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Útdráttur 
 

Í þessu rannsóknarverkefni verður greint frá þróun vinnumarkaðar í kjölfar efnahagshrunsins 

2008.  

Helstu breytingar sem orðið hafa á íslenskum vinnumarkaði frá hruni eru þær að mikið 

framboð starfa hefur skapast í ferðaþjónustugreinum á meðan störfum við fjármálaþjónustu 

hefur fækkað. Kerfislægar breytingar hafa átt sér stað í heilbrigðisþjónustunni sem hefur orðið 

til þess a hjúkrunarstörfum hefur fjölgað en skortur myndast í störfum sérhæfðra lækna. Virði 

háskólamenntunar hefur dregist saman hvað varðar tekjur samanborið við aðra menntahópa 

vegna aukins framboðs af störfum fyrir minna menntaða hópa. Konum með háskólamenntun 

hefur fjölgað frá hruni ásamt því að þær sækja í auknum mæli í sérhæfð störf. Launamunur 

kynjanna hefur þá minnkað og valdið því að meiri stöðugleiki hefur náðst milli kynja á 

vinnumarkaði.  

Atvinnuleysi jókst gífurlega á árunum eftir hrun en hefur svo minnkað jafnt og þétt og 

er í dag atvinnuleysi álíka lítið og það var á árunum fyrir hrun. Þá mátti sjá að háskólamenntaðir 

einstaklingar héldust frekar í starfi heldur en grunn- starfs- og framhaldsmenntaðir þegar 

atvinnuleysið jókst og því var virði háskólamenntunar meira þegar hrunið var að ganga yfir 

vinnumarkaðinn.  

Ferðaþjónusta hefur orðið helsti burðarstólpur vinnumarkaðarins og hefur fjölgun 

ferðamanna til landsins orðið þess valdandi að stöðugleiki hefur náð að myndast á Íslandi hvað 

varðar efnahagsástand vinnumarkaðar frá hruni.  

Rannsóknin er byggð á tölfræðilegum upplýsingum og gögnum frá Hagstofu Íslands og 

Vinnumálastofnun ásamt svo öðrum rannsóknum er birtar hafa verið á netinu. 
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Inngangur 
Breytingar á vinnumarkaði á Íslandi eftir fjármálahrunið um haustið 2008 eru með þeim mestu 

sem orðið hafa í langan tíma. Efnahagshrunið hafði á sínum tíma gífurleg áhrif á atvinnuveginn 

og vinnumarkaðinn okkar á Íslandi og urðu miklar breytingar á hugsunarhætti allra landsmanna 

í kjölfar þess. Fall íslensku bankanna og efnhagskerfisins í heild má telja til einna af 

afdrifaríkustu atburðum í sögu lýðveldisins. Það er eflaust hægt að segja að það sitji ennþá 

þungt í minni almennings í landinu og að það hafi haft mikil áhrif á margar af meginstoðum 

atvinnulífsins. Atvinnuleysið jókst sem um munaði og mörg störf glötuðust, þar á meðal störf 

sem höfðu á sínum tíma drifið atvinnulífið á Íslandi áfram (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). 

Þrátt fyrir að efnahagshrunið hafi haft margar slæmar afleiðingar fyrir Íslendinga þá má 

margt læra frá þeim tíma sem stóð yfir þegar efnahaghrunið reið yfir land og þjóð. Í þessum 

skrifum verður kafað í ástæður þess að efnahagshrunið átti sér og í kjölfar þess verður greint 

frá því hvernig efnahagshrunið árið 2008 hafði áhrif á vinnumarkaðinn á Íslandi hvað varðar 

stöðu kynjanna, viðhorfsbreytingu gagnvart menntun og atvinnuleysi. Í kjölfarið verður farið 

sérstaklega yfir það hvaða áhrif efnahagshrunið hafði á þjónustugreinar landsins og þá helst 

áhrifin á þrjár stærstu þjónustugreinarnar hérlendis, þ.e. fjármálaþjónusta, heilbrigðisþjónusta 

og ferðaþjónusta, þegar litið er til fjölda starfandi og heildarfjármagns atvinnugreinanna sem 

hluta af heildar landsframleiðslu Íslands. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum í ritgerðinni.  

•   Hvernig hafði efnahagshrunið 2008 áhrif á breytingar á fjölda starfandi í 

þjónustugreinum á Íslandi. 

•   Hverjar urðu breytingarnar á stöðu kynjanna í kjölfar efnahagshrunsins hvað 

varðar stöðu á vinnumarkaði.  

•   Hvaða áhrif hafði efnahagshrunið á viðhorf til frekari menntunar.  

•   Hvernig hafði efnahagshrunið áhrif á atvinnuleysistölur á vinnumarkaði á 

Íslandi.  

•   Hvernig stendur íslenskur vinnumarkaður að vígi í dag hvað varðar 

efnahagsástand í kjölfar efnahagshrunsins? 

 

 

 

 



Aðferðafræði 
	  
Þessi rannsókn er fyrst og fremst byggð á fyrirliggjandi gögnum, þ.e. gögnum frá Hagstofu 

Íslands og Vinnumálastofnun ásamt öðrum ritgerðum, rannsóknum og bókum frá 

fræðimönnum sem hafa rannsakað og greint breytingar á vinnumarkaði á undanförnum árum.  

Vegna þess að niðurstöður rannsóknarinnar miðast við það að greina breytingar á 

vinnumarkaði í kjölfar efnahagshrunsins 2008 að þá er helst notast við tölfræðilegar 

upplýsingar frá árabilinu 2008-2018 en í nokkrum köflum ritgerðarinnar koma einnig 

tölfræðilegar upplýsingar frá árunum stuttu fyrir hrun til að bera saman við stöðuna á 

vinnumarkaði í dag.  

Í rannsóknum Hagstofunnar er valið úrtak frá aldrinum 15 ára og upp úr og er eingöngu 

valið einstaklinga sem búsettir eru hérlendis. Aflað er upplýsinga um atvinnugreinar, menntun, 

kynjahlutföll, fjölda starfa, vinnutíma og fleira og með því er þannig haldið utan um 

tölfræðilegar niðurstöður rannsókna um stöðu á vinnumarkaði hérlendis.  

Þar sem mikil fjölgun hefur orðið á erlendu vinnuafli á Íslandi nú nú nokkrum árum eftir 

efnahagshrunið og úrtakið hjá Hagstofunni á einungis við um búsetta einstaklinga á Íslandi 

sem eru í þjóðskrá að þá getur úrtakið skekkst að einhverju leiti. Algengast er að sótt sé í erlent 

vinnuafl í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu og byggingariðnaði og telur Hagstofa því að 

kannir sýnar vanmeti að einhverju leiti fjölda starfandi í þeim greinum.  

Höfundur taldi hentugast að nota niðurstöður úr rannsóknum Hagstofu og 

Vinnumálastofnunar þar sem þær gefa góða heildarmynd þegar kemur að tölfræðilegum 

upplýsingum um vinnumarkaðinn á Íslandi og þar sem rannsóknirnar hafa verið gerðar allt frá 

árinu 1991 að þá er hægt að greina hvert ár fyrir sig, bæði fyrir og eftir efnahagshrunið árið 

2008.  

 

 

Efnahagshrunið 2008 
Efnahagshrunið, eða alþjóðlega fjármálakreppan eins og hún er gjarnan kölluð, sem átti sér 

stað um haustið árið 2008 var mikið áfall fyrir samfélagið okkar á Íslandi sem og 

heimsmarkaðinn allann. Þann 15. september 2008 sótti stórt fjármálafyrirtæki frá 

Bandaríkjunum, Lehman Brothers, um greiðslustöðvun og hófst þar fjármálahrunið sem situr 

enn þann dag í dag þunnkt í manna minnum. Þennan sama dag fór fjármálamarkaðurinn í 

Ameríku á hliðina þegar Bank of America yfirtók Merrill Lynch (Jón Daníelsson og Gylfi 

Zoega, 2009).  



 Áður en þessar slæmu fréttir riðu yfir Bandaríkin að þá höfðu fjármálafyrirtæki, þar á 

meðal íslensku bankarnir, stækkað ört vegna þeirrar miklu einkavæðingar sem átti sér stað upp 

úr aldamótunum. Þessi stækkun bankanna jókst fyrst og fremst vegna starfsemi erlendis og við 

erlend fjármálafyrirtæki. Yfirtökur og fjárfestingar erlendis, opnanir á útibúum og aukin 

alþjóðleg viðskipti höfðu einkennt fjármálaheiminn á Íslandi. Ekki skemmdi fyrir að lagalegir 

þættir á Evrópska efnahagssvæðinu, (EES), sem sköpuðust í fjármálakerfinu með tilskipan 

Evrópusambandsins hjálpuðu íslensku bönkunum að stækka örar á öllu EES svæðinu, en ekki 

einungis innanlands eins og það var á árum áður. (Ingimundur Friðriksson, 2009). 

 Það voru þó ekki eingöngu þessir lagalegu þættir innan EES sem gerðu íslensku 

bönkunum mögulegt að vaxa eins og ört og raunin varð. Lánsframboð var á árunum fyrir 

efnahagshrun orðið nánast takmarkalaust og vaxtaprósentan hafði ekki verið lægri í heila öld. 

Skuldabréfaaukning einkenndist á fjármálamarkaðinum og hafði í för með sér að bankarnir 

gátu stækkað ennþá hraðar, hækkað laun og útgreiðslur til starfsmanna sem leiddi svo til þess 

að ríkissjóður fékk ríflegar skatttekjur (Ingimundur Friðriksson, 2009). 

 Árið 2002 til 2008 má segja að fjármálakerfið á Íslandi hafi í raun þanist út vegna þessa 

fordæmalausa hraða í vexti fjármálafyrirtækjanna. Þessir samverkandi þættir utan- og 

innanlands urðu til þess að ýta undir þann mikla vöxt, þó svo að hann hafi að mestu verið 

bundinn við þær ákvarðanatökur sem áttu sér stað hjá stjórnum og stjórnendum bankanna. 

Ódýrt aðgengi að lánsfé hélt áfram að hraða vextinum og eins og George Soros, fjárfestir, sagði 

í bók sinni, The New Paradigm for Financial Markets: “Þegar lánsfé er ódýrt er rökrétt af 

bankamönnum að lána fé út þangað til það er enginn annar eftir til þess að lána” (Magnús 

Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson, 2013).  

 Í febrúar árið 2006 var gert samkomulag af hálfu stjórnvalda, fjármála- og 

viðskiptaráðuneytis, Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins um að mynda meiri 

fjármálastöðugleika með það í huga að bregðast við þessum öra vexti fjármálakerfisins sem þá 

var að eiga sér stað. Vegna þessa samkomulags má eflaust ætla að bankarnir hafi verið betur í 

stakk búnir til að takast á við breytinguna sem átti sér stað í kjölfar efnahagshrunsins, sem þeir 

voru þrátt fyrir samkomulagið, ekki tilbúnir fyrir. (Ingimundur Friðriksson, 2009).  

