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Ágrip 

Rannsóknarverkefnið er tvíþætt og skiptist í fræðilega umfjöllun annars vegar og rannsókn og 

niðurstöður hins vegar. Rannsókn var unnin til hliðsjónar við fræðileg skrif og spurningalisti 

var birtur í kjölfarið á vefmiðli meðal Íslendinga sem búsettir eru í Noregi. Helstu niðurstöður 

rannsóknar leiddu það í ljós að Íslendingar eru ólíklegir til að flytja heim frá Noregi til 

Íslands á næsta áratugi. Auk þess sýna niðurstöður að meirihluti þátttakenda telur að lífsgæði 

sín hafi aukist í Noregi. Höfundum kom það á óvart að lífsgæði og lífskjör eru það góð í 

Noregi að mati þátttakenda að þeir eru ólíklegir til að flytja heim þrátt fyrir að kaupmáttur 

launa í svipuðu starfi væri sá sami. 
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1. Inngangur 

Efnahagsþróun í heiminum hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum og  með sífellt 

aukinni alþjóðavæðingu má segja að heimsbúskapurinn sé að renna saman í eina 

efnahagslega heild (Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 2010;Utanríkisráðuneytið, 1999).  

Þetta leiðir til þess að auðveldara verður að eiga viðskipti á alþjóðlegum vettvangi og hvati 

skapast fyrir einstaklinga og fyrirtæki til að hasla sér völl á erlendum slóðum 

(Utanríkisráðuneytið, 2002). 

Alþjóðavæðing hefur gjörbreytt lífsmynstri Íslendinga og hafa lífskjör landsmanna farið ört 

batnandi á síðustu áratugum. Stór hluti landsframleiðslunnar er seldur úr landi og 

fjármagnsflæði sem byggist einkum á erlendri fjárfestingu og skuldsetningu hefur skapað 

möguleika á innlendri fjárfestingu umfram sparnað. Það hefur leitt til þess að 

tekjumöguleikar þjóðarinnar hafa aukist verulega (Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 

2010).  

Fjármögnun íslenskra banka hefur í kjölfarið orðið háðari ástandi á erlendum 

fjármálamörkuðum en áður. Fasteignaverð hefur hækkað mikið á síðustu árum og náði 

hámarki í janúar árið 2008 (Seðlabanki Íslands, 2010). Aðgengi að lánsfé varð betra og 

íslenskir bankar kappkostuðu við að bjóða upp á mismunandi lánsleiðir til almennings. Með 

auðveldara lánsaðgengi jókst einkaneysla í landinu og skuldsetning heimilanna varð meiri. 

Svipaða sögu má segja í öðrum vestrænum ríkjum.   

Ástandið átti þó eftir að breytast. Eins og orðatiltækið segir, þá kemur það sem fer upp aftur 

niður. Snemma árs 2007 tóku að berast fréttir af vaxandi vanskilum vegna fasteignalána í 

Bandaríkjunum. Þetta var upphafið að alþjóðlegri fjármálakreppu sem varð til þess að 

efnahagslægð varð mikil í heiminum (Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 2010). Kreppan 

skall af miklum þunga á Íslandi í október árið 2008 þegar þrír af stærstu bönkum landsins 

urðu gjaldþrota. Það leiddi til þess að hagkerfið hrundi. Gengi krónu hríðlækkaði og 

verðbólga og atvinnuleysi jókst. Afleiðingar urðu þær að greiðslugeta heimilanna minnkaði 

töluvert, verðlag hækkaði, laun stóðu í stað eða lækkuðu að nafngildi og þar með varð 

kaupmáttur heimilanna lægri. Gengisbundin lán sem margir Íslendingar höfðu tekið ruku upp 

og á sama tíma minnkuðu eignir í verði.  
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Efnahagskreppur sem þessar hafa djúp og víðtæk áhrif á þjóðfélagið í heild sinni og minnka 

lífsgæði til muna. Hvað á fólk til bragðs að taka? Margir taka þá ákvörðun að flytja úr landi 

og setjast að þar sem ástandið er betra og tækifærin fleiri. Íslendingar hófu að flytja í stórum 

stíl erlendis í kjölfar fjármálakreppunnar 2008 og hefur mesti straumurinn legið til Noregs 

(Hagstofa Íslands, 2011). Fáum kemur það á óvart að fólk velji Noreg þar sem það státar sig 

af því að vera með næst hæstu vergu landsframleiðslu á hvern íbúa í heiminum (World 

Economic Outlook Database, 2011). 

Kveikjan að ritgerðarefni þessu var sú gríðarlega umfjöllun sem brottflutningur Íslendinga 

hefur fengið í fjölmiðlum undanfarið. Mikið af hagtölum er varða brottflutning hafa verið 

birtar en hvergi hafa þó verið birtar upplýsingar um það hvaða atvinnustéttir eru að flytjast úr 

landi. Höfundar telja það mikilvægt sjónarhorn á þau áhrif sem brottflutningurinn veldur í 

íslensku efnahagslífi. Forvitnilegt væri einnig að komast að því hvernig núverandi aðstæður 

þurfi að breytast hér á landi til þess að Íslendingar búsettir í Noregi séu tilbúnir til að snúa 

aftur til heimalands síns.  

Er þetta tímabundið ástand eða varanlegt? Erfitt er að spá fyrir um það hversu margir munu 

snúa aftur heim á næsta áratug. Engar rannsóknir hafa verið birtar um þetta málefni og vilja 

höfundar komast að niðurstöðu með rannsóknarskýrslu þessari. 

1.1  Brottflutningur (e. emigration) 

Frá upphafi mannkyns hefur fólk flutt frá einu landi til annars. Flestir eiga það sameiginlegt 

að vera í leit að meiri lífsgæðum en einnig hefur fólk verið flutt gegn vilja sínum. Ýmis konar 

þættir geta spilað inn í þá ákvörðun að fólk kjósi að setjast að í öðru landi, svo sem vinna, 

fjölskylda, menntun eða trúfrelsi (International Organization for Migration, e. d.). Sumir 

kjósa að flytja af landi brott einungis tímabundið, á meðan aðrir kjósa að snúa ekki aftur til 

heimalands síns. Samkvæmt International Organization for Migration (IOM) búa um 214 

milljónir manna annars staðar en í heimalandi sínu. Það gerir um 3% af íbúafjölda heimsins. 

Fólksflutningar hafa breyst mikið á síðustu árum. Alþjóðavæðing verður sífellt meiri og 

tengsl á milli þjóða aukast stöðugt. Áður fyrr var helsti hvatinn til brottflutnings staða 

vinnumarkaðar. Nú er ákvörðun fólks að flytja úr landi samofin mörgum þáttum svo sem 

hinu alþjóðlega samfélagi, sístækkandi tengslaneti og persónulegum lífsmarkmiðum fólks 

sem verða sífellt fjölbreyttari (Rosewarn, 2010). Þetta leiðir til þess að fólksflutningar hafa 

aldrei verið jafn miklir í sögu mannkyns og nú.  Ekkert bendir til þess að það fari að draga úr 
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fólksflutningum og er aukningin um 2,9% ár hvert (International Organization for Migration, 

e. d.).  

Efnahags- og fjármálakreppur eru taldar hafa gífurleg áhrif á brottflutning (Koser, 2010). Til 

að mynda leiddi Kreppan mikla sem hófst í Bandaríkjunum árið 1929 til þess að 

innflytjendum snarfækkaði (Review, 2010). Árið 1929 var fjöldi innflytjenda yfir 279 þúsund 

en árið 1933 var hann kominn niður í rétt rúmlega 23 þúsund og voru þá fleiri sem fluttu úr 

landi (Hoefer, 2010). Fækkun innflytjenda hélst í hendur við aukið atvinnuleysi sem fór frá 

því að vera 3,1%  árið 1929 upp í 24,8% árið 1933 (Unemployment Statistics during the 

Great Depression, e. d.). Einnig má taka rússnesku fjármálakreppuna árið 1998 sem dæmi en 

hún hafði í för með sér mikinn brottflutning Rússa og voru það þá helst þeir sem voru með 

sérhæfða menntun sem flúðu land (Review, 2010). 

Ef litið er til Íslendinga þá er áætlað að  rúmlega 36 þúsund íslenskir ríkisborgarar búi 

erlendis (Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir, 2010). Það gefur því augaleið að hlutfall 

brottfluttra frá Íslandi er mun hærra en á heimsvísu eða yfir 10%. Á síðustu tveimur árum 

hafa yfir níu þúsund manns flust úr landi og fyrstu tölur yfir brottflutning frá Hagstofu 

Íslands fyrir árið 2011 gefa sterklega til kynna að fjöldi brottfluttra verði svipaður á árinu 

2011.    

1.2  Flutningur aftur til heimalands (e. remigration) 

Flutningur aftur til heimalands er hugtak yfir ferlið þegar fólk flytur af fúsum og frjálsum 

vilja aftur til heimalands síns eftir að hafa búið erlendis í talsverðan tíma (Gürkan, 2011). 

Þegar skoðaðir eru áhrifaþættir brottflutnings og flutning aftur til heimalands eru þættirnir 

flokkaðir í þrýsti- og togþætti (e. push and pull factors). Þrýstiþættir eru þeir þættir sem að 

hafa áhrif á þá ákvörðun að flytja af landi brott (Gürkan, 2011). Dæmi um mjög sterkan 

þrýstiþátt er offramboð á vinnuafli sem leiðir til atvinnuleysis (Sirojudin, 2009). Togþættir 

eru aftur á móti þeir þættir sem að hvetja brottfluttan einstakling til að snúa aftur heim. Þættir 

eins og hagvöxtur, félagsleg tengsl og stöðugt stjórnmálalegt umhverfi eru dæmi um þessa 

þætti (Gürkan, 2011).  

Flutningur aftur til heimalands getur ýmist haft jákvæð eða neikvæð áhrif á efnahag í 

heimalandinu.  Í grein sem birtist í Turkish Review árið 2011 er greint frá því að margir 

Tyrkir sem hafa flutt til Hollands síðustu hálfa öldina hafa snúið aftur til Tyrklands (Gürkan, 

2011). Í mörgum tilfellum hefur það verið önnur kynslóð innflytjenda sem kýs að flytja aftur 

til Tyrklands.  Það hafa aðallega verið þeir einstaklingar sem hafa öðlast mikla menntun í 
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Hollandi og sjá tækifæri í heimalandi foreldra sinna.  Þetta þykir hafa jákvæð áhrif fyrir 

efnahag Tyrklands en neikvæð áhrif á efnahag Hollands þar sem Holland þarf að greiða fyrir 

nám einstaklinganna og Tyrkland fær vel menntað fólk til landsins (Gürkan, 2011). Hugtökin 

þekkingartap (e. brain drain) og þekkingarávinningur (e. brain gain) eru notuð til þess að lýsa 

þessum aðstæðum. Þekkingartap hefur verið skilgreint sem flutningur á menntuðu og 

sérhæfðu fólki frá þróunarlöndum til landa með betri efnahag (Perinbam, 1994). Rannsóknir 

hafa bent til þess að þess konar flutningur á fólki hafi lækkað atvinnustig í heimalandinu og 

hafi því neikvæðar afleiðingar á efnahag landsins (Lien, 2003). Þekkingarávinningur er hins 

vegar andstæðan og má því segja að það eigi við Tyrkland í dæminu fyrir ofan á meðan að 

Holland glímir við þekkingartap. Samt sem áður bendir Perinbam á það að 

þekkingarávinningur sé meiri en þekkingartap á alþjóðavísu þar sem að í alþjóðasamfélagi 

verður flæði á upplýsingum og fólki sífellt meira. Erfitt getur verið að greina hversu hátt 

hlutfall af þeim sem flytja úr landi muni flytja aftur til heimalandsins og hversu langan tíma 

það tekur. Rannsókn sem var unnin af Michael Beenstock um brottflutta Ísraela til 

Bandaríkjanna leiddi þó í ljós að þeir sem hafa ekki fundið húsnæði til frambúðar eru líklegri 

til að snúa heim. Reyndar er það mjög misjafnt á milli aldurshópa og þeir sem eru ungir og 

vel menntaðir eru líklegastir til að koma aftur.  Rannsókn hans leiddi í ljós að um helmingur 

af þeim sem fluttu frá Ísrael til Bandaríkjanna á 9. áratugnum sneru aftur til heimalandsins 

innan átta ára (Beenstock, 1996). 

1.3  Brottfluttir Íslendingar 

Íslendingar eins og aðrar þjóðir hafa lent í örðugleikum sem hafa valdið því að margir hafa 

ákveðið að flytja úr landi. Greint verður frá brottflutningi Íslendinga til Ameríku á nítjándu 

öld og brottflutningi Íslendinga á kreppuárunum 1967-68. Sú umfjöllun ætti að varpa ljósi á 

það hvers vegna Íslendingar hafa ákveðið að flytja til Noregs í stórum stíl. 

1.3.1 Vesturfarar 

Á nítjándu öld fjölgaði Íslendingum mikið en atvinnulífið efldist ekki að sama skapi. Það 

varð til þess að atvinnutækifærum fækkaði (Viðar Hreinsson, 1999). Margir lifðu í sárri 

fátækt og átti efnahagsástand þjóðarinnar stærstan þátt í ákvörðun fólks um að flytjast á brott.  

