftarnema 2000-2008.1 
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Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

2.2 Ástæður aukinnar menntunar  

Aukinn áhugi á menntun hefur orðið til vegna þess að einstaklingar sjá fram á að 

hagrænn/efnahagslegur kostnaður, þar á meðal fórnarkostnaður, vegna menntunar er 

minni en ávinningur sem þeir vonast til að fá að teknu tilliti til áhættu. Áhættan getur 

meðal annars falist í því að langur tími líður frá ákvörðun þar til niðurstaða kemur í 

ljós, því menntun tekur tíma. Telja Boeri og van Ours (2008) að einstaklingar muni 

því auka menntun sína meðan núvirði aukningar er hærra heldur en núvirði þess að 

sleppa menntuninni. Samkvæmt Ehrenberg og Smith (2006) er núvirtur ávinningur í 

formi hærri framtíðartekna, aukinni starfsánægju og meiri ánægju með það sem gert er 

í frítíma. 

Talið er að menntun auki jafnframt líkur einstaklinga á að halda vinnu sinni því talið 

er að með auknum mannauði dragi úr líkum þess að fyrirtæki reki viðkomandi. 

Francesconi, Orszag, Phelps og Zoëga (2000) komust að því að vegna hærri kostnaðar 

við þjálfun minna menntaðra væru meiri líkur á að þeir héldust atvinnulausir heldur en 

meira menntaðir. Með ráðningu meira menntaðra spöruðu fyrirtæki fjármagn, og 

þjálfun tæki að auki tíma sem eykur virði meira menntaðra. Jafnframt sýndu þeir fram 
                                                 
1 Tölur frá skólaárum á log-skala. 
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á marktækan mun á líkum þess að vera sagt upp milli minna og meira menntaðra, þar 

sem minnst menntuðu voru í mestri hættu. Mincer komst að svipaðri niðurstöðu en 

hann taldi 170% meiri líkur á því að minnst menntuðu hóparnir yrðu atvinnulausir 

heldur en meira menntuðu (Francesconi o.fl., 2000). Moen (1999) var ekki alveg 

sammála, nefndi hann að í vestur-Evrópu jókst atvinnuleysi á áttunda áratug 20. aldar 

og þrátt fyrir aukningu á menntunarstigi hélst atvinnuleysisstig hátt. Löndin í 

Skandinavíu lentu að hans sögn í því sama seint á níunda og snemma á tíunda áratug 

20. aldar. Erfitt er því að alhæfa um áhrif menntunar á atvinnuleysi og skoða verður 

stöðu hvers vinnumarkaðar fyrir sig. 

 

2.3 Þróun menntunar 

Menntunarverðbólga gæti verið til staðar hérlendis því mikill fjöldi hefur aflað sér 

menntunar undanfarin ár og í kjölfarið eru vinnuveitendur farnir að gera sífellt meiri 

kröfur um menntun. Þessar kröfur eru settar fram því ekki dugar lengur að vera 

háskólamenntaður heldur er farið fram á framhaldsmenntun vegna þess fjölda sem 

lokið hefur grunnháskólamenntun (Þórólfur Matthíasson, 2009). Offjárfesting í 

menntun getur líka hafa átt sér stað undanfarin ár því samkvæmt Moen (1999) getur 

mikil samkeppni um viss störf leitt til þess að laun hækki jafn hratt og jaðarframleiðni, 

en við það hverfa jákvæð ytri áhrif sem fyrirtæki hefðu annars notið. Menntunarstig 

getur þannig hafa farið yfir hagkvæmt stig með offjárfestingu í menntun. Fækkun í 

minnst menntaða hópnum getur samkvæmt Ehrenberg og Smith (2006) orðið til þess 

að erfiðara er að manna vissar stöður líkt og gerðist á Íslandi árið 2007 þegar erlent 

vinnuafl vann störf sem Íslendingar vildu ekki vinna. Ætla má því að hlutfallsleg laun 

milli menntunarhópanna hafi breyst og jafnvel dregist saman. Breytingar hafa 

jafnframt átt sér stað á eftirspurn sumrar menntunar vegna þess að dregið hefur úr þörf 

á einstaklingum með vissa menntun, til dæmis hefur meiri ásókn í skóla orðið til þess 

að meiri þörf er á kennurum heldur en áður. Væntur ávinningur af háskólamenntun 

getur því hafa breyst hjá sumum einstaklingum í byrjun árs 2010 vegna minni þarfar á 

menntun þeirra.  
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3 Vinnumarkaður og atvinnuleysi á Íslandi 

Til að skilja betur undirliggjandi þætti atvinnuleysis á Íslandi í kjölfar efnahagslegra 

breytinga ársins 2009 og aukins atvinnuleysis er gott að líta á þróun 

vinnumarkaðarins. Er það nauðsynlegt til að sjá hvernig staðan var áður, hvers konar 

breytingar hafi átt sér stað á vinnumarkaði á árinu 2009 og til hvers megi rekja þær. 

 

3.1 Vinnuafl 

Vinnuafl er skilgreint samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.: 2) sem sá hluti mannfjöldans 

sem er vinnufær og á aldrinum 16-74 ára, er í vinnu eða atvinnulaus og er tilbúinn til 

starfa. Samsetningu vinnuafls má lýsa með jöfnunni:  

L = E + U 

Þar sem L stendur fyrir vinnuafl, E er sá fjöldi sem hefur vinnu og U er fjöldi 

atvinnulausra. Atvinnuleysisstig, u, má síðan skilgreina sem hlutfallið:  

u = U / L 

Þar sem atvinnuleysisstig er hlutfall atvinnulausra af vinnuafli. 

Atvinnuþátttaka , p , er skilgreind sem hlutfall vinnuafls af mannfjölda P: 

p = L / P 

Þrátt fyrir að sífellt fleiri kjósi að mennta sig hefur atvinnuþátttaka á vinnumarkaði 

verið tiltölulega stöðug á árunum 2003-2009, sjá mynd 3.1. Atvinnuþátttaka var lægst 

á því tímabili 78,9% á 1. ársfjórðungi 2004 en hæst 85,1% á 2. ársfjórðungi 2006 og 

2007. Nokkur breyting átti sér stað 2009 en á 1. ársfjórðungi fór hlutfallið í 79,5% 

sem var lægsta hlutfall í 5 ár. Mest fækkaði í aldurshópnum 16-24 ára og fækkaði 

körlum meira en konum, þrátt fyrir það voru þeir fleiri en konur. Atvinnuþátttaka jókst 

aftur á 2. og 3. ársfjórðungi 2009 en var þó eilítið lægri en á sama tíma 2008 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Mynd 3.1 Atvinnuþátttaka 2003-2009.2 
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Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Aukin menntun hefur því ekki áhrif á atvinnuþátttökuhlutfallið þó ætla mætti að það 

ykist hraðar vegna aukins fórnarkostnaðar sem fylgir meiri menntun. Þrátt fyrir þetta 

hefur fjöldi starfandi aukist töluvert, sjá mynd 3.2, þá sérstaklega hlutur 

háskólamenntaðra sem voru 24.000 árið 2000 en 50.200 af vinnuafli árið 2008.  

Háskólamenntaðir eru sá hópur sem stækkað hefur mest, jafnframt hefur starfs- og 

framhaldsmenntuðum fjölgað lítillega þrátt fyrir fækkun 2007-2008. Fjöldi 

grunnskólamenntaðra sveiflaðist meira en á heildina litið fækkaði þeim um 6.600 frá 

2000 til 2008 (Landshagir 2009, 2009). Háskólamenntaðir juku því hlutfall sitt en 

fækkun eða minni aukning í hinum hópunum varð til þess að atvinnuþátttökuhlutfall 

hélst tiltölulega jafnt. Fækkun í minna menntuðu hópunum og aukningu 

háskólamenntaðra má þá jafnvel rekja til þess að minna menntaðir hafa aflað sér 

menntunar og því færst upp í flokk háskólamenntaðra. Einnig getur verið að þeir sem 

farið hafa af vinnumarkaði séu frekar úr minna menntuðu hópunum tveimur og 

háskólamenntaðir hafi frekar komið aftur. En það gerðist í hinum OECD-ríkjunum á 

árunum 2004-2007 þegar atvinnustig jókst hjá meira menntuðum og minna menntaðir 

fóru frekar af vinnumarkaði (OECD, 2009).  

