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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er metin 

til 6 ECTS eininga. Markmið ritgerðarinnar er að skoða þróun á íslenskum vinnumarkaði 

síðusta áratug og hvaða áhrif breytingar hafa haft á mismunandi hópa fólks eftir 

menntun. Sérstakar þakkir fá foreldrar, systir og Silja Yraola fyrir óbilandi trú á mér og 

og veittan stuðning. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Ingi Rúnar Eðvaldsson, prófessor við 

viðskiptafræðideild og vil ég þakka honum kærlega fyrir áhugaverða sýn á efnið og 

almenna leiðsögn við verkefnið. 
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Útdráttur 

Mikil aukning starfa hefur átt sér stað á íslenskum vinnumarkaði síðastliðin ár. 

Atvinnuleysi hefur minnkað og efnahagurinn er á uppleið. Mesta aukning starfa má rekja 

til ferðaþjónustunnar sem hefur vaxið mikinn síðasta áratug. Mikil þensla er í 

atvinnugreininni sem og í tengdum atvinnugreinum. Aldrei hafa jafn margir ferðamenn 

ferðast til Íslands eins og á síðustu 5 árum og virðist ekkert lát á.  Byggingariðnaðurinn 

vex og dafnar einnig og eftirspurn vinnuafls innan hans hefur aukist til muna. 

Fjármálageirinn stendur einnig ágætlega og sé litið til síðustu tíu ára hefur verið mikil 

fjölgun starfsmanna í geiranum. 

Á meðan eftirspurn eftir vinnuafli hefur vaxið hefur háskólamenntuðum fjölgað 

umtalsvert. Stöðug aukning er á fjölda háskólamenntaðra og virðist áhugi til 

háskólanáms hafa aukist fram yfir iðnnám eða starfsnám. Aukin menntun er öllu 

samfélaginu til bóta en æskilegt er jafnvægi sé á milli vinnumarkaðar og menntunarstigs 

þjóða. Yfir helmingur nýrra starfa sem hafa orðið til á undanförnum árum eru tengd 

ferðaþjónustunni, sérstaklega í þjónustu- og verslun. Ófaglært fólk sækist í þessar stöður 

frekar en háskólamenntaðir einstaklingar með sérþekkingu.  

Atvinnuleysi háskólamenntaðra hefur aukist á síðustu árum meðan atvinnuleysi 

þeirra sem einungis eru með grunnmenntun hefur minkað. Svo virðist sem of mikið 

framboð sé af háskólamenntuðu fólki þegar litið er til framboðs starfa á vinnumarkaði. 

Jafnvel mætti svo að orði komast að kalla þessar aðstæður ofmenntun.  
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1  Inngangur 

Undanfarin áratug hafa miklar breytingar orðið á íslenskum vinnumarkaði. 

Efnahagshrunið 2008 leiddi af sér mikla ólgu í efnahag landsins og óvissa tók völdin í 

þjóðfélaginu. Ísland, sem hafði lengi vel stært sig af að vera ein ríkasta þjóð í heimi, stóð 

svo gott sem gjaldþrota og stórskuldug. Jafnt stór og smá fyrirtæki lýstu sig gjaldþrota á 

stuttu tímabili, með tilheyrandi hópuppsögnum starfsfólks (Guðni Th. Jóhannesson, 

2009). 

Í dag hefur íslenskur efnahagur náð sér á strik á ný og almennt álit þeirra sem um 

efnið hafa fjallað er að nýtt góðæri hafi tekið við líkt og var við lýði á árunum fyrir 

efnahagshrunið sem varð með falli fjármálakerfisins haustið 2008. Dregið hefur til muna 

úr atvinnuleysi og vinnumarkaðurinn iðar af lífi og nýjum tækifærum. Samsetning starfa 

á vinnumarkaði er þó breytt sem má rekja að miklu leyti til kreppunnar 2008 annars 

vegar og hins vegar til framfara í tækni. Í kjölfar falls íslensku krónunnar varð skyndilega 

orðið hlutfallslega ódýrara fyrir útlendinga að ferðast til landsins. Ferðaiðnaðurinn vatt 

upp á sig og er enn í þenslu, þrátt fyrir að margir óttist að hátindinum hafi verið náð. 

Gríðarlegur fjöldi starfa skapaðist í kringum atvinnugreinina, í þjónustustörfum og í 

byggingariðnaði. 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða þær breytingar sem hafa orðið á 

vinnumarkaði síðasta áratug. Athugaðar voru sérstaklega breytingar innan ákveðinna 

starfsstétta og hvernig þær hafa vaxið og dafnað. Þá er litið til hvernig breytingar 

vinnumarkaðsins passa við þær breytingar sem hafa orðið á menntunarstigi þjóðarinnar. 

Þróun atvinnuleysis var skoðuð sérstaklega eftir ólíkum hópum menntunar og hvaðan 

þessar breytingar koma. 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta annars vegar og megindlega athugun sem 

byggist aðallega á tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands. Megin viðfangsefni fræðilega 

hlutans er að skilgreina lykilhugtök vinnumarkaðarins og kynna fyrir lesendum hver 

þróun vinnumarkaðs hefur verið. Tvær rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi 

og reynt að varpa ljósi á hvernig þær tengjast innbyrðis:  

 Hver hefur þróun íslensks vinnumarkaðar verið á síðustu 10 árum?  
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 Hver er staða ólíkra menntunarhópa á vinnumarkaði? 
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2 Lykilhugtök útskýrð 

2.1 Atvinna 

Oft og lengi hefur verið tekist á hvað vinna er í raun og hvernig best megi skilgreina 

hugtakið. Að áliti félagsfræðingsins Anthony Giddens er vinna hvers konar verkefni sem 

krefst áreynslu, hvort sem hún sé huglæg eða líklamleg, svo lengi sem forsendur 

vinnunnar er að framleiða vöru eða þjónustu í þeim tilgangi að uppfylla þarfir þeirra sem 

taka við henni. Hann gerir ekki greinarmun á því hvort vinna skuli vera launuð eða ekki, 

en skilgreinir hins vegar atvinnu sem vinnu sem innt er að hendi í skiptum fyrir umbun, 

sem er í flestum tilfellum í formi peningagreiðslu (Giddens, A. og Sutton P. W., 2013). 

Atinna er skilgreind með ólíkum hætti eftir löndum. Í þessari ritgerð, er notast við 

skilgreiningu Hagstofu Íslands. Sú skilgreining segir að atvinna sé öll vinna sem unnin er 

gegn endurgjaldi eða öðrum fríðindum. Ólaunuð aðstoð er einnig skilgreind sem vinna 

og störf við fyrirtæki fjölskyldu, framleiðslu til eigin neyslu og byggingar á eigin húsnæði. 

Mörkin eru dregin við heimilisstörf og sjálfboðastörf en slík störf eru ekki talin til 

atvinnu. Þegar talað er um vinnuafl er átt við þá einstaklinga sem eru á vinnumarkaði. 