Ekki bættu svo úr skák náttúruhamfarir á þessum árum svo sem Öskjugos árið 1875 og kaldir 

vetur (Vesturfarasetrið, e. d.). Auk þess urðu margir fyrir áhrifum frá fjölskyldum og vinum 

sem lýstu reynslu sinni af nýju heimkynnunum í Vesturheimi með jákvæðum hætti. 
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Í bók Júníusar H. Kristinssonar, Vesturfaraskrá 1870-1914 eru taldir upp 14.268 Íslendingar 

sem fluttu til Norður-Ameríku á því tímabili (Helgi Skúli Kjartansson, 2005).  Þessi tala 

samanstendur af þeim sem voru skráðir en talið er fullvíst að fjöldi brottfluttra hafi verið 

hærri.  Talið er að fjöldinn hafi verið á milli 15 til 20 þúsund manns sem svarar til um 20-

25% þjóðarinnar (Vesturfarasetrið, e. d.).  

Erfitt er að áætla hversu margir af Vesturförunum sneru aftur til Íslands. Í bók Helga Skúla 

Kjartanssonar og Steinþórs Heiðarssonar, Framtíð handan hafs: Vesturfarar frá Íslandi 1870-

1914, áætla þeir þó að þeir hafi verið nálægt þúsund manns til ársins 1914. Eftir þann tíma 

hafa líklegast bæst við nokkur hundruð (Helgi Skúli Kjartansson, 2005). Talið er að þeir sem 

sneru aftur heim hafi mestmegnis verið einhleypt fólk sem fór ungt til Bandaríkjanna og 

Kanada og hefur flutt fljótlega aftur heim. Í íslenskum manntölum eru mjög fáir sagðir fæddir 

í Vesturheimi sem gefur til kynna að fáar fjölskyldur með börn fædd vestra hafi snúið aftur 

heim (Helgi Skúli Kjartansson, 2005). 

1.3.2  Samdráttarárin 1967-1968 

Árið 1962 hófst tímabil á Íslandi sem hefur verið kallað síldarævintýrið. Síldaraflinn jókst 

gífurlega á árunum 1960-1962 og náði hámarki sínu árið 1966. Í byrjun árs 1960 var hann 

136 þúsund tonn en endaði í 770 þúsund tonnum árið 1966. Hlutdeild síldar í 

heildarverðmæti fiskaflans hækkaði úr 12% upp í 45% á árunum 1965-55.  Síldarævintýrinu 

lauk snögglega árið 1967, þegar síldaraflinn minnkaði um 40% frá árinu áður (Sigurður 

Snævarr, 1993).  Ástæðan var sú að síldarstofninn hafði verið ofveiddur og báru Norðmenn, 

Íslendingar og Sovétmenn ábyrgð á því (Síldarminjasafn Íslands, 2007). Hinn gullni tími 

síldarævintýrsins var að baki og kreppan sem hófst í kjölfarið og stóð hæst á árunum 1967-

1968 er ein dýpsta efnahagslægð sem riðið hefur yfir frá stríðslokum (Sigurður Snævarr, 

1993).  Landsframleiðsla minnkaði og atvinnuleysi jókst mikið. Þetta hafði í för með sér að 

fjöldi Íslendinga sem fluttist búferlum jókst gífurlega. Árið 1967 fluttu 353 Íslendingar úr 

landi en árið 1970 var fjöldinn kominn upp í 1.728 manns (Hagstofa Íslands, e. d. e). Í 

mannfjöldaskýrslum sem gefnar eru út af Hagstofu Íslands má nálgast upplýsingar um það til 

hvaða lands var flust til í kjölfar kreppuáranna 1967-68 (Hagstofa Íslands, 1975).  Áhugavert 

er að sjá hversu margir fluttu til Ástralíu á árunum 1968-70. Árið 1966 flutti einn 

einstaklingur til Ástralíu en árið 1969 voru þeir 170.  Á árunum 1968-70 fluttu 299 manns til 

Ástralíu og settust flestir að í Perth.  Flestir þeirra voru skipasmiðir, rafvirkjar, málmsmiðir 
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og fjölskyldur þeirra (Walters, 1999). Íslendingar aðlöguðust lífinu í Ástralíu vel, almennt séð 

en þó er talið að margir hafi snúið aftur til heimalandsins (Walters, 1999). 

Í mannfjöldaskýrslum kemur þó ekki fram hvort 

brottfluttir frá Íslandi til tiltekinna landa séu 

Íslendingar eða ekki.  Tölurnar sýna þó að á árunum 

1967-70 voru 6.023 manns sem fluttu frá Íslandi og 

3.903 af þeim voru Íslendingar svo hlutfallið á milli 

landa ætti að gefa einhverjar hugmyndir hvert 

Íslendingar voru að flytja.  Heimild: (Hagstofa Íslands, e. d. e) 

1.4 Staða  efnahagslífs á Íslandi 

Undir lok síðustu aldar hófu stjórnvöld að einkavæða fjármálageirann að miklu leyti  þ.e. þau 

seldu fyrirtæki í ríkiseigu og einkavæddu banka. Bankar hófu að sækja á alþjóðlega 

fjármagnsmarkaði sem varð eins helsta forsenda mikils vaxtar bankanna, sérstaklega á 

árunum 2004 til 2006. Markaðir stóðu opnir bönkunum fyrst og fremst af tveimur ástæðum: 

góðu lánshæfismati bankanna og auðveldu aðgengi á forsendu EES-samnings (Skýrsla 

rannsóknarnefndar Alþingis, 2010). Bankar tóku há erlend lán og fjármögnuðu þannig eigin 

lánveitingar. Efnahagur og útlán banka uxu þar með fram úr þoli þeirra og eignasöfnun fylgdi 

mikil áhætta. Á sama tíma var utanumhald og eftirlit með útlánum ekki gott (Skýrsla 

rannsóknarnefndar Alþingis, 2010). Þetta eru eflaust helstu orsakir fyrir því hvernig fór fyrir 

íslenskum bönkum þegar alþjóðleg fjármálakeppa skall á. 

Rannsóknir hafa sýnt að mikill munur er á efnahagslægðum tengdum fjármálakreppum og 

kreppum sem tengjast öðrum áföllum. Fjármálakreppur eru taldar mun alvarlegri og 

langvinnari og vill því bati verða hægari (Seðlabanki Íslands, 2009). Varanlegar afleiðingar í 

kjölfar áfalls sem þessa getur valdið miklum skuldum heimila, fólksflótta og lánsfjárskorti 

(Baldur Arnarson, 2011). Líklegt má telja að fjárfestingar haldi áfram að dragast saman eftir 

að botni lægðar er náð og að atvinnuleysi aukist umfram það sem gerist í öðrum lægðum. 

Alþjóðafjármálakreppan hefur haft mikil áhrif á opinber fjármál flestra ríkja og hefur hún haft 

gífurleg áhrif á hagkerfið hérlendis eins og sjá má á atvinnuleysistölum og öðrum hagvísum 

(Seðlabanki Íslands, 2009). Gjöld hafa aukist, skatttekjur dregist saman og auk þess hafa 

fjármálafyrirtæki þurft á fjárhagslegum stuðningi að halda á sama tíma og þau grípa til 

Tafla 1: Brottflutningur Íslendinga á 

árunum 1967-69 

Ár Samtals Breyting milli ára

1967 353 7.0%

1968 638 80.7%

1969 1184 85.6%

1970 1728 45.9%
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sérstakra örvunaraðgerða (Samtök atvinnulífsins, 2009). Hefur þetta leitt til mikils halla á 

rekstri hins opinbera og hefur skuldasöfnun orðið gríðarleg.  

Eftir tímabil mikillar aðlögunar og tilrauna til þess að útrýma ójafnvægi og að endurbyggja 

bankakerfið þá var áætlað í  maí 2011 af OECD, að árið 2011 væri það ár sem íslenska 

efnahagskerfið myndi byrja að vaxa á ný. Gert var ráð fyrir að sá vöxtur yrði leiddur af 

einkafjárfestingu í gríðarlegum orkuverkefnum sem og styrkingu á einkaneyslu heimilanna. 

Þó er enn talin óvissa um hvaða áhrif höfnun á Icesave samningi muni hafa á eðli 

alþjóðafjármálatengsla og á aðdráttarafl Íslands fjárfestingarlega séð (OECD, 2011).  

Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem var birt þann 24. nóvember í ár spáir því að hagvöxtur 

verði 2,6% þetta árið eftir samtals um ellefu prósenta samdrátt frá 2008 (Hagtíðindi, 2011). 

Svo virðist sem spá OECD hafi því gengið eftir. Einkaneysla jókst mikið á öðrum fjórðungi 

ársins (Hagtíðindi, 2011). Auk þess jókst greiðslukortanotkun Íslendinga um 2,4 milljarða í 

ágúst á þessu ári miðað við sama tíma í fyrra sem nemur 12% aukningu (mbl.is, 2011).  

Í október 2008 veitti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn íslenska ríkinu fjárhæðir upp á 2,1 milljarða 

dollara til að endurvekja traust bankakerfisins og koma stöðugleika á íslensku krónuna 

(International Monetary Fund, 2008). Kostnaður vegna fjármálakreppunnar er þó sagður vera 

smávægilegur í grein á vefsíðu Samtaka Atvinnulífsins í samanburði við þann kostnað 

ríkissjóðs sem vænta má vegna fjölgunar aldraðra á komandi áratugum. Talið er að fjöldi 

eftirlaunaþega muni tvöfaldast næstu fjóra áratugi í samanburði við fjölgun fólks á 

vinnualdri. Er það niðurstaða skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem birtist snemma árs 2009.  

1.4.1 Skuldavandi heimilanna 

Skuldavanda heimilanna má að miklu leyti rekja til fasteignalána sem tekin voru fyrir 

efnahagshrun. Í júní árið 2004 gaf Seðlabankinn út skýrslu um breytingu á fyrirkomulagi 

lánsfjármögnunar íbúðarhúsnæðis.  Í skýrslu þessari var meðal annars lögð fram sú tillaga að 

hækka lánshlutfall úr 65-70% upp í 90% af kaupverði og einnig að hækka hámarkslán. 

Seðlabankinn taldi að þessar breytingar  myndu auka lánsrétt og að lántaka yrði einfaldari.  Í 

framhaldinu var breytingum á lánareglum Íbúðalánasjóðs breytt í samræmi við útgefna 

skýrslu (Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 2010). Raunin varð sú að auðveldari lántaka 

jók eftirspurn á húsnæðismarkaði og fasteignaverð hækkaði. Bankarnir brugðust við 

lánabreytingu Íbúðalánasjóðs og hófu að bjóða hærri lán á sambærilegum vöxtum. Þessi 

aukna samkeppni leiddi til lækkunar vaxta og auðveldara aðgengis að lánsfé.   
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Samkeppnin varð harðari og í nóvember sama ár hófu bankarnir að veita 100% lán til 

íbúðakaupa. Þessar breytingar urðu til þess að útlán til heimilanna jukust enn frekar. 

Seðlabankinn varaði við því að greiðari aðgangur að lánsfé myndi stuðla að því að fólk 

myndi fjárfesta í dýrara húsnæði og fyrr en ella sem gæti leitt til greiðsluerfiðleika lántakenda 

(Guðmundur Guðmundsson, 2005). Þrátt fyrir aðvörunarraddir jókst lántaka. 

Fjármálakreppan leiddi til þess að gengi íslensku krónunnar hríðféll, verðbólga hækkaði og 

lán ruku upp. Aðilar með lán í erlendri mynt lentu í sérstaklega slæmri stöðu vegna 

gengishraps en einnig varð tuga prósenta hækkun á höfuðstól og greiðslum af verðtryggðum 

lánum. Hefur þetta valdið því að skuldastaða margra íslenskra heimila hefur versnað 

gríðarlega og þar af leiðandi hefur sparnaður minnkað og er jafnvel neikvæður hjá mörgum. 

Margir sem komu illa út úr kreppunni sáu sér ekki fært annað en að flytjast erlendis og leita 

þar nýrra atvinnu- og tekjutækifæra. Framboð atvinnu í Noregi kom þar sterkt inn. Laun eru 

hærri, sparnaður er meiri og kaupmáttur sömuleiðis.  

1.4.2 Fjárfestingar 

Óeirðir, pólitísk afskipti, gengisflökt, verkföll, gjaldeyrishöft og reglugerðir eru þættir sem 

leiða til þess að Ísland dregur ekki að sér umtalsverðar erlendar fjárfestingar um þessar 

mundir. Skýrir það því eflaust hvers vegna skortur er nú á erlendri fjárfestingu hérlendis.  

Bein erlend fjárfesting (e. Foreign direct investment, FDI) hefur orðið einn mesti efnahags-

drifkraftur alþjóðavæðingar. Bein erlend fjárfesting er skilgreind sem mælikvarði á eignarhlut 

erlends aðila á innlendri framleiðslu í viðkomandi landi (Economy Watch, 2010). 

