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Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki 

hérlendis né erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðra, nema þar sem annað 

kemur fram og þar vísað til skv. heimildaskráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og 

heimildaskrá. 

Með undirskrift okkar staðfestum við og samþykkjum að við höfum lesið siðareglur og reglur 

Háskólans í Reykjavík um verkefnavinnu og skiljum þær afleiðingar sem brot þessara reglna 

hafa í för með sér hvað varðar verkefni þetta. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni fyrir BSc gráðu í Hagfræði með áherslu á fjármál við Háskólann 

í Reykjavík. Um er að ræða 12 ECTS-eininga verefni um ofmenntun og áhrif hennar á 

íslenskt samfélag. Leiðbeinandi minn við gerð þessarar ritgerðar var Freyr Halldórsson. Ég 

vil þakka föður mínum fyrir prófarkarlestur við ritgerð þessa, og Frey Halldórssyni 

sömuleiðis fyrir mikla hjálp. 
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Útdráttur 

Á síðustu árum hefur áhugi á ofmenntun sem viðfangsefni og mögulegu samfélagslegu og 

hagrænu vandamáli kviknað meðal hagfræðinga. Á Íslandi er hærra hlutfall ungs fólks í 

háskóla en í nokkru öðru ríki og því má telja líklegt að hér sé ofmenntun á vinnumarkaði. 

Lítið hefur þó verið um rannsóknir á áhrifum ofmenntunar og hvort hún teljist vera meiri hér 

á Íslandi en í öðrum ríkjum. Erfitt er að finna gögn um alþjóðlegan samanburð. 

 

Rannsóknir sýna að Ísland stendur sig tiltölulega vel þegar kemur að ofmenntun er upp er 

staðið. Ofmenntun á Íslandi er mjög lág en fer vaxandi. Ofmenntun á Íslandi stafar að mestu 

leyti af misræmi á vinnumarkaði. Er litið er á áhrif ofmenntunar á Íslandi eru þau hverfandi 

lág fyrir Íslendinga sem einstaklinga, en hærri fyrir íslenska hagkerfið í heild. Lítið misvægi 

er á menntun Íslendinga og þörf hagkerfisins fyrir menntun. Menntakerfið á Íslandi stendur 

sig vel í að halda ofmenntun í skefjum miðað við önnur lönd, og er vel í stakk búið til að 

takast á við ofmenntun í framtíðinni. 
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Inngangur 

Menntun er hornsteinn nútímahagkerfa og Ísland er engin undantekning. Er rætt er um stöðu 

menntamála á landinu er það sjálfgefið að aukið menntunarstig meðal þjóðarinnar sé ávallt af 

hinu góða. Aukið aðgengi að menntun er sjálfkrafa talið jákvætt af stjórnmálamönnum og 

öðrum, og er rætt er um hagkerfi framtíðarinnar er aukin menntun alla jafna nefnd meðal 

helstu forsendna til að Ísland geti blómstrað þar. Menntun er orðin svo fest í huga fólks sem 

allra meina bót að ríkisstjórn Íslands hefur meira að segja boðið stúdentum sem þjást af 

fjárskorti vegna COVID-19 upp á sérstök námskeið um sumarið til uppbóta í stað reiðufjár. 

Af umræðunni að dæma virðist sem öll vandamál geti verið leyst með því einu að auka 

menntun. En getur verið að ekki öll menntun sé af því góða?  

Á síðustu árum hefur komið upp umræða um nýtt hugtak sem nefnt hefur verið „ofmenntun“. 

Lýsir það í grófum dráttum því ástandi þegar fleiri einstaklingar eru að mennta sig en 

þjóðfélagið hefur þörf fyrir eða jafnvel getu til að standa undir (Chevalier 2003). Menntun á 

því stigi er ekki einungis án samfélagslegs ábata, heldur getur hún jafnvel verið mein fyrir 

einstaklinginn og samfélagið (Leuveen og Oosterbeek, 2011). Ísland, sem hefur hæsta hlutfall 

háskólamenntaðs ungs fólks innan OECD-ríkja (OECD, 2014), ætti samkvæmt því að vera 

það land sem hættast er til að lenda í slíku ástandi. Þá hefur Ísland öðruvísi menntakerfi en 

önnur lönd, þar sem nemendur eru bæði mun líklegri til þess að falla úr námi á 

menntaskólastigi, en einnig mun líklegri til þess að útskrifast með háskólagráðu á 

Bachelorsstigi en önnur lönd innan OECD (Karlsson, Sigurðsson, Halldórsson, og Farestveit, 

2018). Hagkerfið er því meira lagskipt milli grunnmenntaðra án stúdentsprófs og 

hámenntaðra með háskólagráðu, með mun smærri hóp meðalmenntaðra með stúdentspróf en 

án háskólagráðu en tíðkast í öðrum þróuðum löndum. Þá vaknar spurningin hvort ofmenntun 

sé almennt vandamál eða séríslenskt vegna einstakra aðstæðna. 

Menntun hefur ekki endilega sömu áhrif á einstaklinga og þjóðfélagið í heild, frá hagrænum 

sjónarhóli. Einstaklingur getur fetað menntaveginn, fengið sér gráðu og nýtt hana til að auka 

sínar eigin tekjur, en ekki er þar með sagt að tekjur þjóðarbúsins aukist að sama skapi. 

Ofmenntun getur skapað vandamál fyrir þjóðarhag, en áhrifin geta verið einskorðuð við lítinn 

hluta einstaklinga sem ofmenntaðir eru. Ekki er hægt að gefa sér að sá ábati sem hvetur 

einstaklinginn til að fara í nám sé sá sami fyrir þjóðfélagið til að vilja hann í nám.  

Mikilvægast er að skilja hagræn áhrif menntunar á bæði einstaklinginn og þjóðarbúið til þess 

að finna út hvað hvetur og letur fólk til menntunar.Menntun hefur einnig áhrif á komandi 
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kynslóðir sem birtast til mjög langs tíma og sem ekki er oft gert ráð fyrir. Flestar rannsóknir á 

börnum menntaðra einstaklinga sýna að þau eru betur menntuð, með hærri tekjur, og 

heilbrigðari en börn þeirra sem ekki hafa sömu menntun, svo nefnt sé dæmi (Duflo, 2000). 

Núverandi áætlanir mennta- og menningarmálaráðuneytis eru aðeins gerðar til þriggja ára 

(Stjórnarráðið, e.d.), sem er varla nógu langt til að aðlaga eftir áhrifum til langs tíma, hvað þá 

yfir kynslóðir. Bendir það til að menntamálastefna sé kannski ekki nógu vel búin til að takast 

í stakk við vandamál framtíðarinnar (Karlsson, Sigurðsson, Halldórsson, og Farestveit, 2018). 

Menntun er ekki einskorðuð við þann einstakling sem aflar hennar, heldur hefur hún áhrif á 

afkomendur menntaðra einstaklinga. Vitað er að fyrir hvert ár af menntun sem 

meðalmanneskjan aflar sér eykst meðalmenntun barna þess um u.þ.b. 0,6 ár (Akhresh, Halim, 

og Kleemans, 2018), sem eykur svo tekjur og framleiðni barnanna að sama skapi að öllu öðru 

gefnu. Þá hefur aukin menntun foreldra, sérstaklega kvenna, neikvæð áhrif á fjölda 

barneigna. Börnin verða betur sett, en þau veerða færri, og þó framleiðni og mannauður 

þeirra muni aukast þökk sé foreldrum þeirra mun ættingjum menntaðra fjölskyldna fækka, og 

æ færri ungmenni verða til staðar fyrir eldri borgara innan þjóðfélagsins. Framleiðnin eykst, 

sem er gagnlegt fyrir einstaklinginn, en hætta er á að framleiðsla minnki á móti, sem getur 

verið skaðlegt fyrir samfélagið. Þar sem valið um að feta menntaveginn, og (vonandi) seinna 

meir að eignast börn liggur hjá einstaklingum, er mögulegt að hér komi fram hin sígilda saga 

um harmleik almenninganna, að einstaklingar endi með því að vinna gegn sínum eigin 

hagsmunum með því einu að reyna að vinna að þeim.  

Hagfræðingar líkt og Róbert Farestveit sem rannsakað hafa hagræn áhrif menntunar hafa 

talað fyrir því að menntakerfið þurfi að breytast verulega til að tryggja að nemendur séu 

undirbúnir fyrir vinnumarkað framtíðarinnar. Niðurstöður rannsókna Vinnumálastofnunar 

segja að vanmenntun, ekki ofmenntun, muni verða aukið vandamál í framtíðinni eftir því sem 

þörf atvinnulífsins fyrir menntun breytist (Karlsson, Sigurðsson, Halldórsson, og Farestveit, 

2018). 

Í nútíðinni virðist ofmenntun vera stærra vandamál. Þar sem Ísland hefur eitt hæsta hlutfall 

háskólamenntaðra ungmenna mætti halda að Ísland myndi einnig hafa hærra hlutfall 

ofmenntaðra. Ætti ofmenntun því að vera stærra vandamál fyrir Ísland en aðrar þjóðir. En er 

það raunin?  
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Fræðileg umfjöllun 

Menntun er hornsteinn þeirrar miklu velsældar sem hefur skapast í hagkerfum þróaðra ríkja á 

síðustu öld. Rannsóknir frá öllum heimshornum, frá Bandaríkjunum til Indónesíu hafa sýnt 

fram á að aukin menntun hefur mikil jákvæð áhrif á bæði tekjur og framleiðni einstaklinga, 

og eftir því sem menntunarstig samfélags eykst verður það ríkara og þróaðra fyrir vikið. Má 

þar nefna rannsóknir Card (2001) og Duflo (2001) seem meðal mikilvægustu rannsókna á 

þeirri fylgni á síðustu árum, og rannsóknir norsku vinnumálastofnunarinnar (Bhuller, 

Mogstad, og Salvanes, 2011). Eins á við um Ísland, en aukin menntun hefur verið lykilþáttur 

í sókn Íslands frá því að vera meðal fátækustu landa Evrópu í byrjun síðustu aldar yfir í eitt 

þeirra ríkustu (Bergsteinsson et al. 2018). 

Rannsóknir á ábata menntunar 

Ef litið er á uppgang menntunar á síðustu öld sést þróun sem á sér engan sinn líka í sögunni. 

Fyrir hundrað árum síðan komst vart einn tíundi hluti fólks á Vesturlöndum í framhaldsskóla 

(Herrnstein og Murray, 1994). Í dag er það innan við einn tíundi hluti fólks sem fer ekki í 

framhaldsskóla. Sömuleiðis hefur háskólamenntun breyst úr því að vera aðgengileg ekki 

nema einu prósenti fólksfjöldans í að vera aðgengileg nær öllum (Herrnstein og Murray, 

1994). Nær þriðjungur allra íbúa OECD-landa útskrifast úr háskóla (OECD, 2015). Á Íslandi 

er þessi tala enn hærri, eða um 44% fólksfjöldans (Hagstofan, 2019d). Af þeim er um 10% 

fólksfjöldans með meistaragráðu eða meira (Hagstofan, 2019d). 