Tekið er tillit bæði til þeirra einstaklinga sem eru í vinnu og þeirra sem eru skráðir 

atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall vinnuaflsins af heildar mannfjölda (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

Hagstofa Íslands hefur framkvæmt reglulega rannsókn á íslenskum vinnumarkaði 

frá árinu 1991. Rannsóknin er byggð á alþjóðlegum stöðlum og er hluti af samstarfi ríkja 

sem tilheyra Evrópska efnahagssvæðinu (EES). Þannig fást samanburðarhæfar 

niðurstöður við önnur EES-lönd sem einnig eru þátttakendur í rannsókninni. Hagstofa 

Íslands hefur birt niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknarinnar ársfjórðungslega samfellt 

frá árinu 2003. Þýði rannsóknarinnar nær til allra einstaklinga með lögheimili á Íslandi á 

aldrinum 16-74 ára. Sá annmarki er þó á rannsókninni að þýðið nær ekki til erlendra 

starfsmanna sem ekki hafa fasta búsetu hér á landi. Því má draga þær ályktanir að 

niðurstöður ákveðinna starfsgreina séu óáreiðanlegar að einhverju leyti (Hagstofa 

Íslands, 2018).  
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2.2 Framleiðni  

Framleiðni er eitt af lykilhugtökum hagfræðinnar. Framleiðni segir til um hversu mikið af 

þjónustu eða vöru er framleitt á hverja vinnustund. Það er því mikilvægt að gera grein 

fyrir framleiðni við greiningu á vinnumarkaði, samanburði milli mismunandi 

atvinnugreina og landa. Framleiðni fyrirtækja segir til um hvort framleiðsla þeirra sé 

skilvirk eða ekki. Þá er metið hvort verið er að nýta aðföng að fullu og hvort virði afurða 

sé meira eða minna en kostnaður aðfanga. Aðföngin sem notuð eru í framleiðslu eru 

nefndir framleiðsluþættir. Ýmist er átt við fjármagn, mannauð, náttúruauðlindir og 

tækniþekkingu. Oft getur verið hagkvæmt að minnka magn aðfanga og á þann veg í því 

skyni ná fram aukinni framleiðslugetu. Dæmi um það er til dæmis fækkun starfsmanna 

en rannsóknir sýna fram á hagkvæmara er að hafa réttan fjölda starfsmanna en of 

marga (Mankiw, G. N. og Taylor, P.M., 2014). 

Framleiðni vinnuafls segir til um hversu miklu starfsmenn afkasta á klukkustund og 

er það hlutfall reiknað með því að deila vergri landsframleiðslu (VLF) í fjölda unninna 

stunda. Verg landsframeiðsla er markaðsvirði allra vöru og þjónustu sem er framleidd 

innan þess lands sem um er rætt, á tilteknu tímabili. Þá er einungis átt við vörur og 

þjónustu sem eru framleiddar til endanlegra nota og því ekki tekið tillit til aðfanga. 

Vinnuaflið er sennilega dýrmætasti framleiðsluþátturinn og er til í takmörkuðu magni 

eins og fjármagn. Framleiðni vinnuafls er oft notað til þess að mæla og bera saman 

lífskjör þjóða, þar sem lífskjör fara í grunninn eftir getu landa til þess að framleiða vörur 

og þjónustu. Innan hagfræðinnar er slíkt talið með skilvirkustu leiðum til að mæla 

hagsæld þjóða (Mankiw, G. N. og Taylor, P.M., 2014). 

2.3 Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi er einkum mælt á tvenna vegu, annars vegar er um að ræða skráð 

atvinnuleysi og hins vegar mælt atvinnuleysi. Hagstofa Íslands rannsakar mælt 

atvinnuleysi og notast við alþjóðlegar skilgreiningar frá Alþjóðavinnumálastofnunni 

(International Labour Organization – ILO) til að meta atvinnuleysi. Atvinnuleysi er mælt í 

vinnumarkaðsrannsókninni og er þá miðað við þá viðmiðunarviku sem könnunin fer 

fram í. Þeir einstaklingar sem eru skilgreindir atvinnulausir eru þeir sem ekki eru í vinnu, 
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jafnt launþegar eða sjálfstætt starfandi, og eru í markvissri atvinnuleit og gætu hafið 

störf innan tveggja vikna. Til atvinnulausra teljast einnig einstaklingar sem hafa fengið 

atvinnu og munu hefja störf innan þriggja mánaða frá því að könnunin fer fram. 

Námsmenn flokkast einnig til atvinnulausra ef þeir uppfylla þau skilyrði sem talin voru 

upp hér á undan (Hagstofa Íslands, 2018). 

Vinnumálastofnun reiknar atvinnuleysi á þann hátt að tekinn er saman fjöldi 

atvinnuleysisdaga í mánuði og þeir síðan umreiknaðir í meðalfjölda einstaklinga út frá 

áætluðum mannafla á vinnumarkaði. Í útreikningnum eru aðeins virkir dagar teknir með. 

Útkomunni er síðan deilt í áætlaðan mannafla sem er á vinnumarkaði í hverjum mánuði. 

Mannaflaspáin grundvallast á fyrirliggjandi gögnum frá Hagstofu Íslands. Gögnin sem 

spáin byggir á mannfjöldaupplýsingum, upplýsingum frá vinnumarkaðsrannsókninni, spá 

um fjölgun og fækkun starfa, atvinnuþátttöku í sambandi við hagvaxtarhorfur og fleiri 

upplýsingum um framtíðarhorfur efnahagslífs og vinnumarkaðar (Vinnumálastofnun, 

e.d.). 

Ljóst er að þessar mismunandi aðferðir gefa ólíkar niðurstöður. Skilgreining 

Hagstofunnar á atvinnuleysi eru mun þrengri en sú skilgreining sem Vinnumálastofnun 

notast við. Þar af leiðandi geta einstaklingar verið taldir atvinnulausir samkvæmt 

skilgreiningu Vinnumálastofnunar en ekki samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar, og 

öfugt. Til að mynda er ungt fólk sem er nýkomið á vinnumarkað venjulegast atvinnulaust 

í skamman tíma. Í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar mælist það atvinnulaust þrátt 

fyrir að það sé ekki á bótaskrá. Einstaklingar sem hafa klárað bótarétt og eru ennþá án 

atvinnu eru taldir atvinnulausir samkvæmt Hagstofunni en ekki samkvæmt 

Vinnumálastofnun. Einstaklingar sem eru að hluta til á atvinnuleysisbótum eru 

atvinnulausir samkvæmt Vinnumálastofnun en ekki samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn 

Hagstofunnar (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

Samtala atvinnulausra og starfandi einstaklinga (heildar vinnuafl) segir ekki nema 

hálfa söguna um stöðuna á vinnumarkaði. Hluti mannfjöldans er skilgreindur sem utan 

vinnumarkaðar. En það eru einstaklingar sem eru ekki í vinnu en teljast ekki til 

atvinnulausra. Þar á meðal eru það einstaklingar sem eru í atvinnuleit en geta þó ekki 

hafið störf innan tveggja vikna, og einstaklingar sem eru ekki að leita sér að vinnu en er 

tilbúið til að taka að sér störf ef gefast. Aðrir hópar sem heyra til þeirra sem teljast utan 
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vinnumarkaðar eru heimavinnandi fólk, eftirlaunafólk, konur og karlar í fæðingarorlofi, 

sjúklingar og öryrkjar. Mikilvægt er að taka tillit til þeirra sem eru utan vinnumarkaðar 

við túlkun og greiningu á atvinnuleysi. Það að atvinnuleysi minnki hlutfallslega þýðir ekki 

endilega að störfum fari fjölgandi. Fari fólki utan vinnumarkaðar fjölgandi eru allar líkur 