Á Íslandi óx FDI mjög hratt á stuttu tímabili enda hagkerfið opið. Árið 2000 nam hún 13.461 

m.kr. en var árið 2007 komin upp í 437.162 m.kr. Fjármálakreppa síðari hluta ársins 2008 olli 

því að FDI hrapaði gríðarlega. Árið 2008 nam hún 80.885 m.kr. en einungis  9.739 m.kr. árið 

2009. Árið 2010 hóf hún að aukast á ný og í lok árs nam hún 58.099 m. kr. Á sama tíma 

þróaðist bein fjárfesting Íslendinga erlendis á svipaðan veg fram til ársins 2007, nam hún þá 

647.512 m.kr. Árið 2008 tók hún stórt stökk niður á við eða í -374.038 m.kr., jókst síðan í 

278.030 m.kr. en er komin aftur niður í -307.591 m.kr. árið 2010 (Seðlabanki Íslands, 2011).  
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Mynd 1: FDI erlendra aðila á Íslandi 

 

    Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2011). 

 

 

Mynd 2: FDI innlendra aðila erlendis 

 

      Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Árið 2006 nam bein fjármunaeign erlendra aðila á Íslandi 549.444 m.kr. Árið 2007 jókst sú 

upphæð um næstum helming eða í 1.015.493 m.kr. og árið 2010 var hún orðin 1.353.744 

m.kr. Um 80% af beinni fjármunaeign erlendra aðila er í eigu fjárfesta frá Belgíu og 

Lúxemborg.  

Árið 2006 nam bein fjármunaeign innlendra aðila erlendis 1.000.601 m.kr. Hún tók stökk upp 

á við árið 2007 og nam þá 1.553.801 m.kr. Árið 2008 fer hún niður á við á ný eða í 1.134.001 

m.kr. Árið 2010 er hún 1.281.384 m.kr.  
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Aukningu á fjármunaeign innlendra aðila erlendis og erlendra aðila innanlands árið 2010 má 

að hluta til rekja til endurskipulagningar skulda. Lánaskuldir innlendra aðila erlendis fluttust 

yfir í fjárfestingar erlendra aðila innanlands (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Mynd 3: Bein fjármunaeign erlendra aðila á Íslandi 

 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Mynd 4: Bein fjármunaeign innlendra aðila erlendis 

 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Á Íslandi er menntunarstig mjög hátt, atvinnuþátttaka mikil og ónýttar náttúruauðlindir 

margar sem gera landið að góðum kosti til fjárfestinga. Í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 

dró þó verulega úr beinni erlendri fjárfestingu eins og hefur komið fram enda höft sett á 

streymi gjaldeyris úr landi sem og á skilaskyldu á gjaldeyri vegna útflutnings. Gengi er 
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fljótandi sem leiðir til þess að um leið og mikið fjármagn kemur inn þá styrkist gengið. Að fá 

inn FDI styrkir því ekki einungis gengi, heldur eykur einnig framleiðslu og þar með 

atvinnutækifæri.  

Samkeppni er þó mikil á milli ríkja heims um erlenda fjárfestingu. Í grein eftir Aðalstein 

Leifsson, lektor í viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, er ályktað að þörf fyrir samstarf við 

erlenda aðila sé sérstaklega mikil í smáum hagkerfum, eins og á Íslandi. Þar sem atvinnulíf er 

fremur einhæft og vægi utanríkisviðskipta mikið (Aðalsteinn Leifsson, 2011). Bein erlend 

fjárfesting er þó lítil hér á landi í samanburði við önnur lönd og má rekja það til ýmissa hamla 

gegn því að auka beina erlenda fjárfestingu hérlendis. OECD setur Ísland í flokk með þeim 

löndum sem hafa hvað mestar hömlur á reglugerðum (OECD, 2010). Hömlur sem þessar hafa 

letjandi áhrif á erlenda fjárfesta og gerir þeim jafnvel ókleift að fjárfesta hérlendis. Fjárfestar 

utan EES-svæðisis þurfa til að mynda að sækja um undanþágu frá nefnd 

innanríkisráðuneytisins um erlenda fjárfestingu til að geta keypt fasteign á Íslandi . Tilgangur 

þeirrar nefndar er að fylgjast með að ákvæðum laga um takmarkanir á fjárfestingu erlendra 

aðila í atvinnurekstri sér framfylgt (Viðskiptablaðið, 2009). 

1.5  Íslendingar í Noregi 

Að hámarka velferð sína í gegnum lífið er eitthvað sem flestir ef ekki allir einstaklingar 

tileinka sér og er þar val á búsetu engin undantekning. Einstaklingar bera saman notagildi 

þess að lifa á einum stað fremur en öðrum og flytjast búferlum ef hagur af flutningi er talinn 

meiri en kostnaður við flutning (Gylfi Zoega og Marta Skúladóttir, 2002).   

Núverandi efnahagslægð hefur leitt til þess að fólk hefur leitað meiri lífsgæða erlendis. EES 

og EFTA samningurinn  auk bættra samgangna hefur leitt til þess að flutningur á milli landa 

hefur aldrei verið auðveldari (Mcconnell, 2009). Nálægð á milli heimalands og þess lands 

sem flutt er til er talinn vera mjög sterkur áhrifaþáttur á ákvörðun þess brottflutta (Mcconnell, 

2009). Þar sem Noregur er nálægt Íslandi auk þess sem verg landsframleiðsla á hvern íbúa er 

með því hæsta í heiminum kemur það ekki á óvart  að mestur straumur brottfluttra Íslendinga 

sé til Noregs (Hagstofa Íslands, 2011).  

Komandi af norrænum uppruna svipar íslenskri menningu mjög til þeirrar norsku. Íslendingar 

eiga því auðvelt með að aðlagast norsku samfélagi og að læra tungumálið. Norðmenn og 

Íslendingar eru líkir, bæði í útliti og hegðun. Umhverfi í Noregi svipar auk þess mjög til hins 

íslenska þ.e. stjórnmálalegu umhverfi, velferðarkerfi, menntakerfi og annað. Íslendingafélög 

hafa verið starfrækt á hinum ýmsu stöðum í Noregi og hefur íslenskur bragur náð festu í 
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samfélaginu. Má til að mynda finna íslenskar vörur, eins og sælgæti og skyr í verslunum í 

Noregi.  

1.5.1 Lykiltölur Hagstofu um mannfjölda auk brott- og aðflutning 

Árið 2009 fluttu 10.612 einstaklingar frá Íslandi en aldrei hafa jafn margir flutt frá landinu á 

einu ári.  Af þessum fjölda voru 4.851 Íslendingar og af þeim fóru 1.486 til Noregs (Hagstofa 

Íslands, 2010). Árin 2006 til 2008 voru aðfluttir einstaklingar í hámarki, og umfram 

brottflutta, enda mikið góðæri hér á landi þangað til kreppa skall á seinni hluta ársins 2008. 

Árið 2009 hrapar þessi fjöldi mikið, eða nánast um helming og fjöldi brottfluttra eykst mikið 

á sama tíma. Milli áranna 2008 og 2009 hefur fjöldi aðfluttra umfram brottfluttra Íslendinga 

rúmlega fimmfaldast, frá því að vera 477 manns í að vera 2.466 manns. Á sama tíma hefur 

fjöldi aðfluttra Íslendinga til Noregs meira en fimmfaldast, úr 278 manns í 1.486 manns. Árið 

2010 lækkar þessi fjöldi aftur á móti niður í 1.459 (Hagstofa Íslands, e. d. f). Flestir 

brottfluttra á árunum 2005-2008 eru á aldrinum  20 til 30 ára. Á árunum 2009-2010 hækkar 

hærra bil aldursins upp í 37 ára (Hagstofa Íslands, e. d. f). 

Ólöf Garðarsdóttir, mannfræðingur bendir þó á að ef litið er aftur í tímann er ástandið ekki 

svo slæmt. Fjöldi aðfluttra Íslendinga umfram brottflutta árið 2010 var svipaður og árið 1995. 

Ólöf segir að endurhvarfshlutfall Íslendinga, þ.e. hversu margir snúa aftur eftir dvöl erlendis 

sé um 70%.  Hún telur þó að dýpri og lengri kreppa geti lækkað þetta hlutfall (Hugrún 

Halldórsdóttir, 2011).   

 

Mynd 5: Brottfluttir og aðfluttir íslenskir ríkisborgarar 1995-2010 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e. d. f) 
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1.6  Samanburður á aðstæðum á Íslandi og í Noregi 

Hér eru tilgreindir nokkrir þættir sem eru taldir hafa mikil áhrif á ákvörðun fólks um að flytja 

úr landi. Verða eftirfarandi þættir á Íslandi og í Noregi bornir saman til þess að fá betri sýn á 

það hvers vegna sumir Íslendingar kjósa að búa í Noregi frekar en á Íslandi.  Þegar allir 

neðangreindir þættir eru teknir saman er hægt að leggja mat á lífsgæði í hvoru landi fyrir sig. 

1.6.1 Velferð 

Greinarmunur er gerður á lífsgæðum annars vegar og lífskjörum hins vegar. Atvinnustig og 

tekjur á vinnumarkaði teljast til lífskjara en með lífsgæðum er átt við staðbundna þætti sem 

veita fólki hamingju og erfitt er að leggja peningalegt mat á. Saman ákvarða þessir þættir 

velferð einstaklinga (Gylfi Zoega og Marta Skúladóttir, 2002). 

„How’s life?: Measuring well-being“ er skýrsla unnin og birt á vegum OECD í október 2011. 

Tilgangur skýrslunnar er að safna saman alþjóðlegum upplýsingum um velferð í hverju landi  

fyrir sig sem byggjast á 34 löndum innan OECD. Höfundar ákváðu að notast við upplýsingar 

úr skýrslunni til að bera saman lífsgæði Norðmanna og Íslendinga. Niðurstöður  má sjá hér að 

neðan á þeim þáttum skýrslunnar sem taldir eru mikilvægastir. Vísitölustuðullinn er frá 0 upp 

í 10 og út frá honum er löndunum raðað í sæti frá einum upp í 34. Niðurstaða byggist að hluta 

til á huglægu mati þar sem það er ákvörðun lesandans að meta mikilvægi hvers þáttar fyrir sig 

og þannig mynda sér skoðun á því hvaða land býður upp á mestu lífsgæðin (OECD, 2011). 

Húsakostur er ein af grunnþörfum sem tryggja einstaklingum skjól, persónulegt öryggi, 

næði til hvíldar og friðhelgi einkalífs. Mælikvarðar sem notaðir eru við útreikning 

vísitölustuðuls þessa þáttar miðast við herbergi á hvern einstakling, aðgangi að 

hreinlætisaðstöðu innandyra, húsnæðiskostnað í samanburði við kaupmátt launa, ánægju 

fólks með húsakost og fleira. Allir þeir þættir sem gera hús að heimili eru verðmætir í huga 

einstaklinga. 

 

Tekjur eru mælikvarði á efnahagsástand fólks og heimila. Vísitölustuðull byggist á launum 

eftir skatt, efnahagsástandi heimila, fátækt, huglægri velferð heimila og fleiru. Noregur og 

Ísland eru hér meðal 19 lægstu landanna.  

Húsakostur Noregur Ísland

Vísitölustuðull 8.3 7.4

Sæti 10 18



15 

 

 

Störf skapa stóran þátt í velferð einstaklinga. Aðgengi að störfum auk fríðinda eru mjög 

mikilvæg. Þau gera einstaklingum kleift að gera það sem þeir hafa metnað fyrir, þróa 

hæfileika og getu og gefur þeim nytsamlega tilfinningu gagnvart samfélaginu auk þess að 

byggja upp sjálfstraust. Störf eiga mikinn þátt í því að móta einstaklinga. Vísitölustuðull 

byggist meðal annars á atvinnuþátttöku, langvarandi atvinnuleysi, meðalárstekjum, slysum á 

vinnustað og fleiru. Noregur skorar hæst allra landa í þessum flokki og fylgir Ísland fast á 

eftir í öðru sæti. Núverandi staða á vinnumarkaði, þ.e. mikið atvinnuleysi virðist ekki hafa 

mikil áhrif á stuðul enda miðast þetta við langtímastöðu landa. Auk þess má nefna að 

atvinnuleysi á Íslandi þykir ekki gríðarlega mikið miðað við mörg önnur lönd og gæti það 

einnig skýrt af hverju Ísland skorar svona hátt.  

 

Samfélag er byggt upp af félagslegum tengslum íbúa í viðkomandi samfélagi. Umfram þá 

ánægju sem hlýst af samveru með öðrum, þá hafa félagsleg tengsl mjög jákvæð áhrif á 

einstaklingsbundna og félagslega velferð. Fólk með stórt og gott tengslanet hefur betri heilsu, 

lifir lengur og er líklegra til að verða ráðið í vinnu. Mælikvarðar notaðir í þessum þætti við 

útreikning vísitölustuðuls mæla mismunandi sjónahorn félagstengsla byggt á stuðningi 

tengslanets, tíðni félagstengsla, tíma í sjálfboðavinnu og fleira. Ísland skorar hæst allra landa í 

þessum flokki. Á Íslandi og í Noregi er ýmisleg félagsleg þjónusta ókeypis eða niðurgreidd.   