                                                 
2 Ársfjórðungslegar tölur, tölur fyrir 4. ársfjórðung 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 3.2 Skipting vinnuafls eftir menntun 2000-2008.3 
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Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

3.2 Atvinnuleysi 

Þegar skoðaðar eru tölulegar upplýsingar frá Hagstofu Íslands og Vinnumálastofnun 

er mikilvægt að átta sig á að notaðar eru mismunandi mælingar hjá þeim. Í gögnum 

Hagstofu Íslands er unnið með tölur sem fram koma í vinnumarkaðskönnunum, 

Vinnumálastofnun styðst hinsvegar við skráningar sem vinnumiðlunum berast. 

Skilgreining Hagstofu Íslands á atvinnuleysi hljóðar svo: 

Atvinnulausir teljast þeir sem ekki voru í starfi í viðmiðunarvikunni, geta 

hafið störf innan tveggja vikna frá því rannsóknin er gerð og uppfylla auk 

þess eitthver eftirfarandi skilyrða: 

1. Hafa verið virkir í atvinnuleit sl. fjórar vikur að viðmiðunarviku 

meðtalinni. 

2. Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja 

mánaða. 

3. Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa Íslands, e.d.: 2). 

                                                 
3 Árlegar tölur, tölur fyrir 2009 voru ekki tiltækar. 
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Vinnumálastofnun (2004) skilgreinir atvinnuleysi öðruvísi, þeir nota rauntölur um 

fjölda atvinnuleysisdaga, átta vinnustundir á dag, hjá þeim einstaklingum sem eru á 

skrá hjá vinnumiðlun allan mánuðinn. Samanlögðum heildarfjölda þessara 

atvinnuleysisdaga er síðan deilt í fjölda virkra daga í mánuðinum, út fæst þá fjöldi 

einstaklinga sem eru á atvinnuleysisskrá í viðkomandi mánuði. Er þeirri tölu síðan 

deilt í áætluð ársverk og hlutfall atvinnuleysis fundið þannig. 

Ólíkar skilgreiningarnar leiða til mismunandi mats á atvinnuleysishlutfallinu líkt og sjá 

má á samanburði áranna 2000-2008 á mynd 3.3. Töluverður munur er milli talna fyrir 

utan árin 2003 og 2004. Tölur Vinnumálastofnunar hafa það í eðli sínu að vera hærri 

þegar atvinnuleysi eykst og lægri þegar dregur úr atvinnuleysi, er þessu öfugt farið 

með tölur Hagstofu Íslands. Þetta má meðal annars rekja til þess að í tölum 

Vinnumálastofnunar geta verið einstaklingar sem fengið hafa vinnu en eru ekki búnir 

að afskrá sig hjá vinnumiðlun og einnig geta vinnumarkaðskannanir Hagstofu Íslands 

náð til einstaklinga sem búnir eru að missa vinnu en hafa ekki skráð sig hjá 

vinnumiðlun. Jafnframt getur verið að aðferð Vinnumálastofnunar vanmeti vinnuafl í 

uppsveiflu og ofmeti í niðursveiflu, því margir kjósa að hverfa af vinnumarkaði þegar 

illa árar (Seðlabanki Íslands, 2004).  

Þegar nánar er litið á samanburð talna frá Vinnumálastofnun og Hagstofu Íslands má 

sjá að mismunur milli talna hefur verið undir 1,0% allt fram til ársins 2006 þegar 

munurinn jókst gífurlega. Þetta má ef til vill rekja til þess að sumir einstaklingar þrátt 

fyrir að vera atvinnulausir veigra sér frá því að fara og skrá sig atvinnulausa hjá 

vinnumiðlunum Vinnumálastofnunar. Jafnframt gæti ástæðan verið sú að þeir telja sig 

ekki eiga rétt á atvinnuleysisbótum og því skrá þeir sig ekki þrátt fyrir að tala um sig 

sem atvinnulausa. Þeir segjast hinsvegar atvinnulausir í vinnumarkaðskönnunum 

Hagstofu Íslands og því skekkist heildarmyndin. 
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Mynd 3.3 Samanburður á atvinnuleysi eftir skilgreiningu 2000-2008.4 
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Heimildir: Hagstofa Íslands og Vinnumálastofnun. 

 

3.2.1 Tegundir atvinnuleysis 

Ekki er allt atvinnuleysi af sömu rót runnið og því er gagnlegt að skipta því upp í 

nokkrar gerðir eftir orsökum.  

Leitaratvinnuleysi verður til vegna þess að á ófullkomnum vinnumarkaði hafa 

vinnuafl og vinnuveitendur ekki fullkomnar upplýsingar um störf í boði eða 

vinnuaflsframboð. Einstaklingar hverfa því frá störfum í þeim tilgangi að leita sér að 

nýju starfi og gefa vinnuveitendur sér tíma til að finna rétta starfskraftinn. 

Leitaratvinnuleysi er því alltaf til staðar hjá öllum hópum óháð menntun, kyni og 

öðrum breytum. 

Hagsveifluatvinnuleysi myndast þegar samdráttur á sér stað í hagkerfi og dregur úr því 

þegar efnahagsástand batnar aftur.  

Kerfisbundið atvinnuleysi verður til þegar samdráttur verður í atvinnugrein og ekki er 

samræmi milli framboðs og eftirspurnar eftir hæfni vinnafls. Tilfæringar á markaði 

geta þó eytt þessari tegund af atvinnuleysi út ef laun eru sveigjanleg og 

flutningskostnaður er lágur (Ehrenberg, 2006). 

                                                 
4 Ársmeðaltöl, tölur fyrir 2009 voru ekki tiltækar. 
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Eðlislægt (eðlilegt) atvinnuleysi er alltaf til staðar, og er það talið vera 

atvinnuleysisstig sem rekja má til leitaratvinnuleysis sem minnst var á að ofan. Sé 

atvinnuleysi minna en eðlislægt fer að gæta yfirboðs í vinnuafl af hálfu fyrirtækja og 

launaverðbólga fer af stað. Sé atvinnuleysisstig hærra en eðlislægt reyna fyrirtæki að 

draga úr launakostnaði og hafa ýmis ráð til þess. Sé atvinnuleysisstig jafnt eðlislægu 

atvinnuleysisstigi er verðbólga jöfn væntri verðbólgu og aðilar vinnumarkaðarins eru 

sáttir við kaupmátt launa (DePrince Jr. og Morris, 2008). 

 

3.2.2 Þróun atvinnuleysis 

Atvinnuleysi breyttist lítillega á árunum 2002-2008 og samkvæmt Vinnumálastofnun 

(e.d.) var atvinnuleysi að meðaltali 1,2% frá janúar 2006 til október 2008, sjá mynd 

3.4. Hafði það þá lækkað úr 2,8% á tímabilinu 2002-2006, en samkvæmt 

Fjármálaráðuneytinu (2009:1) er talið að eðlislægt atvinnuleysisstig á Íslandi 2007 

hafi verið um 2,5-3,5%. Virðist þessi lækkun á atvinnuleysi vera lík niðurstöðu 

rannsóknar DePrince Jr. og Morris (2008) sem fundu neikvætt samband milli 

menntunar og atvinnuleysis í Bandaríkjunum. Þannig að hærra menntunarstig virtist 

leiða til lækkunar á atvinnuleysisstigi. Jafnframt komust Francesconi o.fl. (2000) að 

því í Bandaríkjunum að eðlislægt atvinnuleysisstig væri hærra fyrir minna menntaða 

heldur en meira menntaða. Hérlendis hefur menntunarstig vaxið á árunum 2002-2008. 