á að atvinnuleysi minnki og öfugt (Jafnréttisstofa, 2011). 
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3 Íslenskur vinnumarkaður  

Vinnumarkaður er vettvangur atvinnurekanda og starfsmanna þar sem skýrar leikreglur 

eru í gildi milli aðila varðandi réttindi og skyldur beggja. Þessar reglur eru lögbundnar 

með lögum og í kjarasamningum milli atvinnurekenda og stéttarfélaga. Vinnumarkaðir 

skiptast að jafnaði í opinberan og almennan markað. Á opinberum vinnumarkaði starfa 

fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkisins og sveitafélaga auk fyrirtækja sem sinna opinberri 

þjónustu. Á almennum vinnumarkaði starfa fyrirtæki í einkarekstri og hlutafélög. Á 

vinnumarkaði er fjöldinn allur af atvinnugreinum. Vegna þróunar markaðarins er 

umfang atvinnugreina stöðugt að taka breytingum, sumar fara ört stækkandi á meðan 

aðrar rýrna eða líða jafnvel undir lok (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2007). 

3.1 Atvinnuþátttaka  

Atvinnuþátttaka á Íslandi hefur lengi vel verið með sem mest gerist í Evrópu og víðar. Á 

Mynd 1 má sjá atvinnuþátttöku ýmsra Evrópuríkja fyrir árið 2017. Ísland trónir þar á 

toppnum með atvinnuþátttöku upp á 88,33%. Svíþjóð hafnar í sætinu á eftir með 

næstum því 6 prósentustiga lægri atvinnuþátttöku. Þetta má m.a. rekja til miklar 

þátttöku ungs fólks á vinnumarkaði og fólks eldra en 55 ára. Á síðustu áratugum hefur 

Íslendingum fjölgað á vinnumarkaði umfram fjölgun landsmanna. Það má útskýra með 

tvennum hætti. Almenn atvinnuþátttaka hefur aukist, aðallega vegna kvenna sem áður 

voru heimavinnandi. Þátttaka kvenna á vinnumarkaði jókst um 43% frá 1960-2011. 

Breytt aldursdreifing landsmanna er hinn vinkillinn á aukinni atvinnuþátttöku. 

Hlutfallslega fleiri einstaklingar eru á þeim aldri sem fólk er á vinnumarkaði en áður 

(Gylfi Magnússon, 2012).  
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Mynd 1: Atvinnuþátttaka Evrópuríkja, 2017 (OECD, e.d.). 

 

3.2 Framleiðni 

Íslendingar vinna mikið og bera einnig af í samanburði við önnur ríki varðandi fjölda 

vinnustunda. Mynd 2 sýnir meðalfjölda unninna vinnustunda á viku fyrir árið 2017. 

Samkvæmt henni vinna Íslendingar lengstu vinnuvikuna af þessum ríkjum, eða 39,9 

vinnustundir á viku að meðaltali. Samkvæmt rannsókn Maríu J. Ammendrup (1998) á 

viðhorfi Íslendinga til vinnu kom í ljós að almennt telja Íslendingar vinnu mikilvæga og 

flestir viðmælendur sögðust vera reiðubúnir til þess að vinna fram eftir án þess að það 

sé ætlast til af þeim.  
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Mynd 2: Meðalfjöldi unninna vinnustunda á viku, 2017 (OECD, e.d.). 

Þrátt fyrir að Íslendingar beri af í atvinnuþátttöku og vinnutíma, uppskera þeir minna en 

þeir sá í samanburði við önnur ríki. Framleiðni vinnuafls er í meðallagi samanborið við 

önnur Evrópuríki, sjá Mynd 3. Íslendingar ná þó aðeins að vera meðalþjóð vegna þess að 

þeir vinna meira en hinar þjóðirnar. Framleiðni Íslendinga hefur ekki aukist mikið síðasta 

áratuginn og bendir ýmislegt til slakrar framleiðni Íslendinga. Viðvarandi skortur er 

einnig af tæknimenntuðu fólki og erfitt hefur verið að fylla upp í störf í iðnaði og 

sjávarútvegi. Vísbendingar benda einnig á offramboð á menntuðu fólki. Mörg fyrirtæki 

hafa farið þá leið að færa framleiðslu sína til Eystrasaltsríkja eða Kína þar sem framleiðni 

vinnuafls er meiri. Stærð íslensks markaðar aftrar framleiðni í þjónustu, t.d. í 

smásöluverslun, en útflutningur virðist vera að aukast á síðustu árum (Gylfi Zoega, 

2012). 
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Mynd 3: Framleiðni vinnuafls, 2017 (OECD, e.d.) 

 

3.3 Forsaga íslenska vinnumarkaðarins 

Íslenskt samfélag er tiltölulega ungt samfélag í samanburði við önnur Evrópuríki. Á 

skömmum tíma hefur samfélagið og vinnumarkaðurinn tekið stakkaskiptum. Í upphafi 

var Ísland landbúnaðarsamfélag og meirihluti landsmanna bjó í dreifbýli. Þorri 

þjóðarinnar stritaði við heyskap og fjárbúskap meðan auðlindir hafsins voru lítið og illa 

nýttar. Íslendingar voru sæmilega læsir upp til hópa og kunnu jafnvel skrift og einfaldan 

reikning. Erfitt var þó fyrir landsmenn að nýta þessa vitneskju sína og menntun til 

bættra lífskjara þar sem mikil fátækt og margvíslegar hindranir voru á vegi þeirra. 

Kirkjan, embættismenn og efnabændur réðu mestu á Íslandi og voru reglur samfélagsins 

sniðnar að miklu leyti eftir þeirra þörfum fremur en að með það að markmiði að þjóna 

hagsmunum almennings. Vistarbandið var skráð í íslensk lög en það fól í sér að 

almenningi var nánast bannað að búa frjálst og þurfti almúgafólk að ráða sig sem 

vinnuhjú á sveitabæjum til minnst eins árs í senn. Tilgangur vistarbandsins var að tryggja 

bændum ódýrt vinnuafl og að koma í veg fyrir samkeppni frá sjávarútvegi um vinnuaflið 

og stemma stigu við fólksfjölgun, þar sem vinnuhjú höfðu ekki leyfi til að ganga í 

hjónaband (Helgi Guðmundsson, 1998). 
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Íslenskt samfélag breyttist ekki mikið langt fram eftir 19. öld. Danir höfðu einokun 

á allri verslun á Íslandi sem hamlaði samfélags- og efnahagsþróuninni. Innréttingarnar 

svokölluðu var tilraun Dana til að iðnvæða landið og byggja upp Reykjavík sem 

höfðustað. Verksmiðjur af ýmsum toga voru settar á laggirnar, en slíkar tilraunir runnu 

fljótt út í sandinn, meðal annars vegna mótbyrs frá bændum (Lýður Björnsson, 1998). 

Sama ár og verslunarfrelsi fékkst 1854 hófu Íslendingar sjálfir útflutning á 

sjávarafurðum, sem markaði tímamót í íslensku atvinnulífi. Fyrsti togarinn í eigu 

Íslendinga kom til landsins árið 1905 og sjávarútvegurinn tók stökk til framfara. 