Í lok ársins 2007 voru efnahagsreikningar bankanna orðnir rúmir ellefu milljarðar sem 

var um níuhundruð prósent af vergri landsframleiðslu Íslands á þeim tíma. Um haustið 2008, 

eins og áður hefur komið fram, gaf fjármálakerfið svo að lokum eftir og við það gátu bankarnir 

ekki staðist greiðsluhæfi sitt (Ingimundur Friðriksson, 2009).   

Verð á hlutabréfum hélt áfram að lækka það sem af lifði á árinu 2007 sem leiddi til þess 

að bankarnir áttu erfiðara með að fá aðgengi að lánsfé og við það urðu erfiðleikarnir í 



millibankaviðskiptum sífellt erfiðari. Á árinu 2008 var svo að mestu leiti lokað fyrir alla 

starfsemi bankanna á skuldabréfamarkaði og erlend fjármálafyrirtæki fóru að slaka á 

taumunum við útlán til þeirra (Ingimundur Friðriksson, 2009).   

 Þann 6. október 2008 varð Ísland svo fyrsta og eina vestræna þjóðin til að beyta 

neyðarrétti til að koma í veg fyrir að heilt þjóðfélag yrði gjaldþrota vegna falls þriggja stærstu 

bankanna innan ríkisins. Ástæðurnar að baki þessa gjaldþrots hjá öllum þremur bönkunum 

orsökuðust af ódýru erlendu lánsfé, eins og áður hefur komið fram, frá stærri bönkum út í 

heimi. Íslensku bankarnir, sem urðu einskonar milliliðir á milli þessara erlendu banka og svo 

einstaklinga á Íslandi sem fjárfestu til að byggja skýjaborgir eða kaupa dýrar eignir á yfirverði, 

áttu ekki möguleika á að standa við sínar skuldbindingar og varð það svo að erlendu bankarnir 

sátu uppi með tapið (Magnús Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson, 2013). 

  

Íslenskur vinnumarkaður 
Skilgreiningin á vinnuafli er sá mannfjöldi sem er á vinnufærum aldri, þ.e. sextán til sjötíu og 

fjögurra ára, og hefur vilja og getu til að vinna. Vinnufær einstaklingur er sá sem hefur leitast 

eftir vinnu á undanförnum fjórum vikum og er í stakk búinn að hefja störf innan tveggja vikna 

(Mankiw & Taylor, 2006).  

Vinnumarkað má skilgreina sem vettvang, annarsvegar atvinnurekanda sem ræður fólk 

í vinnu og svo launafólks sem sækir í störf hjá atvinnurekendum. Á vinnumarkaði eru svo 

reglur í formi laga sem gilda hverju sinni þar sem haldið er utan um rétt bæði 

atvinnurekendanna og starfsmannanna til að tryggja að allt fari eðlilega fram 

(Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Þegar talað er um vinnumarkað þá er yfirleitt talað um annars vegar opinberan 

vinnumarkað og almennann hins vegar. Á opinberum markaði eru starfsmenn sem vinna fyrir 

stofnanir sem eru í eigu sveitarfélaga og ríkisins. Á almennum markaði eru svo einkarekin 

fyrirtæki og félög í eigu hluthafa. Það er svo misjafnt hjá hverjum og einum einstaklingi hvort 

að hann vinni sig upp í starfi innan ákveðins fyrirtækis eða þá að hann skipti reglulega yfir á 

milli fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarsson, e.d.) 

Það má einnig tala um þrjár skilgreiningar á lögum vinnumarkaðar. Þar er talað um 

efsta lagið (e. the independent primary segment) þar sem kröfur á starfsmenn eru meiri. Þar er 

einna helst átt við sérfræðinga innan síns sviðs líkt og hjúkrunarfræðingur og læknir. Svo er 

það miðlag (e. the subordinate primary segment) sem eru einhæf störf en lagt áherslu á 

sérhæfðari þjálfun starfsmanns á vinnustað. Undir miðlag falla þjónustustörf og þess háttar. 



Neðsta lagið er svo ófaglærðir starfsmenn (e. the secondary segment) þar sem starfsframi er 

tiltölulega lár og símenntun er sjaldan í boði fyrir þann hóp. Undir þetta falla afgreiðslustörf 

og þrifastörf (Gordon, Edwards og Reich, 1982).  

Vinnumarkaður telst fullkomlega sveigjanlegur þegar markaðsöfl vinna markvisst að 

því að lágmarka atvinnuleysi og þróun vinnuafls er í þá áttina að það færist inn á þá atvinnuvegi 

og þau svið sem hefur þörf fyrir meira vinnuafli. Með þessum sveigjanleika á vinnumörkuðum 

taka tekjur stöðugum breytingum sem viðheldur jákvæðu atvinnustigi hverju sinni. 

Mælikvarðarnir sem hægt er að notfæra sér til að greina sveigjanleika vinnumarkaða eru ýmsir 

og er í einum þeirra litið á stofnanaumhverfi vinnumarkaðs sem þýðir að afgerandi lög og 

reglur lúta á vinnumarkaðinum. Með þessum lögum er stuðlað að því að gera það eins einfalt 

og mögulegt er að ráða og reka starfsfólk, einföldun á skattlagningu atvinnutekna, 

almannatryggingar, sterkt menntakerfi og svo þær hindranir sem eru til staðar þegar flytja á 

mannfjölda á milli svæða og landa (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Auður A. 

Arnardóttir, 2011).   

Annar mælikvarði á sveigjanleika vinnumarkaðar er svo ástandið sem er hjá þjóðarbúi 

ríkis og hvernig atvinnustig og tekjur hverju sinni bregðast við breyttum aðstæðum á 

vinnumarkaði. Þá er að sjá hvort að vinnumarkaðurinn sé í stakk búinn að ráða við erfiðar 

efnahagslægðir líkt og þá sem átti sér stað í mörgum ríkjum heimsins árið 2008, þar á meðal á 

Íslandi. Þegar vinnumarkaður er hvað mest sveigjanlegur að þá aðlagast laun vel breyttum 

aðstæðum. Þegar efnahagsumhverfi vegnar vel þá hækka almennt laun í takt við tekjurnar sem 

myndast og á sama tíma lækka laun þegar efnahagslægð gengur yfir. Vinnutími og 

atvinnuþáttaka haldast einnig í hendur við efnhagssveiflur hverju sinni og verður komið frekar 

inn á það seinna í þessum skrifum í kaflanum um atvinnuleysi. Þegar á heildina er litið þá hefur 

vinnumarkaðurinn á Íslandi almennt verið talinn frekar sveigjanlegur og er það vegna 

frjálsræðis, heilbrigðra kjarasamninga hverju sinni og að lokum vegna lítils 

langtímaatvinnuleysis (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Auður A. Arnardóttir, 2011).  

Þegar komið er inn á þróun á fjölda íbúa á Íslandi má sá að hann hefur vaxið jafnt of 

þétt líkt og í flestum Evrópuríkjum. Þrátt fyrir að vera lítið land hefur heildarfjöldi vinnuafls 

vaxið gífurlega hratt og var á orðinn ríflega 180 þúsund á árinu 2010. Jafnframt má geta að 

fjölgunin átti sér stað, að nánast öllu leiti, á höfuðborgarsvæðinu á meðan fjölgun vinnuafl á 

öðrum landshlutum stóð nokkurn veginn í stað (Hagstofa Íslands, 2011).  

Ástæður fyrir þessari fólksfjölgun má að nokkru leiti rekja til þess þegar Ísland gerðist 

aðili að áðurnefndum EES samningi sem fólst í því að tryggja sameiginlegan vinnumarkað 

innan þess svæðis. Þessi samningur tók formlega gildi á Íslandi árið 1994 og má segja að með 



honum hafi Íslendingar gerst þátttakendur á svokölluðum innri vinnumarkaði Evrópu. Eftir að 

þessi samningur var undirritaður jókst aðsókn Íslendinga í erlent vinnuafl og náði fjölgun 

vinnuafls heilum 14 prósentum á árunum 2004-2008 sem má að mörgu leiti rekja til fjölgun 

erlends vinnuafls (Hagstofa Íslands, 2011). 

Á árinu 2013 voru 290.570 íbúar skráðir á Íslandi samkvæmt þjóðskrá hinn 31. 

desember 2003. Vegna lækkandi fæðingartíðni undanfarin ár hafði meðalaldur þjóðarinnar 

hækkað og öldruðum því hækkað hlutfallslega í samræmi við það. Í samanburði við önnur lönd 

innan Evrópu er þjóðin okkar hins vegar tiltölulega ung og er hlutfall aldraðra því lægra 

hérlendis en gengur og gerist innan Evrópu. Athygli vekur að fólki á aldursbilinu 20-59 ára 

hefur farið fjölgandi á undanförnum áratugum, sem er á mis við það sem hefur átt sér stað hjá 

löndunum í kringum Ísland (Hagstofa Íslands, 2003).  

 

Breytingar á vinnumarkaði við efnahagshrun 
Þegar efnahagshrun verður þá myndast efnahagsþrengingar sökum niðursveiflu í hagkerfinu 

og veldur því að þjóðarframleiðsla ríkis rýrnar á milli tímabila. Þegar talað er um efnahagshrun 

er oft notast við hugtakið kreppa sem lýsir miklum efnahagslegum samdrætti í hagkerfi og er 

þar átt við að þjónusta og framleiðsla hjá atvinnugreinum vinnumarkaðarins hefur lækkað (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson. og Guðmundur K. Óskarsson, 2015). 

Sífelldar breytingar hafa átt sér stað, og eiga sér stöðugt stað, á atvinnugreinum 

vinnumarkaða á undanförnum árum hvað varðar framboð á störfum, menntun og hæfnikröfum 

fólks hverju sinni. Hagsveiflur, tækninýjungar, kynslóðabreytingar, flutningur fólks til og frá 

löndum, alþjóðlegri samskipti milli fólks og fyrirtækja og síðast en ekki síst öðruvísi viðhorf 

til menntunar og starfsframa hafa haft áhrif á hvernig atvinnugreinar í heiminum og á Íslandi 

hafa þróast í gegnum tímann (Karl Sigurðsson, 2014)  

Sveiflur í hagkerfinu hafa átt sér stað með nokkurra ára millibili á Íslandi og hafa því 

verið reglulegar í gegnum tíðina. Oftast nær hafa þær átt upptök sín að rekja til ytri aðstæðna 

sökum þess að hagkerfið hérlendis er smátt og tiltölulega opið. Hefð hefur verið fyrir því á 

Íslandi að tekið hafi verið á móti neikvæðum efnahagssveiflum með því að auka peningamagn 

í umferð til þess að milda sveiflurnar í landsframleiðslunni. Þar sem landið hefur einkennst af 

mikilli verðbólgu í gengum tíðina að þá hafa stefnur stjórnvalda orðið á þá leið að huga frekar 

að fullri atvinnu heldur en að halda verðlaginu stöðugu. (Þórarinn G. Pétursson, 2012b).   

