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Útdráttur 

 

Fólksflutningar milli landa hafa aukist verulega með ört stækkandi alþjóðlegu hagkerfi 

þar sem frjálst flæði fjármagns og vinnuafls hefur gjörbreytt efnahagsumhverfi heimsins. 

Fólksflutningar frá Íslandi hafa einkennst af miklum sveiflum sem áður fyrr mátti rekja til 

hamfara og slæms veðurfars en nú eru það helst efnahagslegar aðstæður hverju sinni 

sem hafa mest áhrif.  

Í þessari ritgerð verður reynt að leggja mat á þá áhrifavalda sem mestu máli skipta 

varðandi búferlaflutninga frá Íslandi og þeir hópar skoðaðir sem helst bregðast við þeim 

hvötum að flytjast frá Íslandi í efnahagsþrengingum. Nokkur munur virðist vera á milli 

þjóðfélagshópa, þar sem ákveðnir hópar eru líklegri en aðrir til þess að flytjast búferlum. 

Þá er munur á hegðun íslenskra og erlendra ríkisborgara í búferlaflutningum hvort 

heldur í uppsveiflu eða niðursveiflu. Notuð voru gögn um búferlaflutninga frá Hagstofu 

Íslands sem greind voru eftir þjóðerni, aldri og kyni, fjölskylduaðstæðum og starfstétt. 

Áður fyrr voru búferlaflutningar frá Íslandi almennt varanlegir. Á þessu hafa orðið 

miklar breytingar en langflestir sem flytja til útlanda frá Íslandi snúa aftur til baka 

einhvern tíma á lífsleiðinni. Til að mynda gefa útreikningar Hagstofu Íslands til kynna að 

íslenskir ríkisborgarar snúi í um 78,6% tilvika til baka áður en 23 ár eru liðin frá brottför. 

Erlendir ríkisborgarar sem búið hafa á Íslandi en flutt út eiga hins vegar afturkvæmt í um 

16,9% tilvika. 

Leitt var út líkan af því hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanir fólks um að snúa aftur 

heim, þar sem sérstaklega var litið til þriggja tilfella. Þá voru skoðaðir mismunandi hópar 

sem fluttu frá Íslandi í efnahagsþrengingum og reynt að meta hversu líklegt er að þeir 

skili sér aftur til landsins síðar meir. 
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1 Inngangur 

Búferlaflutningar milli landa hafa þekkst alla tíð og verið stór hluti af hagsögu þjóða. Þeir 

eru mikilvægir fyrir þjóðfélög nútímans og mun fleiri flytja frá upprunalandi sínu í dag en 

fyrr á öldum. Í kringum 192 milljónir manna búa nú í öðru landi en upprunalandi sínu, 

sem er um það bil 3% mannfjöldans í heiminum (IOM, e.d.).  

Frá landnámi Íslands hafa fólksflutningar til og frá landinu verið nokkuð 

sveiflukenndir. Fyrr á öldum einkenndust búferlaflutningar af landflótta vegna hamfara 

og slæms veðurfars sem leiddi af sér efnahagslega erfiðleika. Í dag haldast þeir frekar í 

hendur við efnahagslegar aðstæður hverju sinni þar sem alþjóðlegt umhverfi og 

persónulegir þættir hafa sífellt meira vægi. Hagkerfi Íslands er eitt það smæsta í 

heiminum ef miðað er við verga landsframleiðslu á ársgrundvelli. Að jafnaði steðja ýmis 

konar vandamál að litlum og opnum hagkerfum og má segja að eitt af einkennum lítilla 

hagkerfa séu miklar sveiflur í hagstærðum sem snerta persónuleg fjármál fjölskyldna og 

hafa áhrif á búferlaflutninga til og frá landinu. Þetta eru stærðir á borð við; kaupmátt 

ráðstöfunartekna, vexti af íbúðarlánum, framfærslukostnað, verðbólgu og gengi. Lítil 

hagkerfi eru auk þess viðkvæmari fyrir áföllum á aðalatvinnuvegum heldur en stærri 

hagkerfi sem hafa meiri fjölbreytni í framleiðslu.  

Í efnahagshruninu árið 2008 lenti íslenska hagkerfið í áfalli sem setti varanlegt mark á 

íslenskt efnahagslíf. Hugsanlegar varanlegar afleiðingar eru til dæmis langvarandi 

atvinnuleysi, lánsfjárskortur og miklar skuldir heimila, fyrirtækja og hins opinbera. Allt 

eru þetta þættir sem hafa áhrif á búsetuval þar sem fólk horfir nú í auknu mæli til 

annarra landa og hugleiðir þann kost að flytjast til útlanda. 

Í þessari ritgerð er fjallað um breyttar ástæður fyrir fólksflutningum og þróun 

fólksflutninga frá landinu í sögulegu samhengi skoðuð, bæði á tímum góðæris og í 

kjölfar efnahagssamdráttar. Reynt verður að mæla helstu drifkrafta búferlaflutninga 

milli landa og dregnir fram áhrifaþættir sem laða að innflytendur og eins þeir þættir sem 

verða til þess að fólk ákveður að taka sig upp og flytjast búferlum til annarra landa. 

Framboð og eftirspurn vinnuafls spila stóran þátt í vali einstaklinga og því hvernig þeir 

meta kostnað og ábata af því að dvelja í upprunalandi eða á væntanlegum áfangastað.  
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Skoðað er hvaða hópar eru líklegastir til þess að flytja burt frá landinu í 

efnahagsþrengingum. Tölulegar upplýsingar frá Hagstofu Íslands eru notaðar til að 

greina sögulega þróun fólksflutninga frá landinu eftir þjóðerni, aldri og kyni, 

fjölskylduaðstæðum og starfsstéttum.  

Fólksflutningar milli landa eru með öðrum hætti í dag en á fyrri öldum. Varanlegir 

búferlaflutningar voru algengari hér áður fyrr þar sem fólk settist að í nýju landi og snéri 

aldrei aftur til baka. Ein skýring á því var sá mikli kostnaður sem fylgdi búferlaflutningum 

og kostaði það fólk oft aleiguna að flytja frá heimalandi. Þetta átti meðal annars við um 

þá sem fluttu til Vesturheims rétt fyrir aldamótin 1900. Í dag er hins vegar mun 

algengara að fólk flytji tímabundið erlendis og snúi til baka innan fárra ára, enda er 

flutningskostnaður mun viðráðanlegri en var á fyrri tíð (Leslie Albrecht Huber, 2008).  

Í ritgerðinni er farið í gegnum formlegt líkan sem byggir á þeirri hugmynd að 

innflytjendur vegi og meti ábatann af því að dvelja lengur í viðkomandi landi á móti 

þeim kostnaði sem af því hlýst. Tekin eru sem dæmi þrjú tilfelli sem gætu hugsanlega 

haft áhrif á endurkomu þeirra sem flutt hafa frá upprunalandi sínu. Þau eru; í fyrsta lagi 

að innflytjendur kjósi neyslu í heimalandi fram yfir neyslu í öðru landi, í öðru lagi að 

kaupmáttur erlendra launa sé meiri í heimalandi þar sem verðlag er hlutfallslega lægra 

og í þriðja lagi að mannauðurinn, sem einstaklingurinn öðlist erlendis, sé meira metinn í 

heimalandi og gæti það aukið tekjumöguleika hans heima fyrir.  

Skoðaðir verða þeir hópar sem flutt hafa frá Íslandi í efnahagsþrengingum og reynt 

að leggja mat á líkur þess að þeir flytji aftur heim.  
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2 Mannfjöldaþróun  

Miklar sveiflur hafa einkennt mannfjöldaþróun á Íslandi í gegnum tíðina og hafa 

náttúruhamfarir, veðurfar og viðskiptakjör meðal annars sett mark sitt á hana. Fyrr á 

öldum höfðu ytri þættir á borð við náttúruhamfarir og veðurfar gríðarleg áhrif á 

mannfjöldaþróun og má nefna sem dæmi að í kjölfar stórubólu árið 1707 fækkaði 

Íslendingum úr um það bil 50.000 í rúmlega 30.000. Þá er talið að um fjórðungur 

landsmanna hafi látist í móðuharðindunum í kjölfar Skaftárelda árin 1781 til 1785 (Land 

og saga, e.d, Haglýsing Íslands, 1993). Sveiflur í mannfjöldaþróun vegna ýmissa hamfara 

voru ekki einsdæmi hér á landi og má nefna sem dæmi að árið 1258 lést þriðjungur 

Lundúnarbúa vegna fæðuskorts og sjúkdóma í kjölfar eins stærsta eldgoss sem gosið 

hafði í 10.000 ár (Alberge, D., 2012). 

Á mynd 1 má sjá mannfjöldaþróun og hlutfallslega breytingu á mannfjölda á árunum 

1735 til 2011. Eins og sjá má varð mikil fækkun á fólki á hamfaratímum þar sem dýfurnar 

myndast og má rekja stóru dýfurnar tvær til stórubólu og móðuharðindanna. 

 

Mynd 1 Mannfjöldaþróun á Íslandi 1735-2012 

Samfara framþróun í tækni og vísindum hefur dregið verulega úr vægi ytri þátta á 

borð við sjúkdóma og náttúruhamfarir á mannfjöldaþróun. Hins vegar hefur aukist 
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talsvert á síðustu árum að efnahagslegir þættir, á borð viðatvinnumöguleika, kaupmátt 

ráðstöfunartekna, vexti, tekjur og gjöld ríkis, verðbólgu og gengi, hafi áhrif á 

mannfjöldaþróun og búferlaflutninga og verður sérstaklega litið til þessara þátta í næstu 

köflum.  

2.1 Umfang búferlaflutninga 

Þróun mannfjöldans er mikilvægur þáttur í hagsögu Íslands og eitt af lykilatriðum í 

hagþróun og uppbyggingu landsins. Framan af var framþróun mjög hæg og 

mannfjöldaaukning lítil sem engin en undir lok 19. aldar urðu hins vegar stakkaskipti og 

hefur mannfjöldi á Íslandi aukist jafnt og þétt frá þeim tíma, líkt og sjá má af mynd 1. 

Kenning Malthusar um mannfjöldaþróun virðist því hafi átt við á Íslandi allt frá landnámi 

og fram undir lok 19. aldar. Íslenskt samfélag var staðnað bændasamfélag og þrátt fyrir 

að Íslendingar hafi stritað í mörg hundruð ár voru þeir fastir í fátæktargildru þar sem 

lítið svigrúm var fyrir fólksfjölgun. 

Í kenningu Malthusar um mannfjöldaþróun er gert ráð fyrir því að fólki fjölgi eftir 

veldisfalli (þ.e. 1,2,4,8,16) en fæðuframboð sé hins vegar stigvaxandi (þ.e. 1,2,3,4,5). Þar 

af leiðandi hljóti að koma að því að aukning mannfjöldans verði meiri en nemur 

aukningu fæðunnar líkt og sjá má á mynd 2. 

 

Mynd 2 Kenning Malthusar 

Niðurstaða kenningar Malthusar var því sú að fólksfjölgun takmarkaðist verulega af 

fæðuframboði og þar að leiðandi var fremur að vænta mikilla sveiflna en vaxtar í 

mannfjölda. Þá taldi Malthus að farsóttir, hungur og náttúruhamfarir væri leið 

náttúrunnar til að sporna gegn mannfjöldaaukningu (Sigurður Snævarr, 2010). 

Fólksfjöldi 
Fæða 

Tími 

Fólksfjölgun 

Fæðuframboð 
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Kenning Malthusar hefur verið afar umdeild og ljóst er að honum yfirsáust ýmsir 

grunnþættir. Hann gerði til að mynda ekki ráð fyrir neinni tækni- eða framfaraþróun í 

kenningum sínum en reynslan hefur sýnt að í kjölfar iðnbyltingarinnar, upp úr 1800, 

hefur fæðuframboð aukist mun hraðar en fólksfjöldinn. Þá hafa aukin alþjóðaviðskipti, 

verkaskipting og sérhæfing leitt til þess að lífsgæði þjóða hafa vaxið mikið þrátt fyrir 

mikla fólksfjölgun í heiminum. Af þessu má því draga þær ályktanir að Malthus hafi 

ofmetið gildi náttúruauðlinda en vanmetið mannauðinn (Sigurður Snævarr, 2010).  

Frá upphafi 20. aldar hefur fólksfjölgun hér á landi verið mjög hröð hvort sem við 

berum hana saman við fyrri tíma eða önnur Evrópulönd og tvífaldaðist íbúatalan tvisvar 

yfir öldina líkt og sjá má á mynd 1. Mikil fólksfjölgun hélt áfram fyrstu ár 21. aldarinnar 

og á þensluárunum 2007 og 2008 var fólksfjölgun hér á landi mun meiri en í nokkru öðru 

Evrópulandi eða rúmlega 2,5% hvort ár. Í samanburði við önnur Evrópulönd voru 

einungis fá lönd þar sem árleg fólksfjölgun fór yfir 1%. Á árinu 2009 eða í kjölfar 

efnahagshrunsins fækkaði íbúum hins vegar um hálft prósentustig, en síðan þá hefur 

íbúum fjölgað lítillega (Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

Þrátt fyrir þessa miklu fólksfjölgun frá upphafi 20. aldar hafa nokkur samdráttarskeið 

leitt til talsverðs brottflutnings fólks frá landinu. Tveir þættir virðast hafa mest áhrif á 

ákvörðun Íslendinga um að flytja til annarra landa. Í fyrsta lagi halda margir til útlanda til 

þess að stunda nám og í öðru lagi virðist hagsveiflan hafa mikil áhrif á mannfjöldaþróun 

(Ómar S. Harðarson, 2010).  

Ástæður fólksflutninga geta verið fjölmargar og hafa til mynda aldrei fleiri 

einstaklingar búið í öðru landi en fæðingarlandi eins og í dag. Ákvörðun um 

búferlaflutninga milli landa eru yfirleitt tekin af einstaklingunum sjálfum en atburðir á 

borð við styrjaldir, ofsóknir, valdníðslu stjórnvalda eða náttúruhamfarir geta valdið því 

að stór hópur fólks neyðist til að flytja búferlum (Federal Office for Migration, 2011). 