Sjávarútvegurinn varð fljótt arðbærari atvinnugrein en landbúnaðurinn og landsmenn 

fóru að gera sér grein fyrir þeirri tekjumiklu auðlind sem hafið var. Með tilkomu 

gufuaflsins hófst mikið framfaraskeið. Hægt var að nýta mannaflann betur en áður þar 

sem vélarnar léttu störfin. Tuttugasta öldin er oft kölluð öld sjávarútvegsins sem 

nútímavæddi íslenskt atvinnulíf og markaði í raun upphaf nútímans (Ágúst Einarsson, 

2016). 

 

3.4  Efnahagshrunið 

Þann 6. október 2008 ávarpaði Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, þjóðina í 

sjónvarpi og tilkynnti þann atburð sem sannarlega mætti telja tileinna af afdrifaríkustu 

atburða í sögu lýðveldisins. Íslensku viðskiptabankarnir voru gjaldþrota og 

efnahagskreppa var skollin á. Krónan féll um heilan fimmtung sama dag og fyrirtæki og 

stofnanir sem treystu á lán erlendis frá drukknuðu skyndilega í skuldasúpu. Hrunið hafði 

slæm áhrif á fjármál flestra fyrirtækja landsins. Þau fyrirtæki sem stóðu höllum fæti fyrir 

hrun áttu litla sem enga von um að ná sér á strik. Fyrirtæki sem voru í þokkalegri 

fjárhagsstöðu lentu í mikilli óvissu með framtíðina. Skuldir hækkuðu og fjármagn hvarf 

úr fórum þeirra (Guðni Th. Jóhannesson, 2009).  

Á tveggja mánaða tímabili, í janúar og febrúar, árið 2009 voru 149 íslensk 

fyrirtæki lýst gjaldþrota sem er 54% aukning frá fyrra ári. Helst voru það fyrirtæki í 

byggingarstarfsemi en einnig fjármálafyrirtæki sem lentu illa úti úr hruni 

fjármálakerfisins. Lítil þörf var á nýbyggingum án fjármagns og stóðu byggingarkranar 

ónýttir víða um borgina (Guðni Th. Jóhannesson, 2009).   
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3.5 Þróun síðasta áratugs 

Líkt og áður kom fram er umfang atvinnugreina sífellt að taka breytingum og eftirspurn 

þeirra eftir starfsafli getur breyst mikið yfir tíma. Tímabilið sem hér verður einblínt á er 

síðasti áratugur, eða árin 2008-2017. Lýsigögnin sem hér koma fram eiga við allt fólk á 

aldrinum 16-74 ára, með íslenskt ríkisfang, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Sami 

einstaklingur getur verið í fleiri en einu starfi. Á Mynd 4 má sjá hlutfallslega breytingu á 

fjölda starfsmanna í vissum atvinnugreinum frá árunum 2008-2017. Þróunin er sýnd fyrir 

þær atvinnugreinar sem hafa tekið hvað mestu breytingum; ferðaþjónustu, byggingar- 

og mannvirkjagerð og fjármálaþjónustu. 

 

Mynd 4: Hlutfallsleg breyting á starfandi vinnuafli eftir atvinnugreinum, 2008-2017 (Hagstofa Íslands, 
e.d.). 
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Fjölgun starfa hefur verið  mest mest innan ferðaþjónustunnar og hliðargreina hennar. 

Atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustunni spanna stóran hóp mismunandi starfa. Dæmi 

um slík störf eru t.d. akstur, leiðsögn og ýmisleg sala líkt og matarþjónusta og verslun til 

ferðamanna. Starfsmönnum í þessum greinum fer að fjölga jafnt og þétt frá árinu 2012, 

og virðist vöxturinn ná hámarki 2016 hjá þeim öllum nema hjá bókunarfyrirtækjum. 

Ríflega fjórföld aukning var í bókunarþjónustu og ferðaskrifstofum. Þetta virðist vera 

atvinnugrein í mikilli þenslu, en mikilvægt er að hafa hugfast að hér er aðeins um 

hlutfallslega aukningu að ræða. Lítil aukning er í heild- og smásöluverslun og 

sérfræðistörfum, svo sem vísindastörfum og öðrum störfum sem krefjast sérkunnáttu. 

Hlutfallsleg lækkun er í öðrum atvinnugreinum; byggingariðnaði, fjármálastarfsemi og 

landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum.  

3.6 Ferðaþjónusta og tengdar greinar 

Fjölgun ferðamanna til Íslands hefur verið mikil á undanförnum árum. Frá árunum 2007-

2017 fjórfaldaðist fjöldi ferðamanna til Íslands en fjöldi ferðamanna árið 2017 var 2,2 

milljónir (Ferðamálastofa, 2018). Ferðaþjónustan stendur frammi fyrir mörgum 

tækifærum og áskorunum. Almennt ríkir mikil bjartsýni um áframhaldandi uppgang 

greinarinnar þó ýmsir óttast að hápunktinum hafi verið náð. Töluleg gögn sýna að ekkert 

lát virðist vera á straumi ferðamanna hingað til lands. Ársaukning ferðamanna var 11% 

árið 2018, sem er mikil aukning í alþjóðlegu samhengi, þrátt fyrir að vera minnsta árlega 

aukning frá árinu 2010 (Íslandsbanki, 2018).  

Ferðaþjónustan hefur skapað mikinn arð og gríðarlegan fjölda nýrra starfa. Á 

Mynd 5 má sjá fjölgun starfa í ferðaþjónustu og störfum tengda atvinnugreininni. Mesti 

annatími er um sumarmánuðina en vegna skilvirkrar markaðssetningar og landkynningar 

er fjöldinn allur af ferðamönnum farnir að sækja á vetrarmánuðina, t.d. í svo kallaðar 

Norðurljósaferðir (Samtök Ferðaþjónustunnar, 2016). Því er varla lengur hægt að telja 

störf tengd ferðaþjónustunni árstíðubundin, þar sem aðsóknin verður sífellt jafnari yfir 

árið.  
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Mynd 5: Fjöldi starfandi í ferðaþjónustu, 2008-2017 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Starfskröftum ferðaþjónustunnar fjölgaði um 17.400 á árabilinu 2008–2017. Launafólk 

innan atvinnugreinarinnar hefur því næstum tvöfaldast á einum áratug. Á tímabilinu 

2011-2017 fjölgaði störfum á Íslandi um 40.000. Af þeim voru 39% störf í ferðaþjónustu, 

sem gefur glögga mynd af hve veigamiklu hlutverki ferðaþjónustan gegnir orðið í 

íslensku atvinnulífi. Þetta hlutfall er í raun hærra, þar sem þessar tölur taka ekki tillit til 

annarra afleiddra starfa tengdum ferðaþjónustu, svo sem í byggingariðnaði og verslun. 

Því má hæglega gera ráð fyrir að rúmur helmingur nýrra starfa á tímabilinu 2011-2017 

tengist ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti (Íslandsbanki, 2018). 