Um leið hefur atvinnuleysi minnkað og vinnuaflshlutfall haldist jafnt, getur það stutt 

við að eðlislægt atvinnuleysisstig hafi lækkað fram til 2008. Á árinu 2009 hækkaði 

atvinnuleysi hinsvegar gríðarlega en nánar verður fjallað um það í kafla 3.3.   
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Mynd 3.4 Mælt atvinnuleysi og árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 2002-2009.5 
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Heimildir: Seðlabanki Íslands og Vinnumálastofnun. 

 

3.3 Vinnumarkaður frá október 2008 til nóvember 2009 

Atvinnuleysi byrjaði að stigvaxa í október árið 2008 og fram á árið 2009 varð mikil 

uppsveifla atvinnuleysis sem náði hámarki í apríl þegar það mældist 9,1%, sjá mynd 

3.5. Atvinnuleysi ársins 2009 var að meðaltali 8,0% miðað við tölur frá janúar til 

nóvember frá Vinnumálastofnun yfir mælt atvinnuleysi, en 8,1% ef litið er til 

árstíðarleiðréttinga Seðlabanka Íslands (2009).  

Aukningu má rekja til hagsveifluatvinnuleysis vegna mikilla breytinga og samdráttar 

sem áttu sér stað í efnahagslífinu. Miðað við þessa miklu aukningu atvinnulausra má 

ætla að atvinnuleysi í öllum menntunarhópum hafi aukist á árinu. Áhrif menntunar á 

atvinnuleysi virðast hafa fjarað út því efnahagslegar breytingar urðu sterkari og 

yfirgnæfu jákvæð áhrif menntunar á atvinnuleysi. Samsetning vinnuafls er jafnframt 

tregbreytanleg en eftirspurn eftir vissum tegundum vinnuafls hefur dregist saman eða 

aukist varanlega. Vinnuaflsframboðið þarf tíma til að breytast og því mun jafnvægi 

ekki nást fyrr en eftir nokkuð langan tíma og á meðan verður eðlislægt atvinnuleysi 

hátt. Jafnframt má ætla að með batnandi hag dragist atvinnuleysi saman en þegar nýtt 

jafnvægi hefur myndast verður eðlislægt atvinnuleysis eflaust hærra en áður.  

                                                 
5 Mánaðarlegar tölur, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 3.5 Atvinnuleysi frá október 2008 til nóvember 2009.6 
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Heimild: Vinnumálastofnun. 

 

Ef litið er á langtímaatvinnuleysi óháð menntunarstigi sést að hlutfall þess af 

heildaratvinnuleysi hafði fyrir árið 2009 hæst verið 37,8% í apríl 2005, sjá mynd 3.6. 

Árið 2009 náði langtímaatvinnuleysi nýjum hæðum samkvæmt tölum frá 

Vinnumálastofnun þegar hlutfall þess af heildaratvinnuleysi var 53,8% í september. 

24,9% atvinnulausra höfðu þá verið atvinnulausir í 6 til 9 mánuði, 21,5% í 9 mánuði 

til eitt ár og 7,4% lengur en eitt ár. Ef nánar er litið á mynd 3.6 sést lækkun á hlutfalli 

langtímaatvinnulausra en fjöldi langtímaatvinnulausra hélst á þessum tíma tiltölulega 

jafn. Þessi lækkun kom til vegna þess að hlutfallsleg aukning varð meiri í öðrum 

hópum atvinnuleysis, en fjöldi langtímaatvinnulausra hélst á þessum tíma tiltölulega 

jafn líkt og sést á mynd 3.6. Á heildina litið jókst langtímaatvinnuleysi því gríðarlega 

á árinu, en nánar verður fjallað um það og tengsl við mismunandi menntunarhópa í 

kafla 4.3.  

                                                 
6 Mánaðarlegar tölur, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 3.6 Fjöldi og hlutfall langtímaatvinnulausra af atvinnulausum 2000-2009.7 
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7 Mánaðarleg gögn, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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4 Tengsl atvinnuleysis og menntunar 

Menntun er talin bæta hag einstaklinga líkt og áður hefur komið fram, því má telja að 

með aukinni menntun minnki líkur á atvinnuleysi samanber DePrince Jr. og Morris 

(2008) sem áður hefur verið vísað til. Háskólamenntaðir ættu því að vera í minnstri 

hættu á atvinnuleysi óháð kyni, aldri og öðrum breytum. Jafnframt ætti menntun að 

draga úr líkum á langtímaatvinnuleysi þó ekki sé víst að það eigi við þegar 

hagsveifluatvinnuleysi eykst mikið líkt og gerðist árið 2009. Vinnuveitendur eru þó 

alltaf sækjast eftir vinnuafli með mannauð sem nýtist í starfi, það ætti að hjálpa meira 

menntuðum í atvinnuleit. Aukinni menntun getur fylgt hærri launakostnaður sem 

vegur upp á móti því að þjálfun starfsmanna er dýr, á heildina litið getur því verið 

hagkvæmara að ráða meira menntaða.  

Grunnskólamenntaðir ættu að vera stærsti hópur atvinnulausra og 

langtímaatvinnulausra því þeir eru minnst menntaðir og ekki búnir að auka við 

mannauð sinn. Freistni getur jafnframt haft áhrif því samkvæmt Boeri og van Ours 

(2008) getur tilurð atvinnuleysisbóta leitt til þess að fjöldi fólks sé á bótum þrátt fyrir 

að geta fengið vinnu því bætur eru hærri en laun og lengir það atvinnuleysi þeirra enn 

frekar.  

 

4.1 Gögn 

Gögnin sem notuð verða koma frá Hagstofu Íslands og Vinnumálastofnun. Í gögnum 

frá Hagstofunni er menntun skipt í þrennt, grunnmenntun, starfs- og 

framhaldsmenntun og háskólamenntun. Aftur á móti er gögnum frá Vinnumálastofnun 

skipt í sjö hópa, þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, öðru námi á framhaldsskólastigi, 

vélstjórnar- og stýrimannanámi, iðnnámi, verslunarprófi, stúdentsprófi og 

háskólanámi. 

 

4.2 Atvinnuleysi allra hópa 

Stóraukning varð á atvinnuleysi hjá öllum menntunarhópum frá árinu 2008 til 2. 

ársfjórðungs ársins 2009 samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands líkt og sjá má á mynd 

4.1 (Ólafur Sigurðsson, 2009). Var mesta aukningin á tímabilinu frá 4. ársfjórðungi 

2008 yfir á 1. ársfjórðung 2009 hjá starfs- og framhaldsmenntuðum en atvinnuleysi 
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innan hópsins jókst um 3,7% milli ársfjórðunga miðað við vinnuaflstölur Landshaga 

2009 (2009) frá 2008, en tölur frá 2009 voru ekki tiltækar. Á sama tíma jókst 

atvinnuleysi um 2,8% hjá grunnmenntuðum og um 2,0% hjá háskólamenntuðum. 

Grunnmenntaðir voru með hæsta hlutfall atvinnulausra bæði árin og gnæfðu yfir hina 

tvo hópana, en á 2. ársfjórðungi 2009 voru 13,6% þeirra atvinnulausir. Næst komu 

starfs- og framhaldsmenntaðir með 8,1% atvinnuleysi innan hópsins og minnst 

atvinnuleysi var hjá háskólamenntuðum 4,6% af heildarvinnuafli þeirra. Á árinu 2008 

var atvinnuleysishlutfall starfs- og framhaldsmenntaðra og háskólamenntaðra svipað 

en atvinnuleysi jókst meira hjá fyrrnefnda hópnum 2009.  

