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Útdráttur 

Á seinustu árum eftir hrun, hefur mikið borið á flutningum fjölskyldufólks til Noregs í leit að 

betra lífi. Höfundar höfðu áhuga á því að sjá hvort Noregur væri í raun og veru það góða land 

sem Íslendingar telja það vera. Borin voru saman ýmis atriði á borð við kostnað á húsnæði, 

samgöngur, stöðu á vinnumarkaði, fæðingarorlof, heilbrigðiskerfið og menntun á öllum 

stigum. Ýmislegt kom á óvart við gerð rannsóknarinnar, en helst það að þó munur sé á 

löndunum tveimur er hann ekki óyfirstíganlegur. Hins vegar er viðhorf íbúa á Íslandi 

áberanda slæmt samanborið við viðhorf íbúa í Noregi. Það á í einhverju leiti rétt á sér en 

niðurstaðan er samt sem áður sú að ýmislegt má bæta til að færa okkur nær Noregi með 

nokkuð einföldum aðgerðum. 

  



Inngangur 

Eftir hrun hafa margar íslenskar fjölskyldur litið út fyrir landsteinana í leit að betra lífi. Frá og 

með 2009 til ársloka 2013 hafa 20.567 Íslendingar flust af landi brott. Eftir efnahagshrunið 

2008 hafa flestir brottfluttir Íslendingar farið til Noregs (Ólöf Garðarsdóttir, 2012; Hagstofa 

Íslands, 2014). Flutningur Íslendinga til eða frá Noregi er ekki nýtt fyrirbæri. Á hverju ári hafa 

þó nokkrir flutt til Noregs og aðrir aftur heim. Á árunum 2003 til 2006 voru aðfluttir Íslendingar 

frá Noregi meira að segja fleiri en brottfluttir þangað. Þessi þróun snérist hinsvegar hratt við á 

árunum eftir hrun (Hagstofa Íslands, 2014). Hvað er það hins vegar sem fær Íslendinga til að 

velja Noreg fram yfir Ísland? Noregur virðist vera fyrirheitna land margra Íslendinga. Sumir 

vilja ganga svo langt að gera Ísland 20. fylki Noregs („Hamingjan fólgin í Noregi”, 2014). Er 

Ísland hugsanlega að ná sér á strik aftur og komast á þann stað að verða samkeppnishæft, ef svo 

má að orði komast?    

Samkvæmt þjóðhagsspá Greiningardeildar Íslandsbanka 2014 er ýmislegt sem bendir 

til þess að efnahagsástandið sé að batna. Atvinnuleysi er að minnka og hagvöxtur hefur verið 

síðustu ár sem hefur að miklu leiti komið efnahagslífinu í gegnum erfiðasta hjallan eftir hrunið 

2008. Verðbólga og þróun gengis var stöðug meirihluta ársins 2014 og vinnumarkaðurinn allur 

að styrkjast. Efnahagur heimila og fyrirtækja er að batna og ýmis teikn á lofti sem benda til að 

efnahagslífið sé hreinlega að taka við sér og að komast í gegnum þá erfiðleika sem komu upp í 

kjölfar hrunsins (Ingólfur Bender, 2014). 

Ef efnahagslífið er að batna hvað er það þá sem heillar Íslendinga svo mikið við Noreg? 

Eru lífsgæði í Noregi betri? Í hverju eru þessi lífsgæði fólgin? Er hægt að aðskilja peninga og 

lífsgæði. Peningar einir skilgreina ekki lífsgæði, en er hægt að skilgreina lífsgæði án þess að 

minnast á peninga og fjárhagsstöðu fólks? Eru einhver lífsgæði þar sem ekki eru peningar? 

Lyndon B. Johnson er talinn vera með þeim fyrstu til að nota orðið lífsgæði í ræðu sinni á 

bandaríska þinginu 1964 þar sem hann tekur fram að markmið hans yrðu ekki mæld í peningum 

heldur yrðu þau metin út frá lífsgæðum (Barcaccia, Esposito, Matarese, Bertolaso, Elvira og De 

Marinis, 2013). Hugmyndir Johnson um skíran greinarmun á peningum og lífsgæðum gætu 

verið keimlíkar þeim hugmyndum sem Íslendingar hafa um nýtt líf í Noregi. Til þess að bera 

lífsgæði fjölskyldna landanna tveggja saman þarf þó að vera hægt að skilgreina hvað er 

fjölskylda og í hverju þessi auknu lífsgæði eru fólgin. 

 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila saman 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur, ásamt barni eða 



börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2004).  

 

Það getur verið afar persónubundið hvað fólk telur vera lífsgæði, en ef matið er gert útfrá 

efnahagslegu sjónarmiði liggur beinast við að skoða verðbólgu, verðbólguspár og önnur töluleg 

gögn um efnahagsmál sem auðvelt er að bera saman. Sú leið er farin vegna þess að óneytanlega 

má álykta að efnahagskreppa Íslendinga í kjölfar hrunsins 2008 hafi ýtt undir flutninga 

Íslendinga út fyrir landsteinana eins og tekið var fram í upphafi. Verðbólgumarkmið landanna 

tveggja fyrir næstu ár eru þau sömu eða 2,5% (Seðlabanki Íslands, 2014; „Monetary policy 

report”, 2014). 

Umræðan á Íslandi snýst mikið um að grasið sé grænna hinu megin og lítur Noregur út 

fyrir að vera gallalaus í þeirri umræðu. Þar er bent á hagstæðari húsnæðislán, markað sem hvetur 

fólk til húsnæðiskaupa, gott heilbrigðiskerfi og þjóð sem þrátt fyrir háa skatta virðist hafa 

þjóðfélagsþegna sem hafa nóg til að láta enda ná saman í lok mánaðar, eða hvað? Er þetta 

glansmynd sem dregin hefur verið upp eða eru þetta raunverulegar staðreyndir? Eggert 

Gunnarsson dagskrárgerðarmaður og framleiðandi hefur velt þessum sömu spurningum fyrir 

sér og veltir þeim upp í heimildarmynd sem hann vann að um Íslendinga í Noregi (Eggert 

Gunnarsson, 2015). 

Er raunverulega betra að búa í Noregi? Rannsóknarspurningin sem gengið er útfrá er því þessi:  

Eru lífsgæði íslensks fjölskyldufólks betri í Noregi en á Íslandi? 

 

Hvað eru lífsgæði? (e. quality of life) 

World Health Organization (WHO) skilgreinir heilsu og lífsgæði á jákvæðan hátt, þar sem 

heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan, ekki aðeins það að vera laus við sjúkdóma eða 

veikindi. Þessi hugsun um að huga að heilsunni almennt í staðin fyrir að huga að sjúkdómum 

og lækna þá hefur leitt af sér nýja skilgreiningu frá WHO um lífsgæði. WHO lítur á lífsgæði 

sem hugmyndir hvers einstakling um stöðu sína í lífinu í samhengi við menningu hans og gildi, 

í tengslum við markmið, væntingar og áhyggjur. Lífsgæði eru vítt hugtak sem líkamleg heilsa, 

sálræn heilsa, sjálfstæði eða skortur á því, félagsleg sambönd og sambönd einstaklings við 

megin þætti umhverfs síns hefur áhrif á, á flókinn hátt (WHOQOL Group, 1995). 

Fjölmiðlar, stjórnmálamenn og jafnvel auglýsendur nota hugtakið lífsgæði í auknum 

mæli og telst það ágætist vísbending um hversu mikilvæg lífsgæði eru í augum fólks í dag. 



Það er þó ekki aðeins almenningur sem metur lífsgæði sín stöðugt meira heldur vekur þetta 

áhuga fræðimanna. Fræðigreinar eins og sálfræði, þjóðfélagsfræði, heilbrigðisgeirinn eins og 

hann leggur sig, heimspeki, saga, landafræði og síðast en ekki síst hagfræði sína hugtakinu 

lífsgæði sífellt meiri áhuga (Farquhar, 1995). Fræðimenn hafa samt sem áður hingað til ekki 

komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig skilgreina skuli hugtakið lífsgæði og þeim mun 

fleiri fræðigreinar sem hugtakið er notað í, þeim mun fleiri verða nálganir á skilgreiningunni. 

Sumir telja lífsgæði vera huglægt mat og aðrir mat á líkamlegu heilbrigði (Barcaccia, Esposito, 

Matarese, Bertolaso, Elvira og De Marinis, 2013). Moons, Budts og De Geest (2006) skilgreina 

lífsgæði sem regnhlífahugtak sem á við á mörgum sviðum líkt og í skilgreiningu WHO. 

Ruta, Camfield og Donaldsson (2007) taka skilgreininguna um lífsgæði einstaklingsins 

enn lengra og benda á að bilið milli þess sem einstaklingur getur gert og verið og það sem hann 

myndi vilja gera og vera er það sem skilgreinir ánægju með lífið og lífsgæðin. Bilið milli 

raunveruleika og væntinga. Við metum síðan ánægju okkar út frá þremur meginatriðum: 

byggðu umhverfi (e. built environment) svo sem húsnæði og ástandi þess, félagslegu umhverfi 

svo sem fjölskyldu, vinum, skemmtunum, heilsu, menntun og efnahagslegu umhverfi sem á við 

um peninga, hvernig þeim er varið, atvinnu eða jafnvel atvinnuleysi. Lífsgæði verða því 

skilgreind hér sem bilið milli raunveruleika og væntinga í þeim þremur meginatriðum sem 

Malkina-Pykh og Pykh (2013) lýsa til að meta hugmyndir einstaklings um stöðu sína í lífinu 

eins og WHO kemur inná í sinni skilgreiningu. 

Samkvæmt kenningu Malkina-Pykh og Pykh (2013) er byggt umhverfi einn af þeim 

meginþáttum sem við notum við skilgreiningu ánægju okkar með lífið og þar af leiðandi 

lífsgæði. Þar er átt við húsið okkar, umhverfi, aðstöðu og innviði, þ.e. rennandi vatn, rafmagn, 

síma, pípulagningar og annað slíkt. Góðir innviðir eru eitthvað sem fólk býr almennt við á 

Norðurlöndum. Það ætti því ekki að koma til þess við mat á lífsgæðum út frá húsakostum að 

lífsgæði annars landsins séu verri sökum skorts á rennandi vatni eða rafmagni. Hinsvegar má 

skoða út frá efnahagslegu umhverfi hvort  bilið milli væntinga og raunverulegra möguleika á 

húsakostum sé að draga úr jákvæðri upplifun fólks og þar með draga úr lífsgæðum. Atvinna 

myndi einnig falla undir efnahagslegan hluta umhverfisins og þar er atvinnustaðan lykilþáttur 

þar sem atvinna er beintengd við fjárhag. Væntingar um laun samanborið við útborguð laun og 

væntingar um að vaxa í starfi og jafnvel væntingar um vinnutíma samanborið við 

raunveruleikann eru því sá mælikvarði sem eðlilegast er að nota til að meta lífsgæði út frá 

atvinnu. 

Samgöngur eru mikilvægur hluti lífsgæða fólks í nútíma samfélagi og snertir líf okkar 

allra á hverjum degi. Góðar samgöngur skipta miklu máli fyrir atvinnu, efnahag, lífsgæði og 



öryggi almennings. Þær stuðla einnig að því að fólk komist á milli staða og komist í alla 

nauðsynlega þjónustu sem það vantar eða þann varning og mat sem það vantar (OECD, 2015a). 

Samgöngur falla því augljóslega undir efnahagslegan hluta umhverfisins og má ekki sleppa í 

samanburði sem þessum. 

Heilbrigðiskerfið og fæðingarorlof myndu falla undir samfélagslegt umhverfi kenningar 

Malkina-Pykh og Pykh (2013) þar sem fjallað er um fjölskyldu og heilsu meðal annarra atriða. 

Traust og gott heilbrigðiskerfi er lykilþáttur í lífsgæðum þjóðfélagsþegna hvers lands. 

Fæðingarorlof fellur einnig undir efnhagslegt umhverfi, því foreldrar þurfs að taka sér frí frá 

vinnu til að hugsa um nýfæddu börnin. Lengd fæðingarorlofs og greiðslur í fæðingarorlofi gætu 

samkvæmt þessum hugmyndum haft áhrif á upplifun fólks á lífsgæði sín. Væntingabilið er þá 

sá tími sem foreldrar vilja og telja sig þurfa með nýja barninu á móti þeim tíma sem þeim er 

mögulegt að fá. Hér tvinnast einnig inni greiðslur sem foreldrar þurfa og þær sem í boði eru. 

Menntun er hægt að fella undir meira en aðeins félagslegt umhverfi eins og Malkina-

Pykh og Pykh (2013) leggja til. Án menntunar getur einstaklingur verið í erfiðri stöðu 

efnhagslega líka og því er ekki hægt að sleppa skólakerfinu í samanburði um lífsgæði milli 

landa. Menntun er mannréttindi og því mikilvægt að vel sé að henni staðið frá því að börn stíga 

sín fyrstu skref og þar til nánast fullmótaðir einstaklingar stíga úr háskólum út í samfélagið. 

 

Hofstede 

Hollenski prófessorinn Geert Hofstede hefur gert mikið af rannsóknum um þjóðmenningu og 

eru rannsóknir hans mikið notaðar af fræðimönnum um allan heim. Sú rannsókn Hofstede sem 

skoðuð verður hér beindist að því hversu mikið menning hefði áhrif á vinnustaði. Studdist hann 

við sex menningarvíddir. Víddirnar sem hann greindi voru valdafjarlægð, einstaklings- eða 

samfélagshyggja, karllæg eða kvenlæg gildi, óvissu-hliðrun, langtíma- eða skammtímaafstaða 

og nýlega bættist við mótun einstaklings í félagslegu samfélagi. Mælikvarðin sem stuðst er við 

er skali frá 0 upp í 100, þar sem 0 táknar lægsta skorið í víddinni en 100 táknar það hæsta. 

Valdafjarlægð segir til um hversu mikill ójöfnuður er á milli einstaklinga og hvernig 

valdið dreifist innan skipulagsheildarinnar. Það munar einu stigi milli landanna í valdafjarlægð 

þar sem Noregur er með 31 en Ísland með 30. Bæði löndin eru lág sem bendir til jafnaðar og 

valddreifingar en það bendir einnig til þess að þægileg og óformleg samskipti séu á milli 

starfsmanna. 



Einstaklings- og samfélagshyggja snýst um hvort einstaklingur hugsi eingöngu um sinn 

hag eða hag allra í samfélaginu. Bæði löndin skora hátt sem bendir til einstaklingshyggju. 

Noregur fær 69 stig og Ísland 60. Af því að dæma hugsa einstaklingar meira um sinn eigin hag 

en samfélagsins. Einnig hugsar fólk almennt meira um heilsuna, fjárfestir í henni og yfirvöld 

setja gjarnan meiri pening í þess konar málaflokka.  

Karllæg eða kvenlæg gildi segja til um hlutverk kynjanna og að hvaða leyti þau eru ólík. 

Hér mælast löndin mjög lág. Noregur mælist með 8 en Ísland 10. Lönd sem mælast lág 

einkennast af samfélögum sem huga að öðrum einstaklingum og lífsgæðum og eru ekki drifin 

af samkeppni.  

Óvissu-hliðrun byggist á því hvernig samfélagið tekst á við óvissu og óþekktar aðstæður. Í 

þessum lið skora löndin bæði 50 stig sem er talin lág óvissu-hliðrun. Í þeim löndum er ekki 

mikið um strangar áætlanagerðir eða áætlanir sem starfsmenn verða fara eftir. Eðlilegt þykir að 

leggjast í áætlanagerð með stuttum fyrirvara. Í löndum sem hafa lága óvissu hliðrun er fólk 

almennt afslappaðra og síður kvíðið.  