Samkvæmt úttekt Alþýðusambands Íslands á íslenskum vinnumarkaði, bendir 

flest til þess að hlutur starfa í ferðaþjónustu sé í raun enn meiri en kemur fram í 

vinnumarkaðsrannsrannsókn Hagstofu Íslands. Eins og áður hefur komið fram nær 

könnunin ekki til útlendinga sem eru starfandi hér á landi um stuttan tíma og eru því 

ekki með skráða búsetu hér á landi. Alþýðusambandið bendir á að útlendir starfsmenn 

séu að stórum hluta starfandi innan ferðaþjónustunnar og tengdra greina 

(Alþýðusamband Íslands, 2018). 
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3.7 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

Á meðan góðærinu stóð, var byggingariðnaðurinn í miklum blóma, sérstaklega  á 

höfuðborgarsvæðinu. Bæði var verið að byggja aragrúa nýrra íbúða og atvinnuhúsnæðis, 

s.s. hótela. Þegar kreppan skall á var ekki til nægt fjármagn til að klára þær byggingar 

sem voru sem voru ókláraðar þar sem meirihluti þeirra var fjármagnaður með erlendri 

lántöku. Erlendir og innlendir fluttu af landi brott sem gerði það að verkum að eftirspurn 

eftir nýju húsnæði hrapaði hratt. Byggingariðnaðurinn varð einna verst úti í kreppunni 

þegar kom að atvinnuleysi og uppsögnum. Þegar best lét fyrir hrun voru 18.400 manns 

starfandi við byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Næstu fjögur árin misstu 8.700 

starsmenn vinnuna, eða hátt í helmingur starfa innan greinarinnar (Alþýðusamband 

Íslands, 2016). 

 Frá árinu 2010 hefur umfang byggingariðnaðarins næstum því tvöfaldast, þrátt 

fyrir að eigi enn langt í land með að ná fyrri stærð. Starfsafl greinarinnar hafði aukist upp 

í 13.000 störf árið 2017, eða samsvarandi og var árið 2005. Ástæður uppgangs í 

byggingariðnaði stafar m.a. af auknum fjölda ferðamanna og almennri uppsveiflu í 

hagkerfinu. Einnig hefur þróun íbúafjölda haft mikil áhrif. Aðflutningur útlendinga sem 

og Íslendinga sem fluttu af landi brott næstu árum eftir hrun hefur aukist. Árið 2017 var 

fyrsta árið frá efnahagshruni sem fleiri Íslendingar fluttust til landsins en fluttu af landi 

brott. Eftirspurn eftir íbúðahúsnæði hefur í kjölfarið aukist, sem og eftirspurn eftir 

húsnæði fyrir ýmislega þjónustu (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

3.8 Fjármálaþjónusta 

Fyrir efnahagshrunið var fjármálastarfsemi vaxandi atvinnugrein. Umfang hennar og 

vöxtur fór hnignandi frá efnahagshruninu. Á síðasta áratug var 3.500 manna fækkun í 

störfum innan fjármálageirans, en starfandi við greinina voru 9.400 manns árið 2008 og 

ekki nema 5.900 árið 2017. Viðskiptabankarnir Glitnir, Landsbankinn og Kaupþing sáu sig 

knúnna til að segja upp fjölda starfsfólks, en það hafði þriggja til sex mánaða 

uppsagnarfrest þannig að uppsagnir tóku ekki gildi fyrr en 2009. Atvinnuleysi innan 

fjármálageirans hélt enn að vaxa næstu árin þar sem fyrirtæki voru að reyna eftir bestu 

getu að koma sér úr skuldum, m.a. með því móti að lækka launakostnað 

(Fjármálaeftirlitið, 2016). 
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 Fjármálamarkaðurinn hefur styrkst talsvert að nýju frá hruni en ýmsar áskoranir 

eru til staðar. Mikil endurskipulagning átti sér stað innan greinarinnar eftir 

efnahagshrunið. Reglum var breytt, eftirlit endurskilgreint og reglum varðandi stjórn og 

stjórnahætti breytt. Þessar breytingar hafa það að leiðarljósi að skapa traust á ný, bæði 

á innlendum markaði og erlendum. Langtímaáherslur á íslenskum fjármálamarkaði eru 

m.a. að stuðla að skilvirkara og áhættumiðaðra varúðareftirliti, auka gagnsæi, byggja 

upp öfluga innviði og auka áherslu á neytendamál. Helstu einkenni fjármálamarkaðarins 

í dag er fákeppni, samþjöppun og alþjóðleg samkeppni. Þessi þróun hentar stórum 

fyrirtækjum vel í því skyni að tryggja sér markaðsforystu, en hætt er á að minni fyrirtæki 

þurrkist út (Fjármálaeftirlitið, 2016).  

Á undanförnum misserum hefur verið ör þróun í fjármálatækni. Fjármálatækni 

felur í sér ýmislega fjármálaþjónustu, stóra sem smáa, sem byggir á upplýsingatækni og 

fer eingöngu fram í gegnum internetið eða snjalltæki. Fjármálaeftirlitið (e.d.) hefur mælt 

með þessari tækniþróun og býður það fyrirtækjum upp á ráðgjöf og aðstoð sem hyggjast 

fara þessa leið. Með þessu móti er auðveldara að sinna eftirliti og varðveita gögn 

rafrænt. Með bættri tækni og skilvirkum forritum sem sjá um hluta rekstursins, er hægt 

að minnka launakostnað og starfsmannahald. Draga má þá ályktun að hluti starfa í 

fjármálageiranum muni glatast með tilkomu fjármálatækninnar.  

3.9 Samantekt  

Ljóst er að miklar breytingar hafa verið í gangi á íslenskum vinnumarkaði eftir hrunið og 

á síðastliðnum árum. Sumar atvinnugreinar standa hallandi fæti á meðan aðrar fara ört 

vaxandi. Til að greina betur umfang atvinnugreina og stöðu þeirra, ber að líta á 

framleiðni þeirra í samhengi við aukningu eða fækkun starfsmanna. Mynd 6 sýnir 

framleiðni nokkurra atvinnugreina á vísitölugrunni ársins 2008.  
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Mynd 6: Framleiðni vinnuafls eftir atvinnugreinum, 2008-2017 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Athyglisvert er að sjá hvernig framleiðni nokkurra atvinnugreina eykst eftir 

bankakreppuna. Svo virðist sem fyrirtæki hafi náð að bregðast fljótt við samdrættinum. 

Aukin framleiðni síðustu ára sýnir fram á aukin hagvöxt og heildarframleiðni er að 

aukast.  

 Vöxtur ferðaþjónustunnar kemur skýrt fram í framleiðnitölum. Vöxtur hefur 

verið nær stöðugur frá 2008 og aukist í vaxandi mæli á síðustu árum. Byggingarstarfsemi 

og mannvirkjagerð er sú atvinnugrein sem hefur yfir höfuð sveiflast mikið í framleiðni. 

Nú virðist framleiðni atvinnugreinarinnar hafa náð einhverri fótfestu og er að aukast 

jafnt og þétt. Hlutfallsleg minnkun vinnuaflsnotkunar má skýra að hluta til með fjölgun á 

erlendu vinnuafli, sérstaklega í byggingariðnaði. Stór hluti erlends vinnuafls starfar á 

vegum starfsmannaleiga og eru starfsmenn því ekki í þjóðskrá. Rannsóknir á vegum 

Hagstofu Íslands og Vinnumálastofnunar ná aðeins til þeirra sem hafa fasta búsetu hér á 

landi. Mikill samdráttur er í fjármálaþjónustu og framleiðnin hefur minnkað um nærri 

40% á síðustu árum. Helsta skýringin bak við það er þróun vergra þátttekna í 
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fjármálagreinum eftir hrunið. Eins og áður kom fram hefur verið mikil fækkun 

starfsmanna innan þessa sviðs. Það gæti leitt til aukinnar framleiðni á næstu árum. 