Þegar efnahagslægð á sér stað í efnahagslífi vinnumarkaðar er mikilvægt að huga vel 

að því hvað fyrirtæki á atvinnumarkaði geta gert til að lifa af þær erfiðu aðstæður sem myndast. 



Það skiptir því miklu máli að tryggja að umhverfið sé sem mest stöðugt, skuldir séu innan 

eðlilegra marka og stjórnir og uppbygging eiginfjár fyrirtækjanna séu heilbrigð (Benedikt 

Jóhannesson, 2010). 

 Það sem felst í því að halda umhverfi fyrirtækja stöðugu er það að fyrirtæki þurfa að 

eiga möguleika á að lifa og þróast í rekstrarumhverfi sem svipar til keppinauta þeirra á erlendri 

grundu. Til þess að geta rekið hagkvæmt fyrirtæki og þróast á sínu sviði að þá þurfa 

fyrirtækjaeigendur því að hafa haldbæra vitneskju um nokkra mikilvæga hluti á þeim 

atvinnumarkaði sem fyrirtæki þeirra er á. Þessir hlutir eru verðbólgubreytingar, gengi 

gjaldmiðilsins í heimalandinu, launamál, skuldastaða, eigendaskipti fyrirtækja, eftirspurn vara 

og þjónustu og að lokum tryggja örugg bankaviðskipti fyrirtækjanna (Benedikt Jóhannesson, 

2010). 

 Þegar breytingar hafa orðið á atvinnumarkaði vegna efnahagslægðar eða algjörs 

efnahagshruns, eins og átti sér stað árið 2008 á Íslandi, að þá skiptir nýsköpun hjá 

einstaklingum og fyrirtækjum einnig gífurlega miklu máli ef koma á efnahaginum aftur í réttar 

skorður. Leiðin fyrir fyrirtæki til að stuðla að nýsköpun er að ráða til sýn vel menntað fólk, ná 

sterkum tengslum við núverandi viðskiptavini, halda góðu samspili milli atvinnugreina og 

viðhalda jákvæðri samkeppni á markaði (Gylfi Zoega og Örn D. Jónsson, 2010).  

 Þegar sú staða kemur upp að einkavæðing banka verður of mikil að þá dregst 

nýsköpunardrifið hagkerfi niður. Við þessa einkavæðingu öðlast fáir og fjársterkir eigendur 

mikil völd sem kemur í veg fyrir að nýsköpun haldi áfram að þróast á sem farsælastann hátt. 

Þessi einkavæðing hefur svo þau áhrif að nýsköpunardrifin fyrirtæki ná ekki að sækja fram og 

skapa þekkingu sem myndi hafa þau áhrif að hjálpa atvinnuveginum og öllum 

vinnumarkaðinum að vaxa áfram í takt við breytingar samfélagsins (Gylfi Zoega og Örn D. 

Jónsson, 2010).  

 Skammtímalausnir fyrir stjórnvöld þegar efnahagskerfi standa höllum fæti er að beita 

ákveðnum uppbyggingarúrræðum á vinnumarkaði til að halda aftur af atvinnuleysi og 

verðbólgu. Þessi úrræði eru nokkur og má þar helst nefna tæknivæddari sjúkrahús, 

uppbyggingu á stóriðju á ýmsum svæðum landsins, aukningu á aflaheimildum og að fjárfesta 

meira í þjónustugreinum. Þessi úrræði eru gjarnan kölluð skammtímaúrræði vegna þess að 

atvinnugreinar líkt og orkuvinnsla, sjávarútvegur og ferðaþjónusta eru allar háðar ákveðnum 

takmörkunum á náttúruauðlindum. Sú leið að drífa hagkerfið áfram á takmörkuðum 

náttúruauðlindum hefur eflaust að mörgu leiti jákvæð áhrif á efnahagskerfið í ákveðinn tíma til 

að koma hagkerfinu af stað en þegar til lengri tíma er litið kemur leiðin í veg fyrir að 

nýsköpunardrifni hjá smærri fyrirtækjum nái að vaxa og getur valdið því að samfélagið standi 



eftir í svipaðri stöðu seinna þegar ný efnhagslægð ríður yfir vinnumarkaðinn (Gylfi Zoega og 

Örn D. Jónsson, 2010). 

 

Kynjaskipting á vinnumarkaði 
Kynjaskipting á vinnumarkaði er og hefur verið mjög alvarlegt vandamál á Vesturlöndunum í 

langann tíma. Þessi mikla kynjaskipting sem verið hefur á vinnumarkaðinum gerir það að 

verkum að sveigjanleiki hans dvínar og eykur á viðhorf samfélagsins um staðalímyndir 

kynjanna og er að öllum líkindum að valda því að launamunur kvenna og karla helst viðvarandi 

(Ingólfur V. Gíslason, 2011). 

Kynjaskiptum vinnumarkaði er gjarnan skipt í lárétta og lóðrétta kynjaskiptinu eftir 

hentugleika hverju sinni. Lárétta kynjaskiptingin á við þegar talað erum ólík störf sem karlar 

og konur gegna á vinnumarkaði og þá helst skiptingu á milli starfsgreina. Lóðrétta skiptingin 

á svo við þegar verið er að fjalla um kynjaskiptingu innan vinnustaða og starfsgreina, það er 

að segja valdastiginn innan vinnustaðarins (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015). 

 Til að jafna út kynjahlutföllin á milli atvinnugreina á vinnumarkaði þyrftu að meðaltali 

49% einstaklinga, bæði karlar og konur að skipta um atvinnugrein. Fjöldi atvinnugreina í 

rannsókn sem gerð var af Karin Halldén, sem vinnur á sænskri stofnun er snýr að félagslegum 

rannsóknum, árið 2014 þar sem rannsökuð var skipting kynjanna í 22 löndum innan Evrópu, 

voru 71 talsins. Þess má geta að í þessari rannsókn kom Ísland best út af öllum norðurlöndunum 

þar sem einungis 41% af fjölda vinnuaflsins þyrfti að skipta um starfsvettvang til að að jafna 

út kynjahlutföllin á vinnumarkaði hérlendis (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015). 

 Söguleg kynhlutverk á vinnumarkaði hafa þróast í gegnum samverkandi þætti er 

tengjast staðalímynd kynja. Áhugasvið, kynjað námsval og starfsval, félagsmótandi 

eiginleikar, umönnunarskylda, fordómar, mistök og áhugaleysi í stefnumótandi þáttum hafa 

gert það að verkum að kynjunum hefur gjarnan verið mismunað á vinnumarkaði þegar kemur 

að launum og hefur sá mismunur almennt falist í vanmati á gæðum kvenna í starfi. Skortur á 

vinnuafli í kynjaskiptum greinum eins og iðnaðarstörfum, umönnunarstörfum og 

verslunarstörfum hefur verið að valda vaxandi áhyggjum á vinnumarkaði (Katrín Ólafsdóttir 

og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

 Á undanförnum árum hefur aukin atvinnuþátttaka kvenna átt sér stað í flestum 

vestrænum samfélögum, en er engu að síður ólík milli landa. Á Íslandi má sjá að fram til ársins 



2000 voru vinnustundir karla um 50,9 klukkstundir á viku en árið 2008 voru þær orðnar ekki 

nema 46,2. Á meðan vinnustundum karla fækkaði á þessum árum þá þróaðist staða kvenna í 

öfuga átt. Árið 2008 voru vinnustundirnar hjá þeim orðnar 35,8 en voru 34,5 um aldamótin 

2000 (Kolbeinn Stefánsson, 2012). 

 Þessa aukningu á þátttöku kvenna á atvinnumarkaði má skýra meðal annars með 

viðhorfsbreytingum þeirra til frekari menntunar og aukins starfsframa ásamt svo breytingum 

sem átt hafa sér stað á vinnumarkaðinum sjálfum. Jákvæð áhrif af aukinni menntun kvenna eru 

mikil fyrir atvinnumarkaði og hafa það verið helstu einkenni  íslenska vinnumarkaðarins hve 

atvinnuþátttaka hefur verið mikil hjá báðum kynjunum í á undanförnum áratugum og hjá öllum 

aldurshópum samfélagsins. Vandinn liggur svo hins vegar í því hve launamunurinn hefur 

haldist mikill á milli kynjanna og er hann fundinn með því að reikna meðallaun hverjar 

klukkustundar hjá konum og körlum sem hlutfall af meðallaunum karlanna á hverja 

klukkustund (Lilja Mósesdóttir, 2007).    

 Þrjár ástæður eru taldar valda því að kynbundni launamunurinn hafi myndast inn á 

atvinnumarkaði. Ósamræmi í ráðningum á starfsmönnum og stöðuhækkunum hjá þeim er 

fyrsta dæmið þar sem konur hafa átt það til að vera ráðnar í störf þar sem eru lægri laun og 

minni möguleikar eru á launahækkunum fyrir vel unnin störf. Í öðru lagi eru starfsgreinar sem 

konur hafa verið í meirihluta gjarnan verið verr borguð þrátt fyrir að menntun og hæfileikar 

teljist svipaðir og í öðrum starfsgreinum samfélagsins. Svo er síðasta ástæðan einfaldlega 

kynbundinn launamunur sem skýrist á sinn ósanngjarna hátt í því að karlar hafa fá hærri laun 

heldur en konur fyrir sambærilegt starf (Lilja Mósesdóttir, 2007).   

 Konur hafa á undanförnum áratugum haft þau áhrif á vinnumarkaðinn að sveigjanleiki 

hans hefur aukist eftir því sem fleiri konur hafa starfað á honum. Við niðursveiflu efnahags 

hafa þær gjarnan horfið tímabundið af atvinnumarkaðinum og svo þegar það verður uppsveifla 

að þá hafa þær fjölgað aftur. Rubery og Fagan, félagsfræðingar sem rannsakað hafa stöðu 

kynjanna á vinnumarkaði, vilja meina að þó svo að konum hafi fjölgað gífurlega á 

vinnumarkaði á undanförnum áratugum sé staðreyndin sú að þátttaka kvenna á vinnumarkaði 

sé óstöðug samanborið við karla sem haldast gjarnar á honum sama hver staða efnahagsins 

hefur verið hverju sinni. Skýrir þetta að þeirra mati m.a. sveigjanleikann hjá konum á 

vinnumarkaði (Lilja Mósesdóttir, 2007).  

 



Menntun 
Þar sem samkeppni og kröfur um gæði á vinnumarkaði eru stöðugt að aukast að þá getur 

menntun spilað stóru hlutverki í starfsframa fólks og í leiðinni aukið framför og afköst 

vinnumarkaðarins. Með aukinni menntun eykst framleiðni einstaklings og getur þar að leiðandi 

bætt afkomu hans. Þegar framleiðni einstaklinga eykst þá gefur það augaleið að hún hefur 

einnig áhrif á framleiðni fyrirtækja sem styrkir þá vinnumarkaðinn og efnahagslífið sem heldur 

þá aftur af niðursveiflu í hagkerfinu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). 

Menntakerfinu á Íslandi má skipta upp fjögur stig. Leikskólastig fyrir aldursbilið 

tveggja til sex ára. Grunnskólastig sem er fyrir aldurinn sex til og upp í sextán ára. 