Segja má að hlutverkið sem stúdentsprófið gegndi fyrir hundrað árum í hinum vestræna heimi 

hefur færst til meistaragráðunnar í dag. Jaðarmenntunarstig ungmenna hefur stokkið yfir 5 ár 

af námi, frá framhaldsskólanum til framhaldsnáms, og hagkerfi hins þróaða heims hefur með 

því farið úr því að vera vart iðnvætt í að verða póst-iðnvætt þjónustuhagkerfi. Það sem áður 

taldist undantekningarvert er nú staðallinn, bæði í tekjum og menntun. Fyrir vikið varð það 

meðtekin sannindi innan menntahagfræði að aukin menntun myndi leiða til aukins hagvaxtar 

og framleiðni. 

Með hraðri aukningu á almennu menntunarstigi vaknar upp spurningin hvort áhrif aukinnar 

menntunar séu ávallt eins, óháð stigum menntunar. Myndu áhrif af hraðri fjölgun 

háskólanema vera þau sömu og áhrif af fjölgun framhaldsskólanema? Á sjöunda og áttunda 

áratug 20. aldar fóru hagfræðingar að geta sér að svo væri ekki (Leuveen og Oosterbeek, 

2011; Jason Már Bergsteinsson, 2015). Gögn sýndu að ábati af háskólanámi fór lækkandi 

milli ára eftir því sem fleiri fóru í háskóla, frá 40 prósenta tekjuaukingu niður í 32 prósent 
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(Leuveen og Oosterbeek, 2011). Þar með fæddist sú kenning að beint neikvætt samband væri 

á milli menntunarstigs og ábata menntunar fyrir einstaklinga, sérstaklega fyrir 

háskólamenntun. Rannsóknir á ábata af menntun frá vinnumálastofnun Noregs segja að 

tekjuaukingin af aukinni menntun sé um 9% fyrir hvert ár að meðaltali (Bhuller, Mogstad, og 

Salvanes, 2011), eða um 29% yfir þrjú ár, en það miðar við menntun í heild, óháð stigi 

menntunar. 

Flestar rannsóknir sýna að ábatinn af námi hækkar eftir því sem á hærra stig menntunar er 

komist, en á móti kemur að ábatinn af sama stigi menntunar fer lækkandi milli ára (Patrinos 

og Psacharopoulos, 2011). Svipar þetta til niðurstaðna rannsókna Leuveen og Oosterbeek 

(2011). Svo virðist sem að niðurstöður styðji við þá kenningu að aukið samfélagslegt 

menntunarstig sé að ýta undir ofmenntun og þar með draga niður meðalábata af menntun. En 

fylgni er ekki það sama og orsakasamband (e. correlation doen not equal causation) og er 

möguleiki á að hér sé um önnur, óþekkt áhrif að ræða. Sem dæmi mætti nefna möguleikann á 

að minnkun ábata af menntun sé bein afleiðing jafnari tekjudreifingar, þar sem stéttarfélög og 

verkalýðshreyfingar ýti launum þeirra lægst launuðu (sem eru oftast þeir verst menntuðu) upp 

á hærra stig, á meðan betur menntaðir starfsmenn sætta sig við hófsamari launahækkanir.  

Þó er ekki hægt að neita því að rétt eins og hagvöxtur hefur aukið tekjur margfalt í þróuðum 

löndum á síðustu öld, hefur ábatinn afaukist að sama skapi. Í krónutölu mælt er ábati 

menntunar hærri en nokkru sinni fyrr. Með hækkandi atvinnuleysi hefur menntun einnig 

aukið tekjur einstaklinga í gegnum önnur áhrif: aukið atvinnustig. Í dag er fólk með 

háskólagráður bæði líklegra til að vera í vinnu og ólíklegra til að vera atvinnulaust innan nær 

allra OECD-landa en fólk sem hefur einungis lokið framhaldsskólanámi eða minna (Machin 

og McNally, 2007). 

Þessi mismunur á atvinnustigi menntaðra og síður menntaðra hefur þó verið að minnka á 

milli ára, og í ríkustu löndunum, líkt og Noregi og Nýja-Sjálandi, er hann horfinn yfir höfuð 

árið 2003. Þess hefur einnig orðið vart í Bandaríkjunum, og í maí 2019 steig stærsta hagkerfi 

heims yfir þennan þröskuld þegar atvinnuleysi mældist hærra meðal háskólamenntaðra en 

fólks án háskólagráðu (Dmitrieva og Kanzi, 2020). Þessi ábati virðist vera að hverfa. Bendir 

þetta frekar til þess að ofmenntun fyrir háskólamenntaða sé að aukast þar sem þeir finna ekki 

störf jafn auðveldlega og fyrr. 
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Rannsóknir á ofmenntun 

Margt hefur breyst síðan rannsóknir á ofmenntun hófust. Leeuven og Oosterbeek (2011) rekja 

langa sögu hugmynda um ofmenntun í rannsókn sinni, allt frá hugmyndum sumra ráðamanna 

í menntamálum 19. aldar um að „ekki sjaldan eyðileggur oförvun heilans [af menntun] 

heilsuna“ (Leeuven og Oosterbeek 2011) og að menntun skemmi manneskjuna svo að hún 

geti ekki unnið. Á 8. áratug 20. aldar er farið að nota hugtakið „ofmenntun“ um þá stöðu að 

framboð menntunar á vinnumarkaði gæti hækkað umfram eftirspurn. Á þessum tíma var 

kenningin um ofmenntun enn lítið rannsökuð, og þær aðferðir sem nú er unnið með við 

rannsökun ofmenntunar voru ekki enn komnar á sjónarsviðið. 

Það markaði tímamót í rannsóknum á ofmenntun er Chevalier gaf út grein sína „Measuring 

Over-Education“ í Economica árið 2003. Tók hann þar saman margar helstu rannsóknir á 

ofmenntun, og setti fram nýjar kenningar um hvernig mæla mætti ofmenntun á vinnumarkaði. 

Hann vildi ekki mæla ofmenntun með því að mæla fjölda einstaklinga með ákveðna menntun 

og störf sem kefjast slíkrar menntunar, eins og notast hafði verið við í flestum rannsóknum 

hingað til, en notaðist í staðinn við sjálfssvörun starfsmanna um hve vel menntun þeirra hæfði 

starfinu sem þeir gegndu. Rannsókn hans jók mikið áhuga á ofmenntun sem viðfangsefni 

rannsókna og varð þess valdandi að rannsakendur fóru að þróa og vinna með mismunandi 

skilgreiningar á mælingu ofmenntunar (Bergsteinsson et al., 2018). 

Að lokum hefur rannsókn Meroni og Vera-Toscano (2017) staðfest að ofmenntun er ekki 

tímabundið ástand meðal háskólamenntaðra, heldur helst hún stöðug gegnum ævina. Þetta 

þýðir að ofmenntun er ekki aðeins tímabundið ástand á starfsferli einstaklings þar sem hann 

bíður eftir hinu fullkomna starfi, heldur gildra þar sem ábatinn af menntun hans birtist aldrei í 

raunveruleikanum. Ofmenntun er því stöðugt vandamál og ekki er hægt að líta á það sem 

vandamál einstaklingins. 

 

Rannsóknir á Íslandi 

Árið 2008 byrjaði Hagstofan í fyrsta sinn að safna gögnum um umfang ofmenntunar á 

vinnumarkaði. Var þar greint milli karla og kvenna, og milli innlendra og innfluttra 

(Hagstofan, 2019c). Hagstofan hefur ekki birt neinar rannsóknir um ofmenntun á 

vinnumarkaði, en hefur gefið út efni um ofmenntun meðal innflytjenda. Hagstofan skilgreinir 

þar ofmenntun sem „hlutfall háskólamenntaðra einstaklinga af öllum starfandi, sem vinna við 

störf sem krefjast lágrar eða meðal mikillar færni“  (Hagstofan 2013.) 
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Jason Már Bergsteinsson (2015) heldur fram að „[ofmenntun] virðist aldrei hafa verið 

könnuð á íslenskum vinnumarkaði“ áður en hann gaf út rannsókn sína. Má því segja að hann 

sé brautryðjandi á vegum rannsókna á ofmenntun á Íslandi. Mælingar hans á ofmenntun í 

meistararitgerð hans 2015, og rannsókn hans, Inga Rúnars Eðvarðssonar og Guðmundar 

Kristjáns Óskarssonar fyrir Íslenska Þjóðfélagið (2017) eru einu sjálfstæðu rannsóknir á 

ofmenntun á íslenskum vinnumarkaði sem vitað er um. 

Róbert Farestveit hefur rannsakað færniþörf á íslenskum vinnumarkaði, og hefur gefið út 

rannsókn á færniþörf framtíðarinnar með Vinnumálastofnun. Þó rannsóknir hans séu ekki 

beint um ofmenntun, sýna þær hver framtíð vinnumarkaðs er, og hvernig framboð menntunar 

mun þróast í framtíðinni. Rannsóknir hans eru því mikilvægar til að sá hvernig ofmenntun 

gæti breyst á komandi árum. 

 

Rannsóknarspurning 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka stöðu ofmenntunar á Íslandi, rannsaka áhrif hennar 

á íslenskt þjóðfélag, og skera úr leik um hvort stefna íslenskra stjórnvalda sé í stakk búin til 

að takast á við ofmenntun og vandamál hennar miðað við aðstæður, bæði til langs og skamms 

tíma.  
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Ofmenntun 

Hvað er ofmenntun? 

Ofmenntun er slungið hugtak, og eins og áður er nefnt hafa verið miklar deilur eru um 

hvernig ofmenntun er skilgreind og mæld (Machin og McNally, 2007). Ofmenntun getur 

verið skilgreind út frá einstaklingum, sem ástand þar sem einstaklingur er ofmenntaður miðað 

við starf sem hann gegnir eða eru í boði, eða út frá þjóðfélaginu, sem ástand þar sem „of 

margir einstaklingar búa yfir tiltekinni færni miðað við þarfir vinnumarkaðarins“ (Grænbók 

um fjárveitingar til háskóla, bls. 53). Þar sem menntun stjórnast af vali einstaklinga, er 

kannski eðlilegt að byrja á því að skilgreina ofmenntun út frá einstaklingumog spyrja hvernig 

einstaklingur geti orðið ofmenntaður. 

Á Íslandi hafa flestar rannsóknir á ofmenntun verið gerðar af Jasoni Má Bergsteinssyni 

(Bergsteinsson 2015; Bergsteinsson et al. 2019), og notast hann við skilgreininguna að 

ofmenntun sé „ástand þar sem fólk hefur menntun á stigi sem er hærra en kröfur núverandi 

starfs þeirra kveða á um“ (Bergsteinsson 2015), t.d. maður með meistaragráðu sem vinnur í 

starfi sem krefst menntunar á Bachelors-stigi. Verður notast við þessa skilgreiningu 

ofmenntunar þegar rætt er um „ofmenntun“ í þessari ritgerð. 