Ákveði fólk hins vegar sjálft að flytjast búferlum eru það yfirleitt efnahagslegir þættir 

sem hafa áhrif, má í því sambandi nefna persónuleg fjármál fjölskyldna, betri lífsgæði, 

fjölskyldutengsl eða námsleiðir sem boðið er upp á erlendis (Arango, J. 2000). Aðrir 

þættir, sem hafa einnig áhrif á búferlaflutninga, eru aðstæður á vinnumarkaði, lög og 

reglur, milliríkjasamningar, upplýsingaflæði, keðjuflutningar og kostnaður vegna 
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búferlaflutninga (Glover, S., Gott, C., Loizillon, A., Portes, J., Price, R., Spencer, S., 

Srinivasan, V. & Willis, C.,2001). 

Mikill vöxtur í landsframleiðslu og lítið atvinnuleysi dregur yfirleitt til sín fólk en 

samdráttur í landsframleiðslu og atvinnuleysi leiðir til þess að fólk horfir til annarra 

landa þar sem efnahagsástand er betra. Hér á eftir verður fjallað um nokkur tímabil í 

hagsögu Íslands sem höfðu mikil áhrif á mannfjöldaþróun á Íslandi frá upphafi 20. aldar. 

2.1.1 Vesturfarar 

Í upphafi 19. aldar tók við samfelld fólksfjölgun í stað mikilla sveiflna í mannfjölda, sem 

var einmitt eitt af einkennum gamla samfélagsins. Í kjölfar þessarar miklu fólksfjölgunar 

komu hins vegar fram ýmis vandamál og undir lok aldarinnar, frá árinu 1880 til ársins 

1890, fluttu þúsundir Íslendinga til Vesturheims (Haglýsing Íslands, 1993).  

Mikil fólksfjölgun er ein af ástæðum flutninganna til Vesturheims, en þessi mikla 

fólksfjölgun breytti aðstæðum í sveitum landsins og hafði þær afleiðingar að þær fylltust 

af fólki og aðstæður þess versnuðu. Þá var seinni hluti 19. aldar erfiður veðurfarslega og 

markaðist af miklum náttúruhamförum sem leiddu af sér efnahagslega erfiðleika 

(Vesturfarasetrið a, e.d). Bent hefur verið á slæmt veðurfar og náttúruhamfarir sem 

meginástæður þess að fólk tók sig upp og flutti vestur um haf og má nefna sem dæmi að 

Öskjugosið 1875 hafði mikil áhrif á Vesturferðir (Vesturfaramiðstöð Austurlands, e.d).  

Fyrstu Íslendingarnir til að flytjast vestur um haf fóru þó af trúarástæðum en ekki 

efnahagslegum en það voru Mormónar og lá leið þeirra til Utha í Bandaríkjunum og í 

kjölfarið fylgdu þúsundir til viðbótar það sem eftir var aldarinnar (Viðar Hreinsson, 

1999). Fólk kvaddi þann heim sem það þekkti og hélt til ókunnugs lands í leit að betra 

lífi. Ein helsta hindrun vesturfara var sá mikli kostnaður sem fylgdi búferlaflutningunum 

enda kostaði það marga aleiguna að flytja til Vesturheims. Fjölskyldur seldu allar eigur 

sínar og söfnuðu jafnvel í nokkur ár til að eiga fyrir fargjaldinu en það kostaði 

meðalfjölskyldu rúmlega þriðjung árstekna verkamanns að flytja til Ameríku (Huber, L., 

2008). 

Ekki eru til nákvæmar heimildir um þann fjölda sem fluttist á brott en talið er að á 

milli 15.000 til 20.000 Íslendinga hafi flust til Norður Ameríku á árunum 1870-1914 eða 

um 20-25% landsmanna. Ljóst er að ekki hefur náðst að varðveita allar skrár og 

talsverður fjöldi fór úr landi án þess að láta skrá sig (Vesturfarasetrið b, e.d). 
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2.1.2 Síldarævintýrið 

Sjöundi áratugur 20. aldar sker sig úr öðrum tímabilum í hagsögu Íslands í því hversu 

gott jafnvægi var á viðskiptum við útlönd. Síldaruppsveiflan hófst árið 1961 og náði 

hámarki 1966 en síðan tók við mikill samdráttur sem náði lágmarki 1969 (Haglýsing 

Íslands, 1993).  Það ár hvarf síldin sem áður fyrr hafði verið einn af hornsteinum íslensks 

atvinnu- og efnahagslífs. Hrun síldarstofnsins á sjöunda áratugnum, vegna ofveiði, var 

meiriháttar efnahagsáfall fyrir þjóðarbúið (Síldarminjasafn Íslands, e.d). 

Þjóðarframleiðsla dróst saman um 6,8% milli áranna 1967 og 1968 og atvinnuleysi jókst 

töluvert. Mest var atvinnuleysið í janúar 1969 en þá voru 5.475 skráðir atvinnulausir 

sem jafngilti 7,1% atvinnuleysi. Að meðaltali sama ár var atvinnuleysi 2,5% en það var 

mikil aukning frá fyrri árum (mbl., 1989). Raungengið hækkaði um nær þriðjung á 

síldarárunum vegna töluverðrar verðbólgu. Gjaldeyristekjur landsins jukust mikið á 

þessum árum þar sem mikil síldveiði og hagstæð viðskiptakjör spiluðu stóran þátt. 

Vandinn kom hins vegar ekki í ljós fyrr en síldin hvarf og ríkisstjórnin brást við með því 

að fella  gengið í tvígang, haustið 1967 og aftur haustið 1968.  

Í kjölfar hruns síldarstofnsins og þeirra efnahagslegu þrenginga sem því fylgdi fluttist 

stór hópur Íslendinga búferlum, flestir til Norðurlandanna og Ástralíu. Á árunum 1969 til 

1971 fluttust rúmlega 4.000 Íslendingar erlendis en hverfandi fáir til landsins líkt og sjá 

má á mynd 3 sem sýnir fjölda aðfluttra og brottfluttra (Hagstofa Íslands a, e.d.). Þróun 

búferlaflutninganna til og frá landinu breyttist jafnframt mikið í kjölfar 

efnahagsþrenginganna og jókst umfang þeirra verulega, hvort sem litið er til 

brottflutnings frá landinu eða aðflutnings til landsins.  
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Mynd 3 Fjöldi aðfluttra og brottfluttra Íslendinga á árinum 1961 - 2011 

2.1.3 Þensluárin og kreppan 

Íslenskt hagkerfi opnaðist mikið eftir að Ísland fékk aðild að evrópska efnahagssvæðinu 

(EES) árið 1994 en það gaf Íslandi aðgengi að evrópskum mörkuðum og frjálsu flæði 

vara, þjónustu, fjármagns og vinnuafls (Ásgeir Jónsson, 2009). Frjálst flæði vinnuafls og 

fjármagns var einkennandi á tímabilinu og gjörbreytti efnahagsumhverfi hér á landi og 

erlendis. 

EES samningurinn sem tók gildi 1. janúar 1994 hefur haft mjög mikilvæg og jákvæð 

áhrif á íslenskt atvinnulíf. Samningurinn kveður meðal annars á um frjálsan flutning fólks 

milli aðildarríkja og hefur haft mikil áhrif á búferlaflutninga til og frá landinu. Áhrifa 

samningsins á búferlaflutninga til og frá Íslandi gætti hins vegar fremur meðal erlendra 

ríkisborgara, sem fóru að streyma til landsins, heldur en íslenskra ríkisborgara, sem voru 

ekki eins hreyfanlegir (Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir, 2003). Í kjölfar samningsins og 

annarra reglugerða, sem leyfa fólki að sækja vinnu innan annarra ríkja 

Evrópusambandsins og á evrópska efnahagssvæðinu, hefur hreyfanleiki vinnuafls innan 

Evrópu aukist til muna. Á þensluárunum leitaði fólk því í auknum mæli frá löndum sem 

bjuggu við erfitt efnahagslíf til landa innan Evrópu þar sem skortur var á vinnuafli.   

 Á síðustu tíu árum hafa orðið umfangsmiklar breytingar á fólksflutningum til og frá 

landinu og á þessum tíma fjölgaði íbúum hér á landi meira en í nokkru öðru Evrópulandi. 

Á þenslutímabilinu fluttu margir erlendir ríkisborgarar til Íslands vegna mikils 
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atvinnuframboðs og spennu á vinnumarkaði og jókst hlutfall innflytjenda af 

heildaríbúafjölda á Íslandi mest á uppgangstímanum upp úr síðustu aldamótum. Til að 

mynda voru hér á landi erlendir atvinnurekendur með starfsemi þar sem unnið var 

markvisst að því að flytja inn erlent vinnuafl og fá þannig ódýrara vinnuafl inn í landið. 

Stærsta dæmið um þetta voru framkvæmdirnar við Kárahnjúka þar sem ítalska 

verktakafyrirtækið Impregilo ætlaði að komast hjá því að borga þau laun sem 

kjarasamningar hérlendra verkamanna sögðu til um og lækka þar með launakostnað 

fyrirtækisins. Fregnir bárust meðal annars af því að umboðsmenn Impregilo hefðu 

samband við verkamenn frá Kína þar sem þeim var boðið gott kaup og fríar ferðir til 

landsins ef þeir létu til leiðast. Aftur á móti voru þessi kjör langt undir mannsæmandi 

kjörum auk þess sem aðstæður á virkjunarsvæðinu voru afar bágbornar. Samband 

Iðnfélaga lagði mikla áherslu á að erlendir ríkisborgarar sem komu hingað til lands nytu 

sömu kjara og samið var um fyrir Íslendinga (Samband Iðnfélaga, 2004). Ljóst er að með 

innfluttu vinnuafli dró verulega úr spennu á vinnumarkaði og án þeirra þátttöku hefði 

þenslan líklega orðið enn meiri.  

Í kjölfar mikillar aukningar á erlendu vinnuafli varð veruleg aukning á 

peningasendingum til útlanda en með nýrri tækni er mun auðveldara að senda peninga 

heimshluta á milli en á árum áður. Með frjálsum fjármagnsflutningum og auðveldari 

peningasendingum milli landa er líklegt að hvatinn til að taka að sér atvinnu erlendis hafi 

aukist enn frekar. Brottflutningur fólks, sökum atvinnutækifæra erlendis, hefur einnig 

áhrif á líf þeirra sem eftir verða í heimalandinu en það hagnast á peningasendingum 

þeirra sem flytja erlendis til þess að stunda vinnu (Martin, P., 2009, Unnur D. 

Skaptadóttir, 2010).  

 Frá efnahagshruninu árið 2008 hefur orðið mikill samdráttur í þeim atvinnugreinum 

sem erlent vinnuafl var helst ráðið til starfa, s.s. byggingariðnaði, framleiðslu og 

þjónustu. Vegna aukins atvinnuleysis, sem fylgdi í kjölfar efnahagshrunsins, lá straumur 

erlendra ríkisborgara aftur frá landinu og eins og sjá má á mynd 4 hefur 

flutningsjöfnuður verið neikvæður síðastliðin þrjú ár. Rétt er þó að geta þess að margir 

þeirra erlendu ríkisborgara sem fluttu til landsins í uppsveiflunni hafa kosið að vera hér 

um kyrrt (Unnur D. Skaptadóttir, 2010).  
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Mynd 4 Flutningsjöfnuður íslenskra og erlendra ríkisborgara á árunum 1961 - 2011 

  Frá því að efnahagskreppan hófst hefur aukist til muna að Íslendingar flytji búferlum 

til annarra landa. Árið 2009 var flutningsjöfnuður -15 af hverjum 1000 íbúum og um 

helmingur þess var vegna brottflutnings íslenskra ríkisborgara. Þrátt fyrir að kreppan, 

sem hófst haustið 2008, sé sú dýpsta sem Íslendingar þekkja hefur hún ekki haft eins 

mikil áhrif á búferlaflutninga frá landinu eins og búast mátti við. Ef tímabilið er borið 

saman við önnur samdráttarskeið sjáum við að flutningsjöfnuður Íslendinga árin 2009 til 

2011 hefur verið sambærilegur og í öðrum samdráttarskeiðum í gegnum hagsöguna. 

Helstu skýringar á því eru að öllum líkindum þær að svipaðar efnahagsþrengingar og við  

höfum gengið í gegnum síðastliðin þrjú ár gætir um allan heim. Af þeim sökum kjósa 

líklega margir erlendir ríkisborgarar að vera hér um kyrrt þrátt fyrir lakar efnahagslegar 

aðstæður, þar sem samdráttarskeið og mikið atvinnuleysi ríkir víðast hvar á evrópska 

efnahagssvæðinu (Eurostat a, 2011, Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Eins hefur sú mikla óvissa 

sem skapaðist í kjölfar efnahagshrunsins líklega haft þau áhrif að færri flytja til útlanda 

en búast mátti við.  

Líkt og sjá má á mynd 4 hafa miklar sveiflur verið í flutningsjöfnuði meðal íslenskra 

ríkisborgara síðastliðna hálfa öld. Skýringar á sveiflunum má að miklu leyti rekja til 

efnahagslegra aðstæðna en töf virðist vera á sambandi samdráttarskeiða og 

búferlaflutninga. Þannig má greina töf á brottflutningi Íslendinga á samdráttarskeiðinu á 

sjöunda áratugnum, en þá var samdráttur í landsframleiðslu mestur árið 1968. Flestir 
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fluttu hins vegar frá landinu árið 1970. Sama gildir um samdráttarskeiðið á tíunda 

áratugnum, en þá var hagvöxtur minnstur árið 1992 en brottflutningur mestur árið 

1995. Athugavert er þó að sjá að þessi töf á brottflutningi á sér ekki stað á þeim 

samdráttartímum sem urðu í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Mestur brottflutningur 

varð strax árið 2009 en á árunum 2010 og 2011 hefur dregið úr fólksflutningum frá 

landinu (Ólöf Garðarsdóttir, 2011). Samdráttarskeið hafa því yfirleitt leitt til þess að tíðni 

brottfluttnings minnkar tímabundið en eykst svo 1-2 árum eftir að samdráttur í 

landsframleiðslu er sem mestur.  
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3 Brottflutningar 

Alþjóðlegir fólksflutningar milli landa eru mikilvægir í nútíma þjóðfélögum og hafa aukist 

verulega á síðustu árum. Helstu þættir sem hafa áhrif á fólksflutninga eru samsetning 

efnahags-, stjórnmála- og félagslegra þátta í upprunalandi eða á væntanlegum 

áfangastað (Eurostat b, 2011).  