 

Mynd 4.1 Samanburður á atvinnuleysi innan menntunarhópa eftir ársfjórðungum frá 

2008 til 2. ársfjórðungs 2009.8 
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Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Atvinnuleysi hjá minna menntuðum jókst því hlutfallslega meira en hjá 

háskólamenntuðum en þeir voru áfram með langlægsta atvinnuleysishlutfallið 

samanber mynd 4.1. Háskólamenntaðir voru með nánast sama atvinnuleysishlutfall á 

1. og 2. ársfjórðungi ársins 2009 og því má segja að mikil aukning atvinnuleysis hafi 

                                                 
8 Ársfjórðungslegar tölur, tölur fyrir 3. og 4. ársfjórðung 2009 voru ekki tiltækar. Vinnuaflstölur frá 
árinu 2008, tölur fyrir 2009 voru ekki tiltækar. 
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aðallega áhrif á minna menntaða. Dregur aukin menntun því greinilega úr líkum á því 

að fólk verði atvinnulaust þegar atvinnuleysi eykst hratt, svo að háskólamenntaðir hafa 

forskot á hina tvo menntunarhópana. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að bankakreppan 

hafði í för með sér að umsvif minnkuðu eða hurfu alveg í fyrirtækjum sem höfðu 

notað mjög mikið af menntuðu vinnuafli.  

Séu tölurnar bornar saman við almennt atvinnuleysisstig á árinu 2009 samkvæmt 

Hagstofu Íslands sést forskot háskólamenntaðra enn betur. Á 1. ársfjórðungi 2009 var 

almennt atvinnuleysisstig 7,1% en atvinnuleysi háskólamenntaðra var 4,4% sem er 

2,7% munur. Á 2. ársfjórðungi 2009 var einnig mikill munur, þá var almennt 

atvinnuleysisstig 9,1% en 4,6% hjá háskólamenntuðum. Atvinnuleysisstig 

háskólamenntaðra var því mun lægra en almennt atvinnuleysisstig á árinu 2009 og 

sýnir það að staða þeirra var umtalsvert betri heldur en hjá öðrum hópum á 

vinnumarkaðnum. Starfs- og framhaldsmenntaðir voru einnig með atvinnuleysisstig 

sem var örlítið lægra en almennt atvinnuleysisstig. Grunnmenntaðir voru hinsvegar 

töluvert yfir almennu atvinnuleysisstigi og þeir hafa hækkað hlutfallið upp því 

atvinnuleysisstig þeirra var um 3,1-4,5% hærra. Styður þetta ennfrekar að aukin 

menntun dregur úr líkum á atvinnuleysi svo um munar. Jafnframt getur þetta bent til 

meiri aðlögunar hjá háskólamenntuðum þannig að þeir hafi tekið við störfum þar sem 

minna menntaðir störfuðu áður og því frekar samlagast breyttum aðstæðum. 

Atvinnurekendur hafa eflaust frekar kosið meira menntaða starfskrafta sem í boði eru 

heldur en minna því þeim fylgir meiri mannauður líkt og áður hefur komið fram. 

 

4.3 Langtímaatvinnuleysi 
 

4.3.1 Upplýsingar frá Hagstofu Íslands 

Langtímaatvinnuleysi þekkist varla fyrir árið 2009 líkt og áður hefur komið fram og 

erfitt er að meta mun milli menntunarhópa fram til ársins 2009 vegna þessa. Á 1. 

ársfjórðungi 2009 voru menntunarhóparnir með áþekkt hlutfall langtímaatvinnuleysis, 

miðað við vinnuaflstölur frá árunum 2008, og var það líka svipað á árinu 2008. Á 2. 

ársfjórðungi 2009 urðu miklar breytingar líkt og sést á mynd 4.2 jukust líkur á að vera 

langtímaatvinnulaus mikið hjá grunnmenntuðum. Af þeim höfðu 2,6% af 

heildarvinnuafli hópsins verið atvinnulausir í 6 mánuði eða lengur á 2. ársfjórðungi 
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2009. Hlutfall langtímaatvinnulausra meðal starfs og framhaldsmenntaðra var 1,2% en 

0,8% hjá háskólamenntuðum. Hafði langtímaatvinnuleysi þá fjórfaldast milli 

ársfjórðunga hjá grunnmenntuðum, en töluvert minna hjá hinum hópunum (Ólafur 

Sigurðsson, 2009). Aukin menntun dregur því úr líkum þess að verða 

langtímaatvinnulaus og áhrifin eru mikil ef litið er á menntunarhópana. 

Háskólamenntun dregur því mest úr langtímaatvinnuleysi og er það jákvætt fyrir þá 

sem aflað hafa sér þess konar menntunar. 

 

Mynd 4.2 Samanburður á langtímaatvinnuleysi innan menntunarhópa eftir 

ársfjórðungum frá 2008 til 2. ársfjórðungs 2009.9 
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Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

4.3.2 Upplýsingar frá Vinnumálastofnun 

Sé litið á upplýsingar frá Vinnumálastofnun um langtímaatvinnuleysi þeirra sem voru 

að fullu atvinnulausir 2009 má sjá á mynd 4.3 að hlutfall háskólamenntaðra hélst 

tiltölulega jafnt frá apríl fram í ágúst. Grunnskólamenntaðir voru langstærsti hópur 

langtímaatvinnulausra að fullu á tímabilinu og var hlutfall þeirra um 52,7% til 58,9% 

af heildinni, gnæfðu þeir langt yfir aðra hópa sem er í samræmi við upplýsingar frá 

                                                 
9 Ársfjórðungslegar tölur, tölur fyrir 3. og 4. ársfjórðung 2009 voru ekki tiltækar. Vinnuaflstölur frá 
árinu 2008, tölur fyrir 2009 voru ekki tiltækar. 
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Hagstofu Íslands. Iðnmenntaðir bættu við hlutfall sitt á árinu en aðrir hópar héldu 

hlutfalli sínu af heild langtímaatvinnulausra tiltölulega jöfnu (Karl Sigurðsson, 2009).  

 

Mynd 4.3 Skipting langtímaatvinnuleysis að fullu atvinnulausir milli menntunarhópa, 

janúar til ágúst 2009.10 
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Langtímaatvinnuleysi bæði að hluta og heild jókst gífurlega frá janúar til júlí 2009, 

langtímaatvinnulausir voru 881 í janúar en 7.184 í júlí, breytingin birtist á ólíkan hátt 

hjá menntunarhópunum samanber mynd 4.4. 59,9% langtímaatvinnulausra í janúar 

voru grunnskólamenntaðir og lækkaði hlutfall þeirra niður í 52,7% í júlí. Því juku 

aðrir hópar greinilega hlutdeild sína. Á sama tíma breyttist hlutfall háskólamenntaðra 

af langtímaatvinnulausum lítið var 12,6% í janúar en 14,5% í júlí. Miklar breytingar 

urðu á langtímaatvinnuleysi iðnmenntaðra, þeir voru 9,1% í janúar en 15,7% í júlí. 

Hlutfall af heild langtímaatvinnuleysis hefur því lækkað hlutfallslega mest hjá 

grunnskólamenntuðum á meðan það hefur haldist svipað hjá háskólamenntuðum.  

 

                                                 
10 Tölur til loka árs 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 4.4 Skipting langtímaatvinnuleysis eftir menntunarhópum, janúar og júlí 2009. 
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4.4 Áhrif aldurs 

Sé litið á gögn frá Vinnumálastofnun um langtímaatvinnuleysi allra frá apríl til ágúst 

2009 sést að nokkur munur var milli menntunarhópa. Fjölmennustu hópar 

langtímaatvinnulausra voru grunnskólanám, iðnnám, stúdent og háskólanám, þær tölur 

verða skoðaðar. 

Yngsti hópurinn var fjölmennastur þegar litið er á langtímaatvinnuleysi þeirra sem 

lokið hafa grunnskólanámi og fækkar í flokknum eftir því sem hóparnir eldast. 