Til þess að rannsaka áhrif ofmenntunar á hagkerfið verður að líta til þjóðhagslegrar 

ofmenntunar, sem er skilgreind sem hlutfall vinnuafls sem telst vera ofmenntað. Þar sem 

þjóðhagsleg ofmenntun er við lýði eru hvatar fyrir einstaklinga til menntunar annaðhvort á 

skjön við þjóðhagslega hvata, eða að einstaklingar eða samfélagið hafa kosið að fara ekki 

eftir hagrænum hvötum í afstöðu sinni gagnvart menntun. Hagkerfið byggir á ófaglærðum 

störfum sem jafnt sem hámenntuðum, en ef ófaglært vinnuafl skortir og ekki tekst að manna 

almenn störf sem krefjast ekki sérstakrar menntunar starfar hagkerfið undir getu, sem mun 

leiða til þess að ekki er hægt að skapa næg störf fyrir hámenntað vinnuafl. Vinnuafl er því 

vannýtt og fólk á vinnumarkaði fær ekki að njóta ábata menntunar sinnar að fullu. Ofmenntun 

felur þannig í sér bæði sóun á þjóðhagslegum auðlindum (Chevalier, 2003) og á möguleikum 

einstaklingsins (Bergsteinsson, 2015).  

Andstæða ofmenntunar er vanmenntun. Vanmenntun í hagfræðilegum skilningi er til staðar 

þegar ákveðinn hluti vinnuafls mætir ekki þeim kröfum sem störf þeirra segja fyrir um og 

skortur r á einstaklingum með tilskylda menntun í þau störf. Vanmenntun hefur neikvæð áhrif 

á hagkerfið jafnt sem ofmenntun, en má yfirleitt bæta upp með aukinni þjálfun og reynslu í 
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starfi. Áhrifin eru svipuð og áhrif ofmenntunar, nema í þetta skipti líða fyrirtæki fyrir það 

með auknum þjálfunarkostnaði og minni mannauð til að nýta í rekstri sínum. 

 

Orsök ofmenntunar 

Hingað til hefur verið talið að ofmenntun sé komin til af einni ástæðu: að menntunarstig sé of 

hátt miðað við þarfir samfélagsins og því sé ekki nóg af störfum við hæfi fyrir menntaða 

einstaklinga. Þetta hefur verið ríkjandi hugmynd um orsök ofmenntunar innan 

háskólasamfélagsins síðan á 8. áratug síðustu aldar með rannsóknum Berg (1970) og 

Freeman (1976) (Chevalier, 2003; Leuven og Oosterbeek, 2011). Þar er því haldið fram að 

ofmenntun einstaklinga sé afleiðing þjóðfélagslegra afla. Má kalla hana framboðskenninguna. 

Samkvæmt henni hefur framboð af hámenntuðum einstaklingum risið svo hratt á síðustu 

áratugum í hinum þróaða hluta heimsins að eftirspurn heldur ekki í við framboð, þ.e. framboð 

af nýjum einstaklingum með sérstaka menntun er hærra en fjöldi starfa sem spyr eftir 

einstaklingum með slíka menntun. Af leiðir að umframframboð af hámenntuðu vinnuafli, þ.e. 

háskólamenntaðir einstaklingar, neyðist til þess að sækja um störf sem ekki krefjast 

menntunar þeirra; menntun þeirra nýtist því ekki starfi. Ofmenntun skapast samkvæmt þessu 

af offjölgun nemenda á hærri stigum menntunar og vanhæfni hagkerfisins til þess að skapa 

störf við hæfi. 

Mikilvægasti hluti þessarrar kenningar var lausnin: ef vandamálið var offramboð af menntun, 

þyrfti einungis að auka eftirspurn til að mæta henni. Þar sem flestir hagfræðingar töldu að 

hagkerfið myndi þróast af sjálfu sér til að aðlagast breyttum aðstæðum, myndi að lokum 

skapast ný störf sem nýttu menntun einstaklinga betur, og velferð samfélagsins í heild aukast. 

Ofmenntun væri því tímabundið ástand sem myndi til langs tíma leysast af sjálfu sér. 

Á síðustu árum hefur önnur kenning um orsok ofmenntunar haslað sér völl: 

misræmiskenningin (Bergsteinsson, 2015). Misræmiskenningin heldur því fram að 

ofmenntun myndist ekki vegna framboðs og eftirspurnar og að ofmenntun sé í raun ótengd 

menntunarstigi. Á vinnumarkaði sé misræmi sem leiðir til að ekki finnist í öll störf 

starfsmenn með æskilega menntun, og einstaklingar geti ekki alltaf fundið starf sem hæfir 

menntun þeirra. Hrakval myndast þar sem að leitarkostnaðurinn við að finna æskilegt starf 

verður hærri en fórnarkostnaðurinn af því að taka það starf sem býðst á þeim tíma. Aðilar á 

vinnumarkaði munu því ekki eyða nægum tíma í leit til þess að koma hæfiilegum 

einstaklingum í störf sem hæfa menntun þeirra.  
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Raunveruleikinn er oft ekki eins einfaldur og þessar kenningar lýsa. Líklegt má telja að 

hvorug kenningin útskýri fullkomlega ofmenntun á vinnumarkaði, en báðar skýri að 

einhverju leyti orsakir ofmenntunar. Rétt er að skoða hvor kenningin skýrir orsakir 

ofmenntunar betur, hvort ein hafi ráðandi áhrif í sköpum ofmenntunar, hvort þær séu jafn 

skýrandi, eða hvort þau gögn sem til eru séu ónóg til að hægt sé að skera úr um málið og 

komast að sannfærandi niðurstöðu. Í þessarri ritgerðar er markmiðið að rannsaka hvort fyrsta 

kenningin, að offramboð af menntun valdi ofmenntun, sé ráðandi þátturinn eða ekki. 

Ef sú er raunin að ráðandi orsök ofmenntunar hér á landi sé offramboð af menntun, má halda 

því fram að vandamálið stafi fyrst og fremst af menntamálamálastefnu stjórnvalda. 

Ofmenntun mætti þá skilgreina sem þjóðhagslegt vandamál sem væri best hægt að leysa með 

breytingum á menntamálastefnu Íslands til að draga úr framboði háskólanáms og útskriftum 

einstaklinga, sem munu upplifa sig sem ofmenntaða á vinnumarkaði. Þar sem markaðurinn 

leitast ávallt af jafnvægi, er vandamálið í raun aðeins tímabundið ástand, sem til langs tíma 

mun leysast er markaðurinn finnur nýtt jafnvægi. Menntamálastefna er því aðeins 

skammtímaþáttur í sköpun ójafnvægis á vinnumarkaði. 

Ef ráðandi orsök ofmenntunar er hins vegar markaðsbrestur á vinnumarkaði verður málið 

flóknara. Ofmenntun er þá ekki af völdum tímabundinna aðstæðna í þjóðfélaginu eða  

menntastefnu menntastefnu sem ekki tekur nægilegt tillit til þjóðhagslegrar hagkvæmni, 

heldur afleiðing kerfisbundinnar villu í hegðun aðila í atvinnuleit. Slík villa gæti komið til 

staðar af mörgum ástæðum. Mögulega er skortur á upplýsingum á markaði um mögulega 

starfsmenn eða vinnuveitendur. Mögulega er leitarkostnaður á vinnumarkaði svo hár að 

ábatinn af því að fá starfsmann sem stenst allar kröfur frekar en fyrsta starfmanninn sem 

sækir um er minni en kostnaðurinn af því að leita að þeim starfsmanni. Mætti segja að 

vinnumarkaður sé heftur (e. illiquid) í þeim skilningi að fórna þarf verulegum hluta ábatans af 

nýjum starfsmanni til þess að fá hann með stuttum fyrirvara. Vandamálið er þá viðvarandi, og 

þarfnast endurbóta á vinnumarkaði til þess að hafa veruleg áhrif á þjóðhagslega ofmenntun. 

Einnig geta aðrir óþekktir þættir komið til, t.d. frændhygli, sem hafa áhrif á hvernig fyrirtæki 

eða vinnuafl vegur ábata sinn af starfi og hliðra þar með jafnvægi á vinnumarkaði. Þá er 

markaðsbresturinn ekki afleiðing villu á markaði, heldur vegna þjóðfélagslegra hefða og 

stofnana. Þá er vandamálið samfélaglegt, og fellur utan hefðbundins sviðs hagfræðinnar. 
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Ofmenntun á Íslandi 

Til þess að greina þjóðhagsleg áhrif ofmenntunar þarf fyrst og fremst að skera um hvert 

umfang hennar er hennar m.t.t. vinnuaflsins. Því meira sem umfangið er, því neikvæðari eru 

þjóðhagsleg áhrif ofmenntunar. Að mæla ofmenntun er þó enginn hægðarleikur, þar sem 

skilgreiningum á ofmenntun hefur fjölgað og hagfræðingar nota þær skilgreiningar sem best 

henta rannsóknum sínum, eða skapa jafnvel sínar eigin. Það eykur á innri réttmæti rannsókna, 

en dregur úr ytri réttmæti þeirra, en án heildstæðra rannsókna sem ná yfir langan tíma eða yfir 

mörg lönd verður erfitt að bera saman tölur milli ára og staða. Þó eru til mælingar á 

ofmenntun sem ná yfir nógu langan tíma eða nógu mörg lönd til að leyfa marktækan 

samanburð.  

Á Íslandi er Hagstofan yfirgripsmesta heimild um hlutfall ofmenntunar af vinnuafli, en hún 

hefur mælt ofmenntun síðan 2008, bæði meðal innflytjenda og innfæddra, en ekki meðaltalið 

fyrir vinnuafl í heild. Gögnin sýna að á Íslandi er ofmenntun hlutfallslega lág. 

 

Ef litið er á gögnin án afréttingar sést þó að ofmenntun hefur farið stöðugt hækkandi síðan 

hrunið varð, og hefur rúmlega tvöfaldast á síðasta áratug. Á sama tíma óx ofmenntun meðal 

innflytjenda um helming. Þar sem aðeins eru um að ræða gögn til tíu ára, öll eftir 

bankahrunið og efnahagskreppuna í kjölfar þess, er ómögulegt að aðgreina áhrif kreppunnar 

frá öðrum þáttum á þessu tímabili, og því erfitt að spá fyrir um langtímaþróun ofmenntunar á 

Íslandi út frá þessum tölum. 

Þó að breytingar á ofmenntun fylgist að meðal innfæddra og innflytjenda, er stór og 

marktækur munur á tíðni ofmenntunar milli þessarra tveggja hópa(Hagstofan, 2013). Ekki er 
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þó hægt að segja fyrir um hvort stefna Íslands í menntamálum hafi eitthvað með það að gera, 

eða hvort hér sé einfaldlega um mismun á atvinnumynstri Íslendinga og innflytjenda. Á 

síðustu árum hefur samsetning íslenska hagkerfisins breyst úr því að reiða sig að stórum hluta 

á bankaþjónustu og önnur störf sem krefjast mikillar menntunar yfir í hagkerfi leitt af 

ferðaþjónustu, sem er almennt vinnuaflsfrekari grein með lægri menntunarkröfur en aðrar 

greinar í atvinnulífinu, og hefur því hærra hlutfall ofmenntunar (Bergsteinsson 2015). Er 

mögulegt að núverandi staða sé að til komin vegna þessarra óvenjulegu aðstæðna í 

hagkerfinu.   

Einnig verður að hafa í huga að hér er um að ræða aukingu frá mjög lágum grunni, sem er 

byggður á gögnum sem eru einskorðuð við tímabilið eftir hrun. Þar sem gagnasettið var tekið 

við mjög sérstakar aðstæður og inniheldur hlutfallslega lágar tölur er ekki auðvelt að segja til 

um með vissu hvort sú þróun semþar kemur fram muni halda áfram í framtíðinni, eða hvort 

hún sé afsprengi óvenjulegra kringumstæðna í hagkerfinu.  