Samkvæmt nýklassísku hagfræðinni stafa búferlaflutningar að mestu leyti af mismun 

á landfræðilegri dreifingu vinnuafls og landfræðlegri dreifingu vinnuaflseftirspurnar og 

atvinnutækifæra hverju sinni. Í sumum löndum er vinnuafl af skornum skammti miðað 

við fjámagn og er launastig þar almennt mjög hátt. Í öðrum löndum er hins vegar 

umframframboð af vinnuafli og launastig lágt. Þar sem fólk hefur tilhneigingu til að flytja 

frá svæðum þar sem mikið atvinnuleysi er til staðar, til landa þar sem skortur er á 

vinnuafli og næga vinnu að fá ætti sú þróun að leiða til jafnvægis á vinnumarkaði til 

langtíma (Arango, J. 2000). Sem dæmi um þetta má benda á mikla aukningu innflytjenda 

í Noregi á síðustu árum. Þar sem lífskjör í Noregi eru með þeim bestu sem þekkjast og 

atvinnuleysi mælist þar það minnsta í Evrópu ætti ekki að koma á óvart að fólk sækir í 

auknum mæli til Noregs. Þá koma flestir innflytjendur í Noregi frá Póllandi en frá því 

Pólland gerðist aðili að Evrópusambandinu 2004 hefur brottfluttningur þaðan verið hvað 

mestur á meðal Evrópuþjóða (Statistics Norway, 2011, Migration policy institute, 2010). 

Atvinnuleysi hefur almennt verið tiltölulega hátt í Póllandi eða 13,68% að meðaltali frá 

árinu 1990 til 2012 en fór hæst árið 2003 í 20,7% (Trading economics, 2012, Eurostat a, 

2011). 

Kenningin um val einstaklinga reynir einnig að útskýra hvers vegna fólk ákveður að 

taka sig upp og flytjast búferlum. Þar er litið til fleiri þátta til útskýringar á 

búferlaflutningum en í þeirri nýklassísku auk þess sem þættirnir eru einstaklingsmiðaðri. 

E. Lees setti fram kenningu um val einstaklinga en samkvæmt henni gefur mat 

einstaklinga á aðstæðum á núverandi stað og væntanlegum áfangastað úrslita 

niðurstöðu þegar ákvörðun um búferlaflutning á sér stað. Hugmynd Lees var sú, að fólk 

myndi meta umfang kosta, galla og hlutlausra þátta á upprunastað annars vegar og á 

væntanlegum áfangastað hins vegar. Fólk myndi því framkvæma nokkurs konar 

kostnaðar-ábatagreiningu, þar sem ekki einungis væri litið til efnahagslegra þátta, 

heldur allra þeirra þátta sem skipta máli í lífi fólks. Einstaklingar hafa bæði mismunandi 
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hæfileika og meta lífsskilyrði sín á mismunandi hátt auk þess sem aldur einstaklinga 

skiptir mjög miku máli fyrir kostnað og ábata í tengslum við búferlaflutninga. Samlagning 

kosta og galla verður ekki ein og sér til þess að fólk ákveði að flytjast búferlum, heldur 

þarf viljinn til að flytja að vera nægilega mikill til að yfirstíga þá tregðu sem alltaf er til 

staðar. Ólíkir einstaklingar bregðast mismunandi við sömu hindrun og má sem dæmi 

nefna að kostnaður við flutninga getur verið smávægileg hindrun fyrir eina fjölskyldu en 

gríðar stór fyrir aðra (Lee, E., 1966).  

Ung, barnlaus og einhleyp manneskja er mun líklegri en t.d. fjölskyldufólk á miðjum 

aldri til þess að bregðast við efnahagslegum og félagslegum hvötum og flytja erlendis, 

meti hún svo að ábati sé meiri en kostnaður. Kostnaður við búferlaflutninga er til dæmis 

mun minni hjá ungum einstaklingi en hjá hjónum með börn sem hafa nú þegar komið 

sér fyrir í heimalandi. Þá er áhættan sem fylgir búferlaflutningum milli landa einnig 

minni meðal einstaklinga. Ungt fólk hefur auk þess meiri ábata af því að flytja til lands 

þar sem launastig er hærra en í heimalandi, þar sem öll vinnuævin er eftir og það getur 

því nýtt sér launamismuninn yfir lengra tímabil. Eldra fólk hefur skemmri tíma til að 

vinna sér inn tekjur í nýju landi og hefur því minni mögleika á að hækka ævitekjur með 

því að nýta sér launamismun milli landa. Þar af leiðandi fer tíðni fólksflutninga yfirleitt 

minnkandi þegar menn hafa náð þrítugsaldri (Jones, H., 1990). 

Í rannsóknum á búferlaflutningum hefur komið í ljós munur milli þjóðfélagshópa, þar 

sem sumir hópar eru líklegri en aðrir til að flytjast búferlum og segja félagsleg einkenni 

mikið til um það hvaða hópur fólks flytur einna helst úr landi (Stefán Ólafsson, 1997). 

Áhugavert er því að skoða hvaða þjóðfélagshópar hafa helst flutt frá Íslandi á síðustu 

áratugum og hvað einkennir þessa hópa. 

3.1 Hlutur útlendinga í búferlaflutningum frá Íslandi 

Útlendingar hafa verið taldir með í tölum um búferlaflutninga til og frá Íslandi frá árinu 

1961. Hér er meðal annars átt við erlenda ríkisborgara sem hafa komið hingað til lands í 

leit að atvinnu og auknum lífsgæðum. Rétt er að geta þess að í tölunum er nokkur óvissa 

um skráningu útlendinga til og frá landinu en upplýsingar byggja á skráningu í íbúðarskrá 

þjóðskrár, en þar eru skráðir þeir einstaklingar sem fá dvalarleyfi í sex mánuði eða 

lengur. Helsta ástæða þessarar óvissu er að dregist getur að skrá útlendinga, sem fá 
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dvalarleyfi í íbúðaskrá og að sama skapi geta liðið nokkrir mánuðir þar til einstaklingar 

sem flytja úr landi eru teknir út af íbúðarskrá (Hagstofa Íslands c, 2007). 

Þegar þróun búferlaflutninga til og frá Íslandi er skoðuð blasir við að íslenskir og 

erlendir ríkisborgarar hegða sér á ólíkan hátt þegar kemur að búferlaflutningum. Tafla 1 

sýnir brottflutta og aðflutta Íslendinga og erlenda ríkisborgara sem flutt hafa til og frá 

landinu frá árinu 1986 til ársins 2011. 

Tafla 1 Búferlaflutningar milli landa eftir kyni og ríkisfangi 1986-2011 

 

 

Samanborið við aðrar Norðurlandaþjóðir fluttust lengi vel fáir erlendir ríkisborgarar 

til landsins og allt fram undir lok 20. aldar hafði flutningur erlendra ríkisborga lítil áhrif á 

fólksfjöldaþróun hér á landi. Eins og fyrr segir urðu breytingar á þessu eftir að Ísland 

gerðist aðili að evrópska efnahagssvæðinu (EES) árið 1994, en þá jókst mjög hlutur 

útlendinga sem flutti til landsins. Samsetning innflytjendahópsins breyttist jafnframt, 

þar sem fólki frá Austur-Evrópu fjölgaði verulega, sem leiddi til þess að hlutur 

Íslenskir Erlendir Hlutfall Íslenskir Erlendir Hlutfall

Ár Alls ríkisborgarar ríkisborgarar Íslendinga Alls ríkisborgarar ríkisborgarar Íslendinga

1986 2964 2479 485 83,6 2703 2041 662 75,5

1987 2408 1916 492 79,6 3616 2598 1018 71,8

1988 2685 1856 829 69,1 4151 2395 1756 57,7

1989 3841 2883 958 75,1 2755 1735 1020 63,0

1990 3847 2806 1041 72,9 3166 2055 1111 64,9

1991 2982 1995 987 66,9 3989 2281 1708 57,2

1992 3213 1775 1438 55,2 2959 1980 979 66,9

1993 2901 2016 885 69,5 2698 1749 949 64,8

1994 3436 2657 779 77,3 2676 1796 880 67,1

1995 4285 3566 719 83,2 2867 1929 938 67,3

1996 4108 3444 664 83,8 3664 2406 1258 65,7

1997 3921 3158 763 80,5 3990 2584 1406 64,8

1998 3682 3021 661 82,0 4562 2788 1774 61,1

1999 3663 2709 954 74,0 4785 2867 1918 59,9

2000 3489 2679 810 76,8 5203 2741 2462 52,7

2001 4034 2959 1075 73,4 5002 2487 2515 49,7

2002 4490 3380 1110 75,3 4215 2360 1855 56,0

2003 3837 2964 873 77,2 3704 2351 1353 63,5

2004 4820 3276 1544 68,0 5350 2838 2512 53,0

2005 3913 2975 938 76,0 7773 3093 4680 39,8

2006 4577 3042 1535 66,5 9832 2762 7070 28,1

2007 7414 3395 4019 45,8 12546 3228 9318 25,7

2008 9144 3294 5850 36,0 10288 2817 7471 27,4

2009 10612 4851 5761 45,7 5777 2385 3392 41,3

2010 7759 4340 3419 55,9 5625 2637 2988 46,9

2011 6982 4135 2847 59,2 5578 2824 2754 50,6

Brottfluttir Aðfluttir
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Norðurlandabúa í hópi innflytjenda fækkað hlutfallslega miðað við fyrri ár (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2011).  

Á síðustu árum hafa sveiflur í búferlaflutningum aukist verulega líkt og sjá má á mynd 

5. Þær sveiflur, sem orðið hafa í aðflutningi, endurspegla að langmestu leyti hreyfingar 

fólks með erlent ríkisfang en sú aukning sem varð innan hóps brottfluttra í kjölfar 

efnahagshrunsins er tilkomin vegna bæði erlendra og íslenskra aðila í svipuðum 

hlutföllum (Hagstofa Íslands a, e.d). Einnig má sjá á töflu 1 að á þensluárunum 2006 til 

2008 var hlutfall aðfluttra Íslendinga mjög lágt eða einungis rúm 25% og ljóst er að 

aukning aðflutnings náði nánast eingöngu til erlendra ríkisborgara (Hagstofa Íslands a, 

e.d.). 

 

Mynd 5  Búferlaflutningar milli landa eftir ríkisfangi 1986-2011 

Flutningsjöfnuður erlendra ríkisborgara hefur almennt verið jákvæður frá árinu 1986, 

að undanskildu árinu 1992 og þar til efnahagshrunið varð síðla árs 2008. Ef við lítum á 

þann fjölda erlendra ríkisborgara, sem flutti til landsins á árunum fyrir hrun, er 

áhugavert að sjá hve lítill brottflutningurinn er í hópi erlendra ríkisborgara eftir hrun. Til 

að mynda var fjöldi aðfluttra umfram brottflutta meðal erlendra ríkisborgara rúmlega 

16.000 á árunum 2005 til 2008 en brottfluttir voru einungis tæplega 3000 manns 

umfram aðflutta á árunum 2009 til 2011 (Hagstofa Íslands a, e.d.). Skýringarnar eru 

einna helst þær að núverandi efnahagskreppa er hnattræn og gætir áhrifa hennar um 

nær allan heim. Atvinnuleysi  hefur jafnframt aukist mikið í öllum löndum 

Evrópusambandsins og er víðast hvar hærra en hér á landi (Evrópsk vinnumiðlun, 2009, 

Eurostat, 2011). 
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Þar sem áhrifa efnahagskreppunnar gætir um nær allan heim er ekki auðvelt fyrir 

einstaklinga að flytja sig frá samdráttarsvæðum til þenslusvæða. Margir kjósa að bíða af 

sér kreppuna þar sem efnahagsástandið er svipað eða verra í heimalandinu og vona að 

með batnandi tímum munu þeir finna nýtt starf (Castles, S. & Miller, M.J., 2010). Þeir 

innflytjendur sem eru aðeins með tímabundin atvinnuleyfi og hafa því ekki áunnið sér 

réttindi til atvinnuleysisbóta eru líklegastir til að fara fyrstir þegar kreppa fer að og 

atvinnuleysi eykst.  

Ef við skoðum tölur frá OECD ríkjunum hefur efnahagskreppan bitnað harðast á 

innflytjendum sem stunda vinnu í OECD ríkjunum. Gögnin sýna að efnahagskreppan 

hefur haft meiri áhrif á atvinnuleysi meðal farandverkamanna en innfæddra. Í OECD 

ríkjunum hefur atvinnuleysi erlendra ríkisborgara aukist um 4% á milli áranna 2008 og 

2011, samanborið við 2,5% meðal innfæddra. Í flestum löndum hefur efnahagskreppan 

hins vegar haft minni áhrif á erlendar konur en karla og í sumum löndum hefur aukinn 

fjöldi kvenna farið út á vinnumarkaðinn (OECD, 2012). 

Sem fyrr segir fækkaði íbúum hér á landi árið 2009. Flutningsjöfnuður var nokkurn 

veginn sá sami meðal erlendra og íslenskra ríkisborgara eða -7,7 af hverjum 1000 íbúum 

meðal íslenskra ríkisborgara og -7,4 hjá erlendum ríkisborgurum. Á árunum 2010 og 

2011 hefur dregið úr brottflutningnum en meira þó í hópi erlendra ríkisborgara. 