Þjónusta þessi er fjármögnuð með sköttum og til þess að hægt sé að standa undir 

kostnaðinum er skattstig afar hátt í báðum löndum (Norðurlandaráð, e. d.). 

 

Menntun hefur mikil áhrif á velferð einstaklinga. Hún eykur tækifæri fólks og er 

samfélaginu til framdráttar, til að mynda eykur hún hagvöxt, eykur samheldni og fækkar 

glæpum. Mælikvarðar notaðir við útreikning vísitölustuðuls eru menntun, lífsreynsla 

einstaklinga, huglægir hæfileikar og almenn þekking.  

 

Tekjur Noregur Ísland

Vísitölustuðull 2.9 2.1

Sæti 16 21

Störf Noregur Ísland

Vísitölustuðull 9.3 9.1

Sæti 1 2

Samfélag Noregur Ísland

Vísitölustuðull 7.6 10

Sæti 17 1

Menntun Noregur Ísland

Vísitölustuðull 7.6 6.1

Sæti 12 25
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Umhverfi getur skipt sköpum varðandi velferð einstaklinga. Mengun, hættuleg efni og 

hávaði getur haft gríðarlega mikil áhrif á heilsu fólks. Náttúra skiptir einnig marga miklu 

máli. Fólk metur náttúrufegurð og hreinleika á því svæði sem það býr á. Mælikvarðar vísitölu 

byggjast á þáttunum gæði loftslags, sjúkdómar í umhverfinu, ánægja með innra umhverfið og 

aðengi og nálægð við græn svæði. Bæði Ísland og Noregur skora heldur hátt í þessum flokki 

enda eru löndin þekkt fyrir ósnortna náttúrufegurð.  

 

Stjórnvöld og borgaraleg þátttaka er annar þáttur sem OECD byggir á við að meta 

velferð. Borgaraleg þátttaka gerir fólki kleift að tjá hug sinn og að miðla pólitískri virkni 

samfélags síns. Þar sem lýðræði gengur vel, er það borgaralega þátttakan sem mótar 

fyrirtækin sem stjórna lífi fólks að ákveðnu leyti. Mælikvarðar vísitölustuðuls byggja á 

upplýsingum um líkur þess að borgarar tjái raddir sínar í pólitík, sjónarmið á gæði 

stjórnvalda, ánægju fólks með almenningsfyrirtæki, kosningaþátttöku og fleiru.  

 

Heilsa er þáttur sem erfitt getur verið að meta. Þátturinn er margþættur og á við til dæmis 

um meðalævilengd, sjúkdóma, líkamlegt ástand og andlega heilsu. Þessi kafli lýsir heilsu 

með því að skoða dánartíðni og sjúkdómsástand sérstaklega. Mælikvarðar notaðir við að 

reikna vísitölustuðul eru lífslíkur við fæðingu, ungbarnadauði, heilsuástand einstaklinga, 

langvarandi veikindi, takmarkanir einstaklinga í daglegu lífi og offituvandamál.  

Heilbrigðiskerfi eru ríkisrekin bæði í Noregi og á Íslandi og er fjármögnuð með sköttum 

landsmanna.  

 

Lífsánægja byggir samkvæmt OECD á meðaltali þess hvernig fólk metur líf sitt í heildina 

litið og mælingu þess hluta mannfjöldans sem upplifir fleiri jákvæðar en neikvæðar 

tilfinningar. Vísitölustuðull er reiknaður út frá mælikvörðunum lífsánægja og andlegt 

jafnvægi. Noregur er þriðja landið í röðinni hér, á eftir Danmörku og Kanada. 

 

Umhverfi Noregur Ísland

Vísitölustuðull 8.9 9.2

Sæti 14 10

Ríkisstjórn Noregur Ísland

Vísitölustuðull 6.3 5.4

Sæti 8 18

Heilsa Noregur Ísland

Vísitölustuðull 8 8.4

Sæti 8 5

Lífsánægja Noregur Ísland

Vísitölustuðull 9.3 7

Sæti 3 17
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Öryggi er lykilþáttur í velferð einstaklinga. Margir þættir hafa áhrif en glæpir eru taldir hafa 

sterkustu áhrifin. Glæpir geta valdið líkamlegum skaða eða jafnvel dauða auk þess að geta 

valdið miklu stressi og kvíða, bæði til skamms tíma og lengri tíma. Að búa á öruggum stað er 

nauðsynlegt til þess að tryggja vellíðan einstaklings. Óöryggi takmarkar aftur á móti daglegar 

aðgerðir og virkni einstaklinga. Mælikvarði vísitölustuðuls byggir á sjálfsmorðstíðni, 

fórnarlömbum glæpamanna, ofbeldi gagnvart börnum og öryggistilfinningu. Ísland skorar 

næst hæst í þessum flokki, á eftir Japan sem er með 9,7.  

 

Jafnvægi milli vinnu og frítíma er mjög mikilvægt að geta samþætt. Þessi þáttur sýnir 

val þeirra mælikvarða sem lýsa dreifingu á tíma einstaklinga milli greiddrar vinnu, tíma með 

fjölskyldu, vinnu, frítíma og persónulegs tíma.  

 

Út frá þessum samanburðarupplýsingum má sjá að Noregur skorar oftar hærra en Ísland en þó 

er það í hlut lesanda að meta mikilvægi hvers flokks eins og áður sagði og því ekkert land 

raunverulega metið betra en annað land af OECD. Þessar niðurstöður gefa þó ágætis sýn á 

velferðarkerfi í hvoru landi fyrir sig.  

1.6.2 Atvinnuleysi  

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að atvinnuleysi hefur neikvæð áhrif á andlega heilsu 

einstaklinga. Auk þessa getur tekjumissir leitt til þess að lífskjör einstaklinga verði verri sem 

getur haft áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu þeirra sem atvinnulausir eru (Institute for 

Work & Health, 2009). 

Atvinnuleysi hefur haldist tiltölulega stöðugt á Íslandi allt frá árinu 1999 til fyrri hluta ársins 

2008. Það hefur verið einungis um 2% sem má telja sem algjört lágmark þar sem inni í því er 

einnig tekið tillit til leitaratvinnuleysis, kerfisbundins atvinnuleysis og hagsveiflubundins 

atvinnuleysis (Hagstofa Íslands, e. d. a). Atvinnuleysi á Íslandi tók stökk árið 2008 og 

mældist þá 4% á síðasta ársfjórðungi.  Frá byrjun árs 2009 hefur það svo haldið áfram að 

hækka og náði hámarki á öðrum ársfjórðungi árið 2009 þar sem það mældist 9,1%. Á fyrsta 

ársfjórðungi 2011 mældist atvinnuleysi 7,8% og á öðrum ársfjórðungi hækkaði það í 8,5%. Á 

þriðja ársfjórðungi lækkaði það aftur á móti niður í 5,9% (Hagstofa Íslands, e. d. b). 

Öryggi Noregur Ísland

Vísitölustuðull 9 9.5

Sæti 8 2

Jafnvægi vinnu og frítíma Noregur Ísland

Vísitölustuðull 8.8 7.1

Sæti 2 15
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Mynd 6: Atvinnuleysi á Íslandi eftir ársfjórðungum 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e. d. b) 

Ef hlutfall atvinnulausra af vinnuaflinu á Íslandi er borið saman við hlutfallið í Noregi má sjá 

mjög misjafna þróun.  Hlutfallið hélst svipað á milli landa frá 2000 og allt til ársins 2009.  

Árið 2009 hækkaði atvinnuleysishlutfallið á Íslandi um 4,2% en hækkaði einungis um 1% í 

Noregi. Á síðustu þremur árum hefur atvinnuleysishlutfallið á norskum vinnumarkaði verið á 

milli 2,5 og 3,2% en á Íslandi allt frá 5,9 og upp í 9,1%. 

Mynd 7: Atvinnuleysishlutfall 2000-2011 

 

Heimild:  (Hagstofa Íslands, e. d. a)og (Statistisk sentralbyrå, e. d. c). 
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1.6.3 Tekjumöguleikar  

Launatölur 

Þegar bornar eru saman launatölur á milli landanna má sjá að meðallaun í Noregi hafa 

hækkað mun hraðar en á Íslandi. Árið 2000 voru meðallaun á Íslandi um átta þúsund 

íslenskum krónum hærri en í Noregi. Þessar tölur voru fengnar með því að umbreyta launum í 

norskum krónum yfir í íslenskar krónur miðað við meðalmiðgengi hvers árs fyrir sig.  

Meðalgengi norsku krónunnar árið 2000 var aðeins 8,9 íslensk króna en fyrir árið 2010 var 

gengið komið upp í 20,2 (Seðlabanki Íslands, e. d.). Samfara efnahagshruni á Íslandi árið 

2008 hrundi gengi íslensku krónunnar og laun hafa nánast staðið í stað síðan þá. Ef litið er á 

laun í Noregi í íslenskum krónum frá árinu 2007 má sjá mikla fylgni í hækkun meðallauna og 

hækkun gengis norsku krónunnar samanborið við þá íslensku.   

Mynd 8: Miðgengi norsku krónunnar gagnvart íslensku krónunni 

 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, e. d.). 

Ef skoðaðar eru launatölur í norskum krónum kemur fram að meðallaun i Noregi hafa 

hækkað úr 33.394 norskum krónur árið 2007 upp í 38.100 norskar krónur.  Þessar tölur 

umreiknaðar í íslenskar krónur miðað við miðgengi hvers árs eru 365.187 íslenskar krónur 

árið 2007 og 769.892 íslenskar krónur árið 2010. 
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Mynd 9: Meðalheildarlaun á íslenskum og norskum vinnumarkaði 

Laun í norskum krónum eru umreiknuð í íslenskar krónur miðað við miðgengið á hverju ári fyrir sig. 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e. d. g) og (Statistisk sentralbyrå, e. d. b). 

Kaupmáttur launa 

Til þess að hægt sé að bera saman raunverulegt virði launa í hverju landi fyrir sig kemur sér 

vel að skoða kaupmátt launa (Parkin, 2010).  Kaupmáttur launa er mældur sem launavísitala 

að teknu tilliti til breytinga á vísitölu neysluverðs. Eftir því sem kaupmáttur er hærri, því 

meira magn af vöru og þjónustu geta einstaklingar keypt með launum sínum. Ef skoðuð er 

þróun kaupmáttar á Íslandi frá 2000 til 2010 má sjá að kaupmáttur var næstum orðinn sá sami 

árið 2010 og hann var árið 2000. Kaupmáttur var hæstur á árunum 2002 og 2006 og náði 

lágmarki árið 2009. Þróun kaupmáttar frá 2009 til 2010 sýnir fram á að launavísitala sé að 

hækka eða að neysluverðsvísitala sé að lækka.  Árið 2001 var kaupmáttur næstum sá sami á 

Íslandi og í Noregi. Á næstu árum var hann mjög svipaður á milli landa og var hærri á Íslandi 

árið 2008. Árið 2009 hafði hann lækkað í báðum löndum en  hefur þó haldist meiri í Noregi 

síðan þá. 
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Mynd 10: Kaupmáttur launa á Íslandi og Noregi á tímabilinu 2000-2010 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e. d. d), (Hagstofa Íslands, e. d. c) og (Statistisk sentralbyrå, 2009). 

Vinnustundir 

Ef skoðaðar eru tölur yfir meðalfjölda vinnustunda í hverri viku á íslenskum og norskum 

markaði má sjá að vinnuvikan á Íslandi er næstum tíu klukkustundum lengri en í Noregi og er 

því enn meiri munur á tímakaupi á milli landa ef borin eru saman meðalmánaðarlaun. 

Vinnutími hefur dregist saman á íslenskum vinnumarkaði frá árinu 2007. Fækkandi 

vinnustundir er vísbending um að dregið hafi úr yfirvinnu og að fólk í hlutastörfum vinni 

skemur (Fjármálaráðuneytið, 2009). Meðalfjöldi vinnustunda í Noregi hefur haldist stöðugur 

á síðustu árum eða um 34 stundir.  Full atvinna í Noregi miðast við 37 vinnustundir eða meira 

á viku (Arbeidsdepartementet, 2008).  Samkvæmt samningi VR og SA er virkur vinnutími 

afgreiðslufólks 36 klukkustundir og 35 mínútur og 36 klukkustundir og 15 mínútur fyrir 

skrifstofufólk og sölumenn (VR, e. d.). Þetta eru aðeins lægri tölur en í Noregi en svo kemur 

á móti að fullt starf er 171,2 klukkustundir á mánuði hjá afgreiðslufólki og 162,5 

klukkustundir hjá skrifstofufólki sem er meira en það sem samsvarar fullu starfi í Noregi. 
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Tafla 2: Meðalfjöldi vinnustunda á Íslandi og í Noregi. 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e. d. g) og (Statistisk sentralbyrå, e. d. a). 

1.6.4 Menntunarmöguleikar 

Menntunarmöguleikar í Noregi eru að miklu leyti líkir menntunarmöguleikum á Íslandi. 