Framhaldsskólastig er hugsað fyrir aldursbilið sextán til tuttugu ára, þ.e. alla einstaklinga er 

hafa lokið skyldunámi úr grunnskólastiginu eða eru orðnir lögráða. Menntayfirvöld hafa reynt 

að leggja sérstaka áherslu á að þessi aldur haldist áfram í námi að loknu grunnnámi meðal 

annars með því að hvetja og styrkja fyrirtæki sem bjóða upp á starfsnám. Að lokum er það svo 

háskólastig sem er fyrir þá einstaklinga sem lokið hafa framhaldsskólastigi og eru gjarnar 

orðnir tvítugir eða eldri. Skipta má svo háskólanáminu í þrjú stig eftir styrkleika. Stigin þrjú 

eru grunnnám, framhaldsnám og doktorsnám þar sem doktorsnám er eftirfari hinna tveggja 

(Norrænt samstarf (e.d.)  

Lykilinn að traustri velferð og hagsældar atvinnumarkaða er menntun. Menntun hefur 

tengingu við allar atvinnugreinar og öll svið vinnumarkaðar vegna þess að færni einstaklinga 

og þekking er sótt með því að mennta sig. Með því að mennta sig eykur einstaklingurinn 

möguleika sína á vinnumarkaði og hefur í sögulegri þróun vinnumarkaða verið þannig að 

einstaklingar sem eru menntaðir hafa gjarnan verið betur staddir þegar efnahagslægð á sér stað 

í efnahagskerfinu heldur en ómenntaðir og hafa verið ólíklegri til að enda uppi atvinnulausir 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). 

Þegar efnahagslægðir hafa riðið yfir samfélagið lækka yfirleitt fjárframlög opinberra 

aðila sem og einkaaðila til sjóða sem ætlaðir hafa verið til að halda uppi skólum og menntakerfi. 

Slíkar aðstæður hafa áhrif á menntun einstaklinga og má þar nefna skráningu í skóla, 

námsárangurs og mætingar. Vandamálin sem staðið hafa frammi fyrir ríkisstjórnum hafa verið 

af mörgum toga og hefur í fyrsta lagi að huga að því hvernig draga hafi mátt úr fjárhagshalla 

til að koma í veg fyrir frekari skuldsetningu ríkissjóða. Á sama tíma og þurft hefur að draga úr 

skuldsetningu að þá hefur þurft að efla menntun til að draga úr atvinnnuleysi sem myndast 

hefur þegar efnahagslægð gengur yfir. Önnur áhrif þess að auka menntunina er svo sú að hún 

hefur alla jafna aukið hagsæld og hagvöxt til lengri tíma litið sem hefur verið forsenda þess að 



draga hafi mátt úr komandi efnahagslægðum. Í tilvikum nokkurra stjórnvalda út í heimi voru 

útgjöld aukin til að auka framleiðni og skilvirkni eða til að styðja við nemendur, fjölskyldur og 

menntaveginn. Þar af leiðandi nýttu menntakerfin sér þessi auknu útgjöld frá stjórnvöldum 

sínum til að bæta starfsnám og háskólanám í landinu sem hafði svo þau áhrif að aukning varð 

á  hagsæld seinna meir (Damme, D.V. og K. Karkkainen, 2011). 

 

Atvinnuþátttaka og atvinnuleysi  
Atvinnuþátttaka á hefðbundnum vinnumarkaði er skilgreint sem það hlutfall starfandi 

einstaklinga sem og atvinnulausra af heildarmannfjölda vinnumarkaðarins (Hagstofa, e.d.).  

Hagstofa Íslands sem og Vinnumálastofnun hafa haldið utan um tölfræðilegar 

upplýsingar byggðar á því hvert atvinnuleysið á Íslandi hefur verið hverju sinni og hefur það 

ávallt verið sveiflukennt í takt við efnahagslífið hverju sinni. Þar sem leitast verður við í þessari 

ritgerð að greina áhrif fjármálahruns á breytingu starfa eftir atvinnugreinum að þá telur 

höfundur þessara skrif nauðsynlegt að tengja það við atvinnuleysi og atvinnuleysistölur. 

Samkvæmt stöðlum sem gerðir hafa verið af Alþjóðavinnumálastofnuninni að þá eru 

atvinnulausir einstaklingar fólk á aldrinum fimmtán til sjötíu og fjögurra ára sem hafa ekki 

verið í vinnu í eina klukkustund eða lengur sem launþegar eða sjálfstætt starfandi, eiga 

möguleika á að vinna innan tveggja vikna og hafa leitað sér að vinnu á undanförnum fjórum 

vikum. Tekið skal fram að inn í þetta fellur ekki þjálfun eða menntun sem eru nefndar sem 

leiðir til að auka hæfni einstaklings í starfi en ekki sem aðferð við atvinnuleit (Reglugerð 

Framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1897/2000). 

Atvinnuleysi getur orsakast af ýmsum þáttum og má skipta því í nokkrar tegundir eftir 

aðstæðum hverju sinni. Fyrsta tegund atvinnuleysis tengist leit að atvinnu. Þar á sér stað eðlileg 

leit að vinnu þar sem það tekur einstakling ákveðinn tíma að finna og sækja um rétta starfið og 

svo tíminn sem fer fyrir þann sem veitir vinnuna að finna og velja réttann einstakling í starfið. 

Þessi tegund atvinnuleysis stafar gjarnan af því að hver einstaklingur sækist í starf sem er í 

samræmi við áhugasvið sitt, menntun og hæfni. Leitaratvinnuleysi ætti ekki að valda 

hagkerfinu miklum áhyggjum sökum þess að það stendur yfirleitt stutt yfir hjá hverjum og 

einum  (Mankiw & Taylor, 2006). Önnur tegund atvinnuleysis er tengd efnahagssveiflum. Þetta 

skýrist af því að þegar uppgangur er í hagkerfinu þá minnkar atvinnuleysið og svo er öfugt með 

farið þegar það verður samdráttur. Þessi tegund atvinnuleysis á sér gjarnan stað þegar 

efnahagshrun verður á vinnumarkaði, þar sem mikill samdráttur verður í efnahagslífinu og 

atvinnuleysi á það til að rjúka, óhjákvæmilega, upp úr öllu valdi (Mankiw og Taylor, 2006). 



Þriðja tegund atvinnuleysis tengist kerfisbundnum breytingum, svo sem vegna tækniframfara 

eða breytinga á neysluvenjum. Þá minnkar eftirspurn eftir vörum og við það myndast kerfislægt 

atvinnuleysi og verður vegna þess að framboð á vinnuafli eykst umfram eftirspurn (Mankiw 

og Taylor, 2006). 

 Það er í höndum Vinnumálastofnunar að gera viðeigandi ráðstafanir þegar atvinnuleysi 

eykst á vinnumarkaði. Helstu aðgerðir Vinnumálastofnunar eru vinnumiðlun sem, eins og orðið 

gefur til kynna, snýr að því að miðla störfum til fólks á sem skilvirkastann hátt og mögulegt er. 

Vinnumarkaðsúrræði er önnur aðgerð sem notast er við hjá Vinnumálastofnun og snýr sú 

aðgerð að því að veita ráðgjöf til einstaklinga og hópa. Þá er lagt upp úr því að halda námskeið 

sem eiga að auka starfshæfni fólks á vinnumarkaði. Námsúrræði líkt og námsstyrkir og 

námsamningar tíðkast sem og starfsúrræði sem heldur þá utan um starfskynningar og 

starfsþjálfun ásamt reynsluráðninga og átaksverkefna. Að lokum er svo atvinnutengd 

endurhæfing sem ætluð er að hjálpa einstaklingum að koma sér fyrr inn á vinnumarkað aftur 

eftir að hafa verið atvinnulausir í einhvern tíma (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

 Til að bera saman atvinnuleysi við efnhagssveiflur hverju sinni má skoða kenningu 

Arthur Okun, hagfræðings, sem á árinu 1964 bar fram þá kenningu að tölfræðilegt samband 

ætti sér stað á milli atvinnuleysis og hagvaxtar hverju sinni. Samkvæmt hans gögnum átti 

atvinnuleysi að dragast saman um 0,3 prósentu við hvert hagvaxtarstig. Núna í seinni tíð hafa 

hins vegar nýlegri rannsóknir bent til þess að þetta sé ekki tæmandi tölfræði þar sem 

tölfræðilega sambandið á milli þessara tveggja breyta, atvinnuleysis og hagvaxtar, hefur verið 

ólíkt milli landa. Í raun eru allnokkrir þættir sem móta sambandið á milli hagvaxtar og 

atvinnuleysis. Við niðursveiflu í hagkerfinu, þar sem efnahagshrun verður, þá minnka afköst 

og vinnustundum fer fækkandi en í kjölfarið þess ríkur atvinnuleysið upp í takt við lækkun 

hagvaxtar hagkerfisins. Það hefur í seinni tíð reynst svo að atvinnuleysið tengist frekar 

heildareftirspurn en hagvexti hjá hagkerfinu en þó má á margann hátt sjá líkindi í kenningu 

Arthur Okun við rannsóknir seinni tíðar (Wikipedia, án dags.). 

 

Þjónustustörf 
Þjónustustörf eru af mörgum toga og verða þau til þegar ákveðnir aðilar eða einstaklingar, sem 

kallaðir eru viðskiptavinir, leita sér þjónustu hjá fyrirtækjum, sem ráðið hafa til sín 

einstaklinga, eða starfsmenn, í störf og eiga að uppfylla þarfir viðskiptavinanna. Þessir 

einstaklingar sem vinna hjá þessum svokölluðu þjónustufyrirtækjum eru þá að vinna við 

þjónustustörf (Albrecht, 1999).  



Í samfélaginu okkar sem einkennist af mikilli samkeppni er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki 

að uppfylla sem best væntingar viðskiptavina til þjónustu og til að ná að standast væntingar þá 

þarf að aðgreina sig frá öðrum samkeppnisaðilum á vinnumarkaði. Þar sem vörur hafa þróast 

út í það að verða meira og meira einsleitar með tímanum að þá hafa fyrirtæki í auknum mæli 

tekið upp á því að aðgreina sig frekar frá samkeppnisaðilum með bættri þjónustu fremur en 

með breytingum á einkennum vara (Sgroi, 2015). 

Lækkandi rekstrarkostnaðar hefur haft þau áhrif að þjónustustörfum hefur orðið 

mögulegt að vaxa ört á undanförnum árum á Íslandi og víða erlendis. Undir þennan 

rekstarkostnað falla almennir skattar og álögur, tækja- launa- og rafmagnskostnaður og að 

lokum húsnæðisgjöld. Önnur ástæða fyrir fjölgun þjónustustarfa er að fyrirtæki eru í auknum 

mæli að bjóða þjónustu til viðskiptavina sinna öllum tímum sólahrings sem gerir þeim, sem og 

öðrum fyrirtækjum, mögulegt að þjónustu viðskiptavini um allan heim á skilvirkari hátt (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Sigrún B. Sigurðardóttir, 2009).  