Flutningsjöfnuður meðal íslenskra ríkisborgara árið 2011 var til að mynda -4,1 á hverja 

1000 íbúa samanborið við -0,3 meðal erlendra ríkisborgara (Hagstofa Íslands a, e.d.). 

3.2 Aldurs- og kynjaskipting brottfluttra 

Þróun búferlaflutninga meðal íslenskra karla og kvenna hefur verið nokkuð svipuð í 

sögulegu samhengi. Við sérstakar efnahagslegar aðstæður er þó hægt að greina mun á 

búferlaflutningum þeirra, til að mynda þegar mikið atvinnuleysi ríkir og samdráttur er í 

efnahagslífinu.  

Í byrjun 21. aldar og til ársins 2006 var hlutfall kynja sem flutti úr landi nokkuð jafnt. 

Þegar þrengja fór að fóru karlmenn hins vegar í auknu mæli að flytja frá landinu og eftir 

2006 fluttu rúmlega 10.000 fleiri karlar frá landinu heldur en konur (Hagstofa Íslands a, 

e.d). Líklegt er að í þessum tölum gæti að hluta til áhrifa frá erlendum körlum sem fluttu 

til landsins á þensluárunum og snéru aftur heim þegar þrengja fór að. Með auknu 

atvinnuleysi fóru íslenskir karlmenn einnig í meira mæli að leita að vinnu erlendis. Sú 
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þróun getur verið vísbending um svonefnda keðjuflutninga, en þá flytur yfirleitt einn 

fjölskyldumeðlimur út og kannar aðstæður áður en fjölskyldan flytur. Ef tölur frá 

samdráttarskeiðum á Íslandi eru sérstaklega skoðaðar virðist það oft á tíðum vera 

raunin og ef svo er má búast við því að flutningsjöfnuður haldist áfram neikvæður.  

Tafla 2 Búferlaflutningar milli landa á árunum 2004 til 2011 eftir kyni og aldri 

 

 

Í töflu tvö er sýnd aldursskipting þeirra sem fluttu brott á árunum 2004 til 2011. Þar 

kemur greinilega fram að langflestir sem flytjast búferlum til annarra landa eru á milli 

tvítugs og þrítugs en einnig fluttu margir á aldursbilinu 30 til 34 ára, einna helst 

karlmenn. Ef tölurnar eru skoðaðar nánar kemur í ljós að brottfluttar konur eru yfirleitt 

nokkuð yngri en brottfluttir karlmenn. Stærsta aldursbilið er 20 til 24 ára hjá konum en 

25 til 29 ára meðal karla. Miðað við þann fjölda barna á aldrinum 0 til 14 ára sem skráðir 

eru úr landinu má áætla að stór hluti hópsins á aldrinum 20 til 34 sem flytur búferlum 

séu fjölskyldufólk með börn. Með hækkandi aldri minnka svo líkurnar á brottfluttningi 

jafnt og þétt og sífellt færri flytja til útlanda. Helst eru það þó karlmenn sem flytjast 

búferlum á efri árunum (Hagstofa Íslands b, e.d). 

Frá árinu 2004 urðu breytingar á aldurssamsetningu þjóðarinnar með auknum 

innflutningi á skammtímavinnuafli, einkum erlendum karlmönnum og hafði sú þróun 

meðal annars áhrif á aldurssamsetningu brottfluttra einstaklinga síðar meir. Líkt og sjá 

má af töflu 3 sker árið 2009 sig nokkuð úr á árabilinu 1990 til 2008 en það ár virðast 

Aðfluttir Brottfluttir Mismunur Aðfluttar Brottfluttar Mismunur

Alls 36997 33032 3965 25772 22189 3583

Eftir aldri

0 - 4 ára 2095 2067 28 2088 2102 -14

5 - 9 ára 1481 1406 75 1532 1345 187

10 -14 ára 1204 906 298 1143 997 146

15 - 19 ára 1661 1063 598 2112 1425 687

20 - 24 ára 5704 4324 1380 5887 4938 949

25 - 29 ára 6619 5595 1024 4846 4229 617

30 - 34 ára 5216 4788 428 2781 2713 68

35 - 39 ára 3901 3754 147 1824 1529 295

40 - 44 ára 3130 2981 149 1196 965 231

45 - 49 ára 2759 2598 161 889 715 174

50 - 54 ára 1871 2021 -150 729 572 157

55 - 59 ára 831 975 -144 370 312 58

60 + ára 525 554 -29 375 347 28

Karlar Konur
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fleiri eldri íslenskir karlmenn flytja út en árin áður. Til dæmis hækkaði meðalaldur bæði 

karla og kvenna sem fluttu erlendis árið 2009 töluvert miðað við árið á undan, eða um 

rúmlega 1 ár hjá konum en 2,2 ár meðal karla. Út frá þessu er hægt að álykta að á árinu 

2009 hafi eldri hópur fólks ákveðið að flytjast búferlum en áður hafði tíðkast. 

Meðalaldur brottfluttra karla var í kringum 24 ár yfir tímabilið 1990 til 2007 en var 

kominn í 27,5 ár árið 2009 (Ómar Harðarson, 2010, Hagstofa Íslands b, e.d), en ljóst er 

að sá hópur er að einhverju leyti frábrugðin fyrri hópum bæði hvað varðar 

þjóðfélagsstöðu og fjölskyldustærð. 

Tafla 3 Meðalaldur í millilandaflutningum eftir ríkisfangi og kyni 

 

 

Að öllum líkindum má tengja þessar breytingar við efnahagsástandið í landinu. Mun 

fleiri karlar á aldrinum 30 til 64 ára fluttu til útlanda en áður auk þess sem breytingar á 

aldursmynstri þeirra eru nokkuð meiri en kvenna, líkt og sjá má af töflu 2 (Ómar 

Harðarson, 2010).  

3.3 Fjölskylduaðstæður brottfluttra 

Hagstofa Íslands tekur saman tölur um búferlaflutninga fólks og flokkar þær meðal 

annars eftir hjúskaparstétt. Þær upplýsingar ættu að gefa nokkuð skýra mynd af 

fjölskylduaðstæðum brottfluttra og hvaða fjölskylduhópar eru helst að flytja frá landinu. 

Ár Aðfluttir Brottfluttir Aðfluttir Brottfluttir Aðfluttir Brottfluttir Aðfluttir Brottfluttir

1990 23,1 22,6 22,0 22,1 28,7 27,4 25,7 25,6

1991 22,4 23,7 22,5 22,8 27,4 27,5 25,8 25,8

1992 21,7 24,1 22,9 22,7 25,1 29,9 23,6 26,1

1993 22,2 24,3 22,1 22,3 27,5 28,6 24,3 25,0

1994 23,4 23,9 21,8 21,7 25,1 26,3 24,0 24,6

1995 23,4 23,8 21,6 22,2 25,0 26,3 25,0 25,1

1996 23,7 23,5 21,8 22,6 27,1 27,9 25,6 25,2

1997 24,2 23,9 23,3 22,7 27,0 27,2 25,6 25,9

1998 23,3 23,2 22,8 23,3 28,0 28,9 26,2 25,4

1999 24,2 24,4 22,9 23,5 26,7 29,0 24,9 27,6

2000 23,7 23,5 23,5 23,1 27,5 29,9 25,6 26,9

2001 23,7 24,3 23,8 23,1 27,6 29,4 25,7 27,6

2002 24,4 24,5 23,9 22,9 25,9 29,4 25,6 26,6

2003 25,1 24,6 24,3 23,1 27,4 30,1 25,0 26,8

2004 24,8 24,1 23,0 23,0 33,8 32,3 25,8 26,5

2005 24,3 23,7 23,3 22,8 34,7 33,2 27,0 27,1

2006 25,3 24,4 23,8 23,4 34,9 35,3 26,9 28,2

2007 25,0 24,8 23,2 23,0 32,4 39,2 26,4 28,1

2008 23,8 25,3 23,4 23,4 30,4 37,1 26,2 28,3

2009 25,7 27,5 24,8 24,4 28,1 33,7 26,7 28,1

Karlar Konur Karlar Konur

Erlent ríkisfangÍslenskt ríkisfang
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Tafla 4 gefur yfirlit um hjúskaparstétt og kyn þeirra sem fluttu til og frá landinu frá árinu 

2004 til ársins 2011. Þar sem langflestir þeirra erlendu ríkisborgara, sem flytja til og frá 

landinu, hafa ekki meðferðis giftingarvottorð úr heimalandi fá þeir skráðann kóðann 

„hjúskaparstaða óupplýst“, en nánast allir Íslendingar hafa rétt skráða hjúskaparstöðu 

samkvæmt Hagstofu Íslands. 

Tafla 4 Aðfluttir og brottfluttir árin 2004 – 2011 eftir kyni, ríkisfangi og hjúskaparstétt 

 

 

Ef við skoðum sérstaklega þá sem hafa skráða hjúskaparstöðu má greina að flestir 

sem flytja frá landinu eru ógiftir einstaklingar sem hafa náð 15 ára aldri, en hlutur þeirra 

er í kringum 40%. Sjá má í töflu í viðhengi 1 (sem sýnir þróun brottfluttra eftir 

hjúskaparstöðu og kyni frá árunum 1986 til 2011) að hlutfall kynjanna er nokkuð jafnt 

meðal brottfluttra ógiftra einstaklinga. Á samdráttarskeiðum virðist hins vegar verða 

undantekning þar á en þá eru karlar nokkuð líklegri til að flytja erlendis. Í kjölfar 

efnahagshrunsins 2008 fjölgaði til dæmis ógiftum körlum sem fluttu til útlanda nokkuð 

umfram ógiftar konur. Eins og sjá má af mynd 6 fluttu 1.277 ógiftir einhleypir karlmenn 

frá landinu á árinu 2009 á sama tíma og fjöldi ógiftra einhleypra kvenna var aðeins 1.037 

(Hagstofa Íslands e, 2011).  

Alls 36997 % 25772 % 33032 % 22189 %

Hjúskapastaða upplýst 15896 42,97 16719 64,87 17938 54,30 17796 80,20

0 Börn 0-14 ára 4916 30,93 4897 29,29 4379 24,41 4444 24,97

1 Ógiftir og einhleypir 5747 36,15 5724 34,24 7042 39,26 7120 40,01

2 Ógiftir í sambúð 758 4,77 768 4,59 1014 5,65 1090 6,12

3 Giftir í samvistum við maka 3071 19,32 3873 23,17 2983 16,63 3377 18,98

4 Giftir ekki í samvistum við maka 735 4,62 823 4,92 1545 8,61 867 4,87

5 Ekklar/ekkjur 34 0,21 84 0,50 33 0,18 85 0,48

7 Skilin að lögum og einhleyp 620 3,90 560 3,35 836 4,66 713 4,01

8 Skilin að lögum í sambúð  57 0,36 50 0,30 65 0,36 67 0,38

Hjúskaparstaða óupplýst 21101 57,03 9053 35,13 15094 45,70 4393 19,80

Aðfluttir

Karlar Konur

Brottfluttir

Karlar Konur
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Mynd 6 Brottflutningur ógiftra einhleypra einstaklinga á árinum 1986-2011 

Næst stærsti hópur brottfluttra eru börn 14 ára og yngri og eykst tíðni brottflutnings 

töluvert í þeim hóp á árunum eftir hrun (Hagstofa Íslands e, 2011). Líkt og getið var um í 

fyrri kafla hefur annar aldurshópur verið að flytja frá landinu en áður hefur tíðkast. Svo 

virðist sem fjölskyldufólk á fertugsaldri hafi tekið sig upp í meira mæli en áður og flutt 

erlendis. Við getum því dregið þá ályktun að miðað við þann fjölda barna sem skráð eru 

úr landinu og eldri aldurshóp brottfluttra séu barnafjölskyldur á miðjum aldri í auknum 

mæli að flytja til útlanda. 

Þriðji stærsti hópur brottfluttra eru giftir einstaklingar sem eru í samvistum við maka. 

Í kjölfar efnahagshrunins varð algengara að giftir karlmenn skráðu sig úr samvistum við 

maka og fluttu einir til útlanda í atvinnuleit. Í töflu í viðhengi 1 má sjá að fjöldi giftra 

karlmanna, sem ekki eru skráðir í samvistum með maka og flutt hafa úr landi, hefur 

fjórfaldast frá hruni (Hagstofa Íslands e, 2011). Yfir 10% tilfella sem tilkynnt var um 

flutning úr landi fylgdi jafnframt sú breyting á hjúskaparstöðu að hjón væru ekki lengur í 

samvistum og yfirleitt var það konan sem varð eftir heima. Undir venjulegum 

kringumstæðum er þetta hlutfall mun lægra og til að mynda var það tæplega 4% á 

árunum 2004 til 2008 (Ómar Harðarson, 2009). Í þjóðskrá eru hjón sem hafa hvort sitt 

lögheimilið skráð með kóðann „gift ekki í samvistum með maka“, sem dæmi um það er 

þegar annar aðilinn býr erlendis (Inga Dís Karlsdóttir, tölvupóstur 8. september 2012). 
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Flestir þeirra sem flytjast búferlum eru á aldrinum 20 til 35 ára og að hefja búskap. 

Þessir einstaklingar eru líklegastir til að taka sig upp og flytja til útlanda til þess að afla 

sér menntunar eða útvega sér vinnu við sitt hæfi (Stefán Ólafsson, 1997). Ýmislegt 

bendir til þess að þeir sem búi í eigin húsnæði flytji síður en þeir sem eru á leigumarkaði. 

