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Abstract 
In the past decades families welfare has increasingly been discussed and people 

are realising that the family is an important part of Icelandic society. What has 

least been discussed is the topic of families outside Reykjavik and the capital 

region. In Iceland hardly any comparison research on standard of living exist 

unless regarding Reykjavík or the capital region in comparison to other regions of 

the country. Such research often does not give realistic picture of standard of 

living because the areas of residence are of various sizes. Small towns can reduce 

the impact of positive factors associated with living in larger towns. 

In this research the focus was on four member families, living in Akureyri and 

Reykjavík. Comparison on standard of living is made between those two areas. 

Comparison method was used in analysing the data. The data was reviewed and 

compared during the research period.  

The aim of the research is to study if there is a difference in economical standard 

of living of four member families in Akureyri versus Reykjavík.  

The research question is: Is there a difference in economical status of families in 

Akureyri versus families in Reykjavík? 

Three research questions lead this project: 

Which are the primary bases for financial earnings of four member families? 

Is disposable income higher in Reykjavík then Akureyri? 

Which community is economically more desirable? 

The main results are: 

Disposable income of families in Reykjavík is considerably higher then of those in 

Akureyri. 

A minimum of 280.000 kr. pr month in disposable income is required for a   

four member family. That only includes minimum cost of living so the family 

can survive. Such conditions are on the borderline of not having enough due 

to shortage and poverty.  

Economically Reykjavík is more desirable place to live in.  
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Additionally, industrial development in Akureyri needs to be strengthened due to 

competition with Reykjavík. It is essential for Akureyri to have profitable 

industrial development and that it takes into account possible economical 

development in the future to meet the expected increase in workforce over the 

next years. 

Key words: 

Family 

Cost of living 

Financial standing 

Standard of living 

Comparison 

 



EFNAHAGSLEG STAÐA FJÖLSKYLDNA Á AKUREYRI OG Í REYKJAVÍK     

SM 

- vi - 

Útdráttur  

Á undanförnum áratugum hefur sífellt meira farið fyrir umræðu um velferð 

fjölskyldna og fólk er að átta sig á því að fjölskyldan er mikilvægur hluti í íslensku 

samfélagi. Það sem minnst hefur borið á í þessari umræðu eru málefni fjölskyldna 

utan Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Á Íslandi eru nánast engar 

samanburðarkannanir á lífskjörum og lífsgæðum fjölskyldna til nema að það eigi 

við Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið í samanburði við landsbyggðina. Slíkar 

kannanir gefa oft á tíðum ekki raunhæfa mynd af lífsgæðum og lífskjörum vegna 

þess að á landsbyggðinni eru misstór búsetusvæði. Smærri byggðarlög draga oft úr 

betri áhrifum stærri byggðarlaga.  

Í þessari rannsókn var sjónum beint að fjögurra manna fjölskyldum á Akureyri og 

í Reykjavík. Gerð er samanburðarrannsókn á lífskjörum og lífsgæðum fjölskyldna 

á búsetusvæðunum tveimur.  

Við greiningu gagna var beitt samanburðaraðferð. Gögnin voru skoðuð og borin 

saman meðan á rannsókninni stóð.  

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvort munur er á efnahagslegum 

lífskjörum og lífsgæðum fjögurra manna fjölskyldna á Akureyri og í Reykjavík.  

Rannsóknarspurning verkefnisins er: 

Er munur á efnahagslegri stöðu fjölskyldna á Akureyri og í Reykjavík. 

Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar sem leiða verkefnið:  

Hverjar eru helstu forsendur fjárhagslegrar afkomu fjögurra manna  

fjölskyldu? 

Eru ráðstöfunartekjur hærri í Reykjavík en á Akureyri?  

Hvort sveitarfélagið er eftirsóknarverðara í efnahagslegu tilliti? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru: 

Ráðstöfunartekjur fjölskyldna í Reykjavík eru nokkuð hærri en á Akureyri.  

Forsendur fjárhagslegrar afkomu fjögurra manna fjölskyldna er að lágmarki 

um 280.000 krónur á mánuði í ráðstöfunartekjur. Er þá aðeins miðað við þann 

lágmarksframfærslukostnað sem ætlað er til að fjölskyldan geti framfleytt sér. 
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Slíkar aðstæður liggja hvað næst mörkum þess að hafa ekki nóg vegna skorts 

og fátæktar. 

Í efnahagslegur tilliti þá er Reykjavík eftirsóknarverðari til búsetu. 

Að lokum má segja að atvinnuuppbyggingu á Akureyri þarf að halda áfram að 

styrkja vegna samkeppnisstöðu við Reykjavík. Það er grundvallaratriði fyrir 

Akureyri að þar sé arðsöm atvinnuuppbygging og að hún taki mið af líklegri 

atvinnuþróun í framtíðinni, svo hægt sé að taki við því vinnuafli sem kemur á 

vinnumarkað á næstu árum. 
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