Framleiðni óx um rúm 5% frá árunum 2015-2017 svo aukin framleiðni í greininni er 

trúlega til framtíðar. 

 Sé aðeins litið til þróunar síðustu ára í þeim þremur atvinnugreinum sem teknar 

eru hér fyrir, má sjá að störfin sem hafa verið að aukast í samfélaginu eru mest allt störf 

tengd þjónustu og iðnaði. Á Mynd 7 má sjá mismuninn á framboði starfa frá árunum 

2013-2017. Á þessum fjórum árum hafa aukist 2.200 störf á sviði byggingariðnaðar og 

yfir 10.000 störf á vegum ferðaþjónustunnar. Samtals aukning starfa í öllum 

atvinnugreinum á tímabilinu voru 19.000 störf.  

 

 

Mynd 7: Breyting á framboði starfa, 2013-2017 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þróun starfa á vinnumarkaði ber skýr merki um að hápunkti hagsveiflunnar hafi verið 

náð. Árið 2017 drógst atvinnuþátttaka lítillega saman og allt bendir til þess að farið sé að 

hægja á vexti. Aukning fjölda launafólks í ferðaþjónustunni hefur verið gríðarstór en á 

síðustu árum er farið að hægja á fjölguninni.  
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4 Menntun 

Menntun leggur grunnin að því hvaða atvinnu einstaklingur ætlar sér að starfa við. 

Menntun gegnir því hlutverki að undirbúa einstaklinginn fyrir þátttöku hans í 

atvinnulífinu. Samkvæmt hagfræðinni gagnast menntun einnar manneskju samfélaginu 

öllu og því er talið afar mikilvægt fyrir þjóðfélög að fjárfesta í menntakerfinu (Þorvaldur 

Gylfason, 2001). Menntun eykur hagvöxt samfélagsins til langs tíma þar sem menntun 

er fjárfesting í mannauði sem getur miðlað visku sinni áfram, hvort sem það sé á 

vinnumarkaði eða til aðra einstaklinga (Mankiw og Taylor, 2014).  

Allir einstaklingar eiga að hafa rétt til þess að mennta sig og hafa jöfn tækifæri til 

menntunar. Í 26. ákvæði mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu Þjóðanna stendur: 

Allir eiga rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti á 

grunnskóla- og undirstöðustigum. Grunnskólamenntun skal vera 

skylda. Starfsmenntun og sérmenntun skal standa öllum til boða og 

háskólamenntun vera öllum jafnfrjáls á hæfnisgrundvelli. 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1948) 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna hefur þjónað því hlutverki að vera 

helsta fyrirmynd alþjóðlegra mannréttindasáttmála, og þá aðallega í Evrópu. Íslenska 

stjórnarskráin tekur mið af mannréttindayfirlýsingunni. Í annari málsgrein 76. greinar 

segir að „öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt 

hæfi“ (Alþingi, 2018). Aðgangur til náms er rúmur á Íslandi og almennt gildir sú regla að 

allir eigi að hafa jafnan rétt til náms (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

 Íslenska menntakerfið er byggt upp á fjórum skólastigum; leikskóla, grunnskóla, 

framhaldsskóla og háskóla. Lögum samkvæmt ríkir skólaskylda og er öllum börnum á 

aldrinum 6-16 ára skylt að sækja grunnskólanám í tíu ár. Að skólaskyldu lokinni standa 

einstaklingar frammi fyrir því vali að mennta sig frekar ef þeir svo kjósa, ellegar að fara á 

vinnumarkaðinn. Þeir sem kjósa að halda menntun sinni áfram geta innritað sig í 

bóknám í framhaldsskóla og í framhaldinu í háskóla eða í iðnnám og aðra 

starfsmenntun. Flestir framhaldsskólar á Íslandi eru ríkisreknir og því gjaldfrjálsir sem 

opnar möguleika fyrir fólk úr öllum stéttum að útskrifast með próf úr framhaldsskóla 

(Stjórnarráðið, 2002). 
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4.1 Háskólamenntun 

Í dag eru sjö háskólar starfræktir á Íslandi. Háskólar starfa sem sjálfstæðar mennta- og 

rannsóknastofnanir og eru tveir þeirra einkareknir en aðrir eru ríkisreknir. Ýmsar 

sérhæfðar námsleiðir krefjast þess af umsækjendum að þeir þreyti inngöngupróf eða 

uppfylli ákveðnar fyrirfram settar kröfur. Annars gildir sú almenna regla að þeir sem séu 

með stúdentspróf eiga rétt á að sækja grunnnám á háskólastigi. Öflugt háskólastarf er 

almennt talin ein helsta meginstoð fjölbreytts efnahagslífs og stöðugleika. Því er 

mikilvægt að stuðla að bættum gæðum náms, kennslu og rannsókna, en einnig gæta 

þess að námsframboð séu í samræmi við þarfir atvinnulífsins (Stjórnarráðið, e.d.). 

Námsframboð hefur aukist til muna í íslenskum háskólum í takt við 

tækniframfarir og alþjóðavæðingu. Á tímabilinu 1999-2004 fjölgaði nýjum námsleiðum 

um 96 leiðir. Sífellt bætast við nýjar námsleiðir í takt við breytingar í atvinnulífi og sífellt 

aukinn fjölda nemenda í háskólum (Ríkisendurskoðun, 2004).   

4.2  Iðn- og starfsmenntun 

Engar sértækar aðgangskröfur eru til staðar til þess að fá inngöngu í flest allt iðn- og 

starfstengt nám á Íslandi. Unnt er að velja á milli fjölmargra iðngreina sem veita ýmiss 

konar starfsréttindi. Um 60 löggildar starfsgreinar eru nú til á Íslandi sem skiptast í átta 

meginflokka. Starfsgreinar innan iðnnáms eru þó hátt í 90 talsins, en í rúmum 20 þeirra 

er hægt að fá starfsleyfi án þess að hafa öðlast tilskilin réttindi. Í flestum greinum er 

hægt að taka sveinspróf samhliða námi til stúdentsprófs í framhaldsskóla. Einnig er 

hægt að innrita sig í iðnnám að stúdentsprófi loknu. Um tuttugu framhaldsskólar víða 

um land bjóða upp á iðnnám og annað starfstengt nám. Sá möguleiki er einnig til staðar 

að taka iðnnám á háskólastigi og í sérstökum starfsnámsskólum (Gestur Guðmundsson, 

1993). 

4.3 Þróun menntunarhópa 

Háskólamenntuðu fólki hefur fjölgað umtalsvert á undanförnum síðustu áratugum. 