Menntað fólk og tekjuhærra er auk þess síður bundið af takmörkunum sem 

húsnæðisaðstæður setja búferlaflutningum, þar sem sá hluti fólks ræður oft betur við 

kostnaðinn sem fylgt getur flutningunum. Eins á menntað fólk, í sumum tilvikum, 

auðveldara með að fá vel launuð störf en ófaglærðir ef starfsréttindi eru viðurkennd 

milli landa. Efnað fólk á hins vegar gjarnan stórt húsnæði sem erfitt og kostnaðarsamt 

getur verið að ráðstafa ef það hyggst flytja búferlum. 

3.4 Starfstéttir og námsmenn 

Ekki náðist að afla handbærra gagna um starfsstéttir þeirra sem flutt hafa úr landi á 

undanförum árum. Eins og fyrr segir var það hins vegar annars konar hópur fólks sem 

tók sig upp og flutti til útlanda í kjölfar efnahagshrunsins 2008 en áður en stór hluti 

þessa hóps var fjölskyldufólk á fertugsaldri. Norðurlöndin hafa alla tíð verið helstu 

áfangastaðir Íslendinga, að undanskildum Vesturferðum í lok 19. aldar. Frá upphafi 

áttunda áratugarins hafa um það bil þrír af hverjum fjórum Íslendingum, sem fluttust af 

landi brott, farið til einhverra Norðurlandanna enda flytjast ýmis félagsleg réttindi 

auðveldlega milli Íslands og hinna Norðurlandanna vegna þeirra samninga sem í gildi eru 

um þau efni. Í þessu samhengi eru rétt að geta sérstaklega Norðurlandasamningsins 

sem tók gildi 1. september árið 2004 en hann tryggir ýmis félagsleg réttindi þeirra sem 

flytja á milli Norðurlanda, umfram það sem kveðið er á um í EES samningnum. Aðilar að 

samningnum eru Ísland, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Færeyjar og Grænland 

(Tryggingastofnun, e.d.). Lengi vel var Danmörk vinsælasti áfangastaðurinn en frá 

efnahagshruni 2008 hafa langflestir Íslendingar flutt til Noregs. Fjöldi þeirra Íslendinga, 

sem flutt hafa til Noregs, hefur verið í kringum 1.500 á ári og áhuginn virðist ekkert 

dvína (Hagstofa Íslands d, 2011). Norsk fyrirtæki hafa á síðustu misserum verið mjög 

áhugasöm um að ráða til sín Íslendinga en í Noregi hefur verið mikil uppsveifla 

undanfarin ár. Margs konar störf eru í boði en mikil eftirspurn er eftir iðnaðarmönnum, 

verkfræðingum, tæknifræðingum, hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki 

(Eyjan, 2012). 
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Áður var sá hluti íbúa sem hafði minnsta menntun og bjó við lök lífsskilyrði líklegastur 

til að flytja frá upprunalandi sínu. Nú á dögum sýna rannsóknir að í hinum þróuðu 

þjóðfélögum er það sá hluti þjóðarinnar sem hefur hvað mesta menntun sem er 

hreyfanlegastur. Þetta er yfirleitt háskólamenntað fólk sem er tilbúið til að flytja langar 

vegalengdir til þess að fá starf við sitt hæfi (Stefán Ólafsson, 1997). Líkleg skýring á 

þessum breytingum er að í kjölfar aukinnar framleiðni vinnuafls hefur velferð aukist og 

hvati lítt menntaðra til fólksflutninga minnkað. Á hinn bóginn hefur tæknistig aukist sem 

leitt hefur til þess að eftirspurn eftir sérhæfðu og menntuðu vinnuafli hefur aukist. Þá 

hefur tekjudreifing einnig áhrif á hreyfingu vinnuafls þar sem sérhæft vinnuafl flytur 

frekar frá löndum þar sem tekjudreifing er jöfn til landa þar sem tekjudreifing er ójafnari 

og ábati af menntun meiri. Aftur á móti sækir ósérhæft vinnuafl til þeirra landa þar sem 

tekjudreifing er jafnari (Roy, A. D., 1951). Ekki eru þó allar stéttir menntamanna jafn 

hreyfanlegar, til að mynda virðist lögfræðistéttin ekki jafn hreyfanleg og iðnmenntað 

eða tækni- og viðskiptamenntað fólk. Skýringar á því eru að sumum starfstéttum eru 

takmörk sett og starfsréttindi þeirra ekki viðurkennd milli landa, þar af leiðandi eru til 

dæmis iðnmenntaðir eða tækni- og viðskiptamenntaðir betur settir en lögfræðingar ef 

flutt er milli landa. 

Í Bandaríkjunum var nýlega gerð rannsókn á menntunarstigi innflytjenda þar í landi. 

Sú rannsókn sýndi að hlutur háskólamenntaðra manna hefur aukist töluvert frá 1980 og 

er nú orðinn stærri en hlutur þeirra innflytjenda sem ekki hafa lokið háskólanámi. Árið 

1980 var 19% innflytjenda með háskólapróf og hátt í 40% hafði ekki lokið prófi úr 

framhaldsskóla. Árið 2010 var hlutur háskólamenntaðra orðinn 30% en þeir sem ekki 

höfðu lokið framhaldsskóla voru 28% (The Brookings Institution, 2011). Þetta samrýmist 

einnig gögnum frá OECD sem sýna að efnahagskreppan hefur haft meiri áhrif á lítt 

menntað starfsfólk heldur en fólk með menntun í meðallagi eða mikla fagmenntun 

(OECD, 2012). 

Um langt skeið hafa ungir Íslendingar sótt framhaldsnám til útlanda. Ekki eru til gögn 

um búsetuflutninga vegna náms en fjöldi þeirra námsmanna sem fengið hafa lán hjá 

Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN) til að stunda nám erlendis gefur hugmynd um 

þann fjölda sem búsettur er erlendis og stundar þar nám.  
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Eins og sjá má í töflu 4 hefur fjöldi lánþega, sem stunda nám erlendis, aukist jafnt og 

þétt á undanförnum árum. Niðursveifla varð þó skólaárið 2009-2010 en þá fækkaði 

lánþegum í útlöndum um rúmlega 200 manns frá árinu áður en hefur verið að aukast 

lítillega aftur (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2011). Velta má fyrir sér hugsanlegum 

ástæðum þessarar fækkunar nemenda sem stunda nám erlendis. Eina ástæðu mætti 

rekja til gengisfalls krónunnar í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. Gengisfall 

krónunnar olli því að mun dýrara varð fyrir nemendur að fara erlendis í nám en fyrir fall 

hennar.  Á árunum strax eftir hrun þegar mesta dífan var í aðsókn í nám erlendis voru 

miklir óvissutímar og getur það hafa haft áhrif á ákvörðun fólks um að fara frekar í nám 

heima, en aðsókn í háskóla hér á landi hefur aukist jafnt og þétt í kjölfar hrunsins.  

Tafla 5 Lánþegar sem stunda nám erlendis á árunum 2004-2011. 

 

Heimild : Lánasjóður íslenskra námsmanna 

Sjá má á umsóknum námsmanna um skólagjaldalán að fleiri leita í ódýrara nám og 

eru vinsælustu áfangastaðir námsmanna Norðurlöndin þar sem engin skólagjöld eru 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2011). Gagnstætt því sem átti við hér á landi eftir 

efnahagshrunið hélt fjöldi alþjóðlegra námsmanna áfram að aukast árið 2009 og nam 

aukningin 6% í OECD ríkjunum og Rússlandi (OECD, 2012). 

  

Skólaárið Skólaárið Skólaárið Skólaárið Skólaárið Skólaárið Skólaárið

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Fjöldi lánþega 9539 10311 10668 11013 12235 12393 12599

Þar af erlendis 2393 2589 2705 2615 2626 2413 2493

Lánsþegar erlendis % 25% 25% 25% 24% 21% 19% 20%

Námslán Lánasjóðs íslenskra námsmanna
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4 Endurkomur brottfluttra 

Margar af kenningum hagfræðinnar líta á búferlaflutninga sem varanlega. Tímabundnir 

búferlaflutningar eru aftur á móti mjög algengir og er reglan frekar sú að einstaklingar 

snúi aftur til upprunalands síðar meir. Einstaklingar sem hyggjast dvelja tímabundið í 

útlöndum líta til efnahagslegra aðstæðna sem bíða þeirra við heimkomu þegar þeir taka 

ákvarðanir varðandi lengd dvalar, vinnuframboð, sparnað og fjárfestingar í mannauð í 

móttökulandi (Dustmann, C. & Weiss, Y., 2007). Endurkomur er sú tegund 

búferlaflutninga þar sem einstaklingurinn ákveður sjálfur að snúa til baka eftir að hafa 

dvalið erlendis.  

Í næstu köflum verður litið sérstaklega til þeirra þátta sem hvetja einstaklinga til að 

snúa heim eftir dvöl erlendis og hvaða áhrifaþættir það eru sem hafa mest áhrif á lengd 

dvalarinnar.  

4.1 Af hverju snýr fólk heim 

Samkvæmt líkani Christian Dustmann og Yoram Weiss um endurkomur munu 

innflytjendur vega og meta þann ábata sem vinnst af því að dvelja lengur í öðru landi en 

heimalandi á móti þeim kostnaði sem hlýst af því. Þannig mun innflytjandinn taka 

ákvörðun um að flytja heim þegar hreinn umfram ábati af því að dveljast erlendis er 

orðinn neikvæður. Algengasta ástæðan fyrir búferlaflutningum eru hærri laun á 

væntanlegum áfangastað en hærri laun hækka æviauð og gerir fólki kleift að auka 

neyslu sína. Hins vegar minnka jaðarnyt auðs eftir því sem einstaklingurinn hefur safnað 

sér meiri auð í öðru landi og þar af leiðandi minnkar viðbótar ábati á hverja tímaeiningu 

þegar á líður. Að lokum getur þetta leitt til þess að ábati einstaklingsins af því að dvelja 

erlendis verður minni en kostnaðurinn.  

Einstaklingar flytja í upphafi frá heimalandi til að auka æviauð sinn vegna hærri launa 

í móttökulandi. Samkvæmt líkaninu geta þrjár ástæður leitt til þess að fólk snúi aftur 

heim. Fyrsta ástæðan er sú að innflytjandi velur neyslu í sínu heimalandi fram yfir neyslu 

í öðru landi. Þannig mun neysla erlendis gefa minni ánægju en neysla í heimalandi og 

þar af leiðandi minnkar heildarábati einstaklingsins með tímanum sem hann dvelur 

erlendis.  Kostnaður við að dvelja erlendis er hins vegar jákvæður og getur jafnvel aukist. 



 

33 

Þetta tvennt, minnkandi ábati og aukinn kostnaður, geta því leitt til þess að lokum snúi 

innflytjandi aftur til baka til síns heimalands.  

Önnur ástæða, sem hvetur innflytjanda til að flytja aftur heim, er ef verðlag í 

heimalandi er hlutfallslega lægra þannig að erlendu launin sem innflytjandi vinnur sér 

inn gefa honum meiri kaupmátt í heimalandinu. Bæði verð- og launamismunur gefa 

einstaklingi kost á að notfæra sér há laun erlendis og lágt verðlag heima fyrir og getur 

hann þannig aukið velferð sína. 

Þriðja ástæðan fyrir endurkomum byggist á hugmyndum um mannauð. Ef sá 

mannauður sem einsaklingurinn öðlast erlendis er hærra metinn í heimalandi, getur það 

eitt leitt til þess að einstaklingurinn snúi aftur til síns heima. Þessar aðstæður koma til að 

mynda upp þegar einstaklingar fara erlendis í nám og þurfa að taka ákvörðun að námi 

loknu hvort þeir dvelji lengur erlendis eða flytji aftur heim. Eins kemur þetta fyrir í 

löndum þar sem þróun er styttra á veg komin, en grunnþekking eykur afkastagetu í 

háþróuðu landi aðeins lítillega á meðan hún getur skipt sköpum í vanþróuðu landi. 

(Dustmann, C. & Weiss, Y., 2007). 

4.2 Líkan um endurkomur 

Christian Dustmann og Yoram Weiss settu upp formlegt og einfalt líkan um endurkomur 

og ástæður þess að innflytjendur snúa oftar en ekki til síns upprunalands. Til einföldunar 

gera þeir ráð fyrir að einstaklingar hafi alltaf tvo valkosti: (1) hvort þeir flytja frá 

heimalandi í upphafi og (2) hvort þeir flytja aftur heim eða verði um kyrrt í 

móttökulandi, af því gefnu að þeir hafi flutt frá heimalandi.  

Í þessu líkani er tími   óendanlegur, einstaklingi gefst tækifæri að flytjast búferlum á 

tíma     en hann deyr á tíma    . Þá líta þeir svo á að einstaklingurinn vinni alla ævi 

og muni halda því áfram ef hann flytur aftur til síns upprunalands. Þeir líta einnig fram 

hjá óvissu um laun og þeim kostnaði sem hlýst af búferlaflutningum.  

Samkvæmt líkaninu er gert ráð fyrir að: 

 

          og       eykst og er hvolft með   (1) 
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þar sem    eru laun í móttökulandi,       eru laun í heimalandi á tíma     og   er 

sá tími sem innflytjandi dvelur í öðru landi en heimalandi.  

 

 

Mynd 7 Þróun launa í heimalandi og launa í móttökulandi m.v. tíma   

Á mynd 7 má sjá að þessar forsendur gefa til kynna að á tíma     séu laun í 

móttökulandi hærri en í heimalandi. Ennfremur hækka laun í heimalandi með tímanum 

 , sem er smá tími sem einstaklingur dvelur erlendis, því mannauður sem 

einstaklingurinn öðlast erlendis nýtist honum í heimalandi en til einföldunar er gert ráð 

fyrir að laun haldist óbreytt í móttökulandi yfir tíma. 

Í byrjun fær innflytjandinn meiri ábata af því að dvelja erlendis en á ákveðnum 

tímapunkti verður ábatinn neikvæður og innflytjandinn kýs að flytja aftur heim. 

Innflytjandinn hámarkar ævitekjur sínar á ákveðnum tíma,    og finnur þannig út þá 

lengd dvalar sem gefur honum mestan heildarábata.  