Langtímaatvinnuleysi allra hópa innan þessa flokks sýndu á tímabilinu jafna aukningu 

og enginn hópur skar sig úr hvað það varðar. 

Sé litið á iðnnám var hópurinn 30-49 ára fjölmennastur, en fast á eftir honum fylgdu 

50 ára og eldri. Jókst langtímaatvinnuleysi þessara tveggja hópa hraðar en hjá yngsta 

hópnum. Því virðist yngsti aldurshópurinn ekki hafa verið eins viðkvæmur fyrir 

breytingunum en erfitt er að alhæfa um það því einnig getur verið að hluti þeirra hafi 

farið af vinnumarkaði. 

Af þeim sem lokið hafa stúdentsprófi er hópurinn 30-49 ára fjölmennastur og eru 29 

ára og yngri eilítið fámennari. Hópur 50 ára og eldri sker sig þó algjörlega úr, þar 
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hefur fjöldi langtímaatvinnulausra haldist tiltölulega jafn og lágur á tímabilinu. 

Stúdentspróf virðist því hafa jákvæð áhrif á atvinnulíkur elsta aldurshópsins. 

Stærsti hópur langtímaatvinnulausra sem lokið hafa háskólanámi eru 30-49 ára og átti 

mesta aukningin sér stað í atvinnuleysi meðal þeirra á tímabilinu. Hinir hóparnir voru 

mun fjölmennari, en ef til vill má rekja það til þess hve háskólanám hefur aukist á 

síðastliðnum árum. Yngsti hópurinn hefur í litlu mæli klárað háskólanám vegna aldurs 

og 50 ára og eldri jafnvel lagt í minna mæli út í þess háttar nám. 

Í þessum fjórum menntunarhópum eru 30-49 ára yfirleitt fjölmennastir 

langtímaatvinnulausra frá apríl fram í ágúst 2009. Ef hins vegar er litið á heildarfjölda 

hvers hóps á sama tímabili sést að grunnskólamenntaðir voru langfjölmennasti 

hópurinn með 6.190 langtímaatvinnulausra, á meðan 30-49 ára voru 4.405 og 50 ára 

og eldri voru 2.379 (Karl Sigurðsson, 2009). 

 

4.5 Samantekt 

Á heildina litið hefur aukin menntun jákvæð áhrif á vinnumarkaðsstöðu viðkomandi 

einstaklinga. Grunnskólamenntaðir voru óháð efnahagsskilyrðum og lengd 

atvinnuleysis stærsti hópur atvinnulausra og það sést á háu atvinnuleysishlutfalli 

hópsins. Hlutfall starfs- og framhaldsmenntaðra var umtalsvert lægra og á því má sjá 

jákvæð áhrif menntunar. Í stöðugleika var lítill munur milli atvinnuleysis 

háskólamenntaðra og starfs- og framhaldsmenntaðra en þegar illa áraði í 

efnahagslífinu hafði háskólamenntun jákvæðustu áhrifin á atvinnuleysislíkur bæði til 

lengri og skemmri tíma. Þessi litla aukning atvinnulausra háskólamenntaðra getur líka 

eflaust á einhvern hátt bent til þess að háskólamenntaðir hafi betri tækifæri til að 

aðlagast þannig að þeir taki jafnvel störfum sem minna menntaðir unnu áður. Styður 

þetta við að háskólamenntun hefur sérlega jákvæð áhrif á atvinnuleysislíkur 

einstaklinga og ætti hún fyrir vikið að vera eftirsóknarverð. 

 

 

. 
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5 Munur milli háskólamenntaðra 

Þrátt fyrir að komið hafi í ljós að aukin menntun minnkar líkur á atvinnuleysi má gera 

ráð fyrir að með nánari skoðun á háskólamenntuðum sé að finna mun milli ólíkra hópa 

þeirra. Menntun háskólagenginna er margvísleg og þrátt fyrir að niðurstaðan sé sú að 

hjá hópnum dragi menntun úr líkum á atvinnuleysi má ætla að ekki sé eins sterkt 

samband þarna á milli hjá öllum háskólamenntuðum. Lægra atvinnuleysisstig 

háskólamenntaðra getur því verið mismunandi eftir því úr hvaða fögum þeir hafa 

útskrifast. Sumir háskólamenntaðir hópar starfa við þjónustu, aðrir við framleiðslu, 

sumir starfa aðallega hjá hinu opinbera, aðrir hjá einkafyrirtækjum eða hvoru tveggja. 

Því má ætla að áhrif menntunar séu ekki jafn sterk allsstaðar sérstaklega þegar dynja á 

fjármálakreppur líkt og á árinu 2008.   

Eins og áður hefur komið fram eru störf háskólamenntaðra ýmis konar og sum störf er 

einfaldlega ekki hægt að komast hjá að manna. Alltaf þarf að vera til staðar einhvers 

konar grunnþjónusta og einnig þurfa fyrirtæki og stofnanir að halda áfram að starfa 

þrátt fyrir minnkandi fjármagn. Í þessu samhengi má skoða umönnunarstörf líkt og 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sinna og svo hin margvíslegu störf sem viðskipta- 

og hagfræðingar sinna. Þetta eru hópar sem eru ólíkir en eiga þó báðir sameiginlegt að 

hafa lokið háskólanámi. Ætla má að hærra hlutfall ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga sé 

í störfum hjá ríkinu á meðan telja má að viðskipta- og hagfræðingar skiptist 

hlutfallslega jafnar niður á ríkið og einkafyrirtæki.  

 

5.1 Atvinnuleysi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

Hjúkrunarfræði hefur verið kennd í tveimur háskólum hérlendis auk þess sem 

einhverjir hafa sótt menntun erlendis. Samkvæmt skýrslu sem Aðalbjörg 

Finnbogadóttir og Jón Aðalbjörn Jónsson (2007) skrifuðu fyrir Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga og kom út 2007 voru starfandi hjúkrunarfræðingar 1. júní 2006 

2.689, en það var 86,7% atvinnuþáttaka og var skortur upp á 445,3 stöðugildi. 

Samsvaraði það því að 582 hjúkrunarfræðinga vantaði til starfa miðað við 

meðalstarfshlutfall ársins 2007. Gerð var spá til ársins 2015 og í henni var búist við 

áframhaldandi skorti á hjúkrunarfræðingum, 633 árið 2009 og 670 árið 2010.  
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Ef litið er á mynd 5.1 sést að atvinnuleysi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra náði toppi 

árið 2004 eftir að það hafði haldist tiltölulega jafnt (Vinnumálastofnun, e.d.). Féll það 

svo niður og hélst lágt til ársins 2008, en eftir það jókst atvinnuleysi gríðarlega.  

 

Mynd 5.1 Atvinnuleysi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 2001-2009.11 
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Heimild: Vinnumálastofnun. 

 

5.2 Atvinnuleysi viðskipta- og hagfræðinga 

Viðskiptafræði hefur verið kennd í þremur háskólum hérlendis og hagfræði í einum 

auk tengingar við nám í öðrum háskóla. Jafnframt hefur fólk sótt menntun erlendis og 

hefur því nokkur fjöldi útskrifast úr fræðigreinunum. Ekki er til skýrsla um skort eða 

ofmönnun hjá Félagi viðskipta- og hagfræðinga, og því erfitt að fullyrða um stöðu hjá 

þeim. Ætla má að frekar sé ofmönnun til staðar vegna fjöldans sem útskrifast hefur úr 

grunnmenntun frá háskólum innanlands.   

Þegar litið er á mynd 5.2 sést að aukning varð á atvinnuleysi viðskipta- og 

hagfræðinga á árunum 2001 til 2004, en eftir það minnkaði atvinnuleysi til ársins 

2007. Frá 2007 til 2008 tvöfaldaðist atvinnuleysið og frá 2008 til 2009 hefur það 

margfaldast (Vinnumálastofnun, e.d.). 