Í heildina hafa mælingar á ofmenntun á Íslandi dreifst yfir vítt bil. Hagstofan hefur mælt hana 

sem um 4%, en tvær sjálfstæðar rannsóknir rannsóknir – af hálfu Íslenska Þjóðfélagsins og 

Háskóla Íslands –  hafa mælt ofmenntun frá því að vera 7,1% (Bergsteinsson et al. 2018) af 

vinnuafli upp í 19,3% af vinnuafli (Bergsteinsson 2015, bls. 1). Ekki er hægt að segja til um 

ytra réttmæti þessarra rannsókna, en þar sem báðar sjálfstæðu rannsóknirnar voru unnar 

a.m.k. að hluta til af sama aðilanum, Jason Má Bergsteinssyni, er líklegt að þær séu 

samanburðarhæfar. Þar sem rannsókn Íslenska Þjóðfélagsins er nýrri, er líklegt að mælingar 

hennar séu nákvæmari. Hagstofan er ólík sjálfstæðum rannsóknum í þeim efnum, en 

niðurstöður hennar falla þó nálægt niðurstöðum Íslenska Þjóðfélagsins. Tölur Hagstofunnar 

og Íslenska Þjóðfélagsins benda þá til þess að ofmenntun hér á landi sé innan við 10%. 

Hagstofan heldur ekki utan um tölur fyrir vanmenntun, en rannsókn Íslenska Þjóðfélagsins 

(2018) gefur þá niðurstöðu að á Íslandi sé u.þ.b. 5% vinnuafls vanmenntað. Samanborið við 

hlutfall ofmenntunar frá sömu rannsókn (7%) er hlutfall vanmenntunar mjög hátt. Bendir það 

til þess að stór hluti ofmenntunar á Íslandi sé af völdum misræmis á atvinnumarkaði, líkt og 

misræmiskenningin spáir fyrir um, og að afleiðing offramboðs af menntuðu vinnuafli líkt og 

framboðskenningin segir fyrir um, sé síðri orsakavaldur. 
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Ísland í samanburði 

Hvað þýða þessar tölur fyrir Ísland? Ef litið er á tölurnar í samanburði við nágrannalönd 

okkar telst ofmenntun á Íslandi ekki mikil, en Bergsteinsson (2015) setur fram tölur um 

ofmenntun á Norðurlöndunum á bilinu 10 og 35 prósent, sem er mun hærra en íslensku 

tölurnar (4-19%). Einnig gefur hann upp að meðaltalið fyrir hlutfall ofmenntunar í Evrópu sé 

23,3% (Bergsteinsson 2015), sem er hærra en nokkur mæling á Íslandi, á meðan Leuven og 

Oosterbeek (2011) gefa upp meðaltalið sem 30%. Samkvæmt Chevalier (2003) hafa 

mælingar á Bretlandi gefið upp hlutfall ofmenntunar sem allt að 40 prósent. Ef litið er á 

Bandaríkin og Kanada gefa Leuven og Oosterbeek (2011) upp töluna 35% fyrir ofmenntun, 

svipað og í Evrópu. Þegar litið er á þessar tölur virðist mega draga þá ályktun að Ísland hafi 

eitt lægsta hlutfall ofmenntunar meðal Evrópulanda.  

Hafa þarf í huga að þessar rannsóknir nýtast ekki við sama staðal til að mæla ofmenntun, svo 

notagildi þessarra talna til samanburðar er takmarkað. Það að hlutfall ofmenntunar á Íslandi 

virðist vera lægra en allar mælingar á hlutfalli ofmenntunar í sambærilegum hagkerfum 

bendir þó til þess að Ísland sé með tiltölulega lágt hlutfall ofmenntunar miðað við 

menntunarstig landsins. Rennir það frekari stoðum undir misræmiskenninguna að hér sé ekki 

um offramboð á háskólamenntun að ræða. 

Á Íslandi er hlutfall milli ofmenntunar og vannmentunar 7,1% móti 5,0% (Íslenska 

Þjóðfélagið, bls. 12), sem segir til um að ofmenntun sé tæplega helmingi tíðari en 

vanmenntun meðal íslensks vinnuafls . Hlutfallið er nálægt því að vera jafnt milli 

ofmenntunar og vanmenntunar. Ef litið er á sömu tölur fyrir Evrópu er hlutfall ofmenntunar 

23,3% og hlutfall vanmenntunar 14,4% (Bergsteinsson 2015, bls. 24). Ofmenntun er þar 

tveim- þriðju hlutum tíðari en vanmenntun meðal vinnuafls. Að lokum eru tölurnar fyrir 

Bandaríkin og Kanada 35% fyrir hlutfall ofmenntunar en aðeins 16% fyrir vanmenntun 

(Leuven og Oosterbeek 2011, bls. 19), en ofmenntun er yfir tvöfalt tíðari meðal vinnuafls 

vestanhafs. Ísland hefur því hæsta hlutfall vanmenntunar miðað við ofmenntun, sem gefur í 

skyn að hér á landi sé ofmenntun að minna leyti valdið af offramboði á menntun en í 

sambærilegum hagkerfum. 

Síðan mælingar hófust hefur ofmenntun á Íslandi stöðugt aukist, en samkvæmt Hagstofunni 

(2019c) hefur hlutfall ofmenntunar aukist um u.þ.b. 2% yfir síðasta áratug. Þessi þróun gildir 

bæði um innlent og innflutt vinnuafl, en hlutfallið hefur aukist meira hjá innlendu vinnuafli 

en innfluttu: um tvöfaldast fyrir innlent vinnuafl og aukist um þriðjung fyrir innflutt. Innflutt 

vinnuafl var þó fimm sinnum líklegra til að vera ofmenntað en innlent árið 2009. Ofmenntun 
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í Evrópu hefur aftur á móti farið lækkandi á síðustu árum (Delaney, McGuinness, Pouliakas 

og Redmond, 2020) þar sérstaklega í löndum með mestu aukningu í háskólainnritun. Meðal 

ungs fólks hefur hlutfall ofmenntunar fallið í öllum löndum Evrópu. Þó verður að taka með í 

reikninginn að þessi gögn voru tekin saman með öðrum mælikvarða á ofmenntun en gögn 

Hagstofunnar, og ná einnig yfir mun lengri tíma, en evrópsku gögnin ná aftur til 2000 á 

meðan íslensku gögnin eru fyrst tekin saman 2008, þegar bankahrunið varð. Því er ekki hægt 

að bera saman þróun mála á Íslandi og í Evrópu hvað þetta varðar með nákvæmum hætti. 
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Einstaklingsbundin áhrif 

Hvað ákvarðar menntun? 

Með aukinni velferð hefur aðgangur að námi opnast upp fyrir almenningi óháð efnahag. Nú 

geta jafnvel fátækustu einstaklingar farið í háskóla og menntað sig með hjálp niðurgreiðslu, 

skólastyrkja og námslána (Murray og Herrnstein, 1994). Menntun einstaklings er því ekki 

lengur háð stétt eða tekjustigi, heldur fyrst og fremst ákvörðun hans sjálfs. Þar sem 

einstaklingar stjórna nú að mestu leyti sinni eigin menntun, ræðst menntunarstig – og  þar 

með ofmenntun – innan þjóðfélags af því hve margir einstaklingar velja að mennta sig á 

ákveðnu stigi. Margir þættir stjórna ákvörðun einstaklings um að mennta sig, s.s. 

námshæfileikar, hagrænir og félagslegir þættir. Utan námsgetu er mikilvægasti þátturinn 

líklega sá hagræni. Til að finna út hvað menntunarstig samfélaga er og hvert það stefnir 

verður því að líta á hagræn áhrif menntunar á einstaklinga og hvort eða hvernig þau hvetja 

einstaklinga til náms. 

 

Ábati 

Ábati einstaklings af menntun felst í tveimur meginþáttum: auknum mannauði og auknum 

tekjum. Hvort tveggja eykur lísgæði einstaklings og er hvati fyrir hann að fara í nám. 

Einstaklingur aflar sér ávallt mannauðs með aukinni menntun, og nýtur hann þess óháð því 

hvort hann nær að nýta sér hann á vinnumarkaði eður ei. Ef einstaklingur ef ofmenntaður nær 

hann hinsvegar ekki að nýta sér mannauð sinn til tekna, og liggja þar megináhrif ofmenntunar 

á ábata einstaklings af námi. 

 

Tekjur 

Menntun hefur lengi verið tengd við hærri tekjur, og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

hægrænum áhrifum menntunar sýna undantekningaalaust að aukin menntun skilar hærri 

tekjum fyrir einstaklinga (Carnevale, Rose, og Cheah, 2011; Card, 2001). Menntun eykur 

tekjur fyrir einstakling á marga vegu. Hún er uppspretta mannauðs fyrir einstakling og eykur 

með því hæfni hans í starfi, sem eykur aftur á móti framleiðni hans sem skilar sér í hærri 

tekjum. Hún gefur einstaklingum kost á að sérhæfa sig í starfi, og kennir þeim að vinna 

mannauðsfrek störf sem krefjast menntunar til aðgangs, og bjóða upp á hærri laun en þau 

störf sem minna sérhæfð eru. Að lokum gefur menntun merki um hæfni einstaklings til 
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ákveðins starfs: einstaklingur með háskólagráðu í ákveðnu fagi er líklegri til að vera ráðinn í 

starf sem tengist því fagi en jafnfær einstaklingur án háskólagráðu. Allir þessir þættir vinna 

að því að auka tekjur menntaðra einstaklinga og skapa því hagrænan hvata fyrir einstaklinga 

að mennta sig. Þetta gildir þó aðeins um háskólamenntun,og að minna leyti 

framhaldsmenntun; grunnmenntun er skylda.  

Er litið er til lengri tíma tekur myndin þó nokkrum breytingum. Á síðustu áratugum hefur 

ábati menntunar innan starfssviða farið lækkandi (Kreidl, Ganzeboom, og Treiman, 2014; 

Leuven og Oosterbeek, 2011), á meðan kostnaður við menntun hefur farið hækkandi. 

Fórnarkostnaðurinn við að menta sig ekki eftir grunnmentun hefur farið lækkandi á síðustu 

áratugum, og spár gefa til kynna að sú þróun muni halda áfram næstu áratugi ( Patrinos og 

Psacharopoulos, 2011). Þetta gildir þó ekki fyrir háskólamenntun, en ólíkt öðrum stigum 

menntunar hefur ábatinn fyrir framhaldsskólamenntaðan einstakling að halda í háskólanám 

verið að aukast á sama tíma. Þetta fylgir almennri þróun menntunarstigs: áður var grunn- og 

framhaldsskólamenntun jaðarmenntunarstig fyrir meirihluta fólks, nú er það háskólastigið og 

Bachelors-gráðan. Af leiðir að þó að ábati af háskólamenntun fari hækkandi, þá fer ábatinn af 

grunnmenntun lækkandi. Eitt ár í viðbót af skyldumenntun verður æ minna virði, en eitt ár af 

menntun á jaðrinum (m.ö.o. háskólamenntun) eykst líkt og áður. Þar sem grunnmenntun er 

skylda, en háskólamenntun valkvæð, hefur lækkun á ábata grunnmenntunar meiri áhrif á 

heildina litið en samsvarandi hækkun á ábata háskólamenntunar. Fyrir vikið skekkist 

heildarmyndin af áhrifum menntunar, þannig að í heildina virðast einstaklingar ekki fá 

jafnmikið út úr aukinni menntun og á fyrri árum, þrátt fyrir að fyrir þá einstaklinga sem klára 

skyldunám og framhaldskólanám sé ábatinn hærri en fyrr. 