Langtíma- eða skammtímaafstaða metur hvort einstaklingum finnist mikilvægara að 

horfa til lengri eða skemmri tíma þegar kemur að athöfnum og viðhorfi. Hérna skora bæði 

löndin lágt, Ísland 28 stig og Noregur 35, sem bendir til þess að bæði löndin beri mikla virðingu 

fyrir hefðum og leggi áherslu á reglur og skyldur einstaklinga auk þess að einblína jafn mikið 

á fortíð og framtíð. 

Síðasta víddin snýr að mótun einstaklinga í samfélaginu, hversu strangt uppeldi börnin 

fá og hvernig þau fái að mótast. Ísland skorar 67 stig í þessum lið sem bendir til þess að í 

íslensku uppeldi ríki umburðarlyndi, einstaklingar fái að uppfylla sínar kvatir og langarnir, njóta 

lífsins og að mikil tilhneiging sé til að vera bjartsýn. Aftur á móti skorar Noregur 55 stig sem 

er millistig og talið ófullnægjandi. Þegar Hofstede menningarvíddum er beitt við samanburð á 

menningu landanna tveggja er munurinn ekki býsna mikill („What about Norway?”, e.d; „What 

about Iceland”, e.d.; Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2014; Guðrún Jónsdóttir, 2014). 

 

  



1.  Húsnæði 

„Húsnæði er mannréttindi“ fullyrðir ASÍ-ung á málþingi árið 2012 sem 30 önnur stéttarfélög 

höfðu tilnefnt fulltrúa á. Húsnæði á viðráðanlegu verði er grunnskilyrði til að ungt fólk geti 

komið undir sig fótunum („Húsnæði - mannréttindi ekki forrétttindi”, 2012).  

1.1 Almennt um kostnað 

Kostnaður við húsnæði er stór hluti af rekstrarkostnaði hverrar fjölskyldu. Í raun er kostnaður 

við húsnæði stærsti einstaki kostnaðarliðurinn í rekstri heimila („Housing”, e.d.). Í Noregi er 

þessi kostnaður að meðaltali 17% af heildartekjum fjölskyldunnar („Norway”, e.d.). Þegar talað 

er um heildartekjur er verið að tala um heildartekjur fyrir frádrátt skatta og annarra gjalda. Þessi 

kostnaður er töluvert hærri hjá Íslendingum eða í kringum 21% („Iceland”, e.d.). Það er því 

töluverður munur á löndunum tveim, en til samanburðar er þessi kostnaðarliður að meðaltali 

21% í öðrum OECD ríkjum. 

1.2 Húsnæðisverð 

Nýlega gerði Politiken samanburð á fasteignaverði í höfuðborgum Norðurlandanna og er 

Reykjavík lang lægst á þeim lista. Það er í samræmi við þær upplýsingar sem fást ef opinberar 

tölur eru skoðaðar í Osló og í Reykjavík. Þar má sjá gríðarlegan mun á verði sambærilegra 

íbúða í hvorri borginni fyrir sig. 

Samkvæmt Þjóðskrá Íslands var meðal stærð seldra íbúða í Reykjavík árið 2014, 97 fermetrar. 

Sá fermetrafjöldi verður því  notaður í samanburði á húsnæðisverði landanna tveggja. 

 

Tafla 1 sýnir meðalfermetraverð seldra íbúða í borgunum tveimur og síðan í löndunum tveimur 

að meðtaldri landsbyggð beggja landa árið 2014. Norskar tölur eru umreiknaðar á gengi dagsins 

3. mars 2015 („Verðsjá fasteigna”, e.d.; Statistics Norway, 2015; „Gjaldmiðlar“, e.d.). 

 

  

Meðalfermetraverð 
seldra íbúða (ISK)  

Meðalverð 97 fermetra 
íbúðar (ISK) 

Reykjavík  293.645 28.438.565 

Osló  650.829 63.130.413 

Allt Ísland 177.115 17.180.155 

Allur Noregur 543.320 52.702.040 

 

Tafla 2  - Sýnir meðalfemetraverð eftir staðsetningu.  



Tafla 2  - Sýnir hversu marga fermetra hægt væri að fá miðað við meðalverð seldra íbúða í Reykjavík.  

  

Fyrir 28.438.565 ISK 
fengist þessi stærð íbúðar 

Reykjavík  97 

Osló  44 

Allt Ísland 161 

Allur Noregur 52 

 

Í báðum löndum sést töluverður munur eftir að landsbyggðin hefur verið tekin inní reikninginn 

en munur á meðalfermetraverði er nánast sá sami hvort sem höfuðborgir landanna eru bornar 

saman eða löndin sem heild. 

Húsnæðisverð hefur verið að hækka í báðum löndum og þegar prósentuhækkun á verði 

er skoðuð frá árinu 2010 - 2013 sést að húsnæðisverð á Íslandi hefur hækkað um 17,3% og í 

Noregi um 18,8% (OECD, 2014a). Greiningardeild Arionbanka spáir árlegri 7 - 8% hækkun á 

verði íbúðarhúsnæðis næstu tvö árin. Menn vilja ekki tala um aðra bólu strax og telja þessa 

hækkun vera í takt við þær hækkanir sem hafa átt sér stað í þeim löndum sem fóru í gegnum 

lægð eftir efnahagshrunið 2008. Þá myndaðist mikil lægð og húsnæðisverð lækkaði. Það að 

kaupmáttur sé að aukast og mikinn bata megi sjá á vinnumarkaði styður einnig við þá þróun að 

fasteignaverð hækki (Regína Bjarnadóttir, 2015).  

Húsnæðismarkaðurinn í Noregi tók ekki á sig eins mikið högg í kjölfar efnahagshrunsins 

eins og húsnæðismarkaðurinn á Íslandi. En þar í landi hefur húsnæðisverð verið að hækka með 

litlum sveiflum síðan um 1993. Þrátt fyrir mikinn vöxt hefur norskur fasteignamarkaður verið 

stöðugur. Laun einstaklinga hafa þó ekki hækkað í samræmi við hækkun húsnæðisverðs síðustu 

árin (Haugland, 2014). 

1.3 Lánakjör 

Fermetraverð og heildarverð íbúða segir þó ekki alla söguna. Taka verður inní myndina að 

lánakostir eru misjafnir. Þar má sem dæmi nefna verðtryggingu íslenskra lána sem þekkist ekki 

á norskum húsnæðislánamarkaði. Í Noregi er markaðurinn hinsvegar annar og virkari 

samkeppni milli banka að minnsta kosti á húsnæðislánamarkaði. Fólk er hvatt til þess að fylgjast 

vel með markaðnum og hafa samband við sinn banka varðandi breytingar ef það sér betri vexti 

á sambærilegum lánum í öðrum bönkum („Verdt å vite om boliglån”, e.d.). 

Krafa um útborgun er með svipuð móti í báðum löndum. Flestir íslenskir bankar bjóða 

upp á 85 - 90% fjármögnun, en Íbúðalánasjóður býður uppá 80%. Í Noregi er almenna reglan 

einnig 85%. Hinsvegar eru úrræði fyrir sérstaka hópa í Noregi svo sem tekjulága, 



fjölskyldufólk, fatlaða og fleiri sem geta fengið viðbótarlán hjá Husebanken í samvinnu við sitt 

sveitarfélag til að fá fjármögnun umfram þau 85% sem almenna reglan segir til um („Verdt å 

vite om boliglån”, e.d.; „Lán”, e.d.; „Verðtryggt húsnæðislán”, e.d.; „Så mye koster lånet”, e.d.; 

„Íbúðalán”, e.d.; „Lán til íbúðarkaupa”, e.d.; „The Norwegian State Housing bank’s role”, 

2013).  

Á Íslandi þarf fólk að taka ákvörðun um verðtryggð, óverðtryggð eða blönduð íbúðalán 

sem ekki þarf í Noregi. Hinsvegar þarf í báðum löndum að kynna sér vexti og vaxtakjör þar 

sem lánastofnanir beggja landa bjóða upp á fasta vexti hluta lánstímans til 5 ára og á einhverjum 

stöðum í Noregi jafnvel til 10 ára („Íbúðalán”, e.d.; „Så mye koster lånet”, e.d.; „Verðtryggt 

húsnæðislán”, e.d.). Íbúðalánasjóður á Íslandi sker sig úr hvað þetta varðar þar sem aðeins er 

hægt að taka verðtryggt lán til 40 ára með 4,2% föstum vöxtum sem haldast út lánstímann („Lán 

til íbúðarkaupa”, e.d.). Mikill munur er á vaxtagreiðslum í löndunum tveimur. Meðalvextir á 

húsnæðisláni í Noregi miðað við 1 milljón norskar króna niðurgreiddu á 25 árum eru breytilegir 

3,4 %. Sú tala er fengin úr úrtaki 208 banka en 191 þeirra voru með breytilega vexti undir 4% 

og aðeins tveir með 5% eða hærra, annar með 5% og hinn með 7,1% („Boliglånsbarometer 1 

million”, e.d.). Á Íslandi eru lægstu vextirnir á verðtryggðum lánum 3,65% hjá Landsbankanum 

en það er þó ekki af allri lánsfjárhæðinni heldur aðeins upp að 70%. Bilið á milli 70% og 80% 

er brúað með 4,65% vöxtum. Vextir óverðtryggðra lána eru töluvert hærri þar sem 70% lánsins 

ber 6% vexti og bilið milli 70 og 80% er brúað með 6,75% vöxtum. Algengast er að stærsti 

hluti íbúðalánsins á Íslandi sé tekinn til 40 ára en ekki 25 ára eins og í Noregi („Íbúðalán”, e.d.; 

„Lán”, e.d.). 

 

1.3.1 Vaxtabætur og skattaafsláttur 

Lánþegar njóta í báðum löndum ákveðins skattaafsláttar á vaxtagjöldum sínum. Á Íslandi er 

það í formi vaxtabóta sem eru greiddar út einu sinni á ári og reiknaðar út frá vaxtagjöldum 

samkvæmt reit 87 og reit 166 í framtali að frádregnum 8,5% tekjustofni eða 7% af eftirstöðvum 

skulda hvort sem lægra reynist. Það eru takmörk fyrir því hversu háa fjárhæð fólk getur fengið. 

Hjón fá ekki meira en 600.000 ISK samanlagt, einstætt foreldri 500.000 ISK og einhleypingur 

fær ekki meira en 400.000 ISK Vaxtabætur falla niður ef eignir að frádregnum skuldum eru 

hærri en 60% en skerðast hlutfallslega fram að því marki („Vaxtabætur”, e.d.). Í Noregi kemur 

þetta fram í formi skattaafsláttar en ekki endurgreiðslu eins og á Íslandi, en 28% af greiddum 

vaxtagjöldum eru frádráttarbær. Það á þó ekki við af lánum með raunvexti hærri en 17% 

(„Deductions for interest on debt (deduction for interest)”, e.d.). 

 



1.3.2 Húsaleigubætur  

Húsaleigubætur þekkast í báðum löndum. Íslenskar húsaleigubætur voru hækkaðar árið 2012 í 

tilraun til að bæta stöðu leigenda og koma fjárhagsaðstoð til leigjenda nær þeirri aðstoð sem 

fólk í eigin húsnæði fær. Þá voru hámarkslaun fyrir tekjuskerðingu hækkuð og tekjuskerðing á 

umfram tekjum lækkuð úr 1% niður í 0,67% („Húsaleigubætur hækkaðar og dregið úr 

skerðingu vegna tekna”, 2012; „Reiknivél fyrir húsaleigubætur”, e.d.). 

Noregur hefur annan háttinn á, en húsaleigubætur eru einungist möguleiki fyrir þá 

allra tekju lægstu. Það er því mjög óalgengt að fólk í Noregi fái húsaleigubætur, því uppfylla 

þarf ströng skilyrði til að eiga rétt á þessari hjálp („Bostøtte.”, e.d.). 

2. Samgöngur 

Þróun og uppbygging hefur verið mikil á síðustu áratugum bæði í Noregi og á Íslandi. Umræðan 

um grænar samgöngur og vistvænni ferðamáta hefur aukist á seinustu árum í báðum löndum og 

er það stefna beggja landa að draga úr koltvísýringsmengun og auka vistvænni samgöngur. 

Bæði löndin hafa minnkað losun koltvísýrings hægt og bítandi seinustu ár. Árið 2012 var losun 

koltvísýrings af mannavöldum 5,730 tonn á mann á Íslandi en í Noregi var það 7,210 tonn á 

mann (OECD, 2015a). Í þessu samhengi má nefna að Noregur var fyrsta ríkið í heiminum og 

Ísland annað til að afnema virðisaukaskatt á rafbílum. Þar að auki eru engin vörugjöld á 

rafbílum („Búið að afnema vask af rafbílum”, 2012). Þessar aðgerðir stjórnvalda eru hugsaðar 

sem leið til þess að auka notkun rafbíla og það hefur sannarlega gengið eftir. Í Noregi voru 

8.031 rafbíll skráður árið 2012 en 17.770 árið 2013. Stefnan í Noregi er að árið 2018 verði 

50.000 rafbílar í notkun (Statistics Norway, 2014a; „Cost of live in Norway: Further expenses”, 

e.d.). Á Íslandi er fjöldi rafbíla 390 og hefur þeim farið fjölgandi síðustu ár. Fyrstu bílarnir voru 

skráðir 2012, þá voru þeir 19. Árið 2013 voru nýskráningar 80 og árið 2014 voru nýskráningar 

203 (Steinunn Skúladóttir, fagstjóri upplýsingavinnslu, munnleg heimild, viðtal, 31. mars 

2015). 

Bæði á Íslandi og í Noregi er bílaumferð mikil, flest heimili eru með bíla og mörg með 

fleiri en einn. Árið 2013 voru skrásettir 213.113 einkabílar á Íslandi sem gerir 0,66 bíl á hvern 

íbúa landsins. Frá árinu 2002 hefur einkabílum fjölgað um 32%. Árið 2013 voru 2.500.265 

skrásettir einkabílar í Noregi sem gerir 0,49 bíl á hvern íbúða landsins. Frá 2002 hefur 

einkabílum í Noregi fjölgað um 32% (Hagstofa Íslands, 2013a; Hagstofa Íslands, 2013b; 

Statistics Norway, 2014b; Statistics Norway, 2014c). Þegar kemur að vali fólks á ferðamáta, 

skiptir þéttleiki byggðar, þjónusta strætisvagna og tekjur máli. Tekjulágir, bíllausir 



einstaklingar í þéttri byggð eru t.d. líklegri til að taka strætó en tekjuháir einstaklingar í strjálli 

byggð sér í lagi ef bíll er á heimilinu (Haraldur Sigurðsson, 2014). 

2.1 Samgöngur á Íslandi 

Veðurfar á Íslandi á stóran part í því að fólk kemst síður ferða sinna á hjóli eða fótgangandi og 

kýs frekar að nota einkabíla. Á höfuðborgarsvæðinu er hlutdeild vistvænna ferðamáta með því 

lægsta sem þekkist í evrópskum borgum. Þó eru mismunandi ferðavenjur íbúa eftir hverfum og 

sveitafélögum. Miðbærin hefur mikla gangandi umferðar og íbúar Breiðholts duglegri en aðrir 

að nota almenningssamgöngur (Haraldur Sigurðsson, 2014). 