                                                 
11 Mánaðarlegar tölur, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 5.2 Atvinnuleysi viðskipta- og hagfræðinga 2001-2009.12 
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Heimild: Vinnumálastofnun. 

  

5.3 Samanburður milli hópanna 

Þegar litið er á upplýsingar um atvinnuleysi óháð lengd þess á níu ára tímabili frá 

2001 til 2009 sést að atvinnuleysi sveiflast svipað hjá hjúkrunarfræðingum og 

ljósmæðrum og viðskipta- og hagfræðingum. Atvinnuleysi hefur hjá hópunum komið í 

þónokkrum bylgjum sem hafa svipaða lögun og má eflaust útskýra það sem 

leitaratvinnuleysi á vissum tímabilum hjá báðum. Dró úr atvinnuleysi á árinu 2005 

einnig 2006, en aukning hófst árið 2007 hjá hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum en 

2008 hjá viðskipta- og hagfræðingum. Fjöldinn er þó ólíkur milli hópa þar sem 

atvinnulausir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru mun færri, þrátt fyrir það eru 

sveiflurnar svipaðar.  

Þegar litið er nánar á atvinnuleysisþróun beggja hópa frá október 2008 til nóvember 

2009 og þróun atvinnuleysis almennt, í upplýsingum frá Vinnumálastofnun, kemur í 

ljós að báðir hópar hafa tengsl við almenna þróun atvinnuleysis. Tengslin eru þó 

missterk. Tegund háskólamenntunar skiptir því máli þegar skoðuð eru tengsl við 

atvinnuleysi almennt.  

                                                 
12 Mánaðarlega tölur, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 5.3 Fylgni atvinnuleysis viðskipta- og hagfræðinga og almenns atvinnuleysis.13 

Heimild: Vinnumálastofnun. 

 

Hjá viðskipta- og hagfræðingum er mjög sterkt samband milli atvinnuleysis almennt 

og atvinnuleysis hjá þeim sem sést á mynd 5.3. Fjöldi atvinnulausra viðskipta- og 

hagfræðinga er töluvert meiri en hjá hinum hópnum. En sveiflur í atvinnuleysi þeirra 

eru hliðstæðar því sem almennt gerist þar sem R= 0,95 og mjög sterk jákvæð fylgni 

milli atvinnuleysis almennt og hjá hópnum. R2= 0,899 þannig að 89,9% af 

atvinnuleysi hjá viðskipta- og hagfræðingum má skýra af tengslum við aukið almennt 

atvinnuleysi, hópurinn er því viðkvæmur fyrir almennu atvinnuleysisstigi og sveiflast 

með því. 

Jákvæð fylgni þó ekki jafn sterk er milli þróunar atvinnuleysis hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæðra og atvinnuleysisþróunar almennt, sjá mynd 5.4, því R= 0,82. Aftur á móti 

er R2= 0,674 þannig að 67,4% af atvinnuleysi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra má 

tengja við aukningu almenns atvinnuleysisstigs.  

Draga virðist úr sambandi breytanna eftir því sem líður á árið 2009, jafnframt eftir því 

sem almennt atvinnuleysi eykst og sést það á ólíkri dreifingu gildanna eftir því sem 

atvinnuleysi eykst. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru því ekki í eins sterkum 

tengslum við almenna atvinnuleysisþróun og geta þá aðrar breytur eflaust haft meiri 

áhrif. 

                                                 
13 Mánaðarlegar tölur frá október 2008 til nóvember 2009, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 5.4 Fylgni atvinnuleysis hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og almenns 

atvinnuleysis.14 

Heimild: Vinnumálastofnun. 

 

5.4 Samantekt 

Segja má að atvinnuleysisþróun viðskipta- og hagfræðinga sé frekar í takt við almenna 

þróun atvinnuleysis, þegar hagsveifluatvinnuleysi á sér stað. Hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður hafa ekki eins sterka fylgni eins og áður hefur komið fram heldur eru 

sveiflur ólíkar því sem almennt gerist, ýmist aukning eða minnkun sérstaklega þegar 

atvinnuleysi er mikið. Ef til vill hefur sérstaða starfa þeirra áhrif því þau sinna 

grunnþjónustu í heilbrigðiskerfinu sem alltaf þarf að vera til staðar. Aðrir þættir heldur 

en hagsveiflur til dæmis hagræðing í rekstri stofnana eða spítala gæti líka haft mikil 

áhrif, þó ekki vinni allir á þeim stöðum. Hvorugur hópurinn er hólpinn fyrir aukningu 

atvinnuleysis vegna menntunar sinnar þrátt fyrir mismunandi eðli starfa þeirra. 

Háskólamenntun hefur því ekki aðeins jákvæð áhrif á atvinnuleysi heldur fer eðli 

áhrifanna eftir tegund menntunar. 

 

 

 

 
                                                 
14 Mánaðarlegar tölur frá október 2008 til nóvember 2009, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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6 Önnur tengsl atvinnuleysis 

Þrátt fyrir að komið hafi í ljós að menntun hefur áhrif á atvinnuleysislíkur og að 

áhrifin eru mismunandi eftir menntunarhópum má ætla að aðrar breytur geti haft áhrif 

á atvinnuleysi. Í því samhengi má nefna að verg landsframleiðsla hlýtur að hafa 

einhver áhrif því hún lýsir því hvernig verðmætum í þjóðarbúskapnum er ráðstafað. 

Atvinnuleysislíkur ættu auk þess að þróast líkt og aðrar breytur þjóðhagfræðilegra 

líkana, má í því samhengi nefna þróun raungengis miðað við hlutfallslegan 

launakostnað og vöruskiptajöfnuð. Ekki er hægt að segja að þær breytur hafi á 

nokkurn hátt áhrif á atvinnuleysi heldur ætti þróun þeirra að vera sambærileg 

breytingum atvinnuleysi.  

 

6.1 Verg landsframleiðsla 

Verg landsframleiðsla er skilgreind sem markaðsvirði allra fullunninna vara og 

þjónustu innan viss ríkis á ákveðnu tímabili, sem hér er ársfjórðungslegt. Er með 

henni er lýst ráðstöfunaruppgjöri þjóðhagsreikninga og sýnir jafna hennar hvernig 

verðmætum sem myndast í þjóðarbúskapnum er ráðstafað til fjármunamyndunar eða 

neyslu. Má lýsa vergri landsframleiðslu Y með jöfnunni: 

Y = C + G + I + B + (X – Z) 

Þar sem C táknar einkaneyslu, G samneyslu, I fjármunamyndun og B birgðabreytingar 

en summa þeirra eru þjóðarútgjöld. X táknar útflutning og Z innflutning en mismunur 

þeirra táknar vöruskiptajöfnuð auk þjónustuþjöfnuðar. 

Þegar litið er á tölur um verga landsframleiðslu frá Hagstofu Íslands (e.d.), án tillits til 

árstíðaleiðréttinga, sést að hún var 306.039 milljónir á 1. ársfjórðungi 2007 en hafði 

hækkað uppí 387.025 milljónir á 3. ársfjórðungi 2009. Mest var verg landsframleiðsla 

hinsvegar á 4. ársfjórðungi 2008, 404.389 milljónir þá dróst hún saman í byrjun árs 

2009 en jókst síðan út árið. Í því samhengi hafði vöruskiptajöfnuður mest áhrif, því 

útflutningur jókst hraðar heldur en innflutningur líkt og sést á mynd 6.1. 
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Mynd 6.1 Verg landsframleiðsla 2007-2009.15 

5,0
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log

Þjóðarútgjöld alls Útflutningur alls

Innflutningur alls Verg landsframleiðsla

Verg landsframleiðsla, árstíðaleiðrétt

Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Ef skoðuð er fylgni vergrar landsframleiðslu og atvinnuleysis samkvæmt tölum frá 

Hagstofu Íslands (e.d.), án þess að tekið sé tillit til árstíðaleiðréttinga, kemur í ljós 

Pearsons R= 0,46 því er eitthvað en ekki sterkt samband milli breytanna, sjá mynd 6.2.   