Vegna mikillar þróunar upplýsingatækni, þ.e. þróun tölvukunnáttu og notkunar 

internetsins og tölvupósta ásamt þróunar fjarskiptatækni, hefur fyrirtækjum orðið mögulegt að 

þjónusta viðskiptavini sína hvarvetna að í heiminum óháð staðsetningu þeirra. Með þessari 

tækni hafa fyrirtæki nýtt sér sérfræðiþekkingu sem þróuð hefur verið erlendis og innleitt hana 

í starfsemi sína á Íslandi. Erlend tæknifyrirtæki geta þar með annast fjármál, mannauðsstjórnun 

og ýmis tæknileg mál er tengjast tölvum og hugbúnaði íslenskra fyrirtækja frá sínu heimalandi 

og með því má hagræða og betrumbæta rekstur íslenskra fyrirtækja til muna (Ingi R. 

Eðvarðsson og Sigrún. B. Sigurðardóttir, 2009). 

 

Ferðaþjónusta 

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) eru hagsmunasamtök sem hafa verið starfræk á Íslandi frá 

stofnun þann 11. nóvember 1998. Þessum samtökum er ætlað að halda utan um 

ferðaþjónustuna á Íslandi og passa upp á hag allra fyrirtækja er stunda starfsemi tengdri 

atvinnugreininni. Fyrirtæki er taka þátt í þess konar starfsemi hafa verið af mörgum toga og 

má þar helst nefna ferðaskrifstofur, gististaði, flugfélög, veitingahús, hópbifreiðafyrirtæki, 

bílaleigur og svo önnur afþreyingarfyrirtæki tengd ferðaþjónustugeiranum (Samtök 

ferðaþjónustunnar, e.d.).  

 Ferðaþjónusta er í sinni einföldu mynd skilgreind sem ,,þjónusta við ferðamenn” og 

hefur hún verið að aukast hratt um allann heim síðastliðin misseri. Hér áður fyrr voru það 

Evrópubúar og fólk frá Norður-Ameríku sem voru mest á ferðalaginu um heiminn en á 



undanförnum árum hefur ferðamennska til og frá Asíu aukist til muna. Með breyttum lífsstíl 

fólks, styttri vinnutíma og svo meira framboði af ódýrum fargjöldum hjá flugfélögum að þá 

hefur ferðaþjónustan verið að taka stakkaskiptum víðsvegar að í heiminum  

(Sigríður Þ. Stefánsdóttir, Jón T. Jónasson og Jóhanna C. Andrésdóttir, 2002).  

 Kröfur ferðamanna á bæði gæðiaukningu og lægra verðlag hafa valdið því að fólk hefur 

verið meira á ferðalaginu og hefur getað valið úr fjölbreyttari tegundum ferðalaga. 

Borgaraferðir, ýmsar teggundir helgarferða ásamt sérferðum, líkt og skíðaferðum og golf 

ferðum, sýna svart á hvítu hvers vegna ferðaþjónustan sem atvinnugrein hefur verið að stækka 

svo gífurlega síðastliðin ár. Í þessari þróun á aukningu ferðamáta að þá hefur unga fólkið alls 

ekki setið eftir og ferðast börn í auknum mæli með eða án foreldra sinna og þá einnig saman í 

stórum hópum, til að mynda skóla- eða íþróttahópum til að uppfylla þarfir sínar og áhugamál  

(Sigríður Þ. Stefánsdóttir, Jón T. Jónasson og Jóhanna C. Andrésdóttir, 2002).  

 Ferðalög fólks á eigin forsendum þar sem það getur sett saman ferðirnar sínar í gegnum 

ferðaþjónustufyrirtæki og á internetinu með tækni sem smíðuð hefur verið til að uppfylla 

sérþarfir þess sem mest eru dæmi um framfarir sem orðið hafa á sviði ferðaþjónustunnar á 

undanförnum árum. Þessi tækni hefur meðal annars hjálpað til við að skila inn auknum tekjum 

inn í hagkerfi heimsins og hjálpað því að auka hagvöxt í efnahagslífinu (Sigríður Þ. 

Stefánsdóttir, Jón T. Jónasson og Jóhanna C. Andrésdóttir, 2002).  

 Ferðaþjónustu hefur á Íslandi gjarnan verið skipt í þrjá þætti, ferðamennsku til landsins 

(e. income tourism) sem á við um þá ferðamenn sem koma til Íslands, þar á meðal Íslendinga 

sem búa erlendis og koma í frí til Íslands í innan við ár. Svo er það ferðamennska til útlanda 

(e. outbound tourism) sem á við þegar Íslendingar fara í innan við árs ferðalag. Að lokum er 

það ferðamennska innanlands (e. domestic tourism) sem eins og nafnið getur til kynna er 

ferðamennska innan þess lands sem einstaklingurinn er búsettur í (Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 

Jón T. Jónasson og Jóhanna C. Andrésdóttir, 2002).  

 Þar sem mesta aukningin af ferðamönnum í heiminum, þar á meðal Íslandi, er að sumri 

til að þá hefur mikið magn af ungu fólki verið ráðið í sumarstörf í ferðaþjónustugreinum sem 

hefur orðið til þess að hjálpa námsfólki, sem er með litla menntun að baki á ferilskrá sinni, við 

að ná sér í vinnu á sumrin, ásamt svo heilsársstörfum fyrir þá sem hafa kosið að mennta sig 

ekki frekar eftir grunn- eða framhaldsnám (Ferðamálastofa, 2014). 

 Ferðamálastofa heldur utan um vinnumarkaðsþarfir ferðaþjónustunnar á Íslandi hvað 

varðar framboð af fagmenntuðum einstaklingum í störf innan ferðaþjónustugreinarinnar ásamt 

því að skoða og fylgjast með hvað námsleiðir hafa verið og eru í boði fyrir einstaklinga sem 

vilja starfa í ferðaþjónustu. Menntakerfið fyrir einstaklinga í ferðaþjónustu hefur í gegnum 



tíðina einkennst af stökum námskeiðum frekar en hefðbundnu eininganámi eins og er í 

háskólakerfum landsins og hefur í gegnum tíðina verið litið á sem hentugra menntakerfi fyrir 

einstaklinga á vinnumarkaði (Ferðamálastofa, 2014). 

 Það að námsframboð og starfstitlar í ferðaþjónustu hafi í gegnum tíðina verið illa 

skilgreindir hefur þær afleiðingar að erfitt hefur reynst að skilgreina starfsmöguleika 

einstaklinga og því erfitt að ljúka prófgráðum ætluðum til sérhæfa sig í starfsemi innan 

atvinnugreinarinnar (Sigríður Þ. Stefánsdóttir, Jón T. Jónasson og Jóhanna C. Andrésdóttir, 

2002). 

 

Fjármálaþjónusta 

Markmiðið með fjármálaþjónustu er að tryggja að verðmætasköpun verði til staðar hjá 

einstaklingum og fyrirtækjum og til þess þarf góða starfsmenn. Þar sem miklar tækni- og 

umhverfisbreytingar hafa átt sér stað í innan fjármálaþjónustunnar þarf að tryggja að 

starfsþróun og þjálfun starfsfólks sé sem mest svo að viðskiptavinir fái bestu mögulegu 

þjónustu hverju sinni og svo einnig til að fjárhagsumhverfið nái að mynda sem mestann 

stöðugleika (Ari Skúlason, 2017).  

Meginmarkið fjármálaþjónustufyrirtækja eru að almenningur og fyrirtæki fái þjónustu 

og vörur á eins hagstæðu verði og mögulegt er ásamt því að hjálpa til við að knýja fram 

hagræðingu í rekstri, stuðla að nýsköpun og þróun fyrirtækja sem þá gæti leitt til framfara í 

atvinnurekstri og aukningar vöruúrvals og framboðs af þjónustu og síðast en ekki síst til að 

efnahagslíf þjóðarinnar sé eins hagkvæmt og mögulegt er hverju sinni (Ritröð 

Samkeppniseftirlitsins, 2013) 

Fjármálaþjónusta er grunn atvinnugrein þegar kemur að því auka framleiðni í 

atvinnulífi á Íslandi og til að auka samkeppnishæfni hagkerfisins. Til að fyrirbyggja að  

alvarlegt efnahaghrun geti átt sér stað er nauðsynlegt að samkeppiseftirlitið á Íslandi stuðli að 

samkeppni á fjármálamarkaði þar sem hún er mikilvæg fyrir viðskiptalífið og til þess að hafa 

hana eins hagkvæma og mögulegt er þarf að tryggja að fjármálafyrirtæki haldi áfram að bjóða 

fram sem lægsta vexti til einstaklinga og fyrirtækja á vinnumarkaði. Leiðin að því að halda 

vöxtunum lágum eru einmitt sú að bankar og önnur fjármálafyrirtæki viðhaldi samkeppni um 

að ná til sem flestar viðskiptavina með því að bjóða lægstu vextina á markaði (Ritröð 

Samkeppniseftirlitsins, 2013)  

Mikilvægt er að minni fjármálafyrirtæki sem eru í samkeppni við bankanna eigi 

möguleika á að vaxa til að samkeppni á sviði fjármálaþjónustu sé efnahagslífinu til hagsbóta. 



Þannig að leiðin til að stuðla að hraðari endurreisn í hagkerfi eftir að efnahagshrun hefur átt sér 

stað er að fjármálafyrirtæki geti boðið upp á góða þjónustu og á grundvelli samkeppninnar, þ.e. 

að hafa hana sem hagkvæmasta á rekstarlegum forsendum fyrir einstaklinga og fyrirtæki 

(Ritröð Samkeppniseftirlitsins, 2013).  

Stærstu fjármálaþjónustufyrirtækin á Íslandi eru Landsbankinn, Arion Banki og 

Íslandsbanki og hafa þessi fyrirtæki verið starfræk og í beinni samkeppni á fjármálamarkaði á 

Íslandi undir ýmsum heitum í mörg ár. Bankarnir þrír hafa í gegnum tíðina haft mikil áhrif og 

umsvif í efnahagslífinu á Íslandi og er því mikilvægt að þeir stundi eðlilega og heilbrigða 

starfsemi svo fyrirbyggja megi efnahagslægðir í efnahagslífinu (Ritröð Samkeppniseftirlitsins, 

2013). 

Til þess að fjármálaþjónusta haldi styrk sínum þurfa bankar og önnur fjármálafyrirtæki 

að fylgja þeim þjónustukröfum sem gerðar eru til rekstursins. Til þess að fyrirbyggja stöðnun 

á fjármálaþjónustu, sem getur haft slæmar afleiðingar fyrir efnahagslífið, þá þarf að huga vel 

að því hvernig þjónusta megi einstaklinga og fyrirtæki sem skilvirkast (Helena Pálsdóttir, e.d.)  