Leikskólar eru byggðir upp á svipaðan hátt, en þeir eru ætlaðir börnum undir skólaskyldualdri 

sem er 6 ára aldur. Raunkostnaður leikskólapláss barna á Íslandi er um 133.326 krónur á 

mánuði samkvæmt skýrslu sem birt var af Kristínu Egilsdóttur í febrúar  2011 (Kristín 

Egilsdóttir, 2011). Þar af eru meðaltekjur fengnar frá foreldrum um 18.399 á mánuði. 

Mismunur er niðurgreiddur af Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, sem nemur 114.927 krónur 

á mánuði. Í Noregi er leikskólapláss kostað af ríki, sveitarfélögum og foreldrum. 

Hámarksgjald foreldra er 2.330 norskar krónur (Ministry of education and research, e. d.) á 

mánuði sem gera um 47.000 íslenskar krónur. Í Noregi, líkt og á Íslandi er skólaskylda barna 

frá 6-16 ára aldri. Skólaskylda og helstu  námsgögn eru kostuð alfarið af ríki beggja landa. 

Framhaldsskólar í Noregi og á Íslandi eru byggðir upp að svipuðu leyti en Norðmenn stunda 

þar nám frá 16-19 ára aldri, en Íslendingar frá 16-20 ára aldurs.  

Almenningsháskólar í Noregi bjóða frítt nám. Stofnanir gætu þó rukkað innritunargjöld. 

Einkareknir háskólar rukka skólagjöld eftir hverju svæði fyrir sig. Sú upphæð veltur á þeim 

styrk sem viðkomandi ríki fær til menntamála (Graduate School of Education, 2008). Líkt og 

í Noregi býður Háskóli Íslands sem er ríkisrekinn skóli upp á frítt nám. Nemendur þurfa þó 

að borga innritunargjald. Einkareknir háskólar á Íslandi rukka skólagjöld en fá einnig 

fjárhæðir frá ríkinu til stuðnings.  

 

 

Ár Ísland Noregur

2000 45.3 35.1

2001 44.8 34.9

2002 44.2 34.8

2003 44.6 34.6

2004 44.9 34.6

2005 44.9 35.9

2006 45 34.6

2007 44.8 34.3

2008 44.7 34.3

2009 43.1 34.1

2010 43.2 34.2

Meðaltal 44.5 34.7
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Íslendingur flyst til Noregs til að stunda nám, hvernig gengur ferlið fyrir sig? 

Alþjóðavæðing hefur haft það í för með sér að aldrei hefur verið eins auðvelt að stunda nám 

erlendis eins og það er nú. Talið er að það hafi góð áhrif á efnahag Íslands að Íslendingar 

stundi nám erlendis. Þá er um svokallaðan þekkingarávinning að ræða. Ef einstaklingur snýr 

ekki aftur er um þekkingartap að ræða og mikið kostnaðartap þar sem ríkið hefur fjárfest 

gríðarlegar upphæðir í grunnmenntun viðkomandi einstaklings. Íslendingur sem stundar 

háskólanám í Noregi þarf ekki að borga skólagjöld  þar sem reglur segja til um að háskólar 

megi ekki krefja alþjóðlega nemendur um skólagjöld önnur en innritunargjöld (Study in 

Norway, 2008).  Lánasjóður íslenskra námsmanna styður alla íslenska ríkisborgara til náms, 

sama í hvaða landi þeir stunda námið. Skilyrði er að stundað sé nám við viðurkennda háskóla 

sem gera sambærilegar kröfur til undirbúningsnáms og háskólar á Íslandi (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna, e. d.). 

1.6.5 Stjórnmálalegt umhverfi 

Stjórnmálalegt umhverfi á Íslandi og í Noregi er á heildina litið líkt. Í báðum löndum er  

lýðræði í formi þingræðis eins og á öðrum Norðurlöndum. Það þýðir að valdið er í höndum 

meirihluta þingsins. Á norska þinginu sitja 169 þingmenn en á Íslandi eru þeir mun færri, eða 

63 (Norðurlandaráð, e. d.). Í báðum löndum er jafnrétti kynjanna mikið og  kosningaþátttaka 

mikil. 

Hvorki Ísland né Noregur eru aðilar að Evrópusambandinu. Hinn 17. júní árið 2010 

samþykkti þó Evrópuþingið að opna aðildarumræður við Ísland. Aðildaumræðurnar munu 

líklega taka nokkur ár. Áhugavert verður að sjá hver áhrif inngöngu Íslands í Evrópu-

sambandið myndi hafa á brottflutning Íslendinga ef svo mun verða. Þróunin á Spáni þegar 

það gekk í Evrópusambandið árið 1986 var sú að hagkerfi og lýðræði landsins jókst svo 

mikið að meirihluti brottfluttra Spánverja í Vestur-Evrópu sneri heim (Gürkan, 2011). Ætli 

það sama gerist ef Ísland verður aðili að Evrópusambandinu? 
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1.7  Rannsóknarspurning og tilgátur 

Er grasið grænna hinum megin? Er ástandið það gott í Noregi að Íslendingar eru ekki tilbúnir 

að flytjast aftur heim?  Í ljósi þess að óvissa ríkir hvort Ísland muni endurheimta brottflutta 

landa sína hefur eftirfarandi rannsóknarspurning verið sett fram: 

Eru Íslendingar í Noregi líklegir til að snúa aftur til heimalandsins innan tíu ára?      

Í samræmi við umfjöllun í inngangi og rannsóknarspurningu hafa eftirfarandi tilgátur verið 

settar fram: 

1. Dýrmætt vinnuafl, fjármagn og þekking flyst úr landi.  

2. Þátttakendur sjá meiri lífsgæði, atvinnutækifæri og tekjumöguleika erlendis.  

3. Þátttakendur með háskólamenntun eru líklegir til að snúa aftur innan tíu ára. 

4. Þátttakendur myndu vilja flytjast til Íslands væri kaupmáttur sá sami og í Noregi. 

5. Þátttakendur sem að eiga fasteign á Íslandi eru líklegir til að snúa aftur innan tíu ára. 

6. Þátttakendur með áhvílandi lán á Íslandi eru ólíklegir til að flytja aftur innan tíu ára. 
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2. Aðferð rannsóknar 

Hlutverk rannsóknar var að fá innsýn í líf Íslendinga sem búsettir eru í Noregi og fá þannig 

svör við rannsóknarspurningu og tilgátum.  Höfundar vildu meðal annars fá betri innsýn í 

hvað þátttakendur telja að Noregur hafi fram yfir Ísland. Var því meðal annars náð fram með 

því að biðja þátttakendur um að leggja mat á áhrifaþætti fyrir ákvörðun sinni að búa í Noregi. 

Gefinn var upp tímarammi og þátttakendur beðnir um að meta líkurnar á því að flytja aftur til 

landsins á hverju tímabili fyrir sig.  Einnig voru könnuð ýmis önnur atriði sem höfundar telja 

áhugaverð og gætu komið að góðum notum við úrvinnslu ritgerðar. Spurningakönnun var 

unnin samhliða vinnslu ritgerðar.  Höfundar töldu það vera bestu leiðina til þess að sjá hvaða 

svör myndu koma að góðum notum í umfjöllun meðfram því að svara rannsóknarspurningu 

og styðja eða fella tilgátur.   

2.1  Þátttakendur 

Þýði könnunar eru Íslendingar búsettir í Noregi. Náð var til úrtaks í gegnum netmiðilinn 

Facebook, en stofnaðar hafa verið samskiptasíður tileinkaðar Íslendingum búsettum í Noregi 

og finna má þar um 8.600 meðlimi. Þátttaka var algjörlega frjáls öllum einstaklingum, einu 

forsendur sem voru gerðar voru að þátttakendur væru Íslendingar búsettir í Noregi. Úrtak 

flokkast sem hentugleikaúrtak þar sem það var valið vegna góðs aðgengileika að þýðinu sem 

rannsókn byggir á. Gaman er að nefna að fjöldi þátttakenda fór langt fram úr væntingum 

höfunda og má eflaust rekja áhuga þátttakenda á því hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

á þessu sviði. Þátttakendur voru samtals 185 manns og voru þar af 5 svör talin ógild. 

Rannsókn byggist því á svörum 180 þátttakenda. Svarhlutfall kvenna var 59% og karla 41%.  

Meðalaldur þátttakenda var 37 ár og flestir höfðu lokið háskólagráðu.  Enginn hafði þó lokið 

doktorsgráðu. Flestir voru annaðhvort í hjónabandi eða í sambúð. Skipting á aldri, menntun 

og hjúskaparstöðu þátttakenda má sjá á eftirfarandi myndum.   
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Mynd 11: Aldur þátttakenda 

 

Mynd 12: Menntun þátttakenda 

 

Mynd 13: Hjúskaparstaða 
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2.2  Mælitæki 

Spurningakönnunin sem lögð var fyrir samanstóð af 25 spurningum. Í fimm af þessum 

spurningum voru þátttakendur beðnir um að leggja huglægt mat á efni spurningar.  Í 

spurningu 4, 9 og 11 voru svarmöguleikar settir fram á líkert kvarða. Spurning 11 er 

fimmþætt, þ.e. beðið er um að leggja mat á líkur á því að viðkomandi flytjist til Íslands á 

komandi árum og eru aldursbilin fimm talsins. Í spurningu tíu er spurt hvort þátttakendur 

myndu vilja flytjast aftur heim ef þeim byðist svipuð vinna á Íslandi með svipuðum 

kaupmætti launa. Ákveðið var að láta spurningu hljóma sem svo að þátttakendur færu eftir 

því sem þeir myndu vilja, óháð því að láta fjölskylduaðstæður og aðra áhrifaþætti hafa áhrif á 

svar sitt. Bakgrunnspurningar voru 20 talsins. Tilgangur þeirra var að komast að flutningsári, 

starfsaðstæðum í Noregi og á Íslandi, kyni, aldri o.s.frv. Af fenginni reynslu var ákveðið að 

hafa spurningar sem snúa að launum og sparnaði aftast í spurningalistanum þar sem um 

viðkvæmt mál getur verið að ræða. Auk þess var ákveðið að það yrði ekki skilyrði að þeim 

spurningum væri svarað.  Í spurningu 15 og 16 sem snúa að atvinnugreinum var notast við 

yfirlit atvinnugreina sem finna má á vef Hagstofunnar. Aðrir svarmöguleikar voru skrifaðir út 

frá áður gerðum ritgerðum og hugmyndaflugi. 

Notast var við forritið Create survey á veraldarvefnum til þess að setja upp spurningakönnun 

sem var síðan birt  á hinum vinsæla vefmiðli Facebook. Spurningakönnun var birt á þremur 

stærstu samfélagssíðunum sem Íslendingar í Noregi hafa stofnað á Facebook til að eiga 

samskipti sín á milli. Síðurnar heita Íslendingar í Noregi, Íslendingar í Osló og Íslendingar í 

Bergen. Auk þess voru íslenskir vinir og vandamenn frá Noregi beðnir um að svara könnun 

sem og að áframsenda könnun á aðra kunningja í Noregi. Úrvinnsla gagna fór fram að miklu 

leyti í SPSS en einnig var unnið að gröfum og töflum í Microsoft Office Excel.  

2.3  Rannsóknarsnið 

Spurningakönnun var hönnuð einungis fyrir Íslendinga búsetta í Noregi en var birt á síðu þar 

sem öllum er frjáls innganga. Til þess að koma í veg fyrir skekkju var varpað fram 

spurningunni Ert þú Íslendingur búsettur í Noregi? í upphafi könnunar og þar með komið í 

veg fyrir ómarktækar niðurstöður. Frumbreytur í spurningarkönnun eru nokkrar. Telja 

höfundar að svör þátttakenda við frumbreytum muni að miklu leyti stýra svari fylgibreytu 

sem vegur þungt í lokasvari við rannsóknarspurningu.   
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Frumbreytur eru eftirfarandi: 

 Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 Átt þú fasteign á Íslandi? 

 Ert þú með áhvílandi lán á Íslandi? 

Fylgibreyta er eftirfarandi: 

 Hversu miklar eða litlar líkur telur þú á því að þú flytjist til Íslands  á komandi árum 

ef efnahagsástand batnar? 
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3. Niðurstöður rannsóknar 

Niðurstöður rannsóknar skiptast í tvennt.  Annars vegar verður greint frá niðurstöðum er lúta 

að tilgátum og hins vegar áhugaverðum niðurstöðum.  Allar niðurstöðurnar eru í beinum eða 

óbeinum tengslum við rannsóknarspurninguna. 

3.1 Tilgátur 

Tilgáta 1: Dýrmætt vinnuafl, fjármagn og þekking flyst úr landi 

Spurt var að því hverjar starfsaðstæður þátttakenda voru þegar þeir ákváðu að flytja til 

Noregs. Það ætti að gefa sýn á það hvort að dýrmætt vinnuafl væri að flytjast úr landi.  

Niðurstöður sýndu fram á að 60,3% þátttakenda voru í vinnu áður en haldið var til Noregs en 

20,7% voru atvinnulausir. Tæp 10% voru í námi og einungis 2,8% ekki á vinnumarkaði.  

Mynd 14: Hverjar voru starfsaðstæður þínar þegar þú ákvaðst að flytja til Noregs? 