 

                                                 
15 Ársfjórðungslegar tölur í log-skala, tölur fyrir 4. ársfjórðung 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 6.2 Tengsl vergrar landsframleiðslu og almenns atvinnuleysis 2007-2009.16 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Séu aftur á móti notaðar árstíðaleiðréttar tölur sem Hagstofa Íslands birtir kemur 

hinsvegar allt önnur niðurstaða, Pearsons R= 0,73 því er frekar sterkt jákvætt samband 

milli breytanna samanber mynd 6.3. Þetta eru hinsvegar leiðréttar en ekki rauntölur og 

því erfitt að komast að þeirri niðurstöðu að sterk tengsl séu milli atvinnuleysis og 

vergrar landsframleiðslu því samanbornar niðurstöður eru mjög ólíkar.  

 

                                                 
16 Ársfjórðungslegar tölur, tölur fyrir 4. ársfjórðung 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 6.3 Tengsl árstíðaleiðréttrar vergrar landsframleiðslu og almenns atvinnuleysis 

2007-2009.17 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

6.2 Raungengi íslensku krónunnar 

Raungengi íslensku krónunnar miðað við hlutfallslega launakostnað hefur sveiflast 

eilítið frá árinu 2000. Fór raungengisvísitalan hæst í 113,3 á 1. ársfjórðungi ársins 

2007, er var að mestu verið á niðurleið síðan þrátt fyrir dálitla hækkun á 1. 

ársfjórðungi 2009. Niðursveifla raungengis var mikil allt frá árinu 2008, mesta 

breytingin átti sér stað milli 3. og 4. ársfjórðung ársins 2008 þegar raungengisvísitalan 

lækkaði um 28% samhliða því að atvinnuleysi jókst töluvert (Seðlabanki Íslands, 

2010). 

Ef raungengi og atvinnuleysi er borið saman kemur í ljós Pearsons R= -0,78 því er 

sterkt neikvætt samband milli breytanna, sjá mynd 6.4. Hægt er að túlka þetta 

samband á þann hátt að breyturnar þróast að miklu leyti á sambærilegan hátt en hafa 

þær þó ekki áhrif hvor á aðra.  

                                                 
17 Ársfjórðungslegar tölur, tölur fyrir 4. ársfjórðung 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 6.4 Tengsl raungengis hlutfallslegs launakostnaðar og almenns atvinnuleysis 

2008-2009.18 

Heimildir: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. 

 

6.3 Vöruskipti við útlönd 

Inn- og útflutningur ættu að sveiflast á sambærilegan hátt við þróun atvinnuleysis því 

breyturnar stjórnast af sömu þáttum. Í ljós kom að ekki var marktækt samband milli 

útflutnings og atvinnuleysis á tímabilinu janúar 2008 til nóvember 2009 líkt og sjá má 

á mynd 6.5. Sést það á að Pearsons R= 0,1226, því virðist útflutningur og atvinnuleysi 

ekki hafa þróast á mjög sambærilegan hátt á tímabilinu. (Hagstofa Íslands e.d.). Er þó 

erfitt að alhæfa um þetta því ekki er víst að allar breytingar á útflutningi komi fram 

strax, einhvers konar skekkja getur verið til staðar sem leiðrétta mætti með flóknara og 

nákvæmara líkani. 

                                                 
18 Ársfjórðungslegar tölur, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 6.5 Tengsl útflutnings FOB og almenns atvinnuleysis 2008-2009.19 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Ef litið er á samband innflutnings og atvinnuleysis, sjá mynd 6.6, kemur í ljós nokkuð 

neikvætt samband milli breytanna samanber Pearsons R= -0,5207 og R2= 0,2712. 

Innflutningur og atvinnuleysi þróuðust því á tímabilinu janúar 2008 til nóvember 2009 

að hluta á sambærilegan hátt.  

 

                                                 
19 Mánaðarlegar tölur, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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Mynd 6.6 Tengsl innflutnings FOB og almenns atvinnuleysis 2008-2009.20 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Mánaðarlegar tölur, tölur fyrir desember 2009 voru ekki tiltækar. 
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7 Niðurlag 

Aukin menntun dregur úr líkum á atvinnuleysi svo um munar og þá sérstaklega þegar 

djúpar niðursveiflur í hagvexti eiga sér stað líkt og var frá október 2008 til ársins 

2009. Háskólamenntaðir eru sá hópur sem er í minnstri hættu á atvinnuleysi þegar það 

eykst mikið og er í hvað bestri stöðu til að tryggja afkomu sína. Má eflaust rekja það 

að einhverju leyti til þess að þeir hafa betri tækifæri til að laga hæfni sína að ólíkum 

störfum, það eiga minna menntaðir erfiðara með. Minnst menntaði hópurinn, 

grunnskólamenntaðir, er alltaf í mestri hættu á atvinnuleysi sama hvernig árar í 

efnahagslífinu. Þegar efnahagsástand versnar eykst atvinnuleysi meðal þeirra hraðar 

en hjá meira menntuðum. Yngsti hópurinn á vinnumarkaði sem hefur ekki nema að 

hluta getað aflað sér háskólamenntunar kemur því illa út úr 

langtímaatvinnuleysistölum. Munur milli minna og meira menntaðra eykst jafnframt 

eftir því sem efnahagsástand versnar. Háskólamenntun fylgir atvinnuleysisþróun 

mismikið og fer það eftir eðli starfa hvernig sveiflurnar eru, hún minnkar þó alltaf 

líkur á atvinnuleysi óháð tegund fræðanna. Ekki var mikla fylgni að finna milli vergrar 

landsframleiðslu og atvinnuleysis nema ef notaðar voru árstíðaleiðréttar tölur og því er 

ekki hægt að alhæfa um áhrif vergrar landsframleiðslu á þróun atvinnuleysis. 

Raungengi hlutfallslegs launakostnaðar og innflutningur þróuðust á sambærilegan hátt 

og atvinnuleysi, en útflutningur sýndi ekki þá tengingu. Getur það orsakast af 

ófullkomnu líkani við matið eða að áhrif hans eigi eftir að koma fram í þeim tölum 

sem notaðar voru. 

Áframhaldandi áherslu skal leggja á menntun því hún eflir hag einstaklinga og 

jafnframt hag þjóðarinnar allrar þegar vinnuafl eykur mannauð sinn. Þegar staðan á 

vinnumarkaði er eins og á árinu 2009 er fórnarkostnaður vegna náms jafnframt lægri 

heldur en í betra árferði þegar laun eru hærri. Því er ákjósanlegt að einstaklingar kjósi 

menntun í niðursveiflu, þá koma þeir sterkari inn á vinnumarkaðinn þegar lægð líkur 

og menntunarstig þjóðarinnar eykst samtímis. Aukning þekkingar innanlands hefur þá 

þau áhrif að síður þarf að leita að vinnuafli erlendis frá og samkeppnisstaða lands á 

vinnuaflsmarkaði batnar.  
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9 Viðauki 
 

9.1 Upplýsingar frá Vinnumálastofnun 

Tafla 9.1 Langtímaatvinnulausir, allir. 

jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 maí.09 jún.09 júl.09
Grunnskólanám 528 719 1.031 1.922 2.847 3.139 3.786
Annað nám á frh.sk. 35 45 72 130 174 189 234
Vélstj. og stýrim. 15 16 20 30 36 50 57
Iðnnám 80 104 144 337 600 803 1.129
Verslunarpróf 2ár 38 43 67 102 126 164 219
Stúdentspróf 74 113 175 326 446 536 717
Háskólanám 111 165 240 422 607 743 1.042