Á Íslandi sér Strætó um almenningssamgöngur en sér meðal annars um Strætó um innan 

bæjar í eitthverjum sveitafélögum og einnig ferðir milli bæja og sveitafélaga. Stefna Strætó er 

að auka þjónustu, gæði hennar, efla almenningssamgöngur og hagkvæmni þeirra. Framtíðarsýn 

fyrirtækisins byggist á því að viðskiptavinir kjósi að komast leiðar sinnar með strætó, vegna 

þess hversu hagkvæmur, umhverfisvænn og jafnvel fljótlegur kostur það er, á kostnað 

einkabílsins („Samgöngustefna Strætó bs.”, e.d.). Sitt sýnist þó hverjum um raunveruleika 

stefnunnar. Það fer eftir tíma dags og staðsetningu hvernig strætisvagnarnir ganga. Sumstaðar 

koma vagnar allt að fjórum sinnum á klukkutíma en tvisvar á kvöldin og um helgar, annarstaðar 

sjaldnar („Leiðabækur strætó”, e.d.). 

 

2.2 Samgöngur í Noregi 

Noregur er strjálbýlla landsvæði en Ísland. Það hefur mikil áhrif á samgöngur þar í landi. Á 

strjálbýlum svæðum og í litlum bæjum eru flest allir á einkabílum, þar sem 

almenningssamgöngur eru ekki mjög góðar. Samgöngur eru hins vegar ágætar í stærri bæjum 

og borgum. Aðalsamgöngutæki Norðmanna eru einkabílar. 82% heimila í Noregi hafa einkabíl 

til ráðstöfunar og 29% heimila hafa fleiri en tvo einkabíla. Frá árinu 1946 hefur notkun einkabíla 

farið ört vaxandi en einnig notkun strætis- og sporvagna. Hins vegar hafa lestar og sjó 

samgöngur haldist að mestu leiti þær sömu síðustu 50 árin („This is Norway 2014: What the 

figures say”, 2014). 

Ruter sér um áætlanir, pantanir og samgöngur í Osló og Akershus sem er í nágrenni 

Oslóar. Ruter er samstarfsaðili ýmissa fyrirtækja sem eiga rútur, sporvagna, báta eða 

neðanjarðarlestir, samstarfsaðilar eru ráðnir eftir útboð á verkum. Ruter sér einnig til þess að 

sama verð sé á hverju svæði („About us”, e.d.). Í Osló eru almenningssamgöngur vel þróaðar 



og mjög góðar. Sporvagnar og strætisvagnar ganga um borgina á 10 mínútna fresti á daginn en 

20 mínútna fresti á kvöldin og um helgar. Þar eru einnig strætisvagnar sem ganga allan 

sólarhringinn. Með bættum almenningssamgöngum hefur mikið dregið úr bílaumferð í Osló og 

þar er bílafjöldi á hvern íbúa minnstur í Noregi. Stefna borgarstjórnar Oslóar er að bæta 

almenningssamgöngur enn frekar og þar með draga úr bílaumferð („This is Norway 2014: What 

the figures say”, 2014; „Ruter”, e.d.). 

 

3. Atvinna 

Fólk eyðir stórum hluta ævi sinnar í vinnunni. Ekki aðeins til að þiggja laun heldur einnig til þess 

að þróa með sér ýmsa færni og getu ásamt því að skapa tækifæri fyrir félagsleg og fagleg sambönd. 

Vinnutími, tekjur og ekki síst jafnvægið á milli vinnu og einkalífs eru meðal mikilvægustu þáttanna 

sem snúa að atvinnu. Atvinnuþátttaka er einnig mikilvæg. Samfélög með háa atvinnuþátttöku eru 

ríkari, heilbrigðari og hafa meiri stöðugleika í pólitík en samfélög með lága atvinnuþátttöku. Í ljósi 

þess hlýtur að teljast jákvætt hversu há atvinnuþátttaka á Íslandi er, en hún mælist 80% meðal fólks 

á aldrinum 15 – 64 ára. Atvinnuþátttaka í Noregi er svipuð eða 76%. Þar sem atvinnuleysi hefur 

neikvæð áhrif bæði á líkamlega og andlega heilsu og vellíðan, hlýtur það að teljast ákveðin 

vísbending um lífsgæði beggja landa hversu há atvinnuþátttakan er. Þegar þessar tölur eru settar í 

samhengi við önnur OECD lönd trónir Ísland á toppnum og Noregur er númer þrjú. Það segir þó 

ekki alla söguna því starfsöryggi fólks er meira á norskum vinnumarkaði en á þeim íslenska. 

Noregur er þar í öðru sæti meðal OECD þjóða með 2,9% áhættu á atvinnumissi en á Íslandi er 

áhættan 4,3%. Samt sem áður eru bæði löndin undir meðaltali annara OECD ríkja þar sem 

meðaltalið er 5,3% („Norway”, e.d.; „Iceland”, e.d.).  

3.1 Vinnutímar 

Íslensk vinnuvika er með þeim lengstu í OECD ríkjunum og í kjarasamningum má finna ákvæði 

um 40 stunda vinnuviku eða 39,5 stundir séu samningsbundnir kaffitímar dregnir frá 

(„Vinnuréttarvefur”, e.d.; „Iceland”, e.d.). Það er þekkt að Skandinavíubúar vinni jafnan styttri 

vinnuviku en Íslendingar. Þó hefur það lítil áhrif á samanburð þegar litið er á landsframleiðslu á 

mann („Lífskjör á Norðurlöndum”, 2013). Árið 2014 var landsframleiðsla á mann á Íslandi 

5.847.959 ISK og landsframleiðsla á mann í Noregi var 8.895.455 ISK, útreikningar miðast við 

gengi Bandaríkjadollars þann 11.maí (OECD, 2014; OECD, 2015b; „Gjaldmiðlar“, e.d.). 



Bæði á Íslandi og í Noregi skal starfsmaður fá að minnsta kosti 11 klst. samfellda hvíld á 

24 stunda tímabili og einnig eru matar- og kaffihlé mismunandi eftir kjarasamningum í báðum 

löndum. Vinnan sem unnin er utan dagvinnutíma er talin yfirvinna og er misjafnt efir stéttafélögum 

hversu mikla yfirvinnu þau gera kröfu um að vinnuveitandinn greiði. Engin lög takmarka yfirvinnu 

(„Lífskjör á Norðurlöndum”, 2013). Í Noregi er vinnuvikan með þeim stystu af OECD ríkjunum 

eða 37,5 stundir á viku. Lögin kveða á um 40% hækkun á launum fólks þegar unnin er yfirvinna og 

bannar skyldubundna yfirvinnu umfram 10 stundir á viku („U.S. Department of State”, e.d.). 

Samkvæmt gögnum OECD er lögbundinn hvíldartími í Noregi að meðaltali 15,6 stundir á 

sólarhring á móti 14,6 stundum Íslandi („Iceland”, e.d.; „Norway”, e.d.). 

 

3.2 Laun og lægstu laun 

Brúttó meðallaun barnlauss einstaklings í fullri vinnu á Íslandi voru 6.856.099 ISK árið 2014 

sem gera 571.342 á mánuði og hafa þau hækkað um 12% síðan árið 2012. Í Noregi eru þau 

9.437.516 ISK árið 2014 sem gera 786.460 á mánuði en þar hafa brúttó meðallaun hækkað um 

8% síðan 2012. Meðallaun í Noregi eru 38% hærri en á Íslandi samkvæmt tölum frá OECD. 

Bilið milli þeirra hæst launuðu og þeirra lægst launuðu er svipað í löndunum tveimur. 

Stéttaskipting í löndunum er með þeim minnstu innan OECD ríkjanna („Iceland”, e.d.; 

„Norway”, e.d.; OECD, 2014c). 

Bæði á Íslandi og í Noregi eru laun, vinnutími, og frí samningsbundið í gegnum stéttar- 

og verkalýðsfélög. Þeir samningar eru unnir í samstarfi við vinnuveitendur. Þetta á við um 

ríkisreknar stofnanir sem og í einkageiranum. Engin lög eru þó til sem ákvarða lágmarkslaun, 

hvorki í Noregi né á Íslandi („Minimun wage statistics”, 2015). 

Nokkur óróleiki hefur verið á íslenskum vinnumarkaði varðandi laun og vinnutíma. 

Mikið hefur verið um verkföll síðustu misseri og stefnir allt í enn fleiri verkföll á komandi 

mánuðunum („Lágmarkslaun”, e.d.; „10 þúsund manna kjósa um verkfall”, e.d.). Lágmarkslaun 

á Íslandi eru mismunandi eftir stéttum og kjarasamningum eins og í Noregi. Í Noregi ríkir meiri 

stöðugleiki á vinnumarkaði en á Íslandi. Þó hafa verið verkföll þar líkt og hér á landi, meðal 

annars hjá flugvirkjum, læknum og kennurum. Einnig var nokkuð um uppsagnir í 

olíuiðnaðinum á árinu, þar sem hann hefur verið í niðursveiflu síðan í lok árs 2014 (Olson, 

2015; „Fare for streik i barnehager”, 2015; „Norwegian and unions up strike ante”. 2015; Geir 

Tryggvason, læknir á Oslo University Hospital, munnleg heimild, viðtal 15. apríl 2015; 

Walsgard, 2015). 



Á Íslandi þurfa margir að treysta á yfirvinnu og/eða aukavinnu til að ná endum saman. 

Í Noregi á fólk auðveldara með að lifa á launum sínum og þarf síður að treysta á yfirvinnu. 

Óalgengt er að fólk þurfi að vinna í tveimur vinnum til þess eins að ná endum saman (Þórdís 

Arnljótsdóttir, 2015; Eggert Gunnarsson, 2015).  Allir útreikningar kaflans miðast við gengi 

norsku krónunnar þann 25.apríl 2015 („Gjaldmiðlar“, e.d.). 

 

3.3 Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi mældist 4,5% á Íslandi í janúar 2015 og er það töluverð lækkun frá því í byrjun 

árs 2014 eða 0,8 prósentustig. Í Noregi var atvinnuleysi 3,9% í janúar 2015 en það hefur hækkað 

um 0,5 prósentustig á einu ári. Hlutfall atvinnulausra kvenna og karla er svipað í báðum löndum. 

Hins vegar er töluverður munur þegar kemur að atvinnuleysi ungs fólks, 25 ára og yngri, en 

hlutfall á Íslandi var 9 % í byrjun árs 2015. Það hlutfall hefur lækkað um 0,8 prósentustig meðan 

hlutfallið í Noregi hefur hækkað um 0,9 prósentustig og var um 8,5% í byrjun árs 2015 („Euro 

area unemployment rate at 11,3%”, 2015). 

Á Íslandi og í Noregi eiga einstaklingar sem hafa misst vinnuna eða hefur verið sagt upp 

rétt á atvinnuleysisbótum sem eiga að koma til móts við tekjumissi fólks og aðstoða það í leit 

að nýrri vinnu. Skilyrðin sem atvinnulausir þurfa að uppfylla á Íslandi til að eiga rétt á bótum 

eru; að einstaklingar verða að vera á aldrinum 18 - 70 ára, vera búsettir á Íslandi, vera virkir í 

atvinnuleit, vinnufærir og reiðubúnir að ráða sig til almennra starfa og hafa stundað a.m.k. 25% 

starf í 3 mánuði á síðustu 12 mánuðum („Atvinnuleysisbætur”, e.d.). Fyrstu 3 mánuðina sem 

eintaklingur þiggur atvinnuleysisbætur eru þær tekjutengdar og nema 70% af meðaltali 

heildarlauna. Viðmiðunartímabil sem notað er við útreikning á meðal launum er mismunandi 

eftir því hvort um er að ræða launamann eða sjálfstætt starfandi einstakling. Eftir fyrstu 3 

mánuði bótatímabils eiga einstaklingar rétt á grunnatvinnuleysisbótum í hlutfalli við bótarétt. 

Einstaklingur með börn á framfæri fær hærri bætur fyrir hvert barn („Fjárhæðir 

atvinnuleysisbóta”, 2015). Bótaréttur var lengdur úr 3 árum í fjögur í kjölfar efnahagshrunsins 

2008 vegna mikilla uppsagna en hefur nú verið styttur aftur og gott betur en það. Nú eiga 

einstaklingar rétt á atvinnuleysisbótum í 2,5 ár (Lög um atvinnuleysistryggingar nr.54/2006; 

„Réttur til atvinnuleysisbóta lengdur um eitt ár”, 2010). 

Atvinnuleysisbætur eru með öðru sniði í Noregi. Þar eru bæturnar tekjutengdar og er 

upphæðin u.þ.b. 62% af meðaltekjum einstaklinga síðustu þrjú árin áður en sótt er um. 

Einstaklingar með börn á framfæri fá hærri bætur. Ákveðin skilyrði þarf að uppfylla til að eiga 



rétt á bótum. Einstaklingur þarf að vera á aldrinum 18 - 67 ára, eiga aðild að norska 

almannatryggingakerfinu og hafa borgað í það og unnið fulla vinnu síðustu 12 mánuði. Eins og 

á Íslandi þarf bótaþegi að vera búsettur í Noregi, vera í virkri í atvinnuleit en einnig geta sýnt 

fram á atvinnuleysi á 14 daga fresti. Lengd atvinnuleysisbóta er annaðhvort 1 eða 2 ár og fer 

eftir því hversu háar tekjur einstaklings voru árið áður en þeir sóttu um atvinnuleysisbætur eða 

meðaltal tekna síðustu þriggja ára fyrir atvinnumissinn („Unemployment benefits”, 2015). 

 

3.4 Skattkerfin 

Skattkerfið í Noregi virðist vera byggt uppá á svipaðari hugmyndafræði og hið íslenska, þ.e. 

með jöfnuð í huga. Tekjulágir greiða hlutfallslega lægri skatta en þeir tekjuhærri. Eftir 

efnahagshrunið hafa bæði ríkin reynt að hlífa þeim tekjulægstu í þeim skattabreytingum sem 

orðið hafa. 

        

      3. (46,24%)  

    2. (39,4%)  yfir 836.404 ISK 

Skattþrep  1. (37,3%) 309.141 - 836.404 ISK   

Tekjumörk 0-309.140 ISK     

        
Mynd 1  - Skattþrep á Íslandi 

 

Á Íslandi er skattkerfið nokkuð einfalt. Það samanstendur af þremur skattþrepum.  

      3. (48%) 

    2. (36%) 3. (42,5%) 

Skattþrep 
1. (27%)  2. (30,5%) 1.254.600 og yfir 

Skattþrep  Finnmark 
og Nord-Troms 

1. (23,5%)     779.946 - 1.254.599 
ISK   

Tekjumörk undir 779.946 ISK     
 

Mynd 2  - Skattþrep í Noregi 

Á Íslandi er fólk með svokallaðan persónuafslátt sem í dag stendur í 50,902 ISK á mánuði 

(„Persónuafsláttur”, e.d.). Í Noregi þekkist persónuafsláttur einnig en þó með öðru móti. Þar 

um að ræða tvo flokka. Flokkur 1 inniheldur ógifta einstaklinga en gift pör geta samt sem áður 

tilheyrt flokki 1 komi það betur úr fyrir heimilishaldið. Þessi hópur hefur frítekjumörk upp að 



50.400 NOK á ári eða um 71.400 ISK á mánuði. Flokkur 2 inniheldur samsköttuð pör og 

einstæða foreldra. Frítekjumörkin í flokki 2 eru 74.250 NOK á ári eða um 105.188 ISK á mánuði 

(„Income tax”, e.d.). 