Guðrún Johnsen (2010) telur að þróun hlutabréfamarkaðar sé nauðsynlegur til þess að 

viðhalda sterku fjármálahagkerfi og til að koma í veg fyrir efnahagslegann óstöðugleika. Vegna 

þess hve bankar lána hóflega til nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja á að þá er gott fyrir 

þau að geta sótt sér fjármagn í gegnum hlutabréfamarkaðinn. Svo að hlutabréfamarkaðurinn 

nái að styrkjast þurfa fjárfestar að öðlast meiri trú á því að hlutabréfamarkaðurinn geti verið 

hagkvæm leið til sparnaðar og ávöxtunar á peningunum þeirra og til þess að það sé mögulegt 

þá þurfi fleiri nýsköpunarfyrirtæki að skrá sig á hlutabréfamarkað. Svo að af því verði þá þyrfti, 

að mati Guðrúnar, að leggja upp úr aukinni minnihlutavernd fyrir smærri nýsköpunardrifin 

fyrirtæki og auknum réttarbótum á hlutabréfamarkaðinum sjálfum. Að lokum telur Guðrún að 

minnka eigi bónusgreiðslur hjá bönkum og að eigendur banka og stórra fjármálafyrirtækja eigi 

að vera með ávöxtunarkröfur innan hóflegra marka svo að ímynd fjármálaþjónustu geti batnað 

hérlendis (Guðrún Johnsen, 2010)  

 

Heilbrigðisþjónusta 

Ísland hefur í áranna rás haldið uppi góðri heilbrigðisþjónustu fyrir alla í landinu. Á 

alþjóðlegum mælikvarða hefur Ísland verið á meðal fremstu þjóða til margra ára og hefur 

markið verið sett hátt hvað varðar góða menntun hjá fólki sem unnið hefur við heilbrigðismál 

af hverskyns toga (Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2011).  



Samkvæmt fyrstu grein laga um heilbrigðisþjónustu er sagt að “allir landsmenn hafi 

rétt á að fá fullkomna heilbrigðisþjónustu hverju sinni til að vernda líkamlegt- andlegt- og 

félagslegt heilbrigði í takt við þau lög sem ríkja um réttindi sjúklinga og almenn lög um 

sjúkratryggingar eftir sem við á” (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Heilbrigðiskerfið á Íslandi er að mestu leiti fjármagnað af hinu opinbera og eru meiri 

hluti stofnanna er veita almenna heilbrigðisþjónustu í eigu ríkisins. Heilbrigðisráðherra fer með 

eftirlit og skipulagningu fjármögnunar til heilbrigðisþjónustunnar og með hjálp frá 

eftirlitsstofnunum og svo fjármálaráðherra hverju sinni (Anna Maresso, Jónína Waagfjörð og 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2014) 

Undir heilbrigðisþjónustu fellur hjúkrunarstarfsemi, sjúkraflutningar, 

hjálpartækjaþjónustur, almenn heilsugæsla ásamt svo þjónustu heilbrigðisstarfsmanna sem 

ætluð er til að fyrirbyggja- greina og meðhöndla sjúklinga sem þurfa á heilbrigðisaðstoð að 

halda. Helstu staðir sem veita þessa þjónustu eru svo sjúkrahús, heilsugæsla, hjúkrunarheimili, 

endurhæfingarstofnanir og vímuefnastofnanir (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007).   

 EHCI-vísitala, sem þýðir vísitala á heilbrigði í Evrópu, notar staðlaðar mælingar á 

gæðum heilbrigðisþjónustu í hverju landi fyrir sig innan Evrópu og hefur íslenska 

heilbrigðiskerfið staðið vel að vígi samkvæmt þeim mælingu í gegnum tíðina líkt og áður hefur 

verið nefnt. Í þessum mælingum er flokkað í fimm svokölluð svið sem hafa haft hvað mesta 

vægið er kemur að almennri heilbrigðisþjónustu. Þessi svið eru biðtími sjúklinga og aðgengi 

að viðeigandi meðferð hverju sinni, gott aðgengi lyfja, umfang og útbreiðsla þjónustu til 

landsmanna, ákveðin réttindi og upplýsingar til sjúklinga og að lokum árangur meðferða. Í 

þessum rannsóknum sem gerðar voru á árunum 2009 og 2012 hélt Ísland sama sætinu í báðum 

rannsóknum og varð í þriðja sæti. Það voru einungis Danmörk og Holland sem komu betur út 

úr rannsóknunum á þessum árum (Velferðarráðuneytið, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niðurstöður 
	  
Þróun framleiðni  
 

 
Mynd	  1:	  Framleiðni vinnuafls (Vísitölur 2008-2016). Heimild: Hagstofa Íslands, 2017.  

 

Eins og sjá má á mynd 1 er það staðan ólíkt á milli atvinnugreina hvort framleiðni vinnuaflsins 

hafi aukist í kjölfar efnahagshrunsins eða fækkað. Fækkunin varð þá helst hjá fjármála- og 

vátryggingastarfsemi ásamt landbúnaði og fiskveiðum en starfsemi í upplýsingatækni og 

fjarskiptum ásamt svo gististaða- og veitingarekstri jókst til muna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Staða kynjanna á vinnumarkaði í kjölfar hrunsins 
 

 
Skýringar: (1) Stjórnendur, (2) Sérfræðingar, (3) Tæknar og sérmenntað starfsfólk (4) 
Skrifstofufólk (5) Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk (6) Bændur og fiskimenn (7) Iðnaðarmenn 
og sérhæft iðnverkafólk (8) Véla- og vélgæslufólk (9) Ósérhæft starfsfólk. 

Mynd	  2:	  Hlutfallsleg skipting starfstétta eftir kyni 2008 og 2016. Heimild: Hagstofa Ísland, 
2018.  

 

Það má sjá á mynd 2, frá Hagstofu Íslands um hlutfallslega skiptingu starfsstétta eftir kyni 2008 

og 2016, að konum hafði fjölgað töluvert í stöðum sérfræðinga á milli áranna en fækkað á móti 

í störfum er falla undir ósérhæft starfsfólk. Konur voru á sama tíma í töluverðum meirihluta í 

þjónustustörfum og skrifstofustörfum á meðan karlarnir voru frekar í stjórnendastörfum og í 

iðnaði, þó hlutföllin hafi jafnast meira út á milli áranna. Á sama tímabili hafði launamismunur 

kvenna og karla tekið breytingum og jafnast út þar sem munurinn var, samkvæmt rannsóknum 

Hagstofu, 6,6% stuttu eftir efnahagshrun en var orðinn ekki nema 4,5% árið 2016 sem telja 

mætti jákvæð þróun fyrir sveigjanleika á vinnumarkaði, ásamt auðvitað stöðu kvenna á 

vinnumarkað 

 

 

 



 Tafla	  1:	  Fjöldi starfandi eftir kyni og menntun 2008-2017. Heimild: Hagstofa Íslands, 2018.  

 
 

Út frá töflu 1 frá Hagstofu Íslands um fjölda starfandi eftir kyni og menntun á árunum 

2008-2017 má sjá að konum sem lokið hafa háskólanámi hefur fjölgað gífurlega frá 

efnahagshruni og hefur fjölgunin verið töluvert meiri heldur en hjá körlunum. Á sama tíma 

hefur konum með grunnmenntun fækkað mikið sem er í takt við niðurstöðurnar hér á undan 

um fækkun kvenna í ósérhæfðum störfum, sem eru störf sem hafa í gengum tíðina einkum verið 

kennd við minna menntaða einstaklinga.   

 

Menntun í kjölfar hrunsins 
Þrátt fyrir að menntayfirvöld hafi lagt þá áherslu að halda yngra fólki í námi, í kjölfar breytinga 

sem urðu við efnahagshrunið, að þá eru hvergi annarstaðar innan OECD ríkjanna meiri 

atvinnuþátttaka á vinnumarkaði í dag hjá aldursbilinu fimmtán til tuttugu og níu ára heldur en 

á Íslandi. 62% af táningum á aldrinum 15-29 ára eru starfandi en til samanburðar við OECD 

ríkin, að þá er hlutfallið ekki nema 24% að meðaltali. Það sem gerðist á árunum eftir 



efnahagshrun var þess leiðandi að skortur varð á tækifærum fyrir skólafólk til náms með vinnu, 

sem verður að teljast slæmt í ljósi þess hve stór hópur yngra fólks er á vinnumarkaði og urðu 

viðbrögð menntayfirvaldisins við þessari þróun að hvetja stofnanir og fyrirtæki til að fá 

nemendur á námssamning til sín. Til að fylgja þessu eftir var stofnaður sjóður til halda niðri 

kostnaðinum sem fyrirtæki hlutu við að þjálfa þessa nemendur á vinnustaðnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016).  

Útgjöld hiðs opinbera á Íslandi eru með þeim hæstu innan OECD ríkjanna er kemur að 

fjárframlögum til menntakerfisins og eru þau mest hjá leik- og grunnskóla og lækka svo í 

nokkuð jöfnum takti eftir því sem stig menntunarinnar verður hærra og verður að lokum lægst 

á háskólastigi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

	  
	  
	  

	  
Mynd	  3:	  Konur	  25-‐64	  ára	  eftir	  menntunarstöðu	  2003-‐2017.	  Heimild.	  Hagstofa	  Íslands,	  2018	  	  

Eins og sjá má á mynd 3 að þá hefur háskólamenntuðum konum fjölgað mjög hratt á 

Íslandi eftir efnahagshrunið 2008 á meðan starfs- og framhaldsmenntuðum standa nokkurn 

veginn í stað. Það má svo sjá að konum með grunnmenntun hefur fækkað mikið.  

Samkvæmt mynd 4 hér fyrir neðan má sjá að atvinnuþátttaka meðal háskólamenntaðra, 

sem og starfs- og framhaldsmenntaðra einstaklinga, virðist haldast nokkuð jöfn á meðan 

atvinnuþátttakan lækkar mikið hjá grunnmenntuðum. Háskólamenntaðir einstaklingar á 

aldrinum 25-64 ára tóku mestann þátt á vinnumarkaðinum og hefur þeim fjölgað frá því hrunið 

varð árið 2008.  



 

 

 
Mynd	  4: Atvinnuþátttaka 25-64 ára eftir menntunarstöðu 2003-2017. Heimild: Hagstofa 
Íslands, 2018. 

Á mynd 4 má sjá að háskólamenntaðir einstaklingar eru fleiri á vinnumarkaði heldur 

en einstaklingar, bæði með grunnmenntun og starfs- og framhaldsmenntun. Það má sjá á 

myndinni að staðan hefur verið svoleiðis á Íslandi bæði fyrir og eftir hrun og að mesta fækkun 

starfa hafi orðið á vinnumarkaði hjá grunnmenntuðum einstaklingum þegar efnahagslægðin 

var í hámarki árið 2008 þegar efnahagshrunið skall á. Það má svo sjá að atvinnuþátttakan hefur 

aukist ár frá ári eftir árið 2012 hjá öllum þremur menntastigunum. 