 

Til þess að leggja mat á þá þekkingu og fjármagn sem glatast hefur úr landi var varpað fram 

spurningum um hæsta menntunarstig þátttakenda og hvar sú menntun var fengin. Íslenska 

ríkið fjárfestir gríðarlegum upphæðum í menntun Íslendinga eins og áður hefur komið fram.  

Er því mikilvægt að gera grein fyrir þeim kostnaði sem ríkið glímir við þegar fjárfestingar 

þeirra í menntun skila engu til þjóðarbúsins. Til að fá sem bestu sýn á þetta voru 

spurningarnar „Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?“ og „Í hvaða landi 

öðlaðistu hæsta menntunarstig þitt?“ krosskeyrðar. Niðurstöður sýna að meirihluti 

þátttakenda hlaut menntun sína á Íslandi. Þó má sjá að á efri menntunarstigum hafa 

þátttakendur öðlast menntun í öðru landi en á Íslandi. Til að mynda lauk helmingur 

mastersgráðu á Íslandi. 
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Mynd 15: Hæsta menntunarstig þátttakenda 

Niðurstöður flokkaðar eftir því landi þar sem menntunarstig var fengið. 

 

Hvergi er haldið utan um þær vinnustéttir og þekkingu sem hafa flust erlendis undanfarin ár.  

Til þess að fá sýn á það hvaða atvinnugreinar Ísland er að missa frá sér var spurt sérstaklega 

um hvaða starfsgrein þátttakendur höfðu tilheyrt á Íslandi áður en haldið var til Noregs. 

Einnig var spurt í hvaða atvinnugrein þátttakendur starfa núna til þess að fá samanburð. Er 

fólk að sækja í sömu störf og hér heima?  

Eins og sjá má á niðurstöðum þá störfuðu rétt tæp 30% innan iðnaðaratvinnugreina, þ.e. við 

mannvirkjagerð og annan iðnað. Um 14,6% tilheyrðu verslunar- og þjónustustétt og 14% 

voru í heilbrigðis- og félagsþjónustustörfum. Svo virðist sem fólk leiti að mestu leyti í 

svipaðar stöður en 39% vinna iðnaðarstörf í Noregi og 15,4% vinna í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Einungis 6% sinna verslunar- og viðgerðarþjónustu í Noregi þrátt fyrir að 

14,6% hafi sinnt þeirri stöðu á Íslandi. Önnur störf sem sinnt er í meira mæli í Noregi en á 

Íslandi eru í hótel- og veitingarekstri og samgöngum og flutningum. 

Auk þess að spyrja um atvinnugreinar voru þátttakendur beðnir um að skrifa starfsheiti sitt í 

Noregi. Voru niðurstöður mjög fjölbreyttar en þau starfsheiti sem voru algengust voru  

bílstjórar, félagsliðar, kennarar, hjúkrunarfræðingar, pípulagningamenn, smiðir, 

verkefnastjórar og verkfræðingar.  
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Mynd 16: Atvinnugreinar þátttakenda á Íslandi og í Noregi 

Myndin sýnir þær níu atvinnugreinar sem flestir þátttakenda starfa við í Noregi og störfuðu við á Íslandi. 

 

Tilgáta 2: Þátttakendur sjá meiri lífsgæði, atvinnutækifæri og tekjumöguleika í 

Noregi 

Þátttakendur voru spurðir í tveimur spurningum út í lífsgæði. Í annarri spurningunni voru þeir 

spurðir hvort að þeir teldu lífsgæði sín hafi aukist eða minnkað eftir flutning til Noregs. 

Niðurstöður sýndu að 46,1% telja þau hafa aukist mikið og 35,6% mikið. Einungis fjórir 

töldu lífsgæði sín hafa minnkað og einn einstaklingur taldi að þau hefðu minnkað mikið. 

Mynd 17: Telur þú að lífsgæði þín hafi aukist eða minnkað eftir að þú fluttir til Noregs? 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvað ákveðnir þættir hefðu mikil áhrif á það val að 

búa í Noregi. Niðurstöður sýna að þátttakendur telja tekjumöguleika, lífsgæði og 

atvinnutækifæri hafa haft mestu áhrif á þá ákvörðun að búa í Noregi. Tekjumöguleikar skora 

hæst og er sá þáttur sem er talinn hafa mjög mikil áhrif samkvæmt 55,9% þátttakenda og 

mikil áhrif samkvæmt 33,3%. Fast á eftir koma lífsgæði þar sem 51,4% telja þau hafa mjög 
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mikil áhrif og 37,1% mikil áhrif. Þeir þættir sem taldir eru hafa minnstu áhrif á þá ákvörðun 

að búa í Noregi eru stjórnmálalegt umhverfi, staðsetning kjarnafjölskyldu og staðsetning 

annarra fjölskyldumeðlima.  

Mynd 18: Hversu mikil eða lítil áhrif hafa eftirfarandi þættir á ákvörðun þína að búa í 

Noregi? 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgáta 3: Þátttakendur með háskólamenntun eru líklegir til að snúa aftur innan 

tíu ára. 

Spurningarnar  „Hversu miklar eða litlar líkur telur þú á því að þú flytjist til Íslands  á 

komandi árum ef efnahagsástand batnar?“ og „Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur 

lokið?“ voru unnar saman. Tilgangur þess var að meta hvort fólk sem hefur lokið hæstu 

menntunarstigunum, sem íslenska ríkið hefur fjárfest hvað mest í, sé líklegt til þess að snúa 
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aftur til Íslands innan tíu ára. Einnig þótti merkilegt að bera saman menntunarstigin og sjá 

hvaða menntunarstig eru líklegust til að snúa aftur. Það kom í ljós að þeir sem eru með 

grunnskólapróf og framhaldsskólapróf eru líklegastir til að flytja aftur til Íslands innan tíu ára.  

Þeir þátttakendur sem hafa háskólagráðu eða iðnmenntun/sveinspróf eru í heildina litið 

ólíklegastir til að flytja frá Noregi innan tíu ára. Myndin hér fyrir neðan sýnir hlutfall þeirra 

sem telja vera miklar eða mjög miklar líkur á því að flytja aftur til Íslands á viðkomandi 

árum. 

Mynd 19: Líkur á að efnahagsástand batni, raðað eftir menntunarstigi þátttakenda. 

 

Tilgáta 4: Þátttakendur myndu vilja flytjast til Íslands væri kaupmáttur sá sami 

og í Noregi. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir myndu vilja flytja aftur til Íslands ef þeim byðist 

starf með svipuðum kjörum og í Noregi. Tilgangur þessarar spurningar var að komast að því 

hvort að tekjumöguleikar væri úrslitaþáttur í því vali að búa í Noregi frekar en á Íslandi. Með 

spurningunni fylgdi einföld útskýring á kaupmætti til að koma í veg fyrir misskilning. Til 

þess að fá sem nákvæmustu niðurstöðurnar var spurningin unnin saman við spurninguna  

„Telur þú núverandi  starf þitt vera í samræmi við menntun þína?“ til þess að taka út þá sem 

ekki eru í vinnu í Noregi. Af 180 Íslendingum búsettum í Noregi eru 150 af þeim í vinnu. 

Meirihluti þeirra myndi ekki vilja flytja aftur heim ef þeirra biði vinna með sama kaupmætti 

launa þar.  Sjá niðurstöður á meðfylgjandi mynd. 
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Mynd 20: Ef þér byðist svipuð vinna núna á Íslandi, með svipuðum kaupmætti launa, 

myndir þú vilja flytjast aftur heim? 

 

Tilgáta 5: Þátttakendur sem að eiga fasteign á Íslandi eru líklegir til að snúa 

aftur innan tíu ára 

Rétt tæpur helmingur Íslendinga í Noregi á fasteign á Íslandi. Rannsakendur vildu komast að 

því hvort að þeir sem ættu fasteign á Íslandi væru líklegir til að snúa aftur innan tíu ára. 

Til þess að fá niðurstöður við tilgátu var spurningin „Átt þú fasteign á Íslandi?“ unnin saman 

við spurninguna  „Hversu miklar eða litlar líkur telur þú á því að þú flytjist til Íslands  á 

komandi árum ef efnahagsástand batnar?“ Niðurstaðan var sú að þátttakendur sem eiga 

fasteign á Íslandi eru ekki líklegir til að flytja aftur til Íslands innan tíu ára, en innan tíu ára 

eru einungis 25,6% sem telja miklar eða mjög miklar líkur á að flytjast til Íslands.  Þó má sjá 

á meðfylgjandi mynd að líkurnar fara vaxandi með hverju ári sem líður. 

Mynd 21: Hlutfall þeirra þátttakenda sem að eiga fasteign á Íslandi 

Myndin sýnir niðurstöður þeirra sem telja miklar eða mjög miklar líkur á að þeir flytji aftur til Íslands á komandi 

árum. 
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Tilgáta 6 : Þátttakendur með áhvílandi fasteignalán á Íslandi eru ólíklegir til að 

flytja aftur til Íslands innan tíu ára. 

Skuldabyrði Íslendinga með fasteignalán á bakinu hefur aukist töluvert eftir 

fjármálakreppuna, svo mikið hjá mörgum að þeir ráða ekki við hana. Með þessari tilgátu 

erum við að fullyrða að auðveldara sé að búa í Noregi þar sem kaupmáttur er meiri og þar af 

leiðandi sparnaður einnig meiri. Þar af leiðandi yrði auðveldara að borga af lánum.  

Niðurstöður voru fengnar með því að bera saman líkur þess að þátttakendur telji sig flytja til 

Íslands á komandi og hvort viðkomandi einstaklingar hafi áhvílandi lán á Íslandi. 

Meðfylgjandi mynd sýnir einungis niðurstöður þeirra sem eru með áhvílandi fasteignalán á 

Íslandi. Niðurstöður sýna að innan tveggja ára eru þátttakendur ólíklegir eða mjög ólíklegir til 

þess að flytjast aftur heim. Með árunum aukast líkur á að þeir vilji flytjast heim á ný. Flestir 

telja litlar líkur á að flytja heim innan tveggja ára. Eftir það eykst hlutfall þeirra sem svara 

hvorki né.  

Mynd 22: Hversu miklar eða litlar líkur telur þú á því að þú flytjist til Íslands  á 

komandi árum ef efnahagsástand batnar? 

Myndin sýnir niðurstöður þeirra sem eru með áhvílandi fasteignalán á Íslandi 
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3.2 Aðrar áhugaverðar niðurstöður 

Flutningsár þátttakenda 

Niðurstöður sýna að um 91% svarenda fluttust til Noregs árunum 2008 til 2011.  Því má 

áætla að langflestir séu að flytja úr landi í kjölfar efnhagshrunsins árið 2008. 

Mynd 23: Hvaða ár fluttir þú til Noregs?  

 

Fasteignaeign þátttakenda 

Rúm 42% svarenda eiga fasteign á Íslandi.  Mun færri eiga fasteign í Noregi, eða minna en 

einn tíundi.  Örfáir eiga fasteignir í báðum löndum.  Langflestir sem eiga fasteign á Íslandi 

eru með áhvílandi fasteignalán þar i landi en hlutfallið er 90,6%.  Allir þeir 24 einstaklingar 

sem eiga fasteign í Noregi eru með áhvílandi fasteignalán í sama landi. 

 

Mynd 24: Hlutfall þátttakenda sem að eiga fasteign á Íslandi og/eða í Noregi. 

 

 



37 

 

Áhvílandi lán á Íslandi 

Algengasta tegund lána þátttakenda eru húsnæðislán og námslán samkvæmt niðurstöðum. 

Um 47,2% eru með áhvílandi húsnæðislán og þar á eftir koma 45,6% með námslán. Bílalán 

og rekstrarlán eru einnig nokkuð algeng með rétt undir 20% hvor.  Einnig voru þátttakendur 

beðnir um að tilgreina lán sem ekki tilheyrðu valkostum í spurningarlista, sjá töflu 3. 

 

Mynd 25: Ert þú með áhvílandi lán á Íslandi? Ef svo er, hvernig lán? 

     

Líkur á flutningi til Íslands innan tíu ára 

Miklar vangaveltur eru um það í þjóðfélaginu hvort þetta ástand sé tímabundið eða til lengri 

tíma. Margir telja að um tímabundið ástand sé að ræða og að fólk muni snúa aftur þegar 

ástand hefur lagast enda sterkar rætur að rekja til Íslands. Spurt var að því hversu líklegt fólk 

teldi að það myndi flytja aftur til Íslands innan tíu ára.  Þátttakendur voru beðnir um að meta 

líkurnar á fimm mismunandi tímabilum. Flestir þátttakendur töldu litlar líkur á því en þær 

aukast með hverju ári. 

  

Tafla 3: Önnur lán 

 Tíðni

Yfirdráttur 4

Neyslulán 3

Skuldabréf 3

Lífeyrissjóðslán 2

Lánsveð v/íbúðar 1

Námslokalán 1

Óskilgreint 1
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Mynd 26: Hversu miklar eða litlar líkur telur þú á því að þú flytjist til Íslands á 

komandi árum ef efnahagsástand batnar? 