Eins og sést á mynd 2 eru íbúar í Finnmark og Nord-Troms með sérstaka skattaafslætti. 

Opinberar bætur eins og barnabætur eru hærri á þessum stöðum og rafmagn er ódýrara. Þessar 

aðgerðir urðu árangursríkar í minnkun á landsbyggðarflótta sem Norðmenn höfðu búið við („Í 

Noregi fjölgar fólki á landsbyggðinni en á Íslandi fækkar því: Hvað veldur?”, 2015). Allir 

útreikningar kaflans miðast við gengi norsku krónunnar þann 25.apríl 2015 („Gjaldmiðlar“, 

e.d.). 

 

 

3.4.1Barnabætur 

Stuðningur við fjölskyldur og börn hvort sem það er með þjónustu eða bótum hefur áhrif á 

velferð barna. Barnabætur eru greiddar út á öllum Norðurlöndum og markmiðið með þeim er 

að styðja við fjölskyldufólk og koma til móts við þau útgjöld sem fylgja því að vera með barn 

á framfæri (Erla Hrund Þórarinsdóttir, 2013). Á Íslandi eru barnabætur greiddar út fyrir börn 

yngri en 18 ára. Barnabætur eru skattfrjálsar og ekki þarf að sækja sérstaklega um þær heldur 

er haldið utan um allar skráningar hjá ríkinu. Upphæð barnabóta fer eftir tekjum foreldra, 

hjúskaparstöðu þeirra og barnafjölda á heimilinu. Barnabætur skerðast ef árstekjur fólks fara 

yfir ákveðna upphæð en nánar má sjá í töflu 3 á hvaða tímapunkti sú skerðing hefst. 

 

Tafla 3  - Barnabætur. 

 

Viðbót reiknast á þessar grunntölur með hverju barni yngra en 7 ára að upphæð 115.825 ISK á 

ári. Barnabæturnar eru greiddar út ársfjórðungslega („Barnabætur”, 2015). 

Í Noregi rétt eins og á Íslandi eru barnabætur greiddar út fyrir öll börn 18 ára eða yngri. 

Bæturnar eru einnig skattfrjálsar líkt og á Íslandi þarf ekki að sækja sérstaklega um þær. 

Barnabætur eru föst upphæð á hvert barn. Einnig er hægt að fá barnabætur fyrir stjúpbarn og 



fósturbarn sem búið hefur á heimilinu í meira en 3 mánuði. Einstæðir foreldrar eiga rétt á auka 

bótum. Í Noregi eru barnabætur greiddar út mánaðarlega og eru 970 NOK á mánuði fyrir hvert 

barn, eða 17.072. Árlegar barnabætur fyrir hvert barn eru því 204.864 ISK („Child benefit and 

cash benefit”, 2015; „Child benefits”, 2015; „Child benefit”, 2014). Allir útreikningar kaflans 

miðast við gengi norsku krónunnar þann 6.apríl 2015 („Gjaldmiðlar“, e.d.). 

 

 

4. Fæðingarorlof 

Íslendingar eru enn nokkrum skrefum á eftir nágrönnum okkar í Noregi þegar kemur að 

fæðingarorlofi. Þrátt fyrir það skipar Ísland eitt af efstu sætunum í skýrslu Barnaheilla um stöðu 

mæðra í heiminum. Skýrslan sem gefin var út 2015 sýnir að það er best að vera móðir í Noregi, 

en Ísland skipar þar 3.sæti (Hetter, 2015). 

4.1 Fæðingarorlof á Íslandi 

Rétt tæp 70 ár eru liðin frá því að fyrstu skrefin voru tekin varðandi fæðingarorlof íslenskra 

kvenna. Langt var þá í að íslenskir karlmenn nytu sömu réttinda. Lengi má gott bæta og því er 

mikilvægt að halda áfram að meta hlutina reglulega út frá ánægju þeirra sem nýta sér þá aðstoð 

og þau réttindi sem í boði eru (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2014). Árið 2000 voru í fyrsta skipta 

sett lög á Íslandi þar sem feður fengu formlegan fæðingarorlofsrétt og þar með rétt á greiðslum 

úr fæðingarorlofssjóði. Árið 2003 voru þessi réttindi svo aukin og gerð sambærileg 

fæðingarorlofsréttindum kvenna (Kristján Þór Júlíusson, 2012-2013). 

Samkvæmt 1.mgr. 8.gr laga um fæðingar- og foreldraorlof fá foreldrar sínar hvorar 12 

vikurnar í fæðingarorlof og svo sameiginlegar 12 sem foreldrar geta skipt á milli sín eins og 

hentar á Íslandi. Almenna reglan er sú að fæðingarorlof er reiknað sem 80% af meðaltali 

heildartekna 12 mánaða tímabils, sem lýkur 6 mánuðum fyrir fæðingu barns („Fæðingarorlof”, 

e.d.). 

Árið 2005 var í fyrsta sinn sett þak á fæðingarorlofsgreiðslur sem nam 480.000 ISK, 

hæst fór það í 535.000 kr árið 2008. Í endurreisnaraðgerðum ríkisstjórnar Jóhönnu 

Sigurðardóttur var þak fæðingarorlofs lækkað 2 ár í röð og fór lægst í 300.000 ISK árið 2010 

(„Fæðingarorlofssjóður”, e.d.; Brjánn Jónasson, 2013). 



Árið 2013 tók nýkjörin ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar þá ákvörðun að 

falla frá hugmyndum fyrri ríkisstjórnar um lengingu fæðingarorlofs en hækka hámarksgreiðslur 

í staðin. Hámarksgreiðslur höfðu þá verið hækkaðar í 350.000 ISK þann 1. janúar sama ár 

(„Fæðingarorlof - greiðslur hækka og orlof lengt í áföngum”, 2012; Eygló Harðardóttir, 2013; 

Steingrímur J. Sigfússon o.fl., 2013-2014). Greiðslur voru hækkaðar af nýrri ríkisstjórn í 

370.000 ISK árið 2014 og standa þar enn þegar þetta er skrifað í apríl 2015 

(„Fæðingarorlofssjóður”, e.d.). 

 

4.2 Fæðingarorlof í Noregi 

Eins og staðan er í Noregi í dag fá foreldar sínar 10 vikurnar hvort í fæðingarorlof eftir fæðingu 

barns, konur fá jafnframt 3 vikur aukalega til að hvíla sig fyrir fæðingu. Sameiginlega fá 

foreldrar svo 26 vikur sem þeir geta deilt sín á milli að vild. Útreikningarnir eru ekki flóknir 

heldur fá foreldra 100% launa sinna þann tíma sem þeir eru í orlofi þessar 49 vikur („Parental 

benefits”, 2015; „Paternal quota (paternity leave), maternal quota and shared period”, 2015). 

Þá er tímabilið sem skoðað er þegar meðaltekjur eru reiknaðar breytilegt og tekið tillit 

til aðstæðna. Sem dæmi má nefna konu sem er nýkomin í fasta vinnu eftir nám. Meðaltekjur 

hennar á meðan á námi stóð yrðu ekki notaðar sem grundvöllur útreikninga heldur þau laun 

sem hún fær eftir útskrift. Sú upphæð sem hún þiggur í laun eftir útskrift eru mun meira lýsandi 

fyrir stöðuna eins og hún er í dag, en meðallaun úr hlutastarfinu sem hún vann í með námi 

(„Calculation of parental benefit“, 2014).  

Hinsvegar geta foreldrar lengt fæðingarorlofið um 10 vikur og fengið 59 vikur í heildar 

fæðingarorlof. Það er að því gefnu að þeir verði tilbúnir að taka á sig tekjuskerðingu og fá 

einungis 80% tekna sinna („Paternal quota (paternity leave), maternal quota and shared period”, 

2015). Norðmenn hafa eins og Íslendingar þak á sínum fæðingarorlofsgreiðslum en það er þó 

töluvert hærra en það íslenska. Viðmiðið er að foreldrar fá 100% af meðaltekjum sínum á meðan 

á fæðingarorlofi stendur en þó aldrei meira en sem nemur sex sinnum lágmarksgreiðslu 

almannatrygginga. Lágmarks ársgreiðsla almannatrygginga er 88.370 NOK og því er 

hámarksgreiðsla 44.185 NOK á mánuði, eða 768.553 ISK á mánuði, 2014 („Parental benefit“, 

2015; „Grunnbeløpet i folketrygden” 2014). Það er því óhætt að segja að Íslendingar eigi langt 

í land með að ná Norðmönnum í þessum málum.    

Allir útreikningar kaflans miðast við gengi norsku krónunnar þann 18.apríl 2015 

(„Gjaldmiðlar“, e.d.). 



5. Heilbrigðiskerfið 

Lífsgæði fólks hafa aukist mikið á síðustu áratugum með bættri heilbrigðisþjónustu og einnig 

hefur meðalaldur hækkað. Á Íslandi er meðalaldur 82,4 ár og í Noregi 81,4 ár. Í OECD löndum 

verja þjóðir að meðaltalii 9,4% af vergri þjóðarframleiðslu (VLF) sinni í heilbrigðismál, Ísland 

eyðir 9,0% og Noregur 9,3% af VLF. Þótt Norðmenn séu undir meðaltali í prósentu, þá voru 

þeir í öðru sæti af OECD ríkjunum árið 2011 yfir þjóðir sem eyða mestum pening á mann í 

heilbrigðisþjónustu. Gögn OECD frá árinu 2011 um heilsu fullorðinna gefa til kynna að 78% 

Íslendinga eru góða heilsu en 73% Norðmanna („Iceland”, e.d.; „Norway”, e.d.). Þegar litið er 

á fjölda lækna fyrir hverja þúsund íbúa þá eru fleiri læknar í Noregi („Lífskjör á 

Norðurlöndum”, 2013). Þegar litið er til hjúkrunarfræðinga á hverja þúsund íbúa hefur Ísland 

14,8 á móti 12,9 í Noregi samkvæmt gögnum frá árinu 2011. Hins vegar er lítil munur milli 

landanna þegar kemur að útskrifuðum læknum og hjúkrunarkonum á hverja þúsund íbúa (Luigi, 

Michael og Valerie, 2013).  

Mikill munur er á stærð þess hóps sem heilbrigðiskerfið sinnir. Á Íslandi getur reynst 

erfitt að hafa sérfræðinga fyrir mjög sjaldgæfa sjúkdóma. Í Noregi er þetta hinsvegar ekki eins 

mikið vandamál þar sem hópurinn er stærri og því á vissan hátt auðveldara fyrir 

heilbrigðiskerfið í Noregi að sinna sjúklingum með sjaldgæfa sjúkdóma. Það gefur því auga 

leið að Norðmenn þurfa síður á þjónustu að halda utan landsins, sem hinsvegar er nokkuð 

algengt á Íslandi. Dæmi eru um að íslenskar fjölskyldur með langveik börn með sjaldgæfa 

sjúkdóma þurfi að leita til Noregs til að fá læknisþjónustu við hæfi (Luigi, Michael og Valerie, 

2013; Eggert Gunnarsson, 2015). 

Bæði ríkin taka þátt í kostnaði sjúklinga í einhverjum mæli. Kerfin eru að einhverju leiti 

ólík en niðurgreiðslur og afsláttarkort eru til staðar fyrir sjúklinga í báðum löndum eftir að ákveðnu 

upphæð hefur verið náð („Afsláttarkort vegna heilbrigðisþjónustu“, e.d.; „Greiðsluþrep 

lyfjakaupa”, 2015; „Healthcare exemption card”, e.d.). 

  



6. Skólar og daggæsla 

6.1 Daggæsla eftir fæðingarorlof á Íslandi 

Börnum á Íslandi er ekki tryggð daggæsla með lagalegum hætti og engin skólaskylda fyrr en 

komið er á grunnskólaaldur. Það er því undir framboði og eftirspurn komið hvort og hvenær 

íslensk börn komast til dagmóður og síðan frá dagmóður í leikskóla. Dagmæður eru 

viðurkenndir umönnunaraðilar sem bjóða uppá faglega umönnun í heimahúsi. Á Íslandi eins og 

á öðrum Norðurlöndum er það þannig að dagmæður eru hluti af samræmdu kerfi  ummönnunar 

og menntunar barna undir grunnskólaaldri („Aðstæður barna til skólagöngu á leikskólaaldri eru 

með ólíku sniði í Evrópu”, 2014). 

Það er því strangt til tekið ekki verri kostur að komast að með barn hjá dagmóður en á 

leikskóla, þar sem kröfurnar eru miklar og skýrar reglur sem þarf að fylgja. En dagmæður vinna 

sjálfstætt og geta því ráðið hverja þær taka að sér og því ekki sjálfgefið að fá pláss. Eins má 

hver dagmóðir ekki vera með nema 5 börn og þar af aðeins eitt undir 1 árs. Það er því ýmsum 

takmörkunum háð og fullkomlega háð fjölda dagmæðra í hverju sveitarfélagi, hversu öruggir 

foreldrar geta verið með daggæslu eftir að fæðingarorlofi lýkur (Árni Magnússon, 2005). 

Vandamálið við að fá pláss hjá dagmóður er þó ekki það eina sem gæti talist neikvætt 

við tímabilið milli fæðingarorlofs og inngöngu í leikskóla. Þrátt fyrir niðurgreiðslu sveitafélaga 

til dagmæðra kosta þær mikið og því ekki sjálfgefið að foreldrar geti leyft sér að nýta þann kost. 

Garðabær er þó frábrugðinn öðrum sveitarfélögum á Íslandi hvað varðar niðurgreiðslu til 

dagmæðra. Foreldrar í Garðabæ borga ekki meira til dagmæðra en í leikskóla („Daggæsla barna 

í heimahúsum”, e.d.). Ef fleiri íslensk sveitarfélög myndu taka sér það til fyrirmyndar væri hægt 

að auðvelda foreldrum að einhverju leiti að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla 

(„Aðstæður barna til skólagöngu á leikskólaaldri er með ólíku sniði í Evrópu”, 2014). 

6.2 Daggæsla eftir fæðingarorlof í Noregi 

Eins og staðan er í dag er Noregur eitt af fjórum ríkjum Evrópu sem getur lofað öllum börnum 

leikskólaplássi. Það er tryggt með lögum, þ.e. börnum er tryggður lagalegur réttur á plássi í 

leikskóla eða dagvist fljótlega eftir fæðingu. Aðeins sjö önnur lönd í Evrópu tryggja börnum 

leikskólavist með þessum hætti („Aðstæður barna til skólagöngu á leikskólaaldri er með ólíku 

sniði í Evrópu”, 2014). 

 



6.3 Grunnskóli  

Nánast enginn munur er á formi grunnskólanna í löndunum tveimur. Í báðum löndum er 

skólaskylda 10 ár frá 6 ára aldri. Bæði löndin vinna eftir aðalnámsskrá sem er sú sama yfir allt 

landið („Primary and lower secondary schools”, e.d.; „Námskrár”, e.d.). Það er þó munur á 

grunnskólum landanna tveggja en íslensk börn eiga kost á að fá heitan hádegismat í mötuneyti 

skólans. Þess konar þjónusta er ekki til staðar í Noregi (Geir Tryggvason, læknir á Oslo 

University Hospital, munnleg heimild, viðtal 15. apríl 2015). 