Aldrei hafa brautskráningar úr Háskóla Íslands verið fleiri en vorið 2012, en þá 

útskrifuðust 1.899 stúdentar úr grunnnámi og framhaldsnámi. Ári áður útskrifuðust 

1.816 frá sama skóla (mbl.is, 2012). Metskráning var í háskólanám haustið 2018, en 

fjölgun umsókna í grunnnám og framhaldsnám var 12% á milli ára (Hagstofa Íslands, 
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e.d.). Þessi aukning á rætur sínar að rekja að einhverju leyti til aukins áhuga á 

háskólanámi annars vegar, og hins vegar má rekja þessa fjölgun til styttingu náms til 

stúdentsprófs. Eins og sést á Mynd 8 er aukning brautskráðra nemenda á háskólastigi 

mikil. Tiltölulega fleiri konur en karlar hafa verið í meirihluta brautskráðra um þó 

nokkurt skeið, líkt og gerist í öðrum OECD löndum. Augljóst er samkvæmt Mynd 8 að 

háskólamenntun er að verða eftirsóttari meðal fólks eftir hverju árinu sem líður og 

framboð náms eykst í takt við það. 

 

Mynd 8: Brautskráningar á háskólastigi og doktorsstigi eftir kyni (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þrátt fyrir greiðan aðgang að iðnmenntun hér á landi hefur aðsókn að iðnnámi ekki verið 

í réttu hlutfalli við framboðið. Rúmlega 500 nemendur útskrifast með sveinspróf á ári 

hverju, en það eru rétt um 12-14% af þeim sem útskrifast úr framhaldsnámi. Eins og sjá 

má á Mynd 9 er hefur fjöldi þeirra sem hafa lokið sveinsprófi verið að mestu stöðugur 

frá árinu 2001, eða rétt yfir 500 nemendur að jafnaði á ári. Öðru máli gegnir með fjölda 

þeirra sem útskrifast hafa með stúdentspróf á sama tímabili. Taka verður mið af því að 

mannfjöldi hefur aukist um 50.000 íbúa frá árunum 2001-2016. Draga má þá ályktun að 

nemendur kjósi fremur að þreyja hefðbundið stúdentspróf fremur en að velja iðnám 

sem lýkur með sveinsprófi. 
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Mynd 9: Brautskráningar með stúdentspróf og sveinspróf 2001-2016 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2000) kom í ljós að 71% svaranda áleit að 

foreldrar þeirra bæru þær væntingar til þeirra að taka stúdentspróf frekar en starfsnám 

og iðnnám, en rannsóknin sneri að undirbúningi á náms- og starfsvali. Önnur víðamikil 

rannsókn var framkvæmd á námsgengi nemenda sem allir voru fæddir á árinu 1975. 

Úrtakið var allir Íslendingar á landinu fæddir á þessu ári. Rannsóknin stóð yfir í 8 ár frá 

árunum 1991-1999, en árið 1991 var þessi árgangur að ljúka samrændu prófunum. 

Niðurstöður leiddu í ljós að 80% nemenda töldu það mikilvægt fyrir foreldra sína að þeir 

myndu klára stúdentspróf. Tengsl voru milli menntunar foreldra og þátttakenda. Þar að 

auki kom í ljós að um helmingur þátttakenda kusu verklegt nám fram yfir bóklegt. 

Niðurstöður sýndu fram á það að meirihluti nemenda væru að velja að taka 

stúdentspróf, þrátt fyrir að líka betur við verklegt nám. Rannsakendur telja að það séu 

sterk áhrif frá foreldrum og kröfum sem þau setja til barna sinna sem veldur þessari 

ákvörðun (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

 Sigurður Hannesson (2017), framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, segir að 

skortur á iðnmenntuðu fólki á Íslandi sé áhyggjuefni. Víðar í Evrópu er hlutfall þeirra sem 

skrá sig á starfsnámsbrautir hátt upp í 50% meðan það loðir við 14% á Íslandi. Sigurður 

vill meina að þurfi að bæta fjármagni til verknámsskóla, en framar öllu þarf 

viðhorfsbreyting að eiga sér stað í íslensku samfélagi til iðnmenntunar. Meistaraverkefni 

Eddu Björk Kristjánsdóttur (2016) fjallaði um ímynd fólks til iðngreina og var rannsókn 
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framkvæmd á viðfangsefninu. Valdar voru þrjár iðngreinar og þrjár háskólagreinar. 

Notast var við spurningakannanir og rýnihópa til að mæla ímynd þátttakenda á þessum 

tilteknum greinum. Niðurstöður sýndu að iðngreinarnar komu út með neikvæðari ímynd 

en þær sem kenndar eru í háskóla. Þátttakendur tengdu iðngreinar við óhreinleika, 

erfiði og fúsks. Einnig skoruðu þær lágt í tengingu við orðin greind, metnaður og virðing. 

Starfsgreinar háskólanna komu jákvæðari út varðandi viðhorf og ímynd þeirra. Þessar 

niðurstöður styðja við skoðun Sigurðar á málefninu og draga má þá ályktun að þessi 

neikvæða ímynd iðngreina sé að aftra nemendum að velja sér þann farveg að 

iðnmennta sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

5 Þróun atvinnuleysis 

Atvinnuleysi hafði haldist stöðugt á Íslandi lengi, þar til að efnahagshrunið 2008 skall á. 

Frá árunum 1991-2009 var mælt atvinnuleysi á bilinu 2-5%, sem telst vera mjög lágt í 

alþjóðlegum samanburði og mun lægra en í flestum OECD aðildarríkjunum. Árið 2009 

rauk atvinnuleysi upp í 7% og náði sínum hæstu hæðum árið 2010, með atvinnuleysi 

upp á 8%. Var það helst ómenntað fólk sem varð atvinnulaust, en var það einnig stærsti 

hópur atvinnulausra fyrir hrunið (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2014). Árið 2017 mældist 

atvinnuleysi aðeins 3%. Ljóst er að ástandið hefur batnað á vinnumarkaði eftir áhrif 

efnahagshrunsins.  

Jöfn aukning hefur verið á hlutfalli atvinnulausra á miðjum vinnualdri síðastliðnu 

ár. Á sama tíma hefur atvinnuleysi ungs fólks verið að lækka á síðustu árum. Lítil 

breyting hefur verið á atvinnuleysi hjá eldra fólki, eða fólki eldra en 50 ára, á síðustu 

árum. Hefur hlutfall þeirra haldið sér í kringum 24% síðastliðnu ár. Aukning atvinnuleysis 

fólks á miðjum aldri og lækkun atvinnuleysis hjá ungu fólk má tengja við þróunina sem 

hefur verið á vinnumarkaði síðustu ár. Ungt fólk sem er nýstigið á vinnumarkaðinn er 

líklegra til að taka að sér þjónustustarf en aðillar sem búa yfir starfsreynslu. Því eru 

hlutfallslega fleiri störf í boði fyrir reynslulitla einstaklinga sem eru að taka sín fyrstu 

skref á vinnumarkaði.  

5.1 Atvinnuleysi eftir menntunarstöðu 

Menntakerfið og menntunarstig einstaklinga hefur mikil áhrif á stöðu fólk á 

vinnumarkaði. Þeir sem ekki mennta sig eru flestir í ófaglærðum störfum sem eru oftar 

en ekki láglaunastörf. Þeir sem eru með háskólagráðu sitja meira í hálaunastörfum sem 

oftast krefjast einhverrar hæfni. Iðnmenntaðir einstaklingar eru öruggir á vinnumarkaði 

og fá störf við sitt hæfi (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2014). 