Mikilvægt er að líta á háskólamenntun sérstaklega er fjallað er um áhrif menntunar og 

sérstaklega í samhengi ofmenntunar. Ofmenntun er mest á háskólastigi og það er þar sem 

bæði menntun og ofmenntun hafa mest áhrif á tekjur. Þar sem háskólamenntun er almennt 

mun sérhæfðari en lægri stig menntunar, er einfaldast að notast við meðaltöl af gráðum af 

öllum sviðum menntunar til samanburðar milli stiga heldur en að greina dreifinguna milli 

allra háskólagráða í samanburði.  

Dreifing á tekjum fyrir háskólamenntaða er hærri en fyrir aðra, en þó auka háskólagráður 

ávallt tekjur einstaklinga óháð sviði og starfi. Innan allra starfssviða hafa háskólamenntaðir 

bæði hærri tekjur og auknar líkur á að sinna hærri stöðum. Aðeins 14% einstaklinga með 

framhaldsskólamenntun en án háskólagráðu ná jafnháum tekjum og meðaleinstaklingur með 

háskólagráðu (Carnevale, Rose, og Cheah, 2011).  

https://www.researchgate.net/publication/228281619_Education_Past_Present_and_Future_Global_Challenges#pf25
https://www.researchgate.net/publication/228281619_Education_Past_Present_and_Future_Global_Challenges#pf25
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Er litið er á meðaltekjur fólks á mismunandi menntastigi sést að þeir sem útskrifast með 

Bachelors-gráðu einhvern tímann á lífsferli sínum auka tekjur sínar um $24.100 umfram þær 

tekjur sem þeir sem ná aðeins stúdentsprófi eru með. Til samanburðar er ábatinn af 

stúdentsprófi fyrir einstakling með grunnmenntun aðeins $9.000 í árstekjur. Þetta er stærsta 

tekjuauking fyrir nokkurt menntunarstig sem einstaklingur getur náð, og er jafnt árstekjum 

einstaklings sem ekki hefur náð stúdentsprófi (Carnevale, Rose, og Cheah, 2011). Það er því 

augljóst að stærsti hagrænni hvatinn á menntavegi einstaklings liggur í að ná Bachelors-

gráðu. 

 

Heimild: Hagstofan 2018b, Carnevale, Rose, og Cheah, 2011 

Þessar tölur koma frá Bandaríkjunum, en staðan er ekki endilega eins alls staðar. Á Íslandi er 

tekjuaukingin svipuð fyrir öll stig menntunar ef miðað er við krónutölu, en háskólamenntun 

gefur af sér örlítið meira en önnur stig. Ólíkt Bandaríkjunum, þar sem hvert stig menntunar 

gefur hlutfallslega meiri tekjuaukningu en það sem kom fyrr, gefur menntun á Íslandi 

hlutfallslega minni tekjuaukningu eftir því sem hærra stigi menntunar er náð. Ábatinn af að 

komast á háskólastig á Íslandi er aðeins 30%, samanborið við 75% í BNA. 

Rannsóknir frá Evrópu og Noregi gefa svipaða mynd og á Íslandi. Að skyldunámi 

undanskildu gefur hvert ár af menntun til viðbótar einstaklingi um 9% tekjuaukningu yfir 

ævina í Evrópu Brunello, Weber og Weiss, 2015), en samkvæmt rannsóknum frá Noregi er 

tekjuaukingin um 8,7% fyrir hvert ár menntunar, sem er innan vikmarka fyrir evrópsku 

tölurnar og sýnir því ekki ólíka mynd (Brunello, Weber og Weiss, 2015). Miðað við 

skyldleika Noregs við Ísland og einsleitni tekjuaukingar af menntun gegnum Evrópu má 

draga þá ályktun að tekjuaukning yfir ævina sé svipuð á Íslandi.  
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Af þessu mætti búast við að flestir einstaklingar reyndu að ná sér Bachelors-gráðu og enduðu 

menntaferil sinn þar og að hlutfall Bachelors-nema sé svipað á Íslandi og Evrópu og lægra 

hjá báðum en í Bandaríkjunum. En svo er ekki raunin. Ísland hefur hæsta hlutfall einstaklinga 

með háskólamenntun af öllum löndum OECD, en rúmlega 60% ungs fólks útskrifast með 

háskólagráðu. Hagrænir hvatar til náms liggja ekki einungis í tekjum og ábata. Einnig þarf að 

taka kostnað með í reikninginn. 

 

Þróun á Íslandi 

Á Íslandi hefur tekjuábatinn af menntun farið lækkandi síðustu ár. Í krónutölum séð hafa laun 

menntaðra aukist, og ef litið er á þróun launa eru þau að mestu leyti í hlutfalli við hagvöxt 

(Hagstofan, 2018). Samanborið við laun einstaklinga með minni menntun hafa launatekjur 

menntaðra þó skroppið saman; virði menntunar sem hluti af launum hefur minnkað (BHM, 

2015). Ef við lítum á þróun atvinnutekna á Íslandi sjáum við strax að tekjur eru ekki að 

aukast hlutfallslega fyrir menntaða einstaklinga: 

 

Skýring: Mánaðarlegt miðgildi atvinnutekna einstaklinga á aldrinum 25-74 ára eftir hæstu menntun. Upphæðir 

eru á verðlagi ársins 2017 núvirtar með ársmeðaltali vísitölu neysluverðs. Grunnskólamenntun eða minna (1), 

menntun á framhaldsskóla- og viðbótarstigi (2) og háskólamenntun (3). 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2018 
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Athyglisvert er að líta á mismun milli menntunarstiga á enda línuritins. Tekjuaukning fyrir 

háskólanám er orðin mun hærri miðað við hvernig það var fyrir 30 árum, þegar 

tekjuaukningin var hlutfallslega hærri fyrir stúdentspróf en fyrir að klára háskólanám. Virði 

framhaldsskólamenntunar hefur fallið, á meðan virði háskólamenntunar hefur aukist, bæði í 

krónutölum og hlutfallslegri aukingu í tekjum.  

Þrátt fyrir það hefur mismunurinn milli háskólamenntunar og grunnskólamenntunar staðið í 

stað ef mælt í krónutölum. Ef litið er á myndina hlutfallslega hefur ábatinn af 

háskólamenntun yfir grunnskólamenntun farið strangt lækkandi. Við myndum því gefa okkur 

að það hlutfall fólks sem sækir í aukna menntun myndi einnig fara minnkandi milli ára í 

jöfnu hlutfalli. En svo er ekki raunin. Þvert á móti heldur menntunarstig þjóðarinnar áfram að 

aukast.  

Hver er ástæðan? Mögulegt er að vegna þess að ágóðinn minnkar hlutfallslega meira á 

framhaldsskólastigi en á hærri stigum (Hagstofan, 2018b) að þeir sem sækist í aukna 

menntun í fyrsta lagi sækist frekar í hærri stigin en lægri stigin. Þar sem ágóðinn af 

Bachelors-gráðu er hlutfallslega hærri en af stúdentsgráðu er líklegt að sá sem myndi sækjast 

eftir þeirri hlutfallslegu litlu tekjuaukingu af framhaldsskólanámi myndi enn frekar sækjast 

eftir hærri tekjuaukningu Bachelors-gráðunnar. Áður var þessu öðru farið, einstaklingur sem 

taldi háa tekjuaukingu framhaldsskólanáms vera þess virði myndi ekki endilega segja það 

sama um hlutfallslega aukningu vegna Bachelors-gráðunnar.  

Vert er að taka fyrir að í krónutölum hefur tekjuaukning háskólagráðu yfir grunnskólagráðu 

lítið breyst, en hún hefur haldist um 200.000 á mánuði (Hagstofan, 2018b). Mögulegt er að 

jaðarábatinn af auknum tekjum fyrir Íslendinga minnki lítið eða ekkert eftir því sem tekjur 

aukst, og að einstaklingar leggi svipað virði á 200.000 krónur óháð launatekjum þeirra. Ef 

svo er litið á aðstæður, er stöðugur vöxtur menntunarstigsins einungis endurspeglun á 

stöðugri aukningu á hæfni einstaklinga til að standast kröfur háskóla og afla sama ábata (þó 

ekki ágóða). 

Hvað þýðir þetta fyrir ofmenntun? Í fyrsta lagi segir þetta okkur að tekjuaukning sé ekki eini 

drifkrafturinn bak við aukningu menntunarstigs á síðustu áratugum. Þrátt fyrir dvínandi 

ágóða hærri menntunar hefur hlutfall þeirra sem sækir í hana aukist stöðugt. Við vitum að 

ofmenntun á Íslandi í dag er hlutfallslega lág og svo virðist sem hún sé ekki sérstaklega til 

komin af of háu menntunarstigi. Þar sem ágóði af aukinni menntun er enn sem komið er 

jákvæður er líklegast að aukin menntun leiði ekki til ofmenntunar, heldur séu einstaklingar 

einfaldlega að mennta sig í hlutfalli við auknar þarfir markaðarins fyrir menntað vinnuafl. 
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Kostnaður  

Rétt eins og menntun gefur af sér ábata fyrir einstakling, felur hún einnig í sér kostnað. Sá 

kostnaður er tvíþættur: beinn kostnaður, þ.e. þau útgjöld sem fylgja námi, og óbeinn 

kostnaður, sá fórnarkostnaður sem einstaklingur ber af því að eyða tíma sínum í nám frekar 

en að fara fyrr út á vinnumarkað.  

Beinn kostnaður fyrir háskólanám er margþættur: greiða þarf skólagjöld, kaupa þarf 

námsbækur, sem og námsforrit og önnur námsgögn sem nýtast í námi. Sum lönd bjóða einnig 

upp á námslán, sem fylgir ákveðinn vaxtakostnaður. Oft reynist beinn kostnaður stæsta 

hindrunin fyrir upprennandi nemandur að halda í nám, þar sem þeir fara í skóla þegar tekjur 

þeirra eru þær lægstu á ævi þeirra og tekjuaukingin sem þeir hafa af menntuninni virðist lítil 

ef hún er núvirt og borin saman við það háa hlutfall núverandi tekna sem þeir þurfa að greiða 

út. Oft eru nemendur atvinnulausir þegar þeir fara í háskóla, og setja meira virði á peninga en 

þeir gera eftir að þeir fara á vinnumarkað og fá sinn fyrsta launatékka. Ef þeir eru á 

námslánum, munu afborganir og vextir af þeim grafa undan tekjuaukingu framtíðarinnar og 

þar með minnka fjárhagslega hvatann fyrir menntun.  

Skólagjöld eru mjög breytileg eftir löndum. Í sumum löndum, líkt og Bretlandi og 

Bandaríkjunum, eru skólagjöld aðaltekjulind háskóla, og leggst kostnaður við menntun 

algjörlega á herðar nemenda, þ.e. einstaklingsins. Í öðrum löndum, líkt og Skandinavíu, 

niðurgreiðir ríkið háskóla að fullu, svo skólagjöld eru engin, og þjóðfélagið tekur á sig allan 

kostnað við háskólanám.  