Þegar komið er inn á menntun á háskólastigi þá fjölgaði einstaklingum sem 

brautskráðust úr háskólanámi jafnt og þétt frá árunum 1995-2012, fyrir utan árabilið 2008-2009 

sem er eins og áður hefur verið nefnt árabilið þegar efnahagslægðin var í hámarki hér á Íslandi, 

en eftir það hélt fjölgunin áfram. Þess má geta að í rannsókn frá Hagstofunni (2015) kom í ljós 

að bilið á milli launa einstaklinga sem ekki luku háskólaprófi og svo háskólamenntaðra 

einstaklinga er búið að minnka jafnt og þétt á Íslandi eftir efnahagshrun í samanburði við önnur 

Evrópulönd. Það virðist vera svo að eftir efnahaghrunið hafi háskólamenntaðir einstaklingar 

komið verr út úr efnahagshruninu ef litið er til tekna á milli ólíkra menntunarhópa (Kári 

Finnsson, 2015). 



 Það má gera ráð fyrir að þessi þróun á breytingum á tekjum milli menntahópa sé sú að 

fjölgun starfa fyrir háskólamenntað fólk er ekki að aukast í hlutfallslegum takti við fjölda 

einstaklinga sem ljúka háskólanámi og er því virði háskólamenntunar búið að rýrna á árunum 

eftir hrunið. Til að útskýra betur þessa þróun að þar sem sífellt fleira fólk sækir í 

háskólamenntun að þá minnkar virði menntunarinnar, hvað varðar tekjur, á vinnumarkaði þar 

sem störfum fjölgar ekki eins hratt hlutfallslega á vinnumarkaðinum fyrir menntaða 

einstaklinga eins og störfum fyrir minna menntaða (Karl Sigurðsson, 2016). 

 Þetta mismræmi milli fjölgunar á störfum fyrir minna menntuðu hópanna og fjölgunar 

menntaðara einstaklinga verður einnig til þar sem fjölgun útskrifaðra nemenda úr háskólum 

eru mestur í greinum tengdum viðskipta- lög og félagsfræðum þar sem fjölgun starfa hefur 

verið mjög lítil frá hruni (Alþýðusamband Íslands, 2018).    

 Það sem hefur einnig verið að eiga sér stað á Íslandi í kjölfar efnahagshrunsins er að 

erlendir ríkisborgarar hafa flusts Íslands í stærri mæli og tengist það vaxandi eftirspurn í 

þjónustustörf hérlendis. Má þar nefna ræstingarþjónustu, ferðaþjónustu ásamt svo störfum í 

byggingariðnaði og eru þessi störf flest öll lágt launuð og er það einn af orsakavöldum þess að 

störf ætluð háskólamenntuðum einstaklingum hafa ekki náð að fjölga sér eins hratt og á hefði 

verið kosið (Vinnumálastofnun, 2018).  

 

 

 
Mynd	  5: Fjöldi atvinnulausra eftir menntunarstöðu á vinnumarkaði á árunum 2008-2017. 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2018.  



 

Þrátt fyrir fyrri skrif að þá getur háskólamenntun ennþá verið mikils metin þrátt fyrir 

stöðuna sem er að eiga sér stað í dag, hvað varðar tekjur samanborið við aðra menntahópa. Það 

má sjá á mynd 5 frá Hagstofu Íslands að háskólamenntað fólk kom betur út í kjölfar 

efnahagshrunsins hvað varðar atvinnuleysistölur á næstu 3-4 árum eftir að það náði hámarki 

sínu.  

 

Atvinnuleysi í kjölfar hrunsins 
Á árunum fyrir efnahagshrunið einkenndist íslenski vinnumarkaðurinn af lágu atvinnuleysi. 

Árið 2005 var atvinnuleysið ekki nema 2,1% og eru þar taldir upp allir aldurshópar 

vinnumarkaðarins. Árið 2007 náði atvinnuleysið svo að verða um 1% sem er lægsta mæling á 

atvinnuleysi á vinnumarkaði hérlendis frá því mælingar á því hófust. Ástæðan fyrir þessu lága 

atvinnuleysi mátti rekja til þess að á íslenskum vinnumarkaði á þessum árum gátu nánast allir 

fengið vinnu, óháð aldri þess. Það var mikil eftirspurn eftir vinnuafli því markaðurinn virtist 

hafa um næg störf að bjóða (Stefán Ólafsson, 2012).  

  

 

 
Mynd	  6: Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi 2008-2016. Heimild: Hagstofa Íslands, 2017.  



Eins og sjá má á mynd 6 um atvinnuþátttöku og atvinnuleysi árið 2008-2016 að þá jókst 

atvinnuleysið svo gífurlega í kjölfar efnahagshrunsins. Á árinu 2008 þegar tíðnefnt 

efnahagshrun var að ganga yfir íslenskann vinnumarkað voru skráðir atvinnuleysingjar 

samkvæmt Hagstofu 5.500 manns og árið 2009 voru þeir orðnir 13.100 manns sem verður að 

teljast gífurleg hækkun á atvinnuleysi á einungis eins árs tímabili. Það má svo sjá á myndinni 

að atvinnuleysið nær hámarki árið 2010 þegar fjöldi atvinnulausra var orðið13.700 og eftir það 

fer því jafnt og þétt lækkandi og er á árinu 2016 komið í svipaðar horfur og voru á árunum fyrir 

hrunið.  

 Á árinu eftir efnahagshrun jókst atvinnuleysi karla þó nokkuð hraðar heldur en kvenna 

og atvinnuleysi varð mest hjá ungu kynslóðinni sem svipar til fyrri efnahagslægðar sem átti sér 

stað á árunum 2002-2004 (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

 

 
Mynd	  7: Atvinnuleysi eftir kyni. Heimild: Hagstofa Íslands, 2017 

 



 
Mynd	  8: Meðalatvinnuleysi eftir aldri. Heimild: Vinnumálastofnun, 2009. 

 

Á mynd 8 má svo sjá meðalatvinnuleysi á vinnumarkaði eftir aldri á árinu eftir efnahagshrun. 

Þar sést að atvinnuleysið varð mest hjá yngsta aldursbilinu, 18-24 ára og varð lægst hjá 

aldrinum 55 og eldri.   

 

 

 
Mynd	  9: Atvinnuleysi eftir starfstéttum 2006-2008.. Heimild: Vinnumálastofnun, 2008.  

	  
Líkt og sjá má á mynd 9 að þá jókst atvinnuleysið til muna á Íslandi í nær öllum 

atvinnugreinum vinnumarkaðarins í kjölfar efnahagshrunsins og hafði því áhrif á nærri því allar 

stoðir vinnumarkaðarins í heild sinni. Atvinnuleysið jókst hvað mest hjá verkamönnum í 



atvinnugreinum er tengjast mannvirkjagerð og byggingastarfsemi, ásamt skrifstofufólki og 

ýmis þjónustustörf sem höfða til ferða- og fjármálaþjónustustarfa. Mannvirkjagerð, sem var 

mikil á árunum fyrir hrun, staðnaði mikið við hrunið og er það ástæða þess að atvinnuleysið 

jókst áberandi mest hjá verkafólki (Vinnumálastofnun, 2008).  

 

Þjónustugreinarnar í kjölfar hrunsins  
	  

 
Mynd 10: Við vinnu í aðalstarfi eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 2008-2017. Heimild: 

Hagstofa Íslands, 2017. 

Eins og sjá má á mynd 10 frá Hagstofu Íslands að þá hefur störfum í öllum helstu 

atvinnugreinum landsins fjölgað frá árinu 2008 til 2017 fyrir utan Fjármála- og 

vátryggingastarfsemi sem er einna helst sú atvinnugrein sem snýr að fjármálaþjónustu 

störfunum. Það ber helst að nefna vöxt ferðaþjónustunnar sem hefur rokið upp úr öllu valdi á 

einungis nokkrum árum.  

 



 
Mynd	  11: Þjónustu- og verslunarstörf. Heimild: Hagstofa Íslands, ár 2018.  

Út frá mynd 10, þar sem sjá fjölda starfandi í þjónustu- og verslunarstörfum eftir 

menntastöðu er sýnd, er áhugavert  að skoða hraða fjölgun þjónustustarfa samanborið við fjölda 

starfa eftir menntastigi í greinunum. Þar sem að þjónustustörfum hefur verið að fjölga svo ört 

á vinnumarkaðinum á Íslandi frá hruni á sama tíma og menntunarstig einstaklinga fer hækkandi 

er umhugsunarvert að sjá þá þróun þar sem það hefur almennt verið talin minni þörf fyrir hærra 

menntaða einstaklinga í þeim atvinnugreinum á Íslandi. (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

 

Staða ferðaþjónustugreina eftir hrunið 

Ferðaþjónustan er, eins og komið hefur fram fyrr í þessum skrifum, sú atvinnugrein sem hefur 

stækkað með hvað mestum hraða á undanförnum árum í heiminum. Fjölgun ferðamanna til 

Íslands hefur verið gífurleg síðastliðin ár og hefur hún aukist úr því að vera 308.768 á árinu 

2003 og í það vera orðinn 969.181 árið 2014.  Ástæður þess að ferðaþjónustan hefur náð að 

vaxa svo hratt er sú að þar má finna mjög fjölbreytt safn starfa sem geta hentað öllum 

menntahópum samfélagsins og er það gott fyrir sveigjanleika vinnumarkaðins (Karl 

Sigurðsson, 2016)  



 
Mynd	  12: Fjöldi alþjóðlegra ferðamanna, breyting á milli ára. Heimild: Íslandsbanki, 2017. 

Út frá myndi 11 má sjá að styrkur ferðaþjónustunnar á Íslandi hefur vaxið hratt 

samanborið við ferðaþjónustur á heimsvísu. Hluti ferðamanna til Íslands var 0,1% af fjölda 

ferðmanna á alþjóðavísu og óx um tífalt hraðar en alþjóðleg fjölgun ferðamanna á heimsvísu á 

árunum eftir efnahagshrunið (Íslandsbanki, 2017).     

 

 

 
Mynd	  13: Fjöldi launþega í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjónustu 2008-. Heimild: 
Hagstofa Íslands, 2018.  



Eins og sjá má á mynd 12 frá Hagstofu, um fjölda launþega í einkennandi 

atvinnugreinum ferðaþjónustu, að þá hefur átt sér stað mikil fjölgun í öllum atvinnugreinunum 

er snúa að ferðaþjónustu frá því efnahagshrunið varð. Rekstur gististaða, veitingasala og 

þjónusta, ferðaskrifstofur og bókunarþjónustur eru allt atvinnugreinar sem hafa vaxið ár frá ári 

frá 2009 og til dagsins í dag og hafa orsakað mikið framboð starfa á vinnumarkaði á Íslandi.  

Ferðaþjónustan hefur á árunum eftir hrun orðið ein af helstu tekjuöflunum þjóðarbúsins 

og haft þau áhrif að aukinn stöðugleiki hefur náð að myndast í hagkerfinu eftir efnahagslægðina 

sem varð árið 2008 og hefur hjálpað íslenskum vinnumarkaði að rífa sig upp úr háu atvinnuleysi 

og miklum skuldum sem höfðu aukist gífurlega á árunum fyrir hrun (Íslandsbanki, 2016).  