Menntunarstig vinnuaflsins hefur hækkað töluvert síðasta áratuginn. Hlutfall 

starfandi fólks með háskólamenntun jókst um 8,6% frá árunum 2007-2016. Hlutfall 

þeirra með grunnmenntun hefur aftur á móti lækkað um 9,1%. Það gefur því augaleið að 

samsetningin á vinnumarkaði er að breytast. Aukin menntun landsmanna er þjóðinni 

allri til bættra hagsmuna og hefur jákvæð áhrif á allt hagkerfið (Þorvaldur Gylfason og 

Gylfi Zoega, 2003). Of mikið framboð menntunarfólks getur þó leitt til ósamræmis á 
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framboði og eftirspurn starfa á vinnumarkaði. Hlutfall háskólamenntaðra hefur aukist 

mikið síðustu ár, á meðan þjónustu- og verslunarstörf hafa verið að aukast á 

vinnumarkaðnum (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

Á Mynd 10 kemur ósamræmi menntunar landsmanna og þróun 

vinnumarkaðarins skýrt í ljós. Atvinnuleysi háskólamenntaðra eykst á meðan 

atvinnuleysi grunnskólamenntaðra minnkar. Sumar deildir innan háskólans eru vinsælli 

en aðrar sem útskýrir einnig þetta misræmi milli starfa og menntunar. Fjöldi 

háskólanema er mestur í þeim greinum sem fjölgun starfa er lítil eða jafnvel fari 

minnkandi. Það eru helst félagsfræði, lögfræði og viðskiptafræði (Alþýðusamband 

Íslands, 2018). 

 

 

Mynd 10: Menntunarstig atvinnulausra, 2008-2017 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

5.1.1 Ofmenntun 

Jason Már Bergsteinsson (2015) rannsakaði hvort ofmenntun væri um að ræða á 

vinnumarkaðnum. Kallast það ofmenntun þegar menntaður einstaklingur getur ekki nýtt 

sérþekkingu sína úr námi, í því starfi sem hann er í eða getur fengið. Þessar aðstæður 

geta orsakast af ýmsum þáttum. Ástand vinnumarkaðarins getur verið þannig á sig 
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komið að offramboð er á menntuðum einstaklingum og viðeigandi störf eru ekki í boði 

fyrir alla (Quintini, 2011). Jason komst að þeirri niðurstöðu að um 19,3% þátttakenda 

voru ofmenntaðir á vinnumarkaði. Tengsl voru á milli ofmenntunar og 

háskólamenntunar af hugvísindasviði, þar sem nemendafjöldi er mestur.  

5.1.2 Atgervisflótti 

Vísbendingar benda á aukinn atgervisflótta íslenskra landsmanna. Atgervisflótti, eða 

spekileki, er þegar einstaklingar flytja frá einu landi til annars í leit að betri vinnu og 

kjörum. Þegar einstaklingar ákveða að gera svo, leiðir það af sér efnahagslegan kostnaði 

fyrir það land sem flutt er frá. Þegar menntaðir einstaklingar flytjast úr landi taka þeir 

reynslu sína, menntun og vitneskju með sér og nýta hana annars staðar til góða. 

Atgervisflótti er mestur þar sem atvinnutækifæri skortir. Oft eru þetta hópar úr 

tilteknum menntagreinum, líkt og hefur gerst með íslenska lækna (Páll Rafnar 

Þorsteinsson, 2006). Einnig þekkist að stórar fylkingar flytja landi brott, en er það 

þekktara fyrirbæri í þróunarlöndum (Çaglar Özden og Maurice Schiff, 2006).  

 Brottflutningur Íslendinga síðustu ára hefur verið um 3.000 manns, en náði 

algjöru hámarki árið 2015. Hátt upp í 4.000 einstaklingar með íslenskt ríkisfang fluttust 

þá úr landi. Árið 2015 var ekki slæmt ár efnahagslega séð og atvinnuleysi nam 4%. 

Möguleg skýring landflóttans getur verið aðstæður á vinnumarkaði eins og áður hefur 

verið gert greinarskil á. Sú einhæfa fjölgun starfa síðustu ár hefur leitt til aukins 

atvinnuleysis háskólamenntaðra og vísbendingar benda til þess að það sé sá hópur sem 

fer af landi brott (Alþýðusamband Íslands, 2016). 
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6  Lokaorð 

Íslenskur efnahagur og atvinnulíf hefur náð sér nokkuð vel á strik eftir efnahagshrunið 

sem dundi yfir haustið 2008. Aukinn straumur ferðamanna hefur gegnt þýðingarmiklu 

hlutverki í uppbyggingu efnahagsins. Ferðaþjónusta er orðin stærsta og mannfrekasta 

atvinnugreinin á Íslandi. Störfum innan greinarinnar hefur fjölgað um 17.800 og 

framleiðni er meiri en í öðrum atvinnugreinum. Byggingariðnaðurinn virðist einnig vera 

á uppleið og hefur starfsafl greinarinnar aukist jafnt og þétt á síðustu árum.  

Atvinnuþátttaka er mikil og sömuleiðis fjöldi unninna vinnustunda. Þrátt fyrir það er 

framleiðni aðeins í meðallagi í samanburði við önnur Evrópuríki. Mörg fyrirtæki hafa 

tekið upp á því að færa framleiðsluna sína út fyrir landsteina. Stærð íslensk markaðar er 

ekkert að státa sig af og útskýrir það m.a. lága framleiðni í þjónustu. Langtímamarkmið 

Fjármálaeftirlitisins er að byggja upp traust á erlendum og innlendum markaði. Með 

auknu trausti erlendis frá hefur Ísland tækifæri til verslunar og viðskipta erlendis sem 

myndi bæta hagvöxtinn til framtíðar.  

Ljóst er að nóg af framboð atvinnu er nægjanleg á Íslandi en misræmi er á milli 

framboðs vinnu og framboðs innlend vinnuafls. Meirihluti nýrra starfa eru störf sem 

krefjast síður háskólamenntunar eða sérhæfingar. Því hefur atvinnuleysi meðal 

háskólamenntaðra aukist á síðustu árum, á meðan atvinnuleysi hjá 

grunnskólamenntuðu fólki hefur minnkað. Atvinnuleysi hjá iðnmenntuðu fólki hefur þó 

staðið í stað og sama má segja um aðsókn í iðnnám.  

Aukning háskólamenntaðra virðist vera í stöðugum vexti og velta má fyrir sér hvort 

ríkisstjórn þurfi að setja hömlur á vissar greinar háskólanáms, sé vinnumarkaðurinn ekki 

að mæta framboði vinnuaflsins. Mikið hefur verið um brottflutning íslenskra 

ríkisborgara síðustu ára og margt bendir til þess að þetta séu háskólamenntaðir 

einstaklingar í stórum stíl. Það er mikið áhyggjuefni fyrir atvinnulíf og efnahag þegar 

atgervisflótti eykst og nauðsynilegt að gera ráðstafanir fyrir því að það eykst ekki til 

hlítar. Augljóst er að menntun og vinnumarkaður eru ekki að þróast í takt og haldi sú 

þróun áfram gæti það orsakast í stöðnun á þróun innviða þar sem háskólamenntaða 

starfsaflið hefur frekar hvata til að flytja erlendis. Þá yrði tap samfélagsins gríðarlegt. 
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