Mismunurinn milli þessarra tveggja stefna getur verið allt að 12.000 dalir á ári, eða 36.000 

dalir fyrir þriggja ára nám. Skólagjöld eru því milivægur þáttur í ákvörðun einstaklings um að 

mennta sig, þar sem hár kostnaður fyrir nám leggst á móti ábata í formi aukinna atvinnutekna 

eftir nám. Ef einstaklingur metur peninga nú meira en peninga seinna á ævinni geta há 

skólagjöld breytt ákvörðun hans um að halda í nám. 
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Heimild: OECD, 2019 

Á Íslandi eru engin skólagjöld per se, en ríkisreknir háskólar setja upp árlegt skráningargjald 

upp á 75.000 krónur á ári (OECD, 2012). Þessi skráningargjöld eru þó de facto skólagjöld, 

enda gegna þau sama hlutverki, að leggja beinan kostnað á einstakling fyrir nám. Fyrir 

þriggja ára nám er þessi kostnaður um 225.000 krónur, eða um 75% eins mánaðar 

lágmarkslauna. Ísland er þar með nær Skandinavíu en Bretlandi er kemur að kostnaðarbyrði 

einstaklingsins af námi. 

Kostnaður við námslán er mismunandi eftir vöxtum og skólagjöldum. Í flestum löndum eru 

námslán gefin á ívilnandi kjörum, og eru því frekar greiðsla fyrir einstaklinginn, sem annars 

myndi hafa þurft að reiða sig á venjuleg neyslulán til að framfleyta sér. Í löndum þar sem 

skólagjöld eru há geta þau verið nauðsynleg fyrir nemendur til þess að greiða skólagjöldin, en 

eru þar aðeins vaxtagjöld á skólagjöldum, og hafa lítil letjandi áhrif á ákvörðun einstaklinga 

til að halda í nám. 

Kostnaður við námsbækur í BNA er um $1200 yfir námsferilinn (Kathy Kristof, 2018). Í 

Bretlandi er kostnaður við bækur og önnur gögn um £720 á ári, £2160 yfir námsferillinn 

(Times Higher Education, 2020). Erfitt er að finna tölur yfir þennan kostnað fyrir önnur lönd, 

en miðað við þær tölur sem er til staðar er kostnaður af námsgögnum hlutfallslega lítill miðað 

við skólagjöld. Þessi kostnaður er sá sami óháð hvort einstaklingur er ofmenntaður eða ekki, 
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svo ef hlutfall ofmenntunar er hátt er beinn kostnaður meiri hindrun fyrir einstaklinga að 

halda í nám. Hár beinn kostnaður hefur því neikvæð áhrif á ofmenntun jafnt sem 

menntunarstig almennt. 

Seinni hluti kostnaðar við nám er óbeinn kostnaður, eða fórnarkostnaður. Hann samanstendur 

af tekjum sem einstaklingur þarf að gefa eftir til þess að stunda nám í stað þess að vera í 

launaðri vinnu. Fyrir háskólanema er fórnarkostnaðurinn fyrir fullt nám jafn meðallaununum 

sem þeir hefðu fengið sem einstaklingur með framhaldsskólanám á vinnumarkaði. 

Fórnarkostnaður mun alltaf nema a.m.k. lágmarkslaunum. Einnig tapar einstaklingur 

nokkrum árum af reynslu, sem gefur einnig af sér tekjuaukningu, ef hann notar tíma sinn í 

nám frekar en að fara út á vinnumarkað. 

Við þriggja ára háskólanám er kostnaðurinn augljós: þriggja ára tekjur. Ef miðað er við að 

Bachelors-gráða auki tekjur um 33% á ári líkt og íslenskar tölur gefa í skyn um, er 

fórnarkostnaðurinn af háskólamenntun jafn níu árum af tekjuaukningu. Ef nemandi útskrifast 

á tíma (22 ára) mun hann ekki sjá raunverulegan fjárhagslegan ábata af ákvörðun sinni að 

mennta sig fyrr en við 31 árs aldur. Rannsóknir frá nágrannalandinu Noregi (Bhuller, 

Mogstad, og Salvanes, 2011) styðja við þessar tölur, þar sem greiningar þeirra sýna að 

meðalábatinn af menntun er neikvæður fyrir karlmenn undir þrítugu (og þar sem þeir 

menntuðu eru því nýkomnir á vinnumarkað meðan þeir ómenntuðu hafa þegar nokkurra ára 

reynsl) og því betra að fara strax á vinnumarkað en að mennta sig á því tímabili.  

Ábatinn rís þó hratt þegar komið er á þrítugsaldur og er Norðmenn eru orðnir 33 ára er 

ábatinn bæði fyrir laun og lífstíðartekjur orðinn log 0.29, eða u.þ.b. 7% (Bhuller, Mogstad, og 

Salvanes, 2011). Ef litið er til ævilengdar borgar það sig ennþá að afla sér meira náms. 

Spurningin er því um hve hár afskriftarstuðull einstaklinga er hvort að þeir kjósi lægri tekjur 

fyrsta áratug starfsferils síns fyrir auknar tekjur síðar meir.  

Ef um ofmenntun er að ræða hverfa þessi áhrif þó: einstaklingurinn lendir í sömu störfum og 

hann hefði farið í ef hann hefði aðeins stúdentspróf, og fær að öllu jöfnu sömu laun. Þó 

menntun hans muni gefa honum einhverja launahækkun, þurrkast hún að mestu leyti upp á 

móti tapinu af minni starfsreynslu. Óbeinn kostnaður er því háður ofmenntun, og hefur lítil 

áhrif á ofmenntun eða menntunarstig í heild. 
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Tafir 

Hér að framan hefur verið settur fram beinn og óbeinn kostnaður við nám, sem miðast við að 

útskrifast á réttum tíma. En stór hluti einstaklinga útskrifast ekki á réttum tíma, eða ljúka ekki 

námi. Þetta fólk ber aukalegan kostnað af menntun, bæði beinan kostnað og fórnarkostnað. 

Að tefjast í námi breytir litlu um ábata menntunar: tekjuauking er eins hvort sem þú klára 

nám á þremur eða fimm árum. Hinsvegar vex kostnaðurinn við hvert ár af töfum í hlutfalli 

við árlegan kostnað af menntun: Einstaklingur þarf að greiða eitt ár í viðbót af skólagjöldum 

og missir eins árs tekjur á vinnumarkaði, eða eins árs virði af tekjuaukingu náms síns ef hann 

vinnur með námi. 

Ef einstaklingur gengur í háskóla eftir framhaldsskóla og engar tafir verða á námsferli hans 

útskrifast hann úr háskóla 22 ára að aldri. Í OECD-ríkjum er meðalaldur háskólanema við 

útskrift 26 ár, svo yfir námsferilinn hefur meðalnemandi á OECD-ríki tafist um 4 ár í námi 

(OECD, 2020). Ef miðað er við meðaltekjur íslensks háskólanema (7,5 milljónir á ári) nemur 

fórnarkostnaðurinn við tafir í námi u.þ.b. 30 milljónum króna fyrir einstakling. Á Íslandi 

útskrifast háskólanemar seinast af öllum OECD-löndum, en íslenskir nemandur útskrifast 

4,35 árum yfir OECD-meðaltali. Miðað við meðaltekjur nemur heildarkostnaður Íslendings 

með háskólapóf við tafir í námi samtals 62,6 milljónum króna. Ef reiknað er með að 

einstaklingur vinni með námi er talan 11,4 milljónir króna. Því er mikill fjárhagslegur hvati 

fyrir einstaklinga að útskrifast á réttum tíma úr námi. 

Einnig er aukin hætta á ofmenntun ef tafist er í námi. Einstaklingur sem ver sex árum í 

háskóla hefur mun meiri þörf fyrir tekjur til að framfleyta sér en einstaklingur sem lýkur námi 

á þremur árum. Slíkur einstaklingur er því líklegri til þess að fara á vinnumarkað á námsferli 

sínum, og er hann útskrifast er hærri möguleiki að hann verði fastur í þeirri vinnu sem hann 

fékk er hann var ómenntaður, enda hefur hann verið í henni lengur. Þar með er hann líklegri 

til þess að festast í starfi sem krefst ekki þeirrar menntunar sem hann hafði aflað sér.  

 

 

 

 

 



28 

 

Brottfall 

Stærsti kostnaður sem borinn er af einstaklingi við nám er kostnaðurinn við brottfall. Ef 

nemandi fellur úr námi, tapar hann öllum mögulegum framtíðartekjum sínum en situr uppi 

með kostnaðinn. Hættan á brottfalli og meðfylgjandi kostnaði getur latt einstakling til að 

halda í nám, en ef einstaklingur fer í háskóla samt sem áður verður kostnaður við brottfall 

hvati fyrir einstakling að halda áfram í námi, þar sem einstaklingur vill ekki tapa sokknum 

kostnaði. 

Háskólanemi sem útskrifast á réttum tíma ætti að vinna frá 22-67 ára aldurs, eða í 45 ár. Í 

BNA eru meðaltekjur Bachelors-nema yfir lífstíð um 2,27 dala milljónir á meðan 

líftstíðartekur fólks með einhverja háskólamenntun eru um 1,3 milljónir, sem gefur mismun 

upp á tæplega eina milljón dollara (Hearshbein og Kearney 2014; Carnevale, Rose, og Cheah, 

2011), eða um 130 milljónir króna. Á Íslandi er samsvarandi tala um 61,6 milljónir króna, 

eða um helmingur af því sem hún er í BNA. Þetta samsvarar til um 20 ára tekna fyrir 

meðalháskólanema í BNA, og 10 ára tekna á Íslandi. Til samanburðar var kostnaðurinn við 

skólagjöld jafn um eins árs tekjum í BNA, og fórnarkostnaðurinn við nám um þrjú ár af 

tekjum.  

 

Kostnaður þjóðfélagsins 

Allt tap einstaklinga er einnig tap þjóðfélagsins í heild. Ef einstaklingur tapar 

framtíðartekjum sínum eða eyðir fé sínu í gagnslausa menntun, verður þjóðfélagið af þessum 

tekjum einstaklingsins sömuleiðis. Sá kostnaður sem þjóðfélagið ber af brottfalli og tapi, 

a.m.k. sá sem að leggst beint á herðar þeirra einstaklinga sem tefjast eða falla brott, hefur 

áhrif á ákvarðanir einstaklinga til að halda í eða frá námi. Að því leyti mun slíkur kostnaður á 

endanum hverfa eftir því sem einstaklingar eru meðvitaðri um framtíðarkostnað sinn og ábata 

við nám. 
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Þjóðhagsleg áhrif 

Einstaklingsleg áhrif skapa hvata fyrir einstaklinginn að fara í nám, og stjórna þar með stigi 

menntunar innan þjóðfélagsins. En val einstaklinga hefur víðari áhrif. Menntun hefur mikil 

ytri áhrif á þjóðfélagið í heild, og þar með hagkerfið. Þessi áhrif eru að mestu leyti óháð 

einstaklingsbundum áhrifum, svo einstaklingar taka þau ekki með í reikninginn er þeir 

ákvarða hvort þeir fari í háskólanám eða ekki. Þar sem að stjórnvöld gegna mikilvægu 

hlutverki í að hvetja til menntunar og niðurgreiða hana, er mikilvægt að vita hvaða áhrif 

menntun hefur fyrir þjóðfélagið og hagkerfið í heild. 