881 1.205 1.749 3.269 4.836 5.624 7.184  

 

Tafla 9.2 Langtímaatvinnulausir, að fullu atvinnulausir. 

jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 maí.09 jún.09 júl.09 ágú.09
Grunnskólanám 427 585 867 1.647 2.434 2.618 3.101 3.174
Annað nám á frh.sk. 26 35 60 101 134 148 171 186
Vélstj. og stýrim. 15 16 20 30 36 44 50 61
Iðnnám 76 97 136 311 540 656 903 963
Verslunarpróf 2ár 33 37 58 82 102 124 157 157
Stúdentspróf 68 101 154 274 368 425 558 594
Háskólanám 101 147 216 379 520 623 835 880

746 1.018 1.511 2.824 4.134 4.638 5.775 6.015  

 

Tafla 9.3 Að fullu atvinnulausir í júní 2009. 

jún.09
Grunnskólanám 6.315
Annað nám á frh.sk. 362
Vélstj. og stýrim. 140
Iðnnám 1.862
Verslunarpróf 2ár 259
Stúdentspróf 1.623
Háskólanám 2.025

12.586  
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Tafla 9.4 Langtímaatvinnulausir, að fullu atvinnulausir 29 ára og yngri. 

jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 maí.09 jún.09 júl.09 ágú.09
Grunnskólanám 145 224 362 790 1.208 1.260 1.458 1.474
Annað nám á frh.sk. 5 7 11 24 34 43 43 43
Vélstj. og stýrim. 2 1 1 3 5 4 6 8
Iðnnám 15 16 17 52 116 137 189 181
Verslunarpróf 2ár 3 3 8 9 9 12 16 16
Stúdentspróf 15 30 46 96 136 171 231 233
Háskólanám 5 20 30 71 99 106 135 129

190 301 475 1.045 1.607 1.733 2.078 2.084  

 

Tafla 9.5 Langtímaatvinnulausir, að fullu atvinnulausir 50 ára og eldri. 

apr.09 maí.09 jún.09 júl.09 ágú.09
Grunnskólanám 333 443 470 548 585
Annað nám á frh.sk. 33 38 38 46 51
Vélstj. og stýrim. 19 19 26 27 36
Iðnnám 115 196 244 323 352
Verslunarpróf 2ár 37 44 56 72 68
Stúdentspróf 39 46 42 58 59
Háskólanám 98 139 169 220 242

674 925 1.045 1.294 1.393  

 

Tafla 9.6 Langtímaatvinnulausir, allir 50 ára og eldri 

apr.09 maí.09 jún.09 júl.09 ágú.09
Grunnskólanám 433 582 643 779 831
Annað nám á frh.sk. 40 46 45 58 64
Vélstj. og stýrim. 19 19 29 31 38
Iðnnám 121 214 285 389 422
Verslunarpróf 2ár 44 52 75 103 99
Stúdentspróf 46 60 65 89 90
Háskólanám 114 159 192 264 288

817 1.132 1.334 1.713 1.832  
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9.2 Upplýsingar frá Hagstofu Íslands 

Tafla 9.7 Atvinnuleysi, heild allra hópa. 

08-1. ársfj. 08-2. ársfj. 08-3. ársfj. 08-4. ársfj. 09-1. ársfj. 09-2. ársfj.
Atvinnulausir Áætl.fj. 4.200 5.700 4.800 7.400 12.700 16.700
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar Áætl.fj. 700 1.700 1.000 400 400 1.500
Innan við einn mánuður Áætl.fj. 1.700 2.100 1.600 2.500 2.400 3.300
1-2 mánuðir Áætl.fj. 1.000 1.300 1.600 3.100 5.700 4.200
3 til 5 mánuðir Áætl.fj. 300 300 400 1.000 3.100 4.700
6 mánuðir eða meira Áætl.fj. 400 300 300 300 1.100 2.900
Atvinnulausir % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar % 17,5 29,6 20,3 5,9 3,5 9,3
Innan við einn mánuður % 40,0 36,9 33,5 34,1 19,2 19,9
1-2 mánuðir % 24,1 22,8 32,9 41,5 44,6 25,1
3 til 5 mánuðir % 8,4 4,9 7,6 14,0 24,1 28,3
6 mánuðir eða meira % 10,0 5,8 5,7 4,5 8,7 17,4  

 

Tafla 9.8 Atvinnuleysi, grunnmenntun. 

08-1. ársfj. 08-2. ársfj. 08-3. ársfj. 08-4. ársfj. 09-1. ársfj. 09-2. ársfj.
Atvinnulausir Áætl.fj. 2.700 3.600 2.500 4.700 6.500 8.700
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar Áætl.fj. 400 900 600 100 300 800
Innan við einn mánuður Áætl.fj. 1.300 1.600 900 1.800 1.200 1.700
1-2 mánuður Áætl.fj. 500 700 700 1.900 3.100 1.900
3 til 5 mánuðir Áætl.fj. 300 200 100 700 1.400 2.600
6 mánuðir eða meira Áætl.fj. 100 100 200 100 500 1.700
Atvinnulausir % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar % 16,6 24,0 23,4 3,0 4,5 9,7
Innan við einn mánuður % 49,1 45,1 36,7 39,2 18,1 19,4
1-2 mánuður % 18,4 20,5 28,8 41,0 48,2 22,1
3 til 5 mánuðir % 10,9 6,3 3,0 15,5 22,1 29,8
6 mánuðir eða meira % 4,9 4,1 8,0 1,3 7,0 19,1  

 

Tafla 9.9 Atvinnuleysi, starfs- og framhaldsmenntun. 

08-1. ársfj. 08-2. ársfj. 08-3. ársfj. 08-4. ársfj. 09-1. ársfj. 09-2. ársfj.
Atvinnulausir Áætl.fj. 1.000 1.500 1.200 1.500 4.100 5.600
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar Áætl.fj. 200 600 200 100 200 600
Innan við einn mánuður Áætl.fj. 300 400 400 400 600 1.400
1-2 mánuður Áætl.fj. 400 400 500 700 1.900 1.500
3 til 5 mánuðir Áætl.fj. 0 100 100 100 1.000 1.300
6 mánuðir eða meira Áætl.fj. 200 100 0 200 400 800
Atvinnulausir % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar % 14,9 43,0 13,2 9,4 3,7 11,3
Innan við einn mánuður % 27,5 24,8 37,2 24,6 15,0 24,9
1-2 mánuður % 36,6 24,2 38,2 45,9 47,7 26,1
3 til 5 mánuðir % 0,0 4,0 11,3 5,6 24,4 23,2
6 mánuðir eða meira % 21,1 4,0 0,0 14,5 9,2 14,6  
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Tafla 9.10 Atvinnuleysi, háskólamenntun. 
08-1. ársfj. 08-2. ársfj. 08-3. ársfj. 08-4. ársfj. 09-1. ársfj. 09-2. ársfj.

Atvinnulausir Áætl.fj. 400 700 1.000 1.200 2.200 2.300
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar Áætl.fj. 100 200 200 200 0 100
Innan við einn mánuður Áætl.fj. 100 100 200 300 700 200
1-2 mánuður Áætl.fj. 100 200 300 400 600 800
3 til 5 mánuðir Áætl.fj. 100 0 200 200 600 800
6 mánuðir eða meira Áætl.fj. 100 100 100 100 300 400
Atvinnulausir % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Búinn að fá vinnu sem hefst síðar % 33,7 29,5 22,3 13,1 0,0 2,9
Innan við einn mánuður % 16,9 20,9 23,1 25,7 30,1 9,8
1-2 mánuður % 16,9 31,2 31,5 38,0 27,7 33,8
3 til 5 mánuðir % 14,4 0,0 16,0 18,4 29,3 35,4
6 mánuðir eða meira % 18,1 18,5 7,0 4,7 12,9 18,1  
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