 

7. Framhaldsmenntun/Háskólamenntun 

Á Íslandi er nám til stúdentsprófs fjögur ár. Þó standa yfir breytingar en stytta á nám í 

framhaldsskóla um eitt ár og hafa nokkrir skólar nú þegar tekið það upp. Þar á meðal er 

Kvennaskólinn í Reykjavík. Í Noregi er framhaldsskólinn hinsvegar nú þegar 3 ár á flestum 

brautum, þó lengri ef um er að ræða verknám. Skólagjöld eru mismunandi eftir skólum á Íslandi 

og eru einkareknir skólar mun dýrari en þeir ríkisreknu. Í Noregi eru engin skólagjöld í 

ríkisreknum framhaldsskólum. Nemendur beggja landa eiga rétt á ýmiskonar styrkjum svo sem 

dvalarstyrk ef þeir þurfa að flytja vegna skólans, ferðastyrk eða styrk vegna fjárhagserfiðleika 

fjölskyldu („Námslán og styrkir”, e.d.; „Application, response and rules”, e.d.; „Versló styttir 

námið í 3 ár”, 2013; Spinu, 2013). 

Bæði Ísland og Noregur hafa einka- og ríkisrekna háskóla. Ríkisreknir háskólar í 

hvorugu landanna krefjast skólagjalda. Hinsvegar krefjast ríkisreknir háskólar á Íslandi 

innritunargjalds. Í Noregi er annargjald sem yfirleitt er í kringum 500 NOK eða um 8.800 ISK. 

Norska annargjaldið er nauðsynlegt að greiða til að öðlast próftökurétt en annars er gjaldið 

hugsað fyrir heilbrigðisþjónustu á háskólasvæðinu og almenna velferð nemenda. 

Eins og á Íslandi eru mishá skólagjöld í einkareknum háskólum Noregs. Norskir 

nemendur hafa þó kost á því eins og þeir íslensku að fjármagna nám sitt með námslánum sem 

bera mun betri kjör en önnur lán (Spinu, 2013; „Æðri menntun í Noregi”, e.d.). 

  



7.1 Námslán á Íslandi 

Íslensk námslán eru greidd út í hlutfalli við loknar einingar á hverri önn, að uppfylltum 

skilyrðum um lágmarksfjölda eininga. Þau eru greidd í lok annar en hægt er að fá 

fyrirframgreiðslur í formi námsmannayfirdrátta hjá bönkunum. Námslán eru ekki greidd út 

nema að einstaklingur sé skráður í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn og ekki eru greidd út 

lán fyrir einingar umfram 60 ECTS einingar , nema ef um sumarönn er að ræða. 

Frítekjumörk LÍN eru 930.000 ISK og er sama upphæð fyrir alla óháð fjölskyldustöðu 

eða hvort námsmaður búi í eigin húsnæði eða í foreldrahúsum. Grunnframfærsla er 22.419 ISK 

á einingu en barnlausir námsmenn í foreldrahúsum fá aðeins helming grunnframfærslu eða 

11.210 ISK á einingu. Það fer eftir því hvort nemendur eigi börn og fjölda þeirra hversu mikið 

þeir eiga rétta á umfram grunnframfærslu. Einnig skiptir máli hvort nemendur búi í húsnæði án 

leigu, þar að segja foreldrahúsum eða hjá vinum og vandamönnum, eigin húsnæði eða í 

leiguhúsnæði („Áhrif tekna á námslán”, e.d.; „Framfærslutafla”, e.d.). Íslensku námslánin eru 

verðtryggð og bera 1% vexti. Afborganir námslána hefjast ekki fyrr en 2 árum eftir námslok. 

Þær eru tvisvar á ári, önnur greiðslan er föst greiðsla sem er eins hjá öllum, seinni greiðslan er 

tekjutengd. Þrátt fyrir að afborganir lánsins séu aðeins tvisvar á ári bíður LÍN upp á 

greiðsludreifingu ef þess er óskað („Greiðsludreifing”, e.d.). 

 

7.2 Námslán í Noregi 

Greiðslukröfur styrkja og lána í Noregi eru eins og þær íslensku. Til að öðlast fullan styrk og 

full lán þarf að ljúka 30 ECTS einingum eða meira á önn. Skili nemendur af sér færri einingum 

minnka greiðslur í hlutfalli við loknar einingar. Ekki eru þó greiddir út styrkir eða lán fyrir færri 

en 15 ECTS einingar á önn. Grunnframfærslustyrkur sem nemendur eiga rétt á er 48.925 NOK 

á önn, eða um 861.080 ISK. Ýmsar aðstæður geta veitt rétt á viðbótarstyrk umfram 

grunnframfærslu, t.d. ef nemandi er 25 ára eða yngri, búsettur annarstaðar en í foreldrahúsum 

eða ef nemandi er með börn á framfæri. Nemendur geta tekið lán til viðbótar við þann styrk 

sem þeir eiga rétta á. Hluti þess láns breytist í styrk vinni þessir nemendur í Noregi að námi 

loknu og eigi eignir í Noregi. Norskir nemendur greiða almennt fyrstu afborganir af námslánum 

sínum 7 mánuðum eftir að námi lýkur (Rebekka Rut Gunnarsdóttir og Solveig María Ívarsdóttir, 

2013). Allir útreikningar kaflans miðast við gengi norsku krónunnar þann 3.mars 2015

 („Gjaldmiðlar“, e.d.). 



Aðferð 

 

Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak og auglýst var eftir þátttakendum á samskiptamiðlum en 

könnuninni var einnig deilt á síðu Íslendinga í Noregi og Íslendinga í Osló. Þessi leið var 

valin þar sem hún er ódýr og auðvelt að ná til þátttakenda sem flestir voru á aldrinum 21 árs 

eða eldri. Þátttakendur voru bæði búsettir á Íslandi og í Noregi. Alls tóku 652 einstaklingar 

þátt í rannsókninni. Einungis var verið að skoða svör þátttakenda sem búa í Noregi eða á 

Íslandi, þar af leiðandi voru svör þeirra þátttakenda sem bjuggu hvorki á Íslandi eða í Noregi 

ekki nýtt en það voru 31 einstaklingur. Lokaúrtakið stóð því í 621 einstaklingi. Kynjahlutfall 

svarenda var ekki jafnt en mun fleiri konur en karlar tóku þátt. . Alls voru konur rúm 70% af 

heildarúrtakinu á móti tæpum 30% karla.  

 

Mynd 3 Aldursdreifing þátttakenda. 

Á mynd 3 sést hvernig aldur þátttakenda dreifist. Flestir þátttakendurnir voru í sambúð eða giftir 

eða um 76% svarenda. Þá voru 15,8% svarenda einhleypir og 8,1% höfðu misst maka, voru 

fráskildir eða skilgreindu sig sem annað. Svarhlutfall Íslendinga í Noregi var 42% og þ.a.l. 58% 

svarenda búsettir Íslandi. 
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Mælitæki 

 

Notast var við spurningalista (sjá viðauka). Þar voru fjórar bakgrunnspurningar um aldur, kyn, 

hjúskaparstöðu og  búsetu. Þar sem spurt var um búsetuland voru valmöguleikarnir Ísland, 

Noregur, Danmörk, Svíþjóð og annað til að draga úr áherslunni á að aðeins væri verið að bera 

saman tvö lönd en ekki almenn lífsgæði í fleiri löndum. Þar á eftir var spurning um fjölda barna 

undir 18 ára búsett á heimili fólks eða  í forsjá þeirra. Spurt var um menntunarstig þátttakenda 

og maka þeirra, ef það átti við. Einng var spurt um stöðu fólks á vinnumarkaði og stöðu maka 

þátttakenda, ef það átti við. Spurning um atvinnu, börn og menntun voru settar fram sem 

bakgrunnsspurningar.  

Spurt var um búsetustöðu fólks, hvort það byggi í leiguhúsnæði eða eiginhúsnæði, hvort 

það leigði utan hefðbundins leigumarkaðar eða byggi í foreldrahúsum. Þar á eftir var spurt um 

mánaðarlega upphæð afborgunar á húsnæði hjá þátttakendum að meðtöldum hita, rafmagni og 

hússjóði. Til þess að sjá munin á milli afborgunar á einkahúsnæði og leiguhúsnæðis. Næst var 

spurt um stærð húsnæðis  sem þátttakendur borguðu af. Einnig var spurt um fjölda herbergja í 

húsnæðinu. Ástæðan fyrir þessum tveimur spurningum var að sjá hvort  munur væri á afborgun 

eftir stærð milli landanna. 

Spurt var um húsnæðislán þátttakenda og þeir þátttakendur sem höfðu ekki tekið lán beðnir um 

að sleppa þeim spurningum og fara yfir í næsta kafla könnunarinnar. Spurt var um hversu vel 

þátttakendur hefðu kynnt sér lántökukostnað, vaxtakjör og annað viðkomandi lánum síðast 

þegar þeir tóku lán. Settar voru fram fullyrðingar upp á Likert-kvarða, þær voru:  

- Afborganir af lánum mínum eru.  

- Samskipti mín við lánsaðila eru.  

- Mér finnst möguleikar mínir á því að endurfjármagna mig vera.  

Þessar fullyrðingar voru valdar til þess að sjá hvort munur væri milli landanna á ánægju eða 

óánægju einstaklinga með lánin eða lánveitendur. Þær voru einnig varlda til að sjá hvort 

þátttakendum fannst þeir eiga möguleika á endurfjármögnun og hvort það væri munur milli 

landanna í þeim efnum. Í lok þessa hluta var opin spurning þar sem þátttakendur gátu komið 

einhverju á framfæri varðandi húsnæðislán í sínu landi. 

  



Í næsta hluta var spurt um heildartekjur heimilisins á mánuði fyrir skatta og áttu 

þátttakendur að taka framfærslulán og námslán sem tekjur í þessu samhengi. Þar á eftir var spurt 

um ráðstöfunartekjur, þegar föst útgjöld hafa verið greidd og hversu mikið stæði eftir til að lifa 

út mánuðinn. Einnig var spurt um matarútgjöld fólks  á mánuði. Ástæða þessara spurningar var 

að sjá hvort munur væri á launum fólks og hversu mikið einstaklingar hefðu í ráðstöfunartekjur 

og eyðslu í mat milli þátttakendum milli landanna. 

Spurt var um ferðamáta fólks daglega, um fjölda bíla á heimilinu og hversu gamall 

yngsti bíllinn á heimilinu væri. Þar sem innflutningur nýrra bíla hefur dregist saman á Íslandi 

eftir hrun vildu rannsakendur sjá hvort það væri að hafa mikil áhrif á meðalaldur bíla á heimilinu 

og hvort munur væri á löndunum tveimur. Einnig var spurt hversu mikill árlegur kostnaður væri 

við einkabílinn eða bílana. Þar sem hluti lífsgæða fólks felst í ferðamáta og möguleika þeirra 

að komast milli staða. Þátttakendur voru spurðir álits á nokkrum atriðum varðandi stuðning 

ríkisins á hinum ýmsu sviðum. Þar má nefna puphæð húsaleigubóta, lengd fæðingarorlofs, 

greiðslur í orlofi, barnabætur, vaxtabætur, niðurgreiðslu lyfja og annari fjárhagsaðstoð fyrir 

tekjulága. Þessi viðhorf voru könnuð með spurningum á Likert-kvarða, frá mjög ánægð til mjög 

óánægð. Síðasta spurning könnunarinnar var opin og þar gátu þátttakendur komið einhverju á 

framfærir varðandi aðstæður fjölskyldufólks í þeirra landi. 

 

Framkvæmd 

 

Rannsóknin fór fram á samskiptamiðlum þar sem allir höfðu kost á því að taka þátt og senda 

könnunina áfram. Einnig var könnunin sett á síðu „Íslendinga í Noregi” og „Íslendinga í Osló” 

á samskiptamiðlum og fólk beðið um að taka þátt. Spurningarlistinn var rafrænn. Áður en 

spurningalistanum var dreift á þátttakendur var hann forprófaður af tveimur einstaklingum sem 

komu með endurgjöf og tillögur að breytingum. Allir þátttakendur fengu sömu fyrirmæli; svara 

átti öllum spurningum eins rétt og hægt væri hverju sinni. Listinn lá fyrir í tvær vikur, eftir það 

var gögnum safnað og niðurstöður greindar. Úrvinnsla gagna var sett upp í tölfræðiforritum þar 

sem gögnin voru greind. Þá voru nokkrir svarmöguleikanna krosskeyrðir við annað hvort 

bakgrunnspurningarnar eða aðrar spurningar. Skoðað var á hluta svaranna hvort marktækur 

munur væri á svörum milli landa.  



Niðurstöður og umræður 

 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar og þær kynntar. Umfjöllun er 

samhliða. Byrjað var á að skoða menntun þátttakenda og sjást niðurstöðurnar á mynd 4. Miðað 

við úrtakið sem fékkst sést að í Noregi eru fleiri iðnaðarmenn en á Íslandi, það sama má segja 

um þá sem hafa annað framhaldsnám. Eins og er virðast þó vera fleiri á Íslandi sem eru með 

grunnháskólagráðu og mastersgráðu, en lítið er hægt að fullyrða út frá doktorsgráðunni þar sem 

þátttakendur í þeim flokki voru aðeins sjö.  

 

Mynd 4 - Skipting menntunar þeirra sem búsettir eru í Noregi samanborið við þá sem búsettir eru á Íslandi. 

 

Iðnmenntun er mjög mikilvæg fyrir samfélagið og mikil brottflutningur iðnmenntaðra gæti 

verið vísbending um að gera þurfi betur við þáí heimalandinu.. Á Íslandi getur verið erfitt fyrir 

iðnmenntaða að bæta við sig menntun þar sem háskólar eru tregir til að taka við fólki sem ekki 

hefur stúdentspróf þótt margir af þessum einstaklingum hafi mikla starfsreynslu 

(„Yfirlitsskýrsla OECD um starfsmenntun á Íslandi”, 2013). Eftir fjárhagshrunið stöðvuðust 

margar framkvæmdir algjörlega og mjög hægðist á mörgum („Þjóðhagsspá 2010-2015”, 2010). 

Sem gæti verið ein skýring þess að iðnlærðir leiti út fyrir landsteinana að tækifærum. 

Skyndilega hafði þetta fólk lítið af verkefnum og á meðan aðgengi í háskólana til að mennta sig 

frekar er ekki gott er ekki skrítið að þessi sé þróunin. Þegar menntun þátttakenda í Noregi er 

skoðuð sést að tæplega 44% eru háskólamenntaðir einstaklingar, sem hafa annað hvort menntað 
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sig í Noregi eða flutt þangað eftir nám á Íslandi. Þar sem iðnmenntun veitir ákveðin réttindi til 

starfa líkt og háskólagráða, má sjá að tæp 62% brottfluttra hafa starfsréttindi, nám og sérhæfða 

þekkingu. Aðeins rúm 38% brottfluttra hafa enga sérhæfða menntun. 

 

 

Mynd 5 - Skipting menntunar hjá maka þátttakenda eftir búsettu þátttakenda. 

Á mynd 5 sést munurinn á menntun maka þátttakenda þar sem það átti við. Það er svipað 

hlutfall milli landanna þegar einstaklingar með iðnmenntun eða meira eru skoðaðir. Á því bili 

eru 74% þáttakenda á Íslandi og 76% þátttakenda í Noregi. 