Þjóðhagsleg og einstaklingsleg áhrif – samanburður 

Einn stærsti mismunur milli einstaklingslegra og þjóðhagslegra áhrifa er að á meðan  

einstaklingsleg áhrif fela í sér áhættu sem einstaklingurinn er annaðhvort ekki meðvitaður um 

eða veit ekki líkurnar á, og hefur mismunandi áhrif eftir einstaklingum, eru þjóðhagsleg áhrif 

summa allra einstaklingsbundinna áhrifa sem mismunar aðeins eftir þeim hlutföllum 

einstaklinga sem áhrifin lenda á. Ef litið er á ofmenntun frá sjónarhorni einstaklingsins, tekur 

hann óþekkta áhættu á að lenda í starfi sem hann er ofmenntaður fyrir. Einstaklingurinn 

verður annaðhvort fullkomlega menntaður eða fullkomlega ofmenntaður fyrir starfið og hefur 

ekki leið til að vita hvert hann lendir né hver kostnaður hans mun verða ef hann verður 

ofmenntaður í starfi. Frá sjónarhorni þjóðfélagsins er ofmenntun hinsvegar mælanlegt hlutfall 

af vinnuafli, og kostnaður þjóðfélagsins summan af tapi allra ofmenntaðra einstaklinga. 

Þjóðfélagið getur því gert ráð fyrir ákveðnu tapi af ofmenntun og brugðist við í samræmi við 

það, á meðan einstaklingurinn getur ekki vitað hvort hann tapi engu af ofmenntun (sé rétt 

menntaður fyrir það starf sem hann finnur í framtíðinni) eða hvort hann beri fullt tap af 

ofmenntun. 

Fyrir einstaklinginn er einfalt að ákvarða (út frá hagfræðilegum forsendum)  hve mikið hann 

ætti að mennta sig: hann finnur hvenær jaðarábati hans af menntun mætir jaðarkostnaði, og 

menntar sig upp að því stigi (Brunello, Weber og Weiss, 2015). Rannsókn Card (2001) á 

ábata menntunar fyrir einstaklinga leiddi í ljós að mismunur á menntastigi einstaklinga fer að 

meira leyti eftir mismunandi jaðarkostnaði þeirra, og þar með mismunandi jafnvægi milli 

kostnaðar og ábata, frekar en mismunar á eðlislægri hæfni þeirra til menntunar eða greindar 

(Card 2001), þ.e.a.s. að hægræn áhrif frekar en persónuleg séu drifkraftur náms fyrir 

einstaklinginn. 
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Fyrir þjóðina er það eins. Áhrif menntunar á hagkerfið eru aðalaflið í sköpun menntastefnu 

ríkja og þjóðfélaga. Rannsóknir hafa sýnt mikinn mismun á hagrænum áhrifum sem stjórna 

menntun einstaklingsins. Innan Vestur-Evrópu, sem er annars einsleitur hópur hagkerfa, er til 

dæmis mikill munur á þeim aðstæðum sem móta jaðarábata einstaklinga (Brunello, Weber og 

Weiss, 2015). Því hefur þjóðfélagið veruleg áhrif á menntunarstig einstaklinga sinna og ábata 

þeirra af menntun. Einnig er það öfugt; einstaklingar og val þeirra á menntunarstigi hefur 

veruleg áhrif á þjóðfélagið í heild. Þar sem menntun þeirra hefur veruleg ytri áhrif veltur 

hagur hagkerfisins að miklu leyti á því að þjóðfélagið stýri einstaklingum að þjóðfélagslega 

æskilegu menntunarstigi. 

Hægt er að notast við líkan Becker-Card um jaðarábata einstaklinga til að finna út æskilegt 

menntunarstig hagkerfa. Líkt og einstaklingar hafa hagkerfi ábata af aukinni menntun, en 

ólíkt einstaklingum stjórnast sá ábati af ytri áhrifum frekar en beinum áhrifum á 

einstaklinginn. Þessi ytri áhrif haldast óháð ábata einstaklingsins, svo hvati myndast fyrir 

stjórnvöld til þess að niðurgreiða menntun fyrir suma einstaklinga sem annars hefðu ekki 

haldið í nám upp að þeim punkti sem kostnaðurinn við niðurgreiðslunna nemur ábatanum af 

ytri áhrifum menntunar. Með þessu getum við skapað þjóðhagslegt Becker-Card jafnvægi 

fyrir menntunarstig innan hagkerfis. 

Fá hagkerfi eru þó rekin með þessum hætti, því oft reynist erfitt að setja upp fullkomið kerfi 

niðurgreiðslna á námi frá hagfræðilegum sjónarhóli. Í flestum þjóðfélögum er gerð krafa um 

jafnrétti milli einstaklinga, svo ef einum einstaklingi er gefin niðurgreiðsla til að hvetja hann 

til náms hafa allir aðrir einstaklingar innan þjóðfélagsins sama rétt til niðurgreiðslu. 

Einstaklingar eru meðvitaðir um þetta, og reyna að hámarka ábata sinn með því að taka við 

niðurgreiðslum jafnvel þótt þeir þurfi þær ekki. Og þó jákvæð ytri áhrif menntunar hafi verið 

vel rannsökuð, er ekki svo einfalt að finna út stærð þessarra ytri áhrifa fyrir hvern einstakling 

(Card 2001, bls. 18). Í veruleikanum eru öll niðurgreidd kerfi ónákvæm í úthlutun sinni á 

niðurgreiðslum. 

Þetta kerfi er viðkvæmara fyrir ofmenntun, þar sem almenn niðurgreiðsla á menntun brenglar 

jafnvægið milli kostnaðar og ábata fyrir einstaklinga. Ef einstaklingur verður ofmenntaður 

síðar meir eykur það enn á þessa brenglun og ábatinn af niðurgreiðslunni fellur. Ómögulegt 

er fyrir þjóðfélagið að spá fyrir um hverjir verða ofmenntaðir í framtíðinni, svo annaðhvort 

verður það að halda áfram niðurgreiðslum og halda úti auknum kostnaði án ábata, eða að 

skera niður niðurgreiðslur fyrir alla til að bæta upp tapið af ofmenntun, sem skaðar þá sem 

treysta á niðurgreiðslur til þess að komast í gegnum nám, og minnkar ábata enn frekar þar 
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sem færri mennta sig og skapa ábata. Það er því nær ómögulegt að setja upp kerfi sem heldur 

almennu menntastigi á samfélagslegu jafnvægi og notast einungis við hagræna hvata.  

 

Hörmungar almenninganna 

Þessi galli á kerfinu getur leitt til óhagkvæmra aðstæðna. Þar sem einstaklingar ákvarða ekki 

menntun sína frá hagsmunum heildarinnar er líklegt að þeir fari upp á menntunarstig sem við 

fyrstu sýn virðist hagkvæmast þeim, en veldur þeim á endanum meiri tapi vegna skaða sem 

það gerir þjóðfélaginu í heild, sem einstaklingurinn tilheyrir. Mögulegt er að aðstæður á 

vinnumarkaði verði skaðlegar hagkerfinu hagkerfinu og upp komi aðstæður sem svipar til 

kenningarinnar um „hörmungar almenninganna“ (e. tragedy of the commons): að 

einstaklingar, með því að fylgja sínum eiginhagsmunum, skaði hagsmuni heildarinnar. 

Tökum sköpun ofmenntunar sem dæmi. Gefum okkur að menntun sé fullkomlega einkavædd, 

að allir einstaklingar hafi aðgang að menntun, og að jafnvægi ríki á markaði um einstaklinga 

á sérstöku menntunarstigi. Einstaklingar sem vinna í störfum sem nýta þessa ákveðnu 

menntun hafa hærri tekjur en þeir sem eru án hennar. Einstaklingar fara í nám þar sem nú 

þegar er jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir menntuðum einstaklingum á 

vinnumarkaði, vitandi að ef þeir fá starf við hæfi menntunar sinnar muni þeir auka tekjur 

sínar. En þar sem vinnumarkaður er nú þegar í jafnvægi, eru engin laus störf, og geta þeir 

ekki fengið starf við hæfi nema að öðrum jafnmenntuðum einstaklingi sé neitað um starfið. 

Einstaklingur í þeirri stöðu neyðistþá til þess að finna starf sem hæfir ekki hans menntun: 

hann verður ofmenntaður.  

Ef einstaklingar hegða sér á þann hátt mun jafnvægi á vinnumarkaði þannig raskast og hluti 

menntaðra einstaklinga verða ofmenntaðir. Þar sem ofmenntaðir einstaklingar bera allir 

kostnað af menntun, verður sóun í hagkerfinu sem er borin algjörlega af ofmenntuðum 

einstaklingum. Þeir einstaklingar sem ekki eru ofmenntaðir fá sama ábata og áður, þrátt fyrir 

að inngangur þeirra á markaðinn valdi tapi fyrir heildina. Nýjir einstaklingar sem mennta sig 

bera ekki beinan kostnað, en taka áhættu af tapi sem getur jafnvel verið hærri en ábatinn af að 

finna starf við hæfi, svo að að meðaltali sé einstaklingurinn að tapa á því að mennta sig. Þar 

sem hann er ekki meðvitaður um áhættuna sem hann er að taka, en aðeins um ábatann, 

menntar hann sig samt, og skaðar þar með þjóðarhaginn. 
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Umboðsvandi og hrakval  

Ef við gefum okkur að menntun sé niðurgreidd að fullu, líkt og á Íslandi, og að einstaklingar 

séu meðvitaðir um þjóðhagslegan kostnað af ofmenntun, er hægt að greina vandann með 

sjónarhorni af umboðsvanda (e. principal-agent problem): Að einstaklingar séu meðvitaðir 

um áhættu sína af ofmenntun og kostnaðinn við að mennta sig, en þar sem þeir beri ekki 

sjálfir kostnaðinn af menntun sinni muni þeir hámarka sína eiginhagsmuni á kostnað 

heildarinnar. 

Í þessu dæmi er einstaklingum gefið umboð um menntun af ríkinu, sem leyfir þeim að 

mennta sig upp að stigi sem þeir kjósa sjálfir. Einstaklingar vita að nokkru leyti hvaða 

menntun skortir innan þjóðfélagsins, og hvar er offramboð (t.d. gegnum fréttir um skort á 

iðnnemum eða læknum, eða um metútskriftir í sálfræði), og hafa því einhverja þekkingu á 

hver ábati þjóðfélagsins, ásamt síns eigins, er af menntun sinni. Þeir vita einnig hvaða 

hagmuni þeir sjálfir bera af menntun sinni, hver kostnaðurinn er við menntun, og að þeir 

sjálfir bera ekki kostnaðinn af menntun. Þá er tvennt í boði. Einstaklingur getur verið ábyrgur 

þegn og menntað sig á þeirri braut og upp að því marki sem þjóðfélagið þarfnast og 

hámarkað þannig ábata þjóðfélagsins, eða hann getur menntað sig eins mikið og hann þarf til 

að hámarka eigin ábata og látið þjóðfélagið sitja uppi með kostnaðinn.  