 

Samræmi menntunar við störf þátttakenda 

Áhugavert þótti að rannsaka hvort að Íslendingar á vinnumarkaði í Noregi teldu að störf 

þeirra væru í samræmi við menntun þeirra. Meðfylgjandi mynd sýnir svör þeirra sem hafa 

háskólagráðu eða iðnmenntun. Niðurstaðan leiðir í ljós að meirihluti háskóla- og 

iðnmenntaðra telja sig vera í vinnu í samræmi við menntun sína. Allir þeir sem hafa 

mastersgráðu telja sig vera í starfi í fullu samræmi við menntun sína eða í samræmi að hluta 

til.   

Mynd 27: Telur þú núverandi starf þitt vera i samræmi við menntun þína? 

Aðeins sýndar niðurstöður þeirra sem eru með iðnmenntun/sveinspróf eða háskólagráðu. 
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Staðsetning fjölskyldu 

Rannsakendum þótti nauðsynlegt að kanna hvar fjölskylda þátttakenda væri staðsett. Ef 

einstaklingur er búsettur ásamt kjarnafjölskyldu veltir það upp möguleikanum á að aðili hafi 

flust með fjölskyldu eða flust  til að sameinast fjölskyldu sinni í Noregi. Hinn kosturinn er 

brottfluttir fari á eigin vegum. Hluti af þeim hópi fer líklegast sem fyrirvinna kjarnafjölskyldu 

sinnar sem búsett er á Íslandi. Meirihluti þátttakenda býr ásamt kjarnafjölskyldu sinni í 

Noregi. Þar að auki á aðeins tæpur fjórðungur þátttakenda óuppkomin börn sem eru búsett á 

Íslandi.   

Mynd 28: Er kjarnafjölskylda þín búsett í Noregi? 

 

 

Mynd 29: Átt þú óuppkomin börn sem eru búsett á íslandi? 

 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta mikilvægi áhrifaþáttanna staðsetning 

kjarnafjölskyldu og staðsetning annarra fjölskyldumeðlima. Hugsanlega hefur staðsetning 

fjölskyldu áhrif á það hvernig þátttakendur meta eftifarandi þætti og því áhugavert að bera þá 

saman. 
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Mynd 30: Hversu mikil áhrif hafa eftirfarandi þættir á ákvörðun þína að búa í Noregi? 

 

Tekjur, sparnaður og vinnustundir 

Þátttakendur voru beðnir að gefa upp meðalárstekjur sínar í norskum krónum, sparnað á 

mánuði og vinnustundir á viku. Þar sem um viðkvæmt málefni er að ræða var hægt að sleppa 

því að svara þeim spurningum. Alls svöruðu 122 einstaklingar.  

Ákveðið var að biðja um árstekjur í stað mánaðartekna þar sem venjan er sú að starfsmenn 

geri vinnusamning þar sem ákveðnar eru árstekjur. Árslaunum var deilt með tólf til að finna 

út mánaðarlaun. Mynd 25 sýnir mánaðarlaun þátttakenda. Búið er að raða launum  á  

jafnbilakvarða. Flestir voru með laun á bilinu 20.001 til 30.000 norskar krónur.  Lægstu 

launin voru 5.000 norskar krónur og þau hæstu voru 66.667 norskar krónur.  Meðallaun voru  

32.078 norskar krónur. 

Mynd 31: Mánaðarlaun 
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Næst á eftir var spurt hver meðalsparnaður þátttakenda væri á mánuði. Rannsakendur töldu 

að auðveldast væri fyrir þátttakendur að reikna út meðalsparnað á mánuði. Alls svöruðu 21 að 

hann væri núll. Mesti sparnaðurinn var 30.000 norskar krónur. Sparnaður flestra er innan 

5.000 norskar krónur og meðalsparnaður er 6.649 norskar krónur.  

Mynd 32: Mánaðarsparnaður 

 

Þar á eftir var spurt um meðalvinnustundir á viku. Vinnustundum var raðað upp á 

jafnbilakvarða. Fæstu vinnustundirnar voru 8 og flestar voru 68. Meðalvinnustundir eru 37,5.  

Flestir þátttakenda vinna 31-40 klst. á viku. 

Mynd 33: Vinnustundir á viku 
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4 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um  helstu niðurstöður rannsóknarinnar og hversu vel þær falla 

að tilgátum. Einnig verður fjallað um aðrar áhugaverðar niðurstöður. Markmið 

rannsóknarinnar var að  komast að því hvort að Íslendingar í Noregi væru líklegir til að snúa 

aftur til heimalandsins innan tíu ára. Tilgátur voru sex talsins. Þrjár af þeim stóðust en hinar 

þrjár féllu í ljósi þeirra svara sem fengust. Þar af leiðandi var margt sem kom  á óvart í 

rannsókn þessari sem verður betur gert grein fyrir í þessum hluta. 

Í tilgátu 1 var fullyrt að dýrmætt vinnuafl, fjármagn og þekking væri að flytjast úr landi.  Sú 

tilgáta stóðst. Það kom í ljós að um 60% þátttakenda voru í vinnu á Íslandi þegar þau fluttu út 

til Noregs. Rúm 20% svarenda voru atvinnulausir þegar sú ákvörðun var tekin að flytja til 

Noregs. Það er mun hærra hlutfall en atvinnuleysistölur á Íslandi hafa sýnt undanfarin ár.  

Þær niðurstöður gefa til kynna að margir hafi ákveðið að flytja til Noregs vegna atvinnuleysis 

á Íslandi. Sú staðreynd að um 60% hafi haft atvinnu áður en flust var til Noregs gefur sérstaka 

sýn á hlið málsins þar sem margir Íslendingar áttu mjög erfitt með að fá vinnu á Íslandi. Kom 

þetta höfundum virkilega á óvart þar sem þeir töldu að meirihluti brottfluttra hefði verið 

atvinnulaus þegar ákvörðun um brottflutning var tekin. 

Hagstofa Íslands hefur engar upplýsingar um menntun þeirra sem fara úr landi.  Því var 

kannað mennuntarstig þátttakenda auk þess að athuga hvar menntunarstig var fengið. 

Meirihluti þátttakenda með háskólagráðu á grunnstigi, iðnmenntun og sveinspróf höfðu 

öðlast menntun sína á Íslandi. Þetta staðfestir að fjármagn sem að íslenska ríkið hefur eytt í 

menntun þessa fólks skilar sér ekki aftur í hagkerfið þar sem fólkið fer úr landi. Að minnsta 

kosti ekki næstu árin þar sem niðurstöður sýndu fram á að flestir eru ólíklegir til að flytja 

innan tíu ára. Ber þetta skýrt merki þekkingartaps sem greint er frá í inngangi. Hvers konar 

þekkingartap á sér stað má greina út frá atvinnugreinum þeirra sem fara úr landi. Mannauður 

á sviði mannvirkjagerðar og öðrum iðnaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu og verslun og 

viðgerðarþjónustu er helst að fara úr landi. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar sem 

talsvert hefur verið um niðurskurð í þessum atvinnugreinum hérlendis. Litla sem enga vinnu 

er að fá í iðnaðarstéttum þar sem mjög margar framkvæmdir voru frystar í kjölfar samdráttar í 

hagkerfinu. Leiddi það til þess að verktakar fengu enga vinnu lengur en mikil eftirspurn hefur 

verið einmitt verið eftir fólki þessari atvinnugrein í Noregi. Niðurskurður í heilbrigðismálum 

hefur verið umtalaður í fréttamiðlum. Auk þess hefur verið rætt mikið um þann launamun 
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sem sérfræðingar í þessari atvinnugrein á Íslandi búa við, en tekjur munu vera mun hærri víða 

erlendis. Einnig hefur verið samdráttur í verslunar- og viðgerðarþjónustu eins og í nánast 

öllum öðrum stéttum. Þar sem engar upplýsingar um atvinnugreinar þeirra sem flytja úr landi 

hafa verið teknar saman áður felst mikið nýnæmi í þessum niðurstöðum. 

Rannsakendur telja að þátttakendur sjái meiri lífsgæði, atvinnutækifæri og tekjumöguleika í 

Noregi.  Því var það sett fram sem tilgáta.  Það kom í ljós að langflestir telja að lífsgæði sín 

hafi aukist í Noregi. Einungis 2,8% töldu þau hafa minnkað eða minnkað mikið. Þessar 

niðurstöður voru því í miklu samræmi við það sem rannsakendur áætluðu. Af tíu mögulegum 

þáttum sem þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á mikilvægi, þá skoruðu lífsgæði, 

atvinnutækifæri og tekjumöguleikar hæst. Það gefur þær niðurstöður að Íslendingar í Noregi 

voru helst að sækjast eftir þessum þáttum í nýju landi.   

Í rannsókn Michael Beenstock sem fjallað var um í inngangi kom fram  að þeir Ísraelar 

búsettir í Bandaríkjunum frá 9. áratugnum sem væru vel menntaðir væru líklegastir til að 

snúa aftur til heimalandsins. Rannsakendur ályktuðu að það ætti einnig við Íslendinga í 

Noregi. Það kom í ljós að svo væri ekki sem kom rannsakendum mjög á óvart. Aftur á móti 

voru þeir sem voru með háskólagráðu ólíklegri til að snúa aftur innan tíu ára miðað við þá 

sem voru með grunnskólapróf eða framhaldsskólapróf. Þær niðurstöður geta tengst því að 

einstaklingar með sérhæfðari menntun telja minni líkur á því að þeirra bíði vinna á Íslandi í 

samræmi við menntun á næsta áratugnum. 

Í rannsókn Michael Beenstock var einnig fullyrt að þeir sem hafa ekki fundið húsnæði til 

frambúðar séu líklegri til að snúa heim. Rannsakendur ákváðu að taka annan pól í hæðina og 

rannsaka hvort að fasteignaeign í heimalandi hafi áhrif á líkurnar á að snúa aftur til Íslands.  

Niðurstöður leiða í ljós að þátttakendur sem eiga fasteign á Íslandi eru ólíklegri til að snúa 

aftur innan tíu ára. Þar af leiðandi féll tilgáta fimm sem staðhæfði að þátttakendur sem eiga 

fasteign á Íslandi væru líklegri til að snúa aftur innan tíu ára. Eins og kemur fram í inngangi 

hefur því verið haldið fram að eigið íbúðarhúsnæði hafi letjandi áhrif á hreyfanleika fólks.  

Næstum helmingur þátttakenda á fasteign á Íslandi svo það á ekki endilega við í þessu tilfelli 

þar sem svo margir Íslendingar kusu að flytja til Noregs. Það gæti spilað inn í að mikil 

eftirspurn er eftir leiguhúsnæði á Íslandi og því lítið mál að leigja íbúðina út. Einnig mætti 

áætla að þetta sé leið Íslendinga til að borga af fasteignalánum sínum.  

Tilgáta sex hljómaði þannig að þátttakendur með áhvílandi fasteignalán á Íslandi væru 

ólíklegir til að flytja aftur til Íslands innan tíu ára.  Þeir sem voru með áhvílandi fasteignalán 
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voru ólíklegir til að flytja aftur til landsins innan tíu ára svo sú tilgáta stóðst. Eins og kom 

fram í niðurstöðum hafa 90,6% fasteignaeiganda á Íslandi áhvílandi fasteignalán þar í landi. 

Sparnaður er hærri í Noregi og auðveldar þar með greiðslubyrði Íslendinga af lánum sínum 

heima fyrir.Flest fasteignalán eru til tuttugu ára eða lengur og því ekki raunhæft að flytja fyrr, 

ef brottfluttir hafa þunga greiðslubyrði af fasteignalánum. Auk þess má nefna að 

leigumarkaðurinn í Noregi er mun öflugri en á Íslandi og því lítið mál fyrir Íslendinga í 

Noregi að leigja sér íbúð þar. Leigumarkaðurinn er stór og mikið af leiguhúsnæði í boði. Það 

getur skýrt að einhverju leyti þær niðurstöður að einungis 14% þátttakenda eiga fasteign í 

Noregi. 

Áður en unnið var úr gögnum rannsóknar voru rannsakendur á þeirri skoðun að Íslendingar 

myndu vilja flytja aftur til Íslands ef þeirra biði svipuð vinna og þeir eru í nú með svipuðum 

kaupmætti launa. Sú tilgáta féll. Meira en helmingur þátttakenda sagðist ekki vilja flytja heim 

þótt þeirra biði starf með svipuðum kjörum og í Noregi. Tæp 23% var óviss sem gefur til 

kynna að margir myndu hugsa sig vel um . 

Niðurstöður um flutningsár þátttakenda komu ekki á óvart. Þetta gífurlega háa hlutfall 

brottfluttra árin 2009 til 2011 er í samræmi við tölur um brottflutta á síðu Hagstofu Íslands.  

Þó er hlutfallið hærra í okkar könnun. Skýringin á því gæti verið sú að þeir sem eru nýfluttir 

til landsins eru frekar meðlimir í hópum á samskiptasíðum eins og við notuðum til að birta 

könnunina á. Á þessum samskiptasíðum eru Íslendingar í Noregi að ráðleggja hverjum öðrum 

og leita að upplýsingum sem einstaklingar í ókunnu landi þurfa að komast að.  