 

Mynd 6 – Hér sést hver staða þátttakenda á vinnumarkaðnum er eftir búsetu. 
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Þegar staða þátttakenda á vinnumarkaðnum er skoðuð sést að langflestir þátttakendur voru í 

vinnu í báðum löndum eða meira en helmingur þátttakenda. Svör þátttakenda dreifast nokkuð 

jafnt á aðra möguleika. Hlutfall atvinnulausra er lágt í báðum löndum sem er í samræmi við þær 

tölur sem skoðaðar voru í upphafi og fengnar m.a. úr skýrslum OECD. Svipuð dreifing var milli 

þátttakenda á Íslandi og í Noregi þegar staða maka á vinnumarkaðnum var skoðuð. 

 

Mynd 7 – Búsetustaða þátttakenda milli  Íslands og í Noregs. 

Flestir þátttakendurnir bjuggu í eiginhúsnæði eða um 50%. Tæp 40% þátttakenda leigðu á 

almennum markaði og tæp 11% bjuggu utan hefðbundins leigumarkaðar í foreldrahúsum eða í 

leigðu húsnæði hjá foreldrum eða vandamönnum. Þegar svör þátttakenda voru skoðuð milli 

landa kom á óvart að á Íslandi bjuggu 62% í eigin húsnæði á móti 34% í Noregi. Aðeins 21% 

þátttakenda á Íslandi voru í leiguhúsnæði á móti 65% í Noregi. Það kemur á óvart hversu hátt 

hlutfall fólks er í eigin húsnæði á Íslandi sérstaklega í ljósi umræðu um erfiðleika við fyrstu 

kaup eftir hrun. Það kemur ekki eins mikið á óvart hversu hátt hlutfall leigjenda er í Noregi þar 

sem aukning í fólksflutningum varð fljótlega eftir hrun og fólk því ekki búið að vera lengi ásamt 

því að fasteignaverð er hærra en á Íslandi. Einnig voru nokkrir sem settu í athugasemd að þeir 

ættu húsnæði á Íslandi en leigðu í Noregi.  

Þátttakendur voru í framhaldinu spurðir út í mánaðarlegar afborganir af húsnæði sínu. Þar var 

tekið fram að taka saman, leigu eða afborgun á láni, hita, rafmagn og hússjóð. Um það bil 10% 

svarenda borguðu ekki af húsnæði og tæplega 1% vildu ekki svara. Á mynd 8 sjást þeir 

þátttakendur sem borga af húsnæði á Íslandi. 
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Mynd 8 - Dreifing svara varðandi mánaðarlega afborgun af húsnæði, á Íslandi. 

Flestir sem búa í eigin húsnæði á Íslandi eru að borga á milli 101-150 þúsund á mánuði og 

langflestir í eiginhúsnæði á Íslandi borga minna en 200 þúsund krónur á mánuði. Afborganir 

hjá þátttakendum í eiginhúsnæði í Noregi eru dreifðari en stærstur hópur þeirra borgar 151-200 

þúsund krónur sem er þó ekki afgerandi stærstur. Þegar litið er til leiguverðs, eru þátttakendur 

á leigumarkaði í Noregi að borga hærri leigu en þeir á Íslandi. Það er  í samræmi við þær 

athuganir sem gerðar voru á löndunum í upphafi. Svör þátttakenda í Noregi sjást á mynd 8. 

Athugað var hvort marktæktur munur væri á meðaltölum afborgana þátttakenda á Íslandi og í 

Noregi, kí-kvaðratið er jafnt og 131,993; frígráðurnar er 9; p<0,005 og er því munurinn 

marktækur.  

 

Mynd 9 - Afborgun þátttakenda í Noregi eftir því hvort þeir voru í leiguhúsnæði eða eiginhúsnæði. 
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Þegar skoðaður er meðalfjöldi herbergja í leiguhúsnæði var meðalfjöldi 3 svefnherbergi á 

Íslandi en í Noregi voru flestir í 4 herbergja húsnæði.  

Á mynd 10 sést hversu stóru húsnæði þátttakendur borguðu af milli þátttakenda á Íslandi og í 

Noregi. Svipuð dreifing er í báðum löndum. Flestir eru í húsnæði á stærðarbilinu 51-150 m2 

68% þátttakenda á Íslandi og 59% þátttakenda í Noregi. Það kemur svolítið á óvart að ekki sé 

meiri munur milli stærðar íbúða þar sem fermetraverð virðist vera hærra í Noregi. 

 

Mynd 10 – Á myndinni sést stærð húsnæðis þáttakenda á Íslandi og í Noregi. 

72% þátttakenda á Íslandi borguðu á bilinu 101.000 – 250.000 í húsnæði á mánuði. 57% í 

Noregi borga það sama.  

 

Mynd 11 - Afborganir af húsnæði miðað við stærð á Íslandi. 
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Mynd 12 - Afborgun húsnæðis eftir stærð þess hjá þátttakendum í Noregi. 

Ef myndir 11 og 12 eru bornar saman sést að afborganir af húsnæði eru mun dreifðari í Noregi 

en á Íslandi. Tæp 87% þátttakenda á Íslandi borga 200.000 krónur eða minna í afborganir og 

nær það yfir alla stærðarflokka nema yfir 300 fermetrum. Aðeins tæp 50% þátttakenda falla þó 

undir sama verðbil í afborganir af húsnæði í Noregi en samt sem áður rúmast allir stærðarflokka 

íbúða undir þessu hlutfalli líkt og á Íslandi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við þau gögn sem 

skoðuð voru í upphafi, að húsnæði væri dýrara í Noregi. Enginn borgar meira en 400.000 krónur 

í húsnæðiskostnað á mánuði á Íslandi en tæp 3% þátttakenda falla í þann flokk í Noregi. 
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Myndir 13 og 14 sýna skiptingu svara þátttakenda á því hvort þeir hefðu kynnt sér 

lántökukostnað, vaxtakjör og annað við síðustu lántöku.. Tæp 66% þeirra sem höfðu tekið lán 

á Íslandi höfðu kynntu sér málið. 28,5% gerðu það hinsvegar ekki og tæp 5% tóku ekki afstöðu 

til spurningarinnar. Töluvert fleiri höfðu kynnt sér lánin sem þeir tóku sér í Noregi. Virkari 

samkeppni milli banka í Noregi gæti skýrt þennan mun. Í framhaldinu var viðhorf fólks til lána 

sinna kannað, á mynd 15 sést hvernig dreifing þátttakenda er eftir búsettu. 

 

Mynd 15 - Svör þátttakenda við viðhorfsspurningunni „afborganir af lánunum mínum eru..“. 
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Mynd 13 - Skipting svara þátttakenda á Íslandi við því 

hvort þeir hefðu kynnt sér lánakjör þegar tekin voru 

lán. 

Mynd 14 - Skipting svara þátttakenda í Noregi við því 

hvort þeir hefðu kynnt sér lánakjör þegar tekin voru lán. 



Það eru mun fleiri í Noregi eða 35% sem skilgreina lánið sitt sem sanngjarnt eða mjög 

sanngjarnt en aðeins 19% svarenda á Íslandi telur lánin sín vera sanngjörn eða mjög sanngjörn. 

Það skekkir niðurstöðuna óneitanlega hversu margir taka ekki afstöðu. 26% þátttakenda á 

Íslandi skilgreina lánin sín sem ósanngjörn eða mjög ósanngjörn en 8% þátttakenda í Noregi. 

Mikil og neikvæð umræða hefur verið ríkjandi í íslensku þjóðfélagi gagnvart verðtryggingu 

íslenskra lána. Áhugvert væri að skoða hversu margir á Íslandi sem telja afborganir lána sinnna 

vera sanngjarnar eða mjög sanngjarnar eru með verðtryggð lán. Marktækur munur er á svörum 

þátttakenda á Íslandi og í Noregi í þessari spurningu, kí-kvaðratið gildi er 62,3; frígráðurnar eru 

5; p<0,005. 

Svipuð skipting er á viðhorfum þátttakenda til samskipta við lánsaðila á Íslandi og í Noregi. 

Nálægt 45% fannst samskiptin sín góð eða mjög góð, 45% voru hlutlausir og 10% fannst þau 

slæm eða mjög slæm. Athyglisvert er að sjá hversu margir eru hlutlausir þar sem það ætti að 

vera auðveldara fyrir fólk að hafa skoðun á samskiptum sínum við lántakanda frekar en 

afborgun lána þar sem fólki gæti fundist erfiðara að vita viðmiðið í því samhengi.  

 

Mynd 16 – Svör þátttakenda við viðhorfsspurningunni „Mér finnst möguleikar mínir á að endurfjármagna mig 

vera..“. 

Mikill munur er á svörum þátttakenda á Íslandi og í Noregi. Minna en helmingur svarenda á 

Íslandi telur sig eiga raunhæfa möguleika á endurfjármögnin lána sinna. Þó eru tæp 29% sem 

taka ekki afstöðu sem er umhugsunarefni en gæti skýrst af á skorti á upplýsingum eða að fólk 

hafi hreinlega ekki kynnt sér möguleikann á endurfjármögnun. Meirihluti svarenda í Noregi 

telur það raunhæft að endurfjármagna, sem kemur ekki á óvart miðað við virka samkeppni 

banka þar í landi. 36% þátttakenda á Íslandi finnst þeir eiga óraunhæfa og mjög óraunhæfa 
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möguleika á því að endurfjármagna á Íslandi en 17% þátttakenda í Noregi. Niðurstöður hjá 

þátttakendum á Íslandi koma ekki mikið á óvart þegar litið er til þeirrar háværu kröfu um 

breytingar á húsnæðislánamarkaði hér á landi.  

Niðurstöður viðhorfsspurninganna koma sérstaklega á óvart í samanburði við svör opnu 

spurningarinnar þar sem þátttakendum var boðið upp á að koma með athugasemdir varðandi 

lánakjör í sínu landi. Þrátt fyrir að fáir nýttu sér þann möguleika voru svörin að mestu mjög lík. 

Þ.e. svörin frá Íslandi lík að því leitinu til að margir minntust á of háa vexti og að þrátt fyrir 

afborgun í hverjum mánuði væru lánin að hækka. Sumir gengu svo langt að fullyrða að 

verðtrygging lána væri ólögleg og að hana ætti að fella niður.  

 

„Verðtryggingin er ólögleg og ætti að falla niður.“ 

 

„Lánið er ekkert búið að lækka á einu ári síðan við keyptum. Borgum 70 þúsund á mánuði í 

lánið en bara 17 þúsund eru láninu til lækkunar. Mjög ósanngjarnt.“ 

 

„Verðtryggt lán, myndar seint eign í húsnæði. Hef greitt af láninu í 9 ár og það er í dag hærra 

en á lántökudag.“ 

 

„Þau hækka og hækka með hverju árinu og þess vegna á ég minna og minna í eigninni. Mér 

endist ekki ævin til að eignast íbúðina.“ 

 

Sumir tóku ansi sterkt til orða: 

 

„Hér ÞARF að afnema VERTRYGGINGU strax. Hér er orðið STRAX ekki „teygjanlegt hugtak" 

heldur þýðir það STRAX í dag.“ 

 

Margir minntust líka á háan kostnað við endurfjármögnun og að það væru engir valkostir, 

heldur fengi fólk aðeins uppgefið hvað væri í boði og á hvaða forsendum, eins og einn 

þátttakandi orðaði það: 

„Fáránlegir kostir í boði, allt of háir vextir ekki hægt að ræða neina möguleika varðandi lánin 

- maður fær fyrirmæli og svo möguleikana "take it or leave it" “. 

Á sama hátt voru svörin frá Noregi keimlík innbyrðis en í þveröfuga átt við þau frá Íslandi.  

 



„Hefði aldrei getað trúað að þetta sé satt en ekki draumur Þ.e.a.s. engin verðtrygging og 3 % 

vextir“ 

 

„Það er gaman að borga af láninu það lækkar í hvert skipti. Eitthvað annað en á Íslandi hækkar 

í hvert skipti sem maður borgar af því. Svo getur maður farið á milli lánastofnanna og borið 

saman vexti o.fl. og skipt um lánastofnun ef maður finnur annan lánveitanda sem bíður betur 

þeir ganga frá öllu fyrir þig. Það sama á um rafmagnsveitanda. Það eru mörg fyrirtæki sem 

selja rafmagn, svo maður getur verið í því að skipta um fyrirtæki, það sama á við um 

tryggingar.“ 

 

„Sé þau lækka i hverjum mánuði“ 

 

 

„Íbúðarlánin fara niður við hverja mánaðargreiðslu og maður eignast i húsinu sínu“ 

 

Fólk sér lánin sín lækka í hverjum mánuði og kemur með jákvæðar athugasemdir varðandi virka 

samkeppni á húsnæðislánamarkaði og hversu auðvelt það er að skipta um viðskiptabanka sjái 

það fram á betri kjör annars staðar. 

Það er því þannig að þó fáir taki afstöðu gagnvart sanngirni/ósanngirni lána í 

viðhorfsspurningum virðast Íslendingar búsettir á Íslandi sem taka afstöðu og láta sig málin 

varða vera mjög neikvæðir í garð húsnæðislánakerfisins á Íslandi. Lesa mátti mikla óánægju og 

jafnvel uppgjöf úr athugasemdum.  

„Afborganir af húsnæðislánum eru svo stór hluti af laununum mínum að ég sé mér ekki fært að 

standa í skilum mikið lengur. Íhuga þess vegna að flytja erlendis, get enn staðið í skilum og 

gæti mögulega minnkað við mig en sé ekki fram á að komast út úr "ströglinu" næsta áratuginn 

eða jafnvel lengur og það er ekki eitthvað sem ég kæri mig um.“ 

 

Verðtryggðu lánin gætu skýrt að miklu leiti muninn milli landanna þó aðrir mikilvægir hlutir 

spili líka inn í eins og laun og húsnæðisverð. Ekki var spurt um upphæð lána en athugavert væri 

að skoða mun á fasteignaverði og hversu viðráðanlegt það er fyrir fólk að safna fyrir útborgun. 

Eins og nefnt var fyrr hefur fasteignaverð farið mjög hækkandi í báðum löndunum og sumir 

vilja ganga svolangt að tala um fasteignabólu.  



Meðaltekjur heimilis þátttakenda á Íslandi er 700 þúsund á mánuði og í Noregi 910 þúsund á 

mánuði. Þegar tölur úr könnuninni eru skoðaðar kemur á óvart að 51% svarenda á Íslandi eru 

með 700.000 ISK og minna samanborið við 26% svarenda í Noregi. Stærsti einstaki 

tekjuflokkur í báðum löndum er 1 - 1,5 milljónir ISK en það munar tæpum 11% á fjölda 

svarenda í þessum hópi, 16% á Íslandi samanborið við 27% í Noregi. Munurinn eykst eftir því 

sem tekjurnar hækka en 53% svarenda í Noregi eru með tekjur frá 900.000 ISK og upp úr 

samanborið við 27% svarenda á Íslandi. Það er því algjör viðsnúningur í heildarlaunum 

svarenda i hæstu launum og lægstu launum. Munur á meðaltölum hópanna á heildartekjum 

heimilis fyrir skatt er marktækur. Kí-kvarðat er 64,901; frígráðurnar eru 12, p<0,005. 

 

 

Mynd 17 – Hér sjást heildartekjur milli þátttakenda á Íslandi og í Noregi. (ISK) 

Þegar heildartekjur heimilis eru skoðaðar eftir hjúskaparstöðu og búsetu, sést munur milli landa. 

Myndir 16 og 17 sýna að 39% þátttakenda í sambúð á Íslandi er með undir 800 þúsund á mánuði 

á móti 15% þeirra í Noregi. Þátttakendur í sambúð eru langflestir með 1 til 1,5 milljón bæði á 

Íslandi og í Noregi. Það eru þó mun fleiri í Noregi með þá upphæð í laun. Einnig eru mun fleiri 

í sambúð í Noregi með meira en 1,5 milljónir á mánuði borið saman við þátttakendur á Íslandi. 