Hvort hér sé um hörmungar almenninganna eða umboðsvanda að ræða fer að miklu leyti eftir 

því hvað við gefum okkur um þekkingu einstaklingsins af aðstæðum. Ef hann veit ekki um 

skaðann sem ofmenntun hans veldur þjóðfélaginu eða um sinn eiginn kostnað af ofmenntun 

er um að ræða hörmungar almenninganna. Ef hann er meðvitaður um sína eiginhagsmuni og 

þann skaða sem þjóðfélagið verðu fyrir af ofmenntun en tekur samt sína eiginhagsmuni fram 

yfir hagsmuni þjóðfélagsins sem ber kostnaðinn af menntun hans er um umboðsvanda að 

ræða. 

Ef hvati er fyrir einstakling til þess að mennta sig þegar aukin menntun skilar þjóðhagslegu 

tapi skapast ójafnvægi á vinnumarkaði. Framboð af menntuðu vinnuafli eykst þó að 

eftirspurnin standi í stað. Þá myndast offramboð af menntun á vinnumarkaði. Fyrir vikið 

munu margir menntaðir einstaklingar neyðast til þess að sætta sig við vinnu sem nýtir ekki 

menntun þeirra. Þetta ástand köllum við ofmenntun, eins og áður hefur verið skilgreint. 

Ísland er sérstaklega viðkvæmt fyrir slíkum aðstæðum: menntakerfið hér á landi er að mestu 

leyti niðurgreitt af ríkinu, og kostnaðurinn við menntun er því þjóðnýttur. Ekki er því að 

furða að þjóðin hefur hæsta hlutfall háskólamenntaðs ungs fólks í Evrópu. En þrátt fyrir hve 

stór hluti ungra Íslendinga er í háskóla eyðir Ísland hlutfallslega litlum hluta landsframleiðslu 
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í háskólamenntun, um 1% VLF í samanburði við um 1,5% fyrir Norðurlöndin (Grænbók, bls. 

78), sem líkt og Ísland niðurgreiða háskólamenntun að fullu.  

Mætti af því álykta að ofmenntun hafi minni þjóðhagsleg áhrif á Íslandi en alþjóðlegar 

rannsóknir gefa til kynna, og að áhrif einkavæðingar í menntakerfinu myndu gera minna gagn 

við að sporna við ofmenntun en í öðrum löndum. Þetta kemur heim og saman við ályktunina 

að ofmenntun á Íslandi sé fremur til komin vegna hrakvals á vinnumarkaði en vegna 

menntastefnu sem skapi offramboð af menntun. 

Erfitt er að segja af hverju þjóðnýting skapar ekki aukna ofmenntun á Íslandi miðað við 

önnur lönd. Mögulegt er að aukin þjóðnýting menntunar sé í raun ekki orsakavaldur í 

aukningu ofmenntunar, og að sú fylgni sem við sjáum þar í samanburði milli landa sé sé 

tilviljun, eða orsakist af öðrum þætti eða þáttum. Einnig er mögulegt að einhverjar sérstakar 

aðstæður á Íslandi skýri þetta. Mögulega eru Íslendingar ábyrgari samfélagsþegnar er kemur 

að menntun og vali á menntunarstigi. Mögulega er íslenskur vinnumarkaður betur í stakk 

búinn en í mörgum löndum til að taka við auknum fjölda menntaðra einstaklinga. Slíkir þættir 

krefjast frekari rannsókna. 

 

Sóunarkostnaður 

Þjóðhagslegur kostnaður myndast einnig vegna þátta óháðum vali einstaklingsins. Ekki allir 

einstaklingar stands sig jafnvel í námi. Sumum tekst ekki að ljúka því námi sem þeir setja sér 

fyrir hendur. Þeir bera kostnaðinn af menntun sinni án þess að fá ábatann. Sá kostnaður telst 

sem sóun á auðlindum. En þó ekki allir einstaklingar beri slíkan kostnað, ber samfélagið í 

heild alltaf kostnaðinn af þeim hluta einstaklinga sem fall brott úr námi. 

Þar sem nemendur sem falla úr námi fara ekki upp á hærra menntunarstig, eru þeir tæknilega 

séð ekki ofmenntaðir. Freistandi er því að segja að brottföll úr námi vegi að einhverju leyti á 

móti ofmenntun. En brottfall og ofmenntun hafa sömu neikvæðu afleiðingar fyrir þjóðfélagið. 

Jafnslæmt er ef nemandi heldur í nám og fellur út og ef hann útskrifast og verður 

ofmenntaður: hann eyðir peningum í menntun en endar samt sem áður í sama starfi og ef 

hann hefði aldrei reynt að mennta sig. 

Í löndum líkt og Íslandi, þar sem menntun er niðurgreidd að fullu af ríkinu, er kostnaðurinn 

of brottfalli nemenda að mestum hluta þjóðnýttur. Ákvarðanir einstaklings um að falla úr 

námi bera því mikinn kostnað fyrir þjóðfélagið. Kostnaður við brottfall er að mestu leyti 

svipaður kostnaði við ofmenntun: Einstaklingur eyðir tíma og peningum í menntun, án þess 
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að nýta þá menntun í starfi sínu. Munurinn felst í því að ofmenntun er vandamál sem orsakast 

af ójafnvægi eða misræmi á vinnumarkaði, en brottfall af ákvörðun einstaklinga. 

Niðurgreiðslur fyrir nám einstaklings sem fellur úr námi er því sóun á auðlindum 

þjóðfélagsins og skaðlegt fyrir hagkerfið.  

Þjóðnýting getur því skapað tvíþætt vandamál: hún ýtir undir ofmenntun með því að lækka 

kostnaðinn af menntun og hvetja einstaklinga til að mennta sig umfram það sem hagkvæmt 

er; og ýtir undir brottfall með því að minnka kostnaðinn sem brottfallnir nemendur bera af að 

falla úr námi. 
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Kynslóðabundin áhrif  

Skilgreining á kynslóðabundnum áhrifum 

Hingað til hafa áhrif menntunar verið greind í tvo flokka: einstaklings- og þjóðhagsleg. 

Flestar rannsóknir á áhrifum menntunar einblína á þessa flokka, þar sem auðvelt er að 

skilgreina þá og greina til skamms tíma.  En þegar litið er til mjög langs tíma byrja 

einstaklingsleg og þjóðhagsleg áhrif að hluta til að renna saman, þar sem einstaklingar fara út 

úr þjóðfélaginu og nýir koma í þeirra stað; ein kynslóð tekur við af annarri. Áhrifin sem 

menntun einstaklinga af einni kynslóð hafa á komandi kynslóðir, jafnt einstaklinga innan 

hennar og kynslóðina í heild, er nefnt kynslóðabundin áhrif. 

Eins og nafnið bendir til eru kynslóðabundin áhrif menntunar á afkomendur einstaklingins 

frekar en einstaklinginn sjálfan, og á kynslóðirnar sem koma á eftir þeim sem kjósa að 

mennta sig. Ólíkt einstaklingsbundnum áhrifum snerta kynslóðabundin áhrif einstaklinginn 

ekki beint, heldur snerta þau fjölskyldu hans og þá sem lifa eftir hans dag. Ólíkt 

þjóðhagslegum áhrifum eru kynslóðabundin áhrif ekki ytri áhrif né hafa þau hagræn áhrif á 

einstaklinginn sjálfan. Kynslóðabundin áhrif breyta ekki hvötum varðandi eiginhagsmuni 

einstaklingins, en skapa nýja hvata fyrir einstaklinga að breyta hegðun sinni með því að hafa 

áhrif á þá sem hann tengir hagsmuni sína mest við: fjölskyldu hans. Þó ekki sé auðvelt að 

mæla það á hagrænan hátt, hefur einstaklingurinn hagsmuni af árangri fjölskyldu sinnar; það 

sem gefur börnum einstaklings hagrænan ábata er oftast hvati fyrir einstaklinginn rétt eins og 

ef ábatinn væri gefinn honum. Það mætti segja að einstaklingur hafi óbeina hagsmuni af 

kynslóðabundnum áhrifum ákvarðana sinna. 

Kynslóðabundin áhrif ná eins og nafnið bendir til yfir kynslóðir, og geta því verið bæði til 

„skamms“ tíma (eina kynslóð, eða um 20-25 ár) eða til lengri tíma (margar kynslóðir, 50-100 

ár). Skemmri tíma áhrifin eru að mestu leyti tengd einstaklingum, þar sem börn einstaklinga 

erfa ákveðna þætti tengda menntun foreldranna, líkt og hærri tekjur eða aukið menntunarstig. 

Lengri tíma áhrifin leggjast aðallega á þjóðfélagið í heild, og eru að mestu leyti hulin 

einstaklingnum þar sem hann getur ekki auðveldlega séð fyrir hagsmuni einstaklinga eftir 

eigin líftíma. Þau geta einnig vrið mismunandi milli skamms og langs tíma: til einnar 

kynslóðar hafa barneignir að mstu leyti erfðaáhrif sem eru bundin við einstaklinginn, en til 

lengri tíma hafa barneignir lýðfræðileg áhrif sem breyta hagkerfinu í heild. 
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Erfðaáhrif  

Til meðallangs tíma, eða yfir u.þ.b. eina kynslóð eru kynslóðabundin áhrif menntunar að 

mestu leyti jákvæð. Rannsóknir hafa sýnt að aukin menntun foreldra skilar sér í auknu 

menntunarstigi barna er þau fara út á vinnumarkað. Af mismuni milli menntunarstigs 

einstaklinga má rekja 68% tilmismunar á menntunarstigi foreldra, með jákvæð tengsl milli 

menntunar foreldris og barns (Christian og Jorgen, 2000). Aukin menntun foreldris hefur 

jákvæð áhrif á umhverfið sem börnin þeirra alast upp í, sem og áhuga þeirra á menntun barna 

sinna, og eykur virka þáttöku í námi barna þeirra, sem hefur aftur á móti jákvæð áhrif á tekjur 

þeirra seinna meir (Brunello, Weber og Weiss, 2013, bls. 292-293). Sambandið milli 

menntunar foreldra og menntunar barna stjórnast aðeins af menntunarstigi foreldris, og helst 

óháð því hvort foreldrar séu ofmenntaðir. 

Einnig eru „síandi“ áhrif fyrir börn af menntun foreldra sinna: barn sem elst upp meðal 

menntaðra foreldra tekur í sig þekkingu og fróðleik með því einu að vera umhverfis þau. Sem 

dæmi má nefna barn lögfræðings sem með því að sitja við borð með foreldrum sínum um 

matartíma hlustar á þá ræða um vinnudaginn og mál skjólstæðinga sinna. Slíkur einstaklingur 

sankar þannig að sér upplýsingum um lögfræði og dómsmál, sem gerir hann fróðari á því 

sviði ef hann byrja í lögfræðinámi en jafningjar hans sem hafa ekki haft slíkt tækifæri. 

Menntað foreldri getur því ómeðvitað að einhverju leyti verið „mentor“ fyrir barn sitt á sínu 

sviði. Lítið er um rannsóknir á þessu sviði, sérstaklega þar sem minna er um að afkomendur 

taki sér sömu störf og foreldrar þeirra, en með mið af