Ævinotagildisfall (lifetime utility function) innflytjandans er gefið sem: 

 

                      (2) 

 

Ævinotagildisfallið er vegið meðaltal af notum einstaklingsins sem hann ávinnur sér 

heima og erlendis. Vogirnar eru tíminn sem varið er á hvorum stað fyrir sig.  

Ævinotagildisfallið sjálft er því einfalt Cobb-Douglas neyslufall, þar sem       
    

   
 er 

notagildi innflytjandans. Breytan α segir til um hversu mikið jaðarnytin minnka með 

neyslu en gert er ráð fyrir að    . Breytan   segir til um hvar einstaklingur kýs frekar 

að neyta gæða (þ.e. í heimaland eða móttökuland) en gert er ráð fyrir að      . Fyrir 

h 

w 
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sama magn af neyslu í báðum löndum eykst því velferð einstaklings meira við að neyta 

sambærilegra vara í heimalandi heldur en í móttökulandi.  

Innflytjandinn hámarkar jöfnu 2 með tilliti til   ,    og  , háð ævitekjubandi sínu:  

 

                                  (3) 

 

þar sem       eru ævitekjur og   er hlutfallslegt verðlag á neyslu í heimalandi 

samanborið við móttökuland. Ef     er neysla erlendis hlutfallslega dýrari en neysla í 

heimalandi. Samkvæmt því er     kaupmáttur innflytjandans í heimalandi fyrir þau laun 

sem hann vinnur sér inn í öðru landi. 

Hámörkun getur verið leyst á tvo vegu. Í fyrsta lagi ákveður innflytjandinn 

brottfarardag en háð því vali og ævitekjum velur hann neyslusamsetningu.  

 

         
 

 
       (4) 

 

Samkvæmt þessu neytir innflytjandinn alltaf meira þegar hann snýr aftur til baka til síns 

upprunalands, þar sem jaðarnytin af neyslu eru hærri og kostnaður lægri. Því gildir að 

       þar sem       og er fasti sem er háður     og  . 

Jafna (4) saman með tekjubandinu í jöfnu (3) ákvarðar magn neyslu fyrir gefið  . 

 

       
    

         
 

 (5) 

       
     

         
 

 

Þar sem       , eykst    og    með   ef ævitekjur      aukst með  . Það er, ef 

 

                       
      

  
   (6) 
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Að þessu gefnu hækka ævitekjur í fyrstu vegna þess að byrjunarlaun innflytjandans 

eru hærri í móttökulandi en í heimalandi, þ.e.             . 

Þar sem dvöl erlendis hækkar tekjumöguleika innflytjandans í heimlandi, þ.e.  
      

  
 

 , er möguleiki á að æviauður einstaklingsins minnki að lokum með   eftir ákveðið langa 

dvöl erlendis. Með tímanum geta laun í heimalandi því orðið hærri en laun í 

móttökulandi              

Út frá þessum forsendum hér að ofan getum við ákvarðað hagkvæmustu lengd dvalar 

     Diffrum ævinotagildisfall innflytjandans með tilliti til   og fáum:  

 

 
  

  
                                             (7) 

 

Við sjáum að   hefur áhrif á ævinotagildisferil innflytjandans á tvo vegu:  

i. Seinkun á endurkomu getur þýtt minni velferð, en minni velferð kemur fram í 

                      hluta jöfnunnar.  

ii. Lengri dvöl erlendis getur hækkað ævitekjur og kemur fram í                

hluta jöfnunnar. 

Þrjár ástæður geta því leitt til endurkomu:  

1. innflytjandinn kýs neyslu í heimalandi fram yfir neyslu í öðru landi         

2. kaupmáttur erlendu launanna er meiri í heimalandi         

3. dvölin erlendis eykur tekjumöguleika einstaklingsins heima fyrir, þ.e. 
      

  
   

4.2.1 Tilfelli 1: Innflytjandi kýs neyslu í heimalandi fram yfir neyslu í öðru landi 

Ef innflytjandi kýs neyslu í heimalandi fram yfir neyslu í öðru landi þá er      ,       

og              Í þessu tilfelli eykst æviauður alltaf með  ,        

                Þar af leiðandi minnkar mismunur á ábata og kostnaði yfir tímann, 

                       Einstaklingur ákveður að snúa til baka þegar ábati er orðinn 

jafn kostnaði eftir að hafa dvalið yfir ákveðið langt tímabil   . Ef innflytjandinn kýs 

neyslu í heimalandi fram yfir neyslu í öðru landi verður það til þess að einstaklingur 
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neytir minna í móttökulandi og leggur sparnað til hliðar. Hann sparar því neyslu þar til 

hann kemur heim til upprunaland síns. Þetta verður til þess að velferð hans eykst. 

4.2.2 Tilfelli 2: Erlendu launin gefa meiri kaupmátt í heimalandi 

Ef erlendu launin sem innflytjandinn vinnur sér inn í öðru landi gefa meiri kaupmátt í 

heimalandi þá er      ,      ,              Í þessu tilfelli gildir það sama og í 

tilfelli 1,           og                       svo formleg greining er eins. Það sem 

hvetur til endurkomu í þessu tilfelli eru hærri laun í móttökulandi og ódýrari neysla í 

heimalandi. Innflytjendur hafa oft annað neyslumynstur en innfæddir, sem gæti stafað 

af menningarlegum eða trúarlegum ástæðum. Skýringin á þessu gæti til dæmis verið í 

vörum  sem flytja þarf inn til landsins og eru þar að leiðandi dýrari. Það að kaupmáttur 

sé meiri í heimalandi verður til þess að einstaklingar minnka neyslu sína á meðan á dvöl 

stendur og neyta meira þegar þeir snúa aftur heim. 

4.2.3 Tilfelli 3: Mannauður, sem einstaklingurinn öðlast erlendis, er hærra 
metinn í heimalandi 

Ef mannauður, sem einstaklingurinn öðlast í öðru landi, er hærra metinn í heimalandi þá 

er      ,      ,          og       eykst og er hvolfur með  . Þetta getur leitt 

til þess að tekjumöguleikar einstaklingsins í heimalandi aukast eftir því sem dvöl 

einstaklings í móttökulandi lengist, þ.e.   hækkar. Ólíkt hinum tilfellunum tveimur er 

kaupmáttur nú sá sami í báðum löndum og einstaklingurinn er jafn vel settur hvort sem 

hann neytir í heimalandi eða móttökulandi. Í byrjun mun innflytjandinn því alltaf auka 

velferð sína með því að dvelja erlendis vegna hærri launa. Hins vegar mun innflytjandinn 

snúa til baka um leið og hann hefur hámarkað æviauð sinn. Ef hann nær að hámarka 

æviauð sinn á tíma    þar sem         þá snýr hann til baka en annars mun hann 

dvelja erlendis til æviloka.  Aðstæður sem gætu hvatt einstakling til að snúa aftur til síns 

upprunalands væru að laun í heimalandi yrðu hærri en í móttökulandi eftir dvöl erlendis 

vegna aukins mannauðs einstaklingsins. Í þessu tilfelli er til dæmis ungt fólk sem flytur 

tímabundið erlendis til þess að fjárfesta í menntun og auka mannauð sinn (Dustmann, C. 

& Weiss, Y., 2007). 
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4.2.4 Mismunur meðal innflytjenda 

Í líkaninu hér að ofan er enginn greinarmunur gerður á einstaklingum og fá allir 

innflytjendur sömu laun bæði í móttökulandi og upprunalandi. Hins vegar hefur 

mismunur á meðal einstaklinga mikil áhrif á hvort þeir ákveða að flyja frá heimalandi og 

eins hvort þeir snúi til baka. Kenning Borjas bendir á að hæfni einstaklingsins og 

tekjudreifing í heimalandi og móttökulandi skipta sköpum um hvort einstaklingar ákveði 

að flytjast búferlum og eins hvort þeir ákveði að snúa aftur heim (Borjas, G., 1987). 

Ef við hugsum okkur að einstaklingar búi yfir mismunandi færni, færni 1 sem er meira 

metin í móttökulandi og færni 2 sem er meira metin í heimalandi. Mögulegt er fyrir 

einstaklinga að auka færni sína í hvoru landi en færni þeirra eykst hins vegar mismikið 

eftir því í hvaða landi þeir eru staddir. Þannig eykst færni 1 hraðar heldur en færni 2 í 

móttökulandi og öfugt. Framleiðni einstaklinganna fer eftir færni þeirra hverju sinni og 

hvernig sú færni er metin í því landi sem þeir eru staddir. Til að hámarka framleiðni og 

hækka laun þurfa sumir einstaklingar því að flytja frá heimalandi til annars lands þar 

sem meiri eftirspurn er eftir færni þeirra. 

Ofangreindar forsendur gefa okkur tækifæri til að skoða ákvarðanir varðandi 

búferlaflutninga og endurkomur. Ákvarðarnir um endurkomur svipa til tilfellis þrjú sem 

greint var frá hér fyrir ofan, þar sem aukinn mannauður verður til þess að einstaklingur 

ákveður að flytja heim. Hér veltur ákvörðun einstaklingsins á því hversu auðvelt er að 

nýta þá færni sem hann hefur öðlast í móttökulandi heimafyrir. Ef færnin nýtist aðeins 

að hluta, þá hefur meiri mannauður í formi aukinnar færni meiri áhrif á innfædda en 

innflytjendur. Ef auðvelt er hins vegar að nýta færnina heimafyrir þá hefur hún meiri 

áhrif á innflytjendur en innfædda. Af þessu leiðir að ef aukinn mannauður nýtist aðeins 

að hluta, munu einstaklingar sem ákveða að flytja frá heimalandi ekki snúa til baka og 

verða búferlaflutningarnir þá varanlegir. Ef mannauðurinn nýtist hins vegar vel í 

heimalandi mun innflytjandinn snúa til baka eftir ákveðið langa dvöl erlendis. Aukinn 

færni sem einstaklingur öðlast í  móttökulandi gefur honum þá meiri framleiðni í 

heimlandi (Dustmann, C. & Weiss, Y., 2007). 

Í líkani Christian Dustmann og Yoram Weiss er heldur ekki gert ráð fyrir óvissu sem og 

kostnaðarliðum tengdum búferlaflutningum, sem geta haft mikil áhrif á 

flutningsákvörðun einstaklinga. Þar sem búferlaflutningar ráðast í ríkum mæli af 
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efnahags- og atvinnuástandi getur óvissa leitt til þess að færri flytjast búferlum en 

kenningar og líkön segja til um. Ljóst er að óvissa hefur mismikil áhrif á fólk þar sem 

áhættuþol einstaklinga getur verið afar mismunandi. Dæmi um þetta er sú óvissa sem 

skapaðist hér á landi í kjölfar efnahagshrunsins. Má þar meðal annars nefna óvissu 

tengda skuldavanda heimilanna og gengistryggðra lána, sem hafa líklega haft mikil áhrif 

á flutningsákvörðun margra einstaklinga. Eins eru óvissuþættir í móttökulandi á borð við 

atvinnuöryggi, húsnæðismarkað og efnahagsástand sem fólk hugar sérstaklega að áður 

en ákvörðun um búferlaflutning er tekin.  

4.3 Endurkomur brottfluttra frá 1986 

Stór hluti þess hóps sem flutt hefur til Íslands frá árinu 1986 eru íslenskir ríkisborgarar 

að snúa aftur heim eftir dvöl erlendis. Alls voru skráðir 112.494 flutningar til landsins á 

tímabilinu 1986-2008 og af þeim flokkast um 57.820 sem endurkomur eða 51,4%. Eins 

og sjá má á mynd 8 voru óvenju margir sem voru skráðir í fyrsta skipti inn í landið á 

þensluárunum 2004-2008 en fyrir þann tíma var endurkomuhlutfallið 63,0% (Hagstofa 

Íslands f, 2009). 

 

Mynd 8 Aðfluttir frá útlöndum eftir skráningu 1986-2008 

Eins og fyrr segir hefur brottfluttum fjölgað töluvert á undanförnum árum og hafa 

vaknað ýmsar spurningar um afdrif þeirra. Áhugavert verður því að fylgjast með á 

komandi árum hve stór hluti þeirra mun skila sér aftur heim og hve lengi þeir munu 

dvelja í útlöndum.  
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Hagstofa Íslands gerði ítarlega greiningu á endurkomum árið 2009 fyrir tímabilið 

1986 til 2008. Annars vegar skoðuðu þeir hvort þeir sem fluttu til landsins væru að koma 

í fyrsta skipti eða hefðu áður verið skráðir í landinu. Hins vegar skoðuðu þeir 

flutningsferli þeirra sem flutt höfðu frá landinu. Í þeirri greiningu var litið svo á að um 

endurkomu væri að ræða þegar einstaklingur flutti til landsins eftir brottflutning. 

Hagstofan notaðist við aðferð kennda við Kaplan og Meiers frá árinu 1958 við að greina 

gögnin og reikna endurkomuhlutfall brottfluttra einstaklinga yfir tuttugu og þriggja ára 

tímabil. Þar sem ekki var mögulegt að fá nýrri gögn en frá árinu 2008 notaðist ég að 

miklu leyti við þau í greiningu minni.  