Meiri dreifing er í launum hjá einhleypum þátttakendum í Noregi en á Íslandi. Þá eru mun fleiri 

einhleypir á Íslandi með heildartekjur fyrir skatt 101-200 þús. kr. en einhleypir í Noregi.  
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Mynd 18 – Skipting heildartekna heimilis þátttakenda á Íslandi eftir hjúskaparstöðu. (ISK) 

 

Mynd 19 – Skipting heildartekna heimilis þátttakenda í Noregi eftir hjúskaparstöðu. (ISK) 

Þátttakendur voru spurðir um ráðstöfunartekjur eftir að öll föst útgjöld höfðu verið greidd. Á 

myndum 18 og 19 sést hlutfallið á milli landanna. Munurinn er greinilegur milli landanna og 

stærsti einstaki hópur á Íslandi er með 0-100 þúsund í ráðstöfunartekjur en í Noregi eru svörin 

dreifðari. Stærsti einstaki hópur í Noregi er með 201-300 þúsund í ráðstöfunartekjur en sá 

hópur er ekki jafn afgerandi í stærð og stærsti einstaki hópur á Íslandi og virðist dreifing mun 

jafnari í Noregi.  
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Mynd 20 – Ráðstöfunartekjur þátttakenda eftir að föst útgjöld höfðu verið greidd. (ISK) 

Meðaltal ráðstöfunartekna þátttakenda á Íslandi er 250 þúsund og í Noregi er meðaltalið 360 

þúsund. Á mynd 19 er áberandi munur milli þátttakenda á Íslandi og í Noregi, 53% þátttakenda 

á Íslandi eru með minna en 300 þúsund í ráðstöfunartekjur á móti 23% þátttakenda í Noregi. 

Enginn í Noregi er með minna en 100 þúsund í ráðstöfunartekjur, en á Íslandi eru hinsvegar 4% 

svarenda  með undir 100 þúsund.  

58% svarenda í Noregi hafa ráðstöfunartekjur á bilinu 101-500.000 ISK. Þessar tölur eru í 

samræmi við það sem áður var talið að þrátt fyrir að m.a. húsnæðiskostnaður sé hærri í Noregi. 

Heildarlaun í Noregi eru einfaldlega hærri (sjá mynd 17) og því meira sem situr eftir. Taka 

verður tillit til þess að skattar og húsnæðiskostnaður er ekki það eina sem draga þarf frá til að 

komast að ráðstöfunartekjum. Það getur því skekkt niðurstöðuna að fólk greiðir mis mikið í 

önnur föst útgjöld. Það breytir því þó ekki að greinilegur munur er á milli landa af því sem eftir 

stendur. Það verður  líklega ekki skírt að fullu með mismunandi skuldbindingum, heldur mun 

frekar betri kjörum í Noregi en á Íslandi þar á meðal launakjörum og lánakjörum.  

Það er marktækur munur milli búsetu og meðal ráðstöfunartekna, kí-kvaðrat gildið er 106,891; 

frígráðurnar eru 12; p<0.005. 

Á mynd 21 sést hvernig dreifing kostnaðar á matvöru var eftir búsetu þátttakenda. Meðaltal 

þátttakenda í mánaðarlega neysla á matvöru á Íslandi er í kringum 65 þúsund og í Noregi í 

kringum 90 þúsund. 
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Mynd 21 – Dreifing kostnaðar í matvöru hjá þátttakendum eftir búsetu. (ISK) 

20% af heildinni tók ekki afstöðu til spurningarinnar. Af mynd 21 að dæma eru útgjöld í 

matarinnkaupum þátttakenda í Noregi hærri. Flestir þátttakendur bæði á Íslandi og í Noregi 

eyða 51-100 þúsund í mat á mánuði. 

Þegar útgjöld matarinnkaupa voru borin saman við fjölda barna á heimili sést að flestir á Íslandi 

eru á bilinu 150.000 og lægra. Við fyrstu sýn virðist kostnaðurinn dreifast jafnar í Noregi og 

því líkur á því að hann ráðist að miklu leiti af einhverju öðru en fjölda barna á heimilinu. Á 

myndum 22 og 23 sést einungis kostnaður fjölskyldna með tvö, þrjú eða fjögur börn. 

 

Mynd 22 – Matarkostnaður þátttakenda á Íslandi með tvö, þrjú og fjögur börn. (ISK) 
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Mynd 23 – Matarkostnaður þátttakenda í Noregi með tvö, þrjú og fjögur börn. (ISK) 

Flestir þátttakendur á Íslandi eyða 51-100 þúsund í mat mánaðarlega. Í Noregi eyða flestir 101-

150 þúsund í mat mánaðarlega.  

Þegar helsti ferðamáti þátttakenda var skoðaður kom í ljós að 74% þátttakenda notuðu einkabíl, 

12% almenningssamgöngur, 9 % fóru mest allt fótgangandi og minna en 5% notuðu hjól, 

leigubíl eða annað. 82% þátttakenda á Íslandi notaði einkabíl á móti 67% í Noregi. Miðað við 

þá miklu áherslu sem lögð er á almenningssamgöngur í Noregi kemur ekki á óvart að hlutfall 

þeirra sem nota einkabílinn sem sinn helsta ferðamáta, sé hærra á Íslandi en í Noregi. Hins vegar 

eru samgöngurnar mismunandi eftir byggðarlögum og því væri fróðlegt að sjá muninn á 

ferðamáta fólks í höfuðborgunum tveimur og síðan ferðamáta á landsbyggðinni í báðum 

löndum.  

Spurt var um hversu margir bílar væru á heimili þátttakenda. Aðeins 4% heimila á Íslandi voru 

bíllaus á móti 16% í Noregi. 53% þátttakenda á Íslandi voru með einn bíl á heimilinu, 33% með 

tvo og 10% með þrjá eða fleiri. 56% þáttakenda í Noregi voru með einn bíl á heimilinu, 25% 

með tvo og 3% með þrjá eða fleiri. Sú niðurstaða kom ekki á óvart þar sem fyrirfram var búist 

við því að færri heimili væru með bíla í Noregi en á Íslandi. Í framhaldinu var spurt um aldur 

yngsta bílsins á heimilinu og á mynd 24 sjást svör þátttakenda. 
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Mynd 24 – Aldur einkabíla eftir búsetu. 

.Búist var við því að þátttakendur á Íslandi væru almennt á eldri bílum, sökum mikils samdráttar 

í bílaviðskiptum eftir hrun og hafa samtökin FÍB lýst yfir áhyggjum sínum á því hversu gamall 

bílafloti Íslendinga er að verða („Íslenski bílaflotinn eldist“, 2010). 

Viðhorf á aðkomu ríkisins á nokkrum þáttum voru kannaðir 

 

Mynd 25 – Viðhorf til húsaleigubóta. 

Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til húsaleigubóta tóku 67% ekki afstöðu. 8% þátttakenda 

á Íslandi voru ánægðir eða mjög ánægðir með upphæð húsaleigubótanna og 21% óánægðir og 

mjög óánægðir. 14% þátttakenda í Noregi voru ánægðir eða mjög ánægðir og 5% mjög 
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óánægðir eða óánægðir með upphæð húsaleigubótanna. Athyglisvert þykir hversu margir tóku 

ekki afstöðu og getur það skekkt niðurstöðuna. Aðeins 19% þátttakenda í Noregi tóku afstöðu 

til spurningarinnar. Leiða má líkur að því að ástæðan sé  þau ströngu skilyrði sem þarf að 

uppfylla til að eiga rétt á húsaleigubótum í Noregi. Meirihlutinn hefur trúlega ekki reynslu af 

þessum hluta kerfisins. Líkleg skýring hvers vegna heil 71% á Íslandi tók ekki afstöðu gæti 

verið sú að stór hluti þátttakenda býr í eigin húsnæði og nýtir sér því ekki húsaleigubætur. 

 

 

Mynd 26 – Viðhorf til lengdar fæðingarorlofs. 

Því næst var spurt um lengd á fæðingarorlofi. 13% þátttakenda á Íslandi voru ánægðir eða mjög 

ánægðir með lengd þess, 41% tóku ekki afstöðu og 46% óánægðir eða mjög óánægðir. 42% 

þátttakenda í Noregi voru mjög ánægðir eða ánægðir með lengdina, 53% tóku ekki afstöðu og 

5% voru óánægðir eða mjög óánægðir. Athyglisvert þótti að meira en helmingur þeirra 

karlmanna sem tóku þátt, tók ekki afstöðu til spurningarinnar. 42% kvenna tók hinsvegar ekki 

afstöðu.  

Marktækur munur er á svörum þátttakendanna á Íslandi og í Noregi. Kí-kvarðat gildir er 

144,160; frígráðurnar eru 2; p<0,005. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart í ljósi þeirra 

upplýsinga sem áður var aflað um að Ísland sé á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum þegar kemur 

að lengd fæðingarorlofs. Eins hlýtur loforð um lengingu fæðingarorlofs sem tekin var til baka 

að hafa áhrif á viðhorf fólks til fæðingarorlofskerfisins.  
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Mynd 27 – Viðhorf til greiðslna í fæðingarorlofi. 

Þegar skoðaðar eru greiðslur í fæðingarorlofi voru 9% þátttakenda á Íslandi ánægðir eða mjög 

ánægðir með þær, 46% tóku ekki afstöðu og 50% voru óánægðir eða mjög óánægðir með 

greiðslur. 37% þátttakenda í Noregi voru ánægðir eða mjög ánægðir með greiðslurnar í 

fæðingarorlofinu, 57% tóku ekki afstöðu og 7% voru óánægðir eða mjög óánægðir með 

greiðslurnar. Sama hlutfall kynja tók afstöðu til spurningarinnar eins og í fyrri spurningu um 

lengd orlofs.  

Marktækur munur er á svörum þátttakenda á Íslandi og í Noregi þegar skoðað er viðhorf til 

greiðslna í fæðingarorlofi, kí-kvarðat gildið er 181,977; frígráðurnar 2; p<0,005.  

 

Mynd 28 – Viðhorf til barnabóta. 
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Þegar spurt var um barnabætur, voru þátttakendur á Íslandi mun óánægðari en þátttakendur í 

Noregi. 8% þátttakenda á Íslandi var ánægður eða mjög ánægður með þær, 56% tók ekki 

afstöðu og 36% voru óánægð eða mjög óánægð með þær. 57% þátttakenda í Noregi voru ánægð 

eða mjög ánægð, 37% tóku ekki afstöðu og 6% óánægð eða mjög óánægð. Meginmunur á 

barnabótum landanna er tekjutengingin á Íslandi. Ákveðinn tekjustofn skerðir rétt foreldra á 

barnabótum, þar til hann fellur alveg niður ef barnabætur eru lægri en 2000 kr á mann á árs 

grundvelli („Álögð gjöld 2014”, 2014). Upphæð barnabóta er hinsvegar ekki tekjutengd í 

Noregi og því gæti þessi óánægja með íslenskar barnabætur stafað af skerðingu þeirra fremur 

en upphæð. 

 

 
 

Mynd 29 – Viðhorf til vaxtabóta. 

60 % þátttakenda tók ekki afstöðu til spurningar um vaxtabætur. 9% þátttakendanna á Íslandi 

voru ánægirr eða mjög ánægði með þær en 30% óánægðir eða mjög óánægðir. Eins og í mörgum 

fyrri viðhorfsspurningum var þessu öfugt farið hjá þátttakendum í Noregi en 39% voru ánægðir 

eða mjög ánægðir en aðeins 5% voru óánægðir eða mjög óánægðir.  
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Mynd 30 – Viðhorf þátttakenda til lækniskostnaðar.  

 

Mynd 31 – Viðhorf til niðurgreiðslu lyfja. 

Dreifingin er svipuð í myndum 30 og 31. Viðhorf þátttakenda til lækniskostnaðar og 

lyfjakostnaðar er keimlíkt. Þátttakendur í Noregi eru mun ánægðari en þátttakendur á Íslandi, 

meira en helmingur þátttakenda eru ánægðir eða mjög ánægðir með læknis- og lyfjaþjónustu í 

Noregi, á meðan rétt um 20% eru ánægðir á Íslandi. Algjöran viðsnúning má síðan sjá þegar 

óánægja er skoðuð en þar er rétt tæpur helmingur þátttakenda á Íslandi óánægður eða mjög 

óánægður með læknis- og lyfjakostnað. Hlutfall óánægðra í Noregi er mjög lágt. 

Marktæktur munur er á milli þátttakenda á Íslandi og í Noregi þegar kemur að viðhorfi til 

lækniskostnaðar. Kí-kvarðat gildið er 140,04; frígráðurnar 2; p<0,005.  
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Marktækur munur er milli þátttakenda á Íslandi og í Noregi þegar kemur að viðhorfi til 

niðurgreiðslu lyfja, kí-kvarðat gildið er 138,282; frígráðurnar eru 2; p<0,005. 

Allur lækniskostnaður fyrir börn er niðurgreiddur í Noregi en greiða þarf fyrir sérfræðiþjónustu 

á Íslandi. Það getur haft áhrif á viðhorf fólks. Því var ákveðið að skoða viðhorf fólks til 

lækniskostnaðar borið saman við hvort þátttakendur voru með börn í sinni forsjá. Á Íslandi er 

sá munur lítill, viðhorf fólks er að mestu leiti það sama hvort sem það á börn eða ekki. Hinsvegar 

má sjá mikinn mun í Noregi en 45% þeirra þátttakenda sem eru með börn í sinni forsjá eru 

ánægðir eða mjög ánægðir með lækniskostnað á móti 21% barnlausra einstaklinga.  

Þegar viðhorf þátttakenda á niðurgreiðslu lyfja var borið saman við hvort þátttakendur væru 

með börn í sinni forsjá sést einnig munur. Þátttakendur í Noregi með börn í sinni forsjá eru mun 

ánægðari en þeir sem eiga ekki börn, 40% á móti 20%. Þátttakendur á Íslandi eru jafn óánægðir 

hvort sem þeir eru með börn í sinni forsjá eða ekki. Það má því skýra viðhorf til læknis- og 

lyfjakostnaðar að hluta til með því að hann er að fullu niðrgreiddur hjá  börnunum í Noregi en 

ekki nema að hluta á Íslandi. 

 

Mynd 32 – Viðhorf til annarar fjárhagsaðstoðar fyrir tekjulága. 

Spurt var um ánægju eða óánægju fólks með aðra fjárhagsaðstoð fyrir tekjulága, t.d. einstæða 

foreldra. Aðeins 4% af þátttakendunum á Íslandi voru mjög ánægðir eða ánægðir og 35% voru 

mjög óánægðir eða óánægðir, 61%  þátttakenda tóku ekki afstöðu. 24% þátttakenda í Noregi 

voru mjög ánægðir eða ánægðir en 10% voru mjög óánægðir eða óánægðir, 66% tóku ekki 

afstöðu. Flestir þeirra sem ekki tóku afstöðu voru í vinnu. Í báðum löndunum er stuðningur við 

tekjulág. Þar má nefna hærri greiðslur  barnabóta til einstæðra foreldra. Hins vegar má alltaf 

gera betur eins og sést á viðhorfi þátttakenda.  
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Síðasta spurning í könnuninni var opin og þátttakendurnir fengu tækifæri til þess að koma 

einhverju á framfæri varðandi aðstöðu fjölskyldufólks í þeirra landi. 92 þátttakendur komu með 

athugasemd og var nokkuð jafnt hlutfall þátttakenda á Íslandi og í Noregi.  