 

Tafla	  2: Framtíð í undirgreinum ferðaþjónustunnar. Heimild: Ferðamálastofa, 2014. 

 
 

Eins og sjá má á töflu 3 að þá er mikil vöntun á bættri menntun fyrir helstu 

ferðaþjónustugreinarnar á Íslandi. Þar sem skilgreiningar á starfstitlum innan 

atvinnugreinarinnar eru fáar og lítið ætlaðar sérmenntuðum einstaklingum með 

háskólamenntun að þá hefur reynst erfitt að styrkja stöðu menntaðra einstaklinga í greininni.  

 

Staða fjármálaþjónustugreina eftir hrunið 

Frá því að efnahagshrunið gekk yfir Ísland árið 2008 þá fækkaði starfsmönnum í 

fjármálastarfsemi, um rúmlega 2000 manns, frá því að vera 9000 árið 2008 og í það að vera 

7000 árið 2014. Ástæðan fyrir þessari fækkun var sú að vaxtamöguleikarnir hjá 

fjármálafyrirtækjum lækkuðu gífurlega í kjölfar hrunsins og varð því að grípa til viðeigandi 

aðgerða til að lækka rekstarkostnað þeirra (Vinnumálastofnun, 2015).  



 
Mynd	  14: Fjöldi starfandi í Fjármála- og vátryggingastarfsemi og Fjármálaþjónustu, þó ekki 
starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða. Heimild: Hagstofa Íslands, 2016.  

 Í þeirri miklu fækkun starfa sem varð í fjármálaþjónustu þá voru, samkvæmt 

rannsóknum SSF, Háskóla Íslands og Rannsóknarstofu vinnuverndar, fleiri karlar heldur en 

konur búnir að á fá starf á innan við ári eftir að efnahagshrunið náði hámarki sínu á 

vinnumarkaði. Einstaklingar með meiri menntun, þ.e. háskólamenntun, voru fyrri til að fá 

annað fjármálaþjónustu tengt starf heldur en minna menntaðir einstaklingar og voru yngri 

einstaklingar þá líklegri til að fá nýtt starf heldur en þeir eldri. Innan fjármálaþjónustunnar má 

því álykta að með aukinni menntun þá eru einstaklingar í störfum innan atvinnugreinarinnar í 

sterkari stöðu þegar efnahagslægð, eða algjört efnahagshrun, er að eiga sér stað á vinnumarkaði 

líkt og því sem átti sér stað árið 2008 (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, 2009).  

 Þegar litið er á stöðu fjármálafyrirtækja að þá hefur samþjöppun fyrirtækja aukist í 

miklum mæli eftir efnahagshrunið og mælist hún um þrjú þúsund stig sem er fjölgun um 33% 

frá því á árunum fyrir hrun. Þessi samþjöppun hefur valdið því að fákeppni hefur aukist sem er 

slæmt fyrir vöxt smærri fjármálafyrirtækja á Íslandi sem og fyrir viðskiptavini sem leitast við 

að fá sem besta þjónustu og vexti frá fjármálafyrirtækum og mögulegt er (Páll Gunnar Pálsson, 

2012).  



Staða heilbrigðisþjónustugreina eftir hrunið 

 
Mynd	  15: Heildarútgjöld til heilbrigðismála 2008-2017. Heimild: Hagstofa Íslands, 2017. 

Í kjölfar efnahagshrunsins lækkuðu útgjöld ríkisins til heilbrigðisþjónustu á árunum 

2009-2010 en hækkuðu svo aftur jafnt og þétt og voru orðin svipuð árið 2013 og þau voru á 

árunum fyrir efnahagshrun. Það má svo ásamt því sjá á mynd 14 um heildarútgjöld til 

heilbrigðismála 2008-2017 talið í milljónum króna, án verðbólguviðmiðunar, að útgjöld til 

heilbrigðismála hafa haldið áfram að hækka frá árinu 2013 og til ársins 2017 þar sem þau hafa 

aukist um 60,6% frá árinu 2008 þegar efnahagsástandið var hvað verst.  

Elsa B. Friðfinnsdóttir, fyrrverandi formaður félags hjúkrunarfræðinga, vill meina á 

ákveðinn hátt að breytingarnar sem áttu sér stað í kjölfar efnahagshrunsins hafi á nokkurn hátt 

haft jákvæð áhrif á heilbrigðisþjónustuna á Íslandi. Hún talar um að á árunum eftir 

efnahagshrunið hafi átt sér stað miklar kerfislegar breytingar á íslensku heilbrigðiskerfi þar 

sem heilbrigðisstofnanir og sjúkrahús hafa sameinast og vegna þessa hafi legurýmum á 

sjúkrahúsum fækkað sem hefur orðið til þess að legutími einstaklinga hefur styst. Einnig hafi 

verkefnum verið skipt á annan hátt á milli starfsstétta innan greinarinnar þar sem störfum hjá 

hjúkrunarfræðingum fjölgaði sem hlutfalli af heildarfjölda starfandi einstaklinga í 

heilbrigðisgeiranum. Vegna þessa breytinga telur Elsa að gæði þjónustu til sjúklinga hafi aukist 

á árunum frá efnahagshruni (Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2011).  

Stærsta vandamálið hins vegar sem heilbrigðisgeirinn hefur þurft að glíma við í kjölfar 

efnahagshrunsins, segir Elsa, sé að sérhæfðum læknum hefur hlutfallslega fækkað hérlendis og 

eru í dag um 30 prósent af sérmenntuðum íslenskum læknum búsettir og starfandi erlendis. 



Erfiðara hefur verið að fá sérmenntaða lækna til að starfa á Íslandi eftir efnahagshrun þar sem 

launin hafa verið lækkuð samanborið við hin norðurlöndin og svo ollu þessar miklu sviptingar 

á heilbrigðiskerfinu í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi því að læknar sjá ekki kost á því að 

koma aftur til Íslands og vinna við heilbrigðisþjónustu (Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2011).  

 

Tafla	  3: Heilbrigðisstarfsmenn eftir starfsgrein 2008-2017. Heimild: Hagstofa Íslands, 2017.  

 
Í töflu 4 má sjá í hvaða greinum innan heilbrigðisþjónustu starfsmönnum hefur annars 

vegar fjölgað og hins vegar fækkað frá hruni. Það má sjá að hjúkrunarfræðingum hefur fjölgað 

um 251 manns sem styðst við útskýringar frá Elsu B. Friðfinnsdóttur hér að ofan um að störfum 

hjúkrunarfræðinga hafi fjölgað með breytingu á starfsemi heilbrigðiskerfinu eftir 

efnahagshrunið 2008. 

 

 
 
	  
	  



Lokaorð 
	  
Efnahagshrunið hafði margvísleg áhrif á íslenskan vinnumarkað. Fljótlega eftir efnahagshrunið 

fjölgaði erlendum ferðamönnum hratt sem varð til þess að ferðaþjónustufyrirtæki blómstruðu, 

en störf fjármálafyrirtækja drógust hratt saman.  

 Á árunum eftir hrun má sjá að konum fjölgað töluvert á vinnumarkaði og þá sérstaklega 

í stöðum sérfræðinga og þess háttar störfum sem krefjast háskólamenntunar. Launamunur 

kynjanna hefur lækkað og konum með háskólamenntun hefur fjölgað gífurlega.  

 Hvað varðar menntakerfið á Íslandi frá hruni þá hafa orðið litlar breytingar á fjölda 

starfandi einstaklinga með háskólamenntun og starfs- og framhaldsmenntun, en mikil fækkun 

hjá grunnmenntuðum á vinnumarkaði. Háskólamenntað fólk heldur áfram að vera fjölmennasti 

menntahópurinn á vinnumarkaði og grunnmenntað sá fámennasti og mátti sjá að 

háskólamenntaðir héldust frekar í starfi þegar atvinnuleysið jókst í kjölfar hruns. 

 Atvinnuleysið sem fylgdi í kjölfar hrunsins hafði mest áhrif á neðsta lag 

vinnumarkaðarins (e. the secondary segment) þar sem atvinnuleysið varð mest hjá þeim á 

vinnumarkaði. Atvinnuleysið hafði þá minnst áhrif á háskólamenntaða einstaklinga og þá 

einstaklinga sem voru í störfum sérfræðinga. Þrátt fyrir mikið atvinnuleysi á árunum eftir hrun 

þá hefur atvinnuleysi á Íslandi lækkað jafnt og þétt ár frá ári og eru atvinnuleysistölur svipaðar 

í dag og þær voru á árunum fyrir hrun.  

 Ástæður þess að atvinnuleysi hefur náð að lækka svona mikið frá hruni má rekja til 

þeirrar gífurlegu fjölgunar starfa sem skapast hafa í þjónustugreinum og þá helst 

ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónustan hefur vaxið á miklum hraða frá hruni, eins og áður hefur 

komið fram, og valdið því að framboð af störfum hefur aukist mikið fyrir alla menntahópa 

vinnumarkaðarins.  

 Vegna lítilla vaxtamöguleika hjá fjármálafyrirtækjum frá hruni þá hefur störfum í 

fjármálaþjónustu fækkað mikið. Fjármálamarkaðurinn hefur tekið afturförum sökum mikilla 

takmarkanna í rekstri ásamt því að samþjöppun hefur aukist á meðal fyrirtækja á markaði.  

 Útgjöld til heilbrigðismála lækkuðu fyrstu árin eftir hrun en hafa svo aukist jafnt og 

þétt til ársins 2018. Áhrif hrunsins á heilbrigðiskerfið hefur orðið þess valdandi að kerfislægar 

breytingar hafa orðið innan atvinnugreinarinnar og störfum hjúkrunarfræðinga fjölgað en á 

sama tíma hefur reynst erfitt að halda sérmenntuðum læknum á landinu.  

 Eftir að hafa rýnt í breytingar á vinnumarkaði frá hruni þá má sjá að nokkuð vel hefur 

tekist að mynda stöðugleika hvað varðar efnhagsástand á vinnumarkaði í kjölfar 

efnahagshrunins. Það má þó setja stór spurningamerki við ýmsa hluti er kemur að stærð 



ferðaþjónustunnar sem hefur orðið burðarás íslensks efnahagskerfis á undanförnum árum. 

Fjölgun starfa innan greinarinnar hefur valdið neikvæðum áhrifum á virði háskólamenntunar 

og frekari sérfræðimenntunar, hvað varðar tekjur samanborið við aðra menntahópa, þar sem 

ekki hefur tekist að fjölga störfum innan greinarinnar fyrir þann menntahóp líkt og hjá hinum 

menntahópunum. Vegna þess hve takmörkuð auðlind ferðaþjónusta getur verið að þá er erfitt 

fyrir vinnumarkaðinn að leggja allt sitt traust á atvinnugreinina og getur það orðið til þess að 

við stöndum á svipuðum stað hvað varðar efnahagsvandamál þegar næsta efnahagslægð mun 

eiga sér stað á vinnumarkaði.  
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