4.3.1 Hlutur útlendinga 

Samkvæmt útreikningum Hagstofunnar var mikill munur á endurkomuhlutfalli erlendra 

ríkisborgara og íslenskra ríkisborgara yfir tímabilið frá 1986 til 2008. Yfir umrætt tímabil 

snéru að meðaltali 78,6% íslenskra ríkisborgara aftur til Íslands áður en 23 ár voru liðin 

frá brottför en einungis 16,9% erlendra ríkisborgara. Þær niðurstöður ættu hins vegar 

ekki að koma mikið á óvart, að Íslendingar eigi frekar afturkvæmt til Íslands en erlendir 

ríkisborgarar. Erfitt er að gera samanburð á endurkomum milli ára en ef skoðað er sjö 

ára endurkomuhlutfall íslenskra ríkisborgara sveiflaðist það frá 64,2-78,0% samanborið 

við 12,2-19,2% hjá erlendum ríkisborgurum (Hagtíðindi, 2009). Hagstofa Íslands reiknaði 

einnig út hversu lengi einstaklingar dvelja erlendis að meðaltali áður en þeir snúa aftur 

heim. Eins og sjá má í töflu 6 er tiltölulega mikill munur á lengd dvalar meðal erlendra og 

íslenskra ríkisborgara. Erlendir ríkisborgarar, sem snúa aftur til Íslands, dvelja að öllu 

jöfnu mun skemur í útlöndum en Íslendingar og er meðallengd dvalar þeirra einungis 0,6 

ár á meðan Íslendingar dvelja að meðaltali í 2,4 ár erlendis (Hagstofa Íslands f, 2009). 

Einstaklingar sem flytja til Íslands frá löndum sem eru innan Evrópusambandsins eða 

eru hluti af evrópska efnahagsvæðinu eiga kost á að vinna hér á landi og ávinna sér rétt 

til atvinnuleysisbóta líkt og aðrir Íslendingar á vinnumarkaði. Yfirgefi þeir landið um tíma 

í leit að atvinnu í heimalandi eða annars staðar geta þeir snúið til baka án vandkvæða. 

Einstaklingar sem koma frá löndum utan þessara bandalaga fara hins vegar síður frá 

landinu þar sem atvinnuleyfi þeirra er oftast staðbundið og geta þeir fyrirgert rétti 

sínum að snúa til baka hafi þeir ekki dvalið nógu lengi til að ávinna sér inn full réttindi 

(Unnur D. Skarphéðinsdóttir, 2010).    
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Eins og áður hefur verið bent á flutti mikill fjöldi erlendra ríkisborgara af landi brott í 

kjölfar efnahagshrunsins. Ef endurkomuhlutfall þeirra erlendu ríkisborgara, sem fluttu úr 

landi í kjölfar hrunsins, er skoðað kemur í ljós að lítill hluti þeirra sem komu hingað á 

þensluárunum hefur snúið aftur. Sem dæmi má nefna hafa aðeins um 2% þeirra sem 

komu hingað á árunum 2007 til 2008 og fluttu af landi brott í kjölfar efnahagshrunsins 

snúið til baka. Í töflu 6 má sjá að þetta er mun lægra hlutfall en hjá öðrum hópum sem 

hafa komið hingað í gegnum tíðina. Hafa verður í huga að í töflu 6 er ekki tekið mið af 

því hversu lengi einstaklingar höfðu verið erlendis þegar þeir komu hingað aftur. Þar af 

leiðandi höfðu þeir sem fluttu af landi brott árið 1991 sautján ár til að flytja aftur á 

meðan þeir sem fluttu strax eftir hrun árið 2008 aðeins eitt ár (Ólöf Garðarsdóttir, 

2011). 

Tafla 6 Endurkoma útlendinga sem komu fyrst árið 1991-2011 en fluttu aftur til útlanda. 

 

Heimild : Ólöf Garðarsdóttir, 2011 

4.3.2 Aldur og kynjaskipting 

Kynjaskipting þeirra sem koma til baka eftir dvöl erlendis hefur verið með svipuðum 

hætti hjá erlendum og íslenskum ríkisborgurum. Eins og sjá má í töflu 7 munar einungis 

tæplega 1% á endurkomuhlutfalli karla og kvenna þegar uppsafnað endurkomuhlutfall 

er skoðað yfir árin 1986 til 2008. Íslenskir karlmenn koma til baka í 79% tilvika en konur í 

Ár Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur 

1991 940 400 540 140 63 77 14,9 15,8 14,3

1992 447 155 292 75 23 52 16,8 14,8 17,8

1993 394 143 251 62 28 34 15,7 19,6 13,5

1994 343 126 217 65 22 43 19 17,5 19,8

1995 341 122 219 49 20 29 14,4 16,4 13,2

1996 484 206 278 66 31 35 13,6 15 12,6

1997 439 173 266 72 40 32 16,4 23,1 12

1998 526 235 291 96 41 55 18,3 17,4 18,9

1999 560 279 281 80 37 43 14,3 13,3 15,3

2000 755 339 416 93 41 52 12,3 12,1 12,5

2001 764 376 388 76 42 34 9,9 11,2 8,8

2002 485 201 284 57 26 31 11,8 12,9 10,9

2003 370 177 193 29 18 11 7,8 10,2 5,7

2004 790 522 268 76 52 24 9,6 10 9

2005 2319 1887 432 131 104 27 5,6 5,5 6,3

2006 4036 3315 721 152 117 35 3,8 3,5 4,9

2007 4466 3374 1092 102 83 19 2,3 2,5 1,7

2008 3095 2014 1081 50 28 22 1,6 1,4 2

frá komu komuári komuári í %

Endurkoma eftir fyrsta Endurkoma eftir fyrstaBrottfluttir innan þriggja ára
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78,2% tilvika. Aftur á móti koma erlendar konur í tæplega 1% fleiri tilvikum aftur til 

Íslands en erlendir karlmenn en endurkomuhlutfall erlendra kvenna er 17,5% á meðan 

það er 16,7% meðal erlendra karla (Hagstofa Íslands f, 2009). 

Ef endurkomuhlutfall Íslendinga sem fluttu út í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 er 

skoðað bendir ekkert til þess að það sé mikið lægra en hjá þeim sem fluttu til útlanda 

árin þar á undan ef miðað er við endurkomu innan þriggja ára. Eins og sjá má á mynd 9 

hefur endurkomuhlutfall innan þriggja ára frá brottför verið að sveiflast á bilinu 35-45% 

en endurkomuhlutfall þeirra sem fluttu út á árunum 2007 til 2009 hefur verið svipað og 

þeirra sem fluttu út á samdráttarskeiðunum 1993-1995 og 2001-2002 (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2011). Aftur á móti er enn ekki komið í ljós hvaða langtíma áhrif 

núverandi samdráttur í efnahagslífinu mun hafa á endurkomur þeirra sem fluttu 

erlendis strax í kjölfar hrunsins sökum þess hve stuttur tími er liðinn frá því.  

 

Mynd 9 Endurkomur Íslendinga innan þriggja ára frá brottför samanborið við hagvöxt 

Ef litið er á aldursskiptingu íslenskra ríkisborgara í töflu 7 sést að endurkomuhlutfallið 

er mest á aldursbilinu 15 til 24 ára. Í þeim aldurshópi er endurkomuhlutfallið 84,4% og 

meðallengd dvalar erlendis einungis 1,8 ár. Um helmingur þeirra sem flytja út á þessu 

aldursbili eru komin til baka innan eins árs. Næsta aldursbil, 25 til 29 ára er einnig með 

tiltölulega hátt endurkomuhlutfall en líklegt er að stór hluti innan þessara hópa sé ungt 

fólk sem flytur tímabundið erlendis til að stunda þar nám. Þessar tölur gefa ágæta 
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vísbendingu um að ungt fólk sæki í nám til útlanda til að öðlast þekkingu sem nýtist 

heimafyrir líkt og tilfelli þrjú í líkani Christian Dustmann og Yoram Weiss. 

Sá aldurshópur sem er líklegastur til að ílengjast erlendis eða snúa aldrei til baka eru 

þeir sem eru á  aldursbilinu 30 til 49 ára. Hjá þessum aldurshópi er endurkomuhlutfallið 

lægst eða 72,2% sem telst þó nokkuð hátt og meðallengd dvalar er 2,4 ár. Þeir sem 

dvelja þó lengst að meðaltali erlendis eru þeir sem eru orðnir 50 ára og eldri enda 

margir hverjir komnir á ellilífeyrisaldurinn og hættir að vinna.  

Athyglisvert er sjá í töflu 7 að þeir erlendu ríkisborgarar sem flytja burt frá Íslandi sem 

börn eru mun líklegri til að flytja aftur til Íslands síðar meir. Þá er mikill munur á 

endurkomuhlutfalli þeirra sem eru 14 ára og yngri og þeirra sem hafa náð 15 ára aldri. 

Endurkomuhlutfall 0-14 ára barna er tæplega 30% á meðan það er einungis 15,9% hjá 

einstaklingum sem eru 15 ára og eldri. (Hagstofa Íslands f, 2009) 
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Tafla 7 Uppsafnað endurkomuhlutfall og lengd dvalar erlendis eftir ríkisfangi, aldri, heimshlutum og 
kyni 1986-2008 

 

4.3.3 Fjölskylduaðstæður 

Ekki eru til sérstök gögn um endurkomur og fjölskylduaðstæður Íslendinga en hægt er 

draga vissar ályktanir út frá gögnum um fjölskylduaðstæður þeirra Íslendinga sem flytja 

til og frá landinu. Ef skoðaðar eru tölur um aðflutta umfram brottflutta í töflu 8 sést að 

fleiri ógiftir einstaklingar flytja frá landinu en til þess og á það jafnt við um karla sem 

konur. Þá hafa giftir einstaklingar, sem ekki eru í samvistum við maka, einnig  neikvæðan 

flutningsjöfnuð og eru karlmenn þar í miklum meirihluta. Ein af ástæðum þess er sú að í 

kjölfar aukins atvinnuleysis á síðustu árum hafa sífellt fleiri slitið samvistum tímabundið 

og flutt erlendis í atvinnuleit (þ.e. hjón hafa hvort sitt lögheimilið um tíma). Oft á tíðum 

fer þá annar makinn fyrst og undirbýr komu fjölskyldunnar síðar meir.  
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Ef fólksflutningar til landsins eru skoðaðir sést hins vegar að fleiri börn yngri en 15 ára 

og fleiri giftir einstaklingar sem eru í samvistum við maka flytja til landsins en frá því. Af 

því má álykta að barnafjölskyldur snúi frekar heim en einstaklingar með annað 

fjölskyldumunstur (Hagstofa Íslands e, 2011). Hér spila líklega inn ýmsir persónulegir 

þættir sem skipta máli í lífi fólks og eiga eflaust stóran þátt í ákvörðunartöku um að snúa 

heim. Einstaklingar líta greinilega til fleiri þátta en efnahagslegra þátta þegar tekin er 

ákvörðun um búferlaflutninga, sbr. líkan E.Lees.  

Tafla 8 Aðfluttir umfram brottflutta eftir hjúskaparstöðu og kyni 

 

4.3.4 Heimkoma námsmanna 

Námsmenn, sem stunda nám í útlöndum, er sá hópur sem tilheyrir oftast tímabundum 

búferlaflutningum. Lítið er til af gögnum hér á landi um heimkomu námsmanna eftir 

nám í útlöndum þar sem erfitt er að halda utan um þau. 

Sterk hefð hefur verið fyrir því að Íslendingar fari tímabundið til náms erlendis. 

Mikilvægt er að stuðla að endurkomu þessa hóps til að tryggja framþróun samfélagsins 

og viðhalda þekkingu innan landsteinanna þar sem mannauður er ein mikilvægasta 

auðlind þjóðar. Líkt og áður var getið um er það aldurshópurinn 15 til 24 ára sem hefur 

hæsta endurkomuhlutfallið og má gera ráð fyrir því að stór hluti þessa hóps séu ungir 

námsmenn sem eru að snúa aftur heim eftir að hafa lokið háskólagráðu erlendis. 

Menntun hefur mikil áhrif á laun og spilar aukinn mannauður stóran þátt í ákvörðun 

einstaklinga um búferlaflutninga. Mismunur á milli landa um hversu vel færni 

Karlar Konur

Alls 3965 3583

Íslenskir ríkisborgarar -2042 -1077

0 Börn 0-14 ára 537 453

1 Ógiftir og einhleypir -1295 -1396

2 Ógiftir í sambúð -256 -322

3 Giftir í samvistum við maka 88 496

4 Giftir ekki í samvistum við maka -810 -44

5 Ekklar/ekkjur 1 -1

7 Skilin að lögum og einhleyp -216 -153

8 Skilin að lögum í sambúð  -8 -17

Erlendir ríkisborgarar

9 Hjúskaparstaða óupplýst 6007 4660

Aðfluttir umfram brottflutta
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einstaklinga nýtist og hve mikinn ábata menntun veitir hefur því mikil áhrif á 

búferlaflutninga. Ef skoðaðar eru tölur frá OECD sést að fjöldi þeirra erlendu 

námsmanna sem stunda nám í löndum OECD hefur aukist frá efnahagshruni og er 

heildarfjöldi þeirra nú rúmlega 2,6 milljónir. Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar segja til 

að mynda um 34% þeirra sem fluttu til Bandaríkjanna árið 2009 ástæðuna vera 

búferlaflutninga vegna náms (OECD, 2012).   

Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn á því hvaða þættir hefðu mest áhrif á hvort 

erlendir námsmenn settust að í Bandaríkjunum eða flyttu aftur heim að námi loknu. Þeir 

þættir sem virtust hafa mest áhrif voru atvinnutækifæri bæði í heimalandi og í 

Bandaríkjunum, efnahagsástand og pólítískt jafnvægi. Einnig höfðu einstaklingsmiðaðir 

þættir á borð við fjölskyldu og vini áhrif á það hvort nemendur snéru aftur heim eftir 

nám erlendis (Alberts, H. & Hazen, H., 2006). Þetta rennir stoðum undir kenningu E. Lees 

um að einstaklingar líti til einstaklingsmiðaðra þátta við ákvörðun um að flytjast 

búferlum og einnig kenningar Borjas sem snýr að því að einstaklingar flytji til landa sem 

færni þeirra nýtist best og eftirspurn er eftir sérhæfingu þeirra. 
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5  Lokaorð 

Í gegnum tíðina hafa miklar sveiflur einkennt mannfjöldaþróun á Íslandi en skipta má 

þróuninni í tvö tímabil. Fyrir aldamótin 1900 höfðu ytri þættir á borð við sjúkdóma og 

náttúruhamfarir mikil áhrif og mannfjöldaaukning var lítil sem engin. Undir lok 19. aldar 

urðu hins vegar stakkaskipti en frá þeim tíma hefur mannfjöldi á Íslandi aukist jafnt og 

þétt. Samfara framþróun í tækni og vísindum hefur dregið verulega úr vægi ytri þátta, 

en efnahagslegir þættir sem hafa áhrif á fjármál fjölskyldna og opnara alþjóðaumhverfi 

hafa aukið vægi sitt. Með aðild að evrópska efnahagssvæðinu árið 1994 fóru erlendir 

ríkisborgarar að streyma til landsins vegna mikils atvinnuframboðs og frá upphafi 21. 

aldar fjölgaði íbúum hér á landi meira en í nokkru öðru Evrópulandi. 