Mikil óánægja og á vissan hátt uppgjöf skein í gegn hjá þátttakendum á Íslandi. 

„Ég og maðurinn minn erum þrælar fyrir bankann og eigum varla fyrir mat eftir að hafa borgað 

allt sem þarf að borga“ 

Þátttakendur á Íslandi nefndu of lítinn frítíma, lítinn tíma með fjölskyldunni og of langa 

vinnudaga. Einnig var tekið fram að fæðingarorlofið væri alltof stutt og greiðslurnar alltof lágar. 

Athygli vakti að frá Íslandi kom ekki ein jákvæð athugasemd og fá neikvæð svör mátti sjá hjá 

þátttakendum í Noregi nema þeir væru að tala um Ísland. 

„Flyt aldrei aftur til Íslands það er svo mikil munur á lífsháttum“  

„Hér í Noregi eru vextir lágir en samt hæstir á Norðurlöndum. Vextir á Íslandi eru margfalt 

hærri. Af hverju? Í Noregi lækka lánin þegar borgað er af þeim!“ 

Hins vegar voru flest svaranna á þessa leið:  

„Í Noregi er hugsað mjög vel um fjölskyldufólk, hefði aldrei trúað því fyrr en maður upplifir 

það sjálfur. Frítt fyrir börn til læknis og tannlæknis, allt sem viðkemur skólanum frítt, það eina 

sem maður þarf að kaupa er skólataska. Maður fær barnabætur óháð tekjum og það 

mikilvægasta er allur frítíminn sem maður hefur með fjölskyldunni, hér þarf maður ekki að 

vinna á mörgum stöðum til að eiga í sig og á.” 

Aðeins eitt svar barst frá Noregi sem flokkast gæti neikvætt um Noreg: 

„Í dag er ekki auðvelt að fá vinnu í Noregi. Samdráttur hérna og margir Norðmenn 

atvinnulausir hérna í dag. Draumurinn um Noreg er ekki eins og hann var hérna fyrir nokkrum 

árum síðan varðandi vinnu. Lífskjör eru samt mikið betri hér en á Íslandi.“ 

Almennt nefndu þátttakendur í Noregi styttri vinnutíma og meiri frítíma og að hægt væri að lifa 

á dagvinnutekjunum sínum. Einnig að tannlækna kostnaður, læknisheimsóknir og lyf fyrir börn 

væru frí. Af þessum svörum að dæma virðist ánægja almennt vera meiri hjá Íslendingum í 

Noregi og þá hugsanlega lífsgæði. 

Ætli margir hugsi ekki eins og þessi þátttakandi? 

„Hvenær fer næsta flug til Noregs?“ 



  

Ef lífsgæði eru metin út frá þeim atriðum sem skilgreind voru í upphafi, þ.e. einstaklingsmat 

sett saman úr allskyns áhrifaþáttum, virðast lífsgæði í Noregi vera betri.  

Þrátt fyrir að stórir útgjaldaliðir séu dýrari í Noregi , svo sem kostnaður við húsnæði og 

matarkarfan, hefur fólk meira á milli handanna eftir að föst útgjöld hafa verið greidd. Það verður 

auðveldlega fellt saman við efnahagslegt umhverfi sem er mikilvægt hverjum og einum þó 

peningar séu ekki allt. Það sem er þó gegnumgangandi og skín í gegn er óánægja þeirra sem 

búa enn á Íslandi og þar liggur mesti vandinn. Vandinn liggur ekki aðeins í því að 

fæðingarorlofið sé styttra eða þessum litlu hlutum sem við virðumst vera eftir á í. Staðreyndir 

eins og að húsnæðisverð er lægra á Íslandi virðast ekki vega upp á móti því sem Noregur hefur 

upp á að bjóða. Það gæti skýrst af því að væntingabil fólks er of stórt. Bilið milli þess sem fólk 

væntir og þess sem fólk getur raunverulega gert. Lánin eru of dýr og því miður er væntingabilið 

stórt þegar kemur að húsnæðislánum. Lágmarkskrafa fólks er að sjá lánið sitt lækka en það 

horfir á skuldir sínar hækka þrátt fyrir að standa í skilum. Auk þess sem vextir eru hærri svo 

lægra lán á Íslandi er mun kostnaðarsamara en hærra lán í Noregi þegar upp er staðið.   

Það er því þungut hlassi  að velta, en að miklu leiti þarf að gefa fólki trúna á ný og auka jákvæðni 

og bæta viðhorfið í samfélaginu. Það má gera með því að vinna að hlutum eins og lengingu 

fæðingarorlofs, afnámi verðtryggingar og lægri vaxta á íbúðalánum. Væntanlega hefur 

ríkisstjórn Íslands tekist að minnka væntingabilið eitthvað með leiðréttingu lána  haustið 2014 

(„Leiðréttingin”, 2014).  

Niðurstaðan er því sú að í flestum tilfellum fá Íslendingar í Noregi meira fyrir minna. 

Væntingabilið er minna í Noregi í öllum þeim atriðum sem borin voru saman. Eins og er eru 

lífsgæði betri í Noregi en ekki vantar mikið upp á á Íslandi. Með jákvæðni að vopni og opnum 

hug fyrir smáum sem stórum breytingum er hægt að gera mikið til að bæta lífsgæði á Íslandi á 

stuttum tíma. 
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Viðauki  

Spurningakönnun 

1. Hvert er kyn þitt?   

 ☐ Karl 

☐ Kona 

 

2. Hver er aldur þinn?   

  ☐ 20 ára og yngri 

  ☐ 21 - 25 ára 

  ☐ 26-35 ára 

  ☐ 36-45 ára 

  ☐ 46-55 ára 

  ☐ 56-65 ára 

  ☐ 65 ára og eldri 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín?   

☐ Er einhleyp(ur) 

 ☐ Er í sambúð/gift(ur) 

☐ Er fráskilin 

 ☐ Er ekkja/ekkill 

 ☐ Annað 

  

4. Í hvaða landi ertu búsett(ur)?   

☐ Íslandi 

 ☐ Noregi 



☐ Svíþjóð 

☐ Danmörku 

☐ Annað 

 

5. Hversu mörg börn undir 18 ára aldri búa á heimilinu og eru í þinni forsjá  Hér er 

talað um eigin börn og fósturbörn/stjúpbörn. 

 ☐ Ekkert barn 

 ☐ 1 barn 

 ☐ 2 börn 

 ☐ 3 börn 

 ☐ 4 börn 

 ☐ 5 börn eða fleiri 

  

6. Hvert er hæsta menntunarstig þitt?   

 ☐ Grunnskólapróf 

 ☐ Menntaskólapróf (stúdent) 

 ☐ Iðnmenntun 

 ☐ Annað framhaldsnám (ekki stúdent eða iðnmennt) 

 ☐ Háskólagráða (B.Sc., B.A. o.s.frv.) 

 ☐ Mastersgráða 

 ☐ Doktorsgráða 

  

7. Hvert er hæsta menntunarstig maka þíns? 

☐ Grunskólapróf 

 ☐ Menntaskólapróf (Stúdent) 

 ☐ Iðnmenntun 

 ☐ Annað framhaldsnám (ekki stúdent eða iðnmennt) 

 ☐ Háskólagráða (B.Sc., B.A. o.s.frv.) 



 ☐ Mastersgráða 

☐ Doktorsgráða 

 ☐ Á ekki við 

  

 8. Hver er staða þín á vinnumarkaði? Hægt að merkja við fleiri en einn.  

 ☐ Atvinnulaus 

 ☐ Í námi 

 ☐ Í vinnu 

 ☐ Í hlutastarfi 

 ☐ Í námi með vinnu 

 ☐ Í fæðingarorlofi 

 ☐ Heimavinnandi 

 

9. Hver er staða maka þíns á vinnumarkaði?  Hægt að merkja við fleiri en einn.  

 ☐ Atvinnulaus 

 ☐ Í námi 

 ☐ Í vinnu 

 ☐ Í hlutastarfi 

 ☐ Í námi með vinnu 

 ☐ Í fæðingarorlofi 

 ☐ Heimavinnandi 

 ☐ Á ekki við 

 

10. Hver er búsetustaða þín?   

 ☐ Bý í foreldrahúsum 

  ☐ Leigi hjá foreldrum eða vandamönnum (utan hefðbundins  

                  leigumarkaðar) 



 ☐ Bý í leiguhúsnæði (hér er átt við hefðbundna leigu á venjulegum 

leigumarkaði) 

 ☐ Bý í eigin húsnæði 

 

11. Hversu háar eru afborganir þínar af húsnæði á mánuði (hvort heldur sem er leiga 

eða afborgun af lánum ásamt hita, rafmagni og hússjóði).  Miðið við íslenskar krónur 

(vinsamlegast umreiknið ef búseta er erlendis). 

 ☐ Er ekki að borga af húsnæði 

 ☐ 100 þús. krónur eða minna 

 ☐ 101 þús. - 150 þús. 

 ☐ 151 þús. - 200 þús. 

 ☐ 201 þús. - 250 þús. 

 ☐ 251 þús. - 300 þús. 

 ☐ 301 þús. - 350 þús. 

 ☐ 351 þús. - 400 þús. 

 ☐ meira en 400 þús. 

 ☐ Vill ekki svara 

 

12. Hversu mörg herbergi eru í húsnæðinu sem þú borgar af?  Hér er átt við eigin 

húsnæði eða leiguhúsnæði á almennum markaði. 

 ☐ Stúdíó íbúð 

 ☐ 1 svefnherbergi 

 ☐ 2 svefnherbergi 

 ☐ 3 svefnherbergi 

 ☐ 4 svefnherbergi 

 ☐ 5 svefnherbergi 

 ☐ 6 eða fleiri herbergi 

 ☐ Á ekki við (Bý í foreldrahúsum/leigi af vandamönnum) 

  



13. Hversu stórt er húsnæðið sem þú borgar af?  Hér er átt við eigin húsnæði eða 

leiguhúsnæði á almennum markaði og stærð í fermetrum. 

 ☐ Minni en 50 fm. 

 ☐ 51 fm. - 100 fm. 

 ☐ 101 fm. - 150 fm. 

 ☐ 151 fm. - 200 fm. 

 ☐ 201 fm. - 250 fm. 

 ☐ 251 fm. - 300 fm. 

 ☐ Meira en 300 fm. 

  ☐ Bý í foreldrahúsum/leigi af vandamönnum 

 

Vinsamlegast svaraðu hvað þér finnst um eftirfarandi atriði tengd húsnæðisláni þínu, 

viðstkipabanka/fjármögnunarstofnun. 

Ef þú ert ekki í eigin húsnæði vinsamlegast farðu á næstu blaðsíðu 

  

14. Kynntir þú þér vel lántökukostnað, vaxtakjör og annað viðkomandi lánum, síðast 

þegar þú tókst lán.  Hér er spurt t.d. hvort þú hafir kynnt þér kjör hjá fleiri en einni 

fjármögnunarstofnun. 

  ☐ Já 

  ☐ Nei 

  ☐ Vil ekki svara 

  ☐ Hef ekki tekið lán 

 

15.  

Afborganir af lánum mínum eru:  

Mjög sanngjarnar       Mjög ósanngjarnar 

 

Samskipti mín við lánsaðila eru:  

Mjög góð        Mjög slæm  



Mér finnst möguleikar mínir á því að endurfjármagna mig vera:  

Mjög raunhæfir       Mjög óraunhæfir 

 

16. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi húsnæðislánin í þínu landi? 

 

17. Hverjar eru heildartekjur heimilisins fyrir skatta á mánuði.  Vinsamlegast teljið 

með framfærslulán eins og námslán sem tekjur í þessu samhengi.  

  ☐ 100 þús. ISK eða minna 

  ☐ 101 þús. - 200 þús. 

  ☐ 201 þús. - 300 þús. 

  ☐ 301 þús. - 400 þús. 

  ☐ 401 þús. - 500 þús. 

  ☐ 501 þús. - 600 þús. 

  ☐ 601 þús. - 700 þús. 

  ☐ 701 þús. - 800 þús. 

  ☐ 801 þús. - 900 þús. 

  ☐ 901 þús. - 999 þús. 

  ☐ 1 milljón - 1,5 milljón 

  ☐ 1,51 milljón - 2 milljónir 

  ☐ Meira en 2 milljónir 

  ☐ Vil ekki svara 

 

 

18. Ráðstöfunartekjur: Þegar föst útgjöld hafa verið greidd, hversu mikið stendur eftir 

til að lifa út mánuðinn? Með föstum útgjöldum er átt við afborgun af húsnæði, 

barnagæslu, tryggingar og önnur föst mánaðarleg útgjöld. 

  ☐ minna en 0 krónur (ISK) 

  ☐ 0-100 þús. 

  ☐ 101 þús. - 200 þús. 



  ☐ 201 þús. - 300 þús. 

  ☐ 301 þús. - 400 þús. 

  ☐ 401 þús. - 500 þús. 

  ☐ 501 þús. - 600 þús. 

  ☐ 601 þús. - 700 þús. 

  ☐ 701 þús. - 800 þús. 

  ☐ 801 þús. - 900 þús. 

  ☐ 901 þús. - 999 þús. 

  ☐ 1 milljón - 2.milljónir 

  ☐ Meira en 2 milljónir 

  ☐ Vil ekki svara 

 

19. Hversu mikil eru útgjöld þín í mat fyrir þig og/fjölskyldu þína á mánuði?   

  ☐ 50 þús eða minna 

  ☐ 51 þús. - 100 þús. 

  ☐ 101 þús. - 150 þús. 

  ☐ 151 þús. - 200 þús. 

  ☐ 201 þús. - 250 þús. 

  ☐ 251 þús. eða meira 

  ☐ Ég veit það ekki 

  ☐Vil ekki svara 

 

   20. Hversu margir bílar eru á heimilinu?  

  ☐ Enginn 

  ☐ Einn 

  ☐ Tveir 

  ☐ Fleiri en tveir 

 

 21. Hversu gamall er yngsti bíllinn á heimilinu? 



  ☐ 0 - 5 ára 

  ☐ 6 - 10 ára 

  ☐ 11 - 15 ára 

  ☐ 16 - 20 ára 

  ☐ 21 árs eða eldri 

☐ Á ekki við 

  

 22. Hver er þinn helsti ferðamáti dags daglega?  

  ☐ Fer mest allt fótgangandi 

  ☐ Á hjóli 

  ☐ Nota almenningssamgöngur 

  ☐ Einkabíll 

  ☐ Leigubíll 

  ☐ Annað 

  

  23. Hversu mikill er árlegur kostnaður við einkabílinn/bílana? Hér er átt við 

tryggingar, bifreiðagjöld, en ekki bensín og viðgerðarkostnað. 

  ☐ 100 þús. eða minna 

  ☐ 101 - 150 þús. 

  ☐ 151 - 200 þús. 

  ☐ 201 - 250 þús. 

  ☐ 251 - 300 þús. 

  ☐ 301 - 350 þús. 

  ☐ 351 - 400 þús. 

  ☐ Meira en 400 þús. 

  ☐ Ég veit það ekki 

   ☐ Vil ekki svara 

 

 



24. Í lokin myndum við gjarnan vilja vita hvert álit þitt er á eftirfarandi atriðum: 

 

 

 

25. Er eitthvað annað sem þú vilta koma á framfæri varðandi aðstæður fjölskyldufólks í 

þínu landi? 

 

 

 

 

 