Kannað var hvort að þátttakendur teldu störf sín vera í samræmi við menntun. Rannsakendur 

töldu að það væri þáttur sem skipaði sess í lífsgæðum fólks og væri hvati til þess að búa í 

Noregi. Það kom í ljós að langflestir töldu að svo væri. Enginn með mastersgráðu taldi að 

menntun sín væri ekki í samræmi við vinnu sína. Niðurstöður þessar eiga mjög líklega þátt í 

því að Íslendingar vilja ekki flytja aftur til Íslands. Áhugavert hefði verið að spyrja hvort að 

síðasta starf þátttakenda á Íslandi hefði verið í samræmi við menntun þeirra til þess að fá 

samanburð.   

Við gerð þessarar skýrslu veltu höfundar mikið fyrir sér áhrifum fjölskyldunnar á þá 

ákvörðun að flytja til annars lands. Í niðurstöðum kemur fram að kjarnafjölskylda flestra er 

staðsett í Noregi, eða um 65%. Það gæti þýtt annars vegar að þátttakendur séu að flytja út 

með fjölskyldu sinni eða flytja til Noregs til að sameinast henni. Ef þessar niðurstöður eru 

bornar saman við áhrifaþáttinn staðsetning kjarnafjölskyldu kemur í ljós að þátttakendur telja 
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hann ekki hafa mikil áhrif á þá ákvörðun að búa í Noregi. Rannsakendum þykir líklegt að 

ástæðan sé sú að fjölskyldan haldi hópinn og taki þá ákvörðun að flytja úr landi í sameiningu. 

Niðurstöður fyrir tekjur, sparnað og vinnustundir komu höfundum á óvart. Það kom í ljós að 

meðallaun Íslendinga í Noregi eru 32.078 norskar krónur. Eins og lesa má um í inngangi eru 

meðallaun í Noregi aftur á móti 38.100 norskar krónur.  Hver ástæðan er fyrir því er óljós.  

Svo gæti hugsast að innfæddum sé boðin hærri laun. Einnig gætu tungumálaörðugleikar 

spilað inni eða staðreyndin gæti verið sú að Íslendingar séu tilbúnir að vinna við störf þar sem 

launin eru ekki jafn há. Auk þess er hægt að gera ráð fyrir því að margir séu á 

byrjendalaunum sem eiga eftir að koma til með að hækka. Meðalvinnustundir þátttakenda í 

viku eru 37,5 klukkustundir. Eins og kom fram í inngangi voru meðalvinnustundir 

Norðmanna á viku árið 2010, 34,2 talsins.  Það leiðir til þess að enn meira ójafnvægi er milli 

meðallauna Norðmanna í Noregi og Íslendinga í Noregi.  Þrátt fyrir lægri laun en 

meðallaunavísitala Statistisk sentralbyrå segir til um ná Íslendingar í Noregi að spara væna 

fjárhæð í hverjum mánuði og er meðalsparnaðurinn 6.649 norskar krónur sem gera um 

137.000 íslenskar krónur á mann.   

Mikilvægustu niðurstöður rannsóknarinnar tengdust  spurningunni „Hversu miklar eða litlar 

líkur telur þú á því að þú flytjist til Íslands á komandi árum ef efnahagsástand batnar?“.  

Rannsakendur töldu að Íslendingar væru ólíklegir til að flytja til Íslands á næstu fjórum árum 

en væru líklegir til að flytja á næstu fjórum til tíu árum.  Niðurstöður gefa til kynna að 

Íslendingar eru ekkert á leiðinni heim næsta áratuginn, þó að efnahagsástand myndi batna. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöðu á spurningunni hvort að Íslendingar væru 

tilbúnir að flytja heim ef þeirra byðist svipuð vinna á Íslandi. Niðurstaðan er sú að Íslendingar 

í Noregi eru ólíklegir til að koma heim á næstu tíu árum.  Lífskjör þeirra eru einfaldlega það 

mikil að hvatinn er lítill til að snúa aftur heim. 
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5 Lokaorð 

Höfundar unnu að skýrslu þessari með það markmið í huga að finna út hvort Íslendingar í 

Noregi væru líklegir til að snúa aftur innan tíu ára. Stuðst var við erlendar rannsóknir á 

flutningi aftur til heimalandsins og hver þróunin hefur verið í fyrri brottflutningsbylgjum 

hérlendis. Einnig voru bornar saman aðstæður á Íslandi og í Noregi. Síðar var unnið að 

rannsókn þar sem úrtak var Íslendingar búsettir í Noregi. Meginniðurstöður rannsóknarinnar 

eru þær að brottfluttir Íslendingar telja það ólíklegt að þeir flytji innan tíu ára til Íslands, 

jafnvel þó að efnahagsástand batni. Það eru ekki aðeins atvinnutækifæri sem halda 

Íslendingum í Noregi. Aðrir þættir spila þar inn í, svo sem lífsgæði og velferðarkerfi. Lífskjör 

í Noregi eru talin það góð að Íslendingar sjá engan hvata til að yfirgefa Noreg. Þar sem 

Íslendingar eru ólíklegir til að yfirgefa Noreg á næstu tíu árum gæti það farið svo að önnur 

kynslóð Íslendinga í Noregi muni flytja aftur til Íslands líkt og fjallað var um í inngangi 

varðandi brottflutning frá Tyrklandi. 

Með þessu framlagi vona höfundar að það hafi náðst að varpa ljósi á þá ákvörðun Íslendinga 

að flytja til Noregs. Höfundar telja að mikið nýnæmi hafi falist í rannsókn þessari sem gæti 

komið að góðum notum í umræðunni um brottflutning Íslendinga. Nýnæmi felst í því að ekki 

hafa verið birtar rannsóknir á líkum á því að Íslendingar snúi aftur frá Noregi. Ekki hefur 

áður verið könnuð menntun brottfluttra, starfsaðstaða og það hvaða þættir spiluðu inn í þá 

ákvörðun að búa í Noregi. Einnig inniheldur rannsókn upplýsingar um það í hvaða 

atvinnugreinum einstaklingar störfuðu á Íslandi og starfa nú í Noregi.   

Höfundar fengu mikil og jákvæð viðbrögð við rannsókn þessari frá úrtaki rannsóknar. Einnig 

hafa brottfluttir Íslendingar í Noregi fengið mikla umfjöllun í fjölmiðlum upp á síðkastið.  

Það gefur því augaleið að rannsókn þessi er gagnleg og mætti fara í nánari rannsóknir á þessu 

málefni. Áhugavert væri að meta hver áhrifin eru á íslenskt samfélag og hvað íslensk 

ríkisstjórn getur gert til að fá fólkið aftur heim.    
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Viðauki 

1. Spurningalisti 

Íslendingar búsettir í Noregi 

Við erum nemar í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík og erum að vinna að BSc 

ritgerð okkar.  Rannsókn okkar snýr að brottflutningi Íslendinga til Noregs í kjölfar 

efnhagskreppunnar hérlendis sem hófst á seinni hluta ársins 2008. Svör verða ekki rakin til 

einstakra aðila og fyllsta trúnaðar verður gætt í meðferð gagna.  

1. Ert þú Íslendingur búsettur í Noregi? 

 Já 

 Nei  

-Ef svar við spurningu 1 var „Nei“  þá er þátttöku þinni hér með lokið, takk fyrir.  

2. Hvaða ár fluttir þú til Noregs? 

_______________________ 

3. Hverjar voru starfsaðstæður þínar þegar þú ákvaðst að flytja til Noregs?  

 Í vinnu 

 Í námi 

 Í vinnu og námi 

 Atvinnulaus 

 Ekki á vinnumarkaði 

 

4. Hversu mikil eða lítil áhrif hafa eftirfarandi þættir á ákvörðun þína að búa í Noregi?  

-1: Mjög lítil, 2: Lítil, 3: Hvorki né, 4: Mikil , 5: Mjög mikil. 

 Atvinnutækifæri 

 Tekjumöguleikar 

 Heilbrigðisþjónusta 

 Menntunarmöguleikar 

 Velferðarkerfi 

 Staðsetning kjarnafjölskyldu 

 Staðsetning annarra fjölskyldumeðlima/vina 

 Stjórnmálalegt umhverfi 

 Ævintýraþrá 

 Lífsgæði 
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5. Átt þú fasteign á Íslandi? 

 Já 

 Nei 

 

6. Átt þú fasteign í Noregi? 

 Já 

 Nei 

 

7. Ert þú með áhvílandi lán á Íslandi? Ef svo er, hvernig lán? 

- Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

 Námslán 

 Húsnæðislán 

 Bílalán 

 Rekstarlán 

 Annað, hvað? ___________________ 

 

8. Ert þú með áhvílandi lán í Noregi? Ef svo er, hvernig lán? 

- Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

 Námslán 

 Húsnæðislán 

 Bílalán 

 Rekstarlán 

 Annað, hvað? ___________________ 

9. Telur þú að lífsgæði þín hafi aukist eða minnkað eftir að þú fluttir til Noregs? 

 Aukist mikið  

 Aukist 

 Hvorki aukist né minnkað 

 Minnkað 

 Minnkað mikið 

 

10. Ef þér byðist svipuð vinna núna á Íslandi, með svipuðum kaupmætti launa*, myndir 

þú vilja flytjast aftur heim? 

 Já  

 Nei 

 Veit ekki 

*Kaupmáttur launa mælir hversu mikið magn af vöru og þjónustu þú getur keypt fyrir 

launin þín. 
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11. Hversu miklar eða litlar líkur telur þú á því að þú flytjist til Íslands  á komandi árum 

ef efnahagsástand batnar? 

1: Mjög litlar 2: Litlar, 3: Hvorki né, 4: Miklar , 5: Mjög miklar 

 Innan tveggja ára 

 Milli tveggja og fjögurra ára 

 Milli fjögurra og sex ára 

 Milli sex og átta ára 

 Milli átta og tíu ára 

 

12. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 Grunnskólapróf 

 Framhaldsskólapróf 

 Iðnmenntun/Sveinspróf 

 Háskólagráða (BSc/BA) 

 Mastersgráða 

 Doktorsgráða 

 Annað, hvað? ___________________________ 

 

13. Í hvaða landi öðlaðistu hæsta menntunarstig þitt?   

 Á Íslandi 

 Í Noregi 

 Í öðru landi 

 

14. Telur þú núverandi starf þitt vera i samræmi við menntun þína? 

 Já 

 Að hluta til 

 Nei 

 Er atvinnulaus 

 Er ekki á vinnumarkaði (t.d. ef þú ert námsmaður) 
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15. Innan hvaða atvinnugreinar starfar þú í Noregi? 

 Landbúnaði 

 Fiskveiðum 

 Fiskiðnaði 

 Öðrum iðnaði 

 Veitum 

 Mannvirkjagerð 

 Verslun og viðgerðarþjónustu 

 Hótel- og veitingahúsarekstri 

 Samgöngum og flutningum 

 Fjármálaþjónustu og tryggingum 

 Fasteignaviðskiptum og ýmiss konar þjónustu 

 Opinberri stjórnsýslu 

 Fræðslustarfsemi 

 Heilbrigðis- og félagsþjónustu 

 Annarri samfélagsþjónustu, menningarstarfsemi og ótilgreint 

 Er atvinnulaus 

 Er ekki á vinnumarkaði (t.d. ef þú ert námsmaður) 

 

16. Innan hvaða atvinnugreinar starfaðir þú síðast, á Íslandi? 

 Landbúnaði 

 Fiskveiðum 

 Fiskiðnaði 

 Öðrum iðnaði 

 Veitum 

 Mannvirkjagerð 

 Verslun og viðgerðarþjónustu 

 Hótel- og veitingahúsarekstri 

 Samgöngum og flutningum 

 Fjármálaþjónustu og tryggingum 

 Fasteignaviðskiptum og ýmiss konar þjónustu 

 Opinberri stjórnsýslu 

 Fræðslustarfsemi 

 Heilbrigðis- og félagsþjónustu 

 Annarri samfélagsþjónustu, menningarstarfsemi og ótilgreint 

 Ég hef aldrei starfað á Íslandi 

 

17. Hvert er starfsheiti þitt innan fyrirtækisins/stofnunarinnar sem þú starfar hjá? 

 Er atvinnulaus 

 Er ekki á vinnumarkaði (t.d. ef þú ert námsmaður) 

 ______________________________________ 
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18. Hvert er kyn þitt? 

 Karlkyn 

 Kvenkyn 

 

19. Hver er aldur þinn? 

______ ára 

 

20. Hver er hjúskaparstaða þín?  

 Einhleyp/ur 

 Í sambandi 

 Í sambúð 

 Í hjónabandi 

 Ekkja/ekkill 

 

21. Er kjarnafjölskylda þín búsett í Noregi? (Maki/börn eða foreldrar/systkini) 

 Já  

 Nei 

 

22. Átt þú óuppkomin börn sem eru búsett á íslandi? 

 Já 

 Nei 

 

23. Hverjar eru meðalárstekjur þínar í norskum krónum?  

 _______________________ 

 

24. Hver er meðalsparnaður þinn á mánuði í norskum krónum (afgangur af launum)?  

 _______________________ 

 

25. Hversu margar vinnustundir vinnur þú á viku, að meðaltali (ef matarhlé er ekki tekið 

inn í fjölda vinnustunda)? 

_______________________ 

 

 

 