Árið 2009 eða í kjölfar efnahagshrunsins fækkaði íbúum hér á landi í fyrsta skipti 

síðan fyrir aldamótin 1900, þegar fjölmargir Íslendingar fluttu til Vesturheims. 

Flutningsjöfnuður hefur verið neikvæður frá árinu 2009 en það ár var hann nokkurn 

veginn sá sami meðal erlendra og íslenskra ríkisborgara. Á árunum 2010 og 2011 hefur 

þó dregið meira úr brottflutningi erlendra ríkisborgara en íslenskra. Áhugavert er að sjá 

að miðað við þann fjölda erlendra ríkisborgara sem fluttu hingað til lands á 

þensluárunum hefur aðeins lítið brot af þeim flutt frá landinu eftir efnahagshrunið 

haustið 2008. Eins hefur kreppan ekki haft eins mikil áhrif á búferlaflutninga Íslendinga 

eins og búast mátti við þrátt fyrir að hún sé sú dýpsta sem Íslendingar hafa gengið í 

gegnum. Leiða má að því líkum að kostnaður við búferlaflutninga og óvissuþættir sem 

sköpuðust í kjölfar efnahagshrunsins skýri þá þróun að nokkru leyti.  

Í byrjun 21. aldar var hlutfall kynja sem flutti úr landi nokkuð jafnt en þegar þrengja 

fór að fóru karlmenn í auknum mæli að flytja frá landinu. Á samdráttarskeiðum virðast 

karlmenn vera nokkuð líklegri til að flytja til útlanda í atvinnuleit heldur en konur og ljóst 

er að sá hópur sem flutti til útlanda í kjölfar efnahagshrunsins er að einhverju leyti 

frábrugðin fyrri hópum, hvað varðar þjóðfélagsstöðu og fjölskyldustærð. 

Svo virðist sem annar aldurshópur hafi tekið sig upp og flutt til útlanda árið 2009 og 

hækkaði til að mynda meðalaldur bæði karla og kvenna töluvert frá fyrri árum. Miðað 
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við þann fjölda barna sem skráð voru úr landi virðist stór hluti þeirra sem flytja til 

útlanda vera fjölskyldufólk með börn. 

Í kjölfar efnahagshrunsins færðist í aukana að giftir karlmenn skráðu sig úr samvistum 

við maka og fluttu einir til útlanda í atvinnuleit, en þetta er vísbending um svokallaða 

keðjuflutninga og búast má við að flutningsjöfnuður haldist áfram neikvæður ef svo er. 

Flestir sem flutt hafa til útlanda á síðastliðnum árum hafa flutt til Noregs en þar er mikil 

eftirspurn eftir vinnuafli, bæði sérhæfðu og ófagmenntuðu. Áður fyrr voru það frekar lítt 

menntaðir sem fluttu úr landi en nú eru þeir sem eru með meiri menntun ekki síður 

hreyfanlegir.  

Fjöldi námsmanna, sem fer til útlanda í nám, hefur aukist jafnt og þétt á undanförum 

árum að undanskildu skólaárinu 2009-2010. Gengisfall krónunnar í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008 er líkleg skýring á því, þar sem nú er mun dýrara fyrir 

námsmenn að fara erlendis í nám en fyrir fall hennar. Eins sóttu þeir sem fóru erlendis í 

nám í ódýrara nám eða til landa þar sem skólagjöld eru lítil sem engin. Aftur á móti jókst 

aðsókn í háskólanám hér heima í kjölfar efnahagshunsins. 

Tveir þættir virðast því hafa mest áhrif á ákvörðun Íslendinga til flytja til annarra 

landa. Í fyrsta lagi halda margir til útlanda til að stunda nám og í öðru lagi virðist 

hagsveiflan hafa mikil áhrif á mannfjöldaþróun. 

Endurkomur voru einnig skoðaðar og reynt að leggja mat á hverjir væru líklegastir til 

að flytja til baka. Endurkomuhlutfall bæði íslenskra og erlendra ríkisborgara er almennt 

mjög hátt en að sjálfsögu eiga Íslendingar frekar afturkvæmt til Íslands. Aftur á móti 

dvelja þeir útlendingar sem flytja aftur til Íslands að öllu jöfnu skemur í útlöndum en 

Íslendingar. Endurkomur útlendinga hafa minnkað í kjölfar hruns en hugsanlega hafa 

þeir innflytjendur sem fluttu til Íslands á þensluárunum verið að einhverju leyti 

frábrugðnir þeim sem áður komu. Margir þeirra voru farandverkamenn sem komu 

eingöngu hingað til lands að vinna til þess að nýta sér launamismuninn og sendu 

peninga heim til fjölskyldunnar. Þegar fór að kreppa að snéru margir þeirra hins vegar til 

síns heima og ólíklegt að þeir komi aftur til  Íslands í öðrum tilgangi.  

Ef endurkomur þeirra Íslendinga sem fluttu út í kjölfar efnahagshrunsins eru 

skoðaðar bendir ekkert til að það sé mikið lægra en á öðrum samdráttarskeiðum, ef 

miðað er við endurkomu innan þriggja ára. Aftur á móti eru ekki komin í ljós þau 
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langtíma áhrif sem núverandi efnahagssamdráttur mun hafa á endurkomur þeirra sem 

fluttu til útlanda strax í kjölfar hrunsins.  

Með hækkandi aldri brottfluttra minnka líkur á því að þeir snúi til baka, auk þess sem 

þeir dvelja lengur í útlöndum ef þeir snúa til baka. Skýring á því getur verið að það taki 

lengri tíma fyrir eldri manneskju að vinna upp þann kostnað sem fylgir búferlum, þar 

sem kostnaður er yfirleitt hærri hjá eldra fólki sem hefur verið búið að koma sér fyrir í 

heimalandi. 

Sá aldurhópur sem hefur hæsta endurkomuhlutfallið er á bilinu 15 til 24 ára. Þar á 

eftir kemur aldursbilið 25 til 29 ára, en líklegt er að stór hluti innan þessara hópa séu 

námsmenn sem eru að flytja aftur heim eftir að hafa lokið námi erlendis. 

Mannauðslíkanið segir að þeir snúi til baka telji þeir ábatann af þeim mannauði sem þeir 

öðlast erlendis vera meiri í heimalandi en móttökulandi. En líkt og komið er inn á í 

ritgerðinni eru ýmsir aðrir persónulegir þættir sem spila inn í ákvörðun einstaklinga um 

að flytja aftur heim. Mikilvægt er að stuðla að heimkomu þessa hóps til að stuðla að 

framþróun samfélagsins og viðhalda þekkingaröflun.  
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Viðauki 1 – Þróun brottfluttra eftir hjúskaparstöðu og kyni frá 1986 til 2011 

 

 

Ár Staða Allir Karlar Konur Staða Allir Karlar Konur Staða Allir Karlar Konur Staða Allir Karlar Konur

1986 0 722 356 366 1 1199 559 640 2 0 0 0 3 774 386 388

1987 0 564 292 272 1 1011 470 541 2 0 0 0 3 594 276 318

1988 0 595 293 302 1 1303 549 754 2 0 0 0 3 514 232 282

1989 0 940 463 477 1 1756 790 966 2 0 0 0 3 759 352 407

1990 0 891 473 418 1 1757 827 930 2 0 0 0 3 853 410 443

1991 0 652 322 330 1 1394 628 766 2 0 0 0 3 622 287 335

1992 0 555 268 287 1 1561 692 869 2 0 0 0 3 533 247 286

1993 0 613 287 326 1 1376 631 745 2 0 0 0 3 495 224 271

1994 0 817 375 442 1 1554 749 805 2 0 0 0 3 640 298 342

1995 0 1060 544 516 1 1923 975 948 2 0 0 0 3 748 351 397

1996 0 1000 505 495 1 1811 900 911 2 0 0 0 3 770 358 412

1997 0 913 472 441 1 1650 804 846 2 0 0 0 3 779 370 409

1998 0 839 445 394 1 1726 835 891 2 0 0 0 3 611 287 324

1999 0 772 404 368 1 1407 701 706 2 178 83 95 3 620 289 331

2000 0 752 393 359 1 1332 663 669 2 200 100 100 3 600 289 311

2001 0 819 417 402 1 1548 710 838 2 202 96 106 3 641 290 351

2002 0 922 471 451 1 1742 889 853 2 235 114 121 3 724 347 377

2003 0 741 369 372 1 1540 753 787 2 229 115 114 3 570 271 299

2004 0 968 472 496 1 1637 771 866 2 262 128 134 3 702 335 367

2005 0 865 441 424 1 1414 644 770 2 232 116 116 3 634 300 334

2006 0 879 445 434 1 1530 729 801 2 246 118 128 3 601 286 315

2007 0 1016 516 500 1 1701 816 885 2 242 115 127 3 706 321 385

2008 0 1059 514 545 1 1709 852 857 2 213 107 106 3 780 387 393

2009 0 1482 732 750 1 2314 1277 1037 2 287 123 164 3 1108 525 583

2010 0 1308 645 663 1 2007 996 1011 2 326 162 164 3 901 417 484

2011 0 1246 614 632 1 1850 957 893 2 296 145 151 3 928 412 516

Brottfluttir



 

55 

 

 

Ár Staða Allir Karlar Konur Staða Allir Karlar Konur Staða Allir Karlar Konur Staða Allir Karlar Konur

1986 4 80 31 49 5 12 2 10 6 0 0 0 7 175 93 82

1987 4 108 50 58 5 13 4 9 6 0 0 0 7 113 57 56

1988 4 113 62 51 5 15 1 14 6 0 0 0 7 144 68 76

1989 4 200 107 93 5 17 2 15 6 0 0 0 7 169 83 86

1990 4 160 98 62 5 13 2 11 6 0 0 0 7 172 88 84

1991 4 143 84 59 5 16 1 15 6 0 0 0 7 155 70 85

1992 4 382 216 166 5 16 2 14 6 0 0 0 7 123 58 65

1993 4 179 107 72 5 11 2 9 6 0 0 0 7 149 78 71

1994 4 143 83 60 5 18 6 12 6 0 0 0 7 166 86 80

1995 4 206 135 71 5 8 1 7 6 0 0 0 7 256 140 116

1996 4 183 109 74 5 11 3 8 6 0 0 0 7 230 123 107

1997 4 172 107 65 5 12 3 9 6 0 0 0 7 195 109 86

1998 4 127 84 43 5 10 5 5 6 0 0 0 7 178 80 98

1999 4 42 22 20 5 3 0 3 6 0 0 0 7 73 39 34

2000 4 148 83 65 5 11 3 8 6 1 0 1 7 137 70 67

2001 4 176 119 57 5 13 4 9 6 2 1 1 7 168 80 88

2002 4 142 90 52 5 17 3 14 6 1 0 1 7 187 100 87

2003 4 135 87 48 5 14 3 11 6 2 1 1 7 158 78 80

2004 4 168 96 72 5 12 5 7 6 0 0 0 7 192 97 95

2005 4 127 81 46 5 17 5 12 6 0 0 0 7 127 60 67

2006 4 171 99 72 5 12 3 9 6 1 0 1 7 158 80 78

2007 4 210 112 98 5 12 6 6 6 0 0 0 7 165 95 70

2008 4 240 124 116 5 15 4 11 6 0 0 0 7 184 98 86

2009 4 526 362 164 5 14 3 11 6 1 0 1 7 321 183 138

2010 4 510 343 167 5 17 5 12 6 0 0 0 7 245 133 112

2011 4 460 328 132 5 17 2 15 6 0 0 0 7 231 131 100
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Ár Staða Allir Karlar Konur Staða Allir Karlar Konur

1986 8 0 0 0 9 2 0 2

1987 8 0 0 0 9 5 3 2 0 Börn 0-14 ára

1988 8 0 0 0 9 1 1 0 1 Ógiftir og einhleypir 

1989 8 0 0 0 9 0 0 0 2 Ógiftir í sambúð 

1990 8 0 0 0 9 1 1 0 3 Giftir í samvistum við maka 

1991 8 0 0 0 9 0 0 0 4 Giftir ekki í samvistum við maka 

1992 8 0 0 0 9 43 26 17 5 Ekklar/ekkjur

1993 8 0 0 0 9 78 36 42 7 Skilin að lögum og einhleyp 

1994 8 0 0 0 9 98 43 55 8 Skilin að lögum í sambúð  

1995 8 0 0 0 9 84 35 49 9 Hjúskaparstaða óupplýst 

1996 8 0 0 0 9 103 38 65

1997 8 0 0 0 9 200 99 101

1998 8 0 0 0 9 191 80 111

1999 8 12 5 7 9 347 167 180

2000 8 14 6 8 9 294 144 150

2001 8 28 16 12 9 437 213 224

2002 8 12 6 6 9 508 277 231

2003 8 6 2 4 9 442 219 223

2004 8 15 6 9 9 864 565 299

2005 8 12 4 8 9 485 344 141

2006 8 20 11 9 9 959 701 258

2007 8 12 6 6 9 3350 2975 375

2008 8 6 2 4 9 4938 4148 790

2009 8 24 12 12 9 4535 3454 1081

2010 8 22 12 10 9 2423 1680 743

2011 8 21 12 9 9 1933 1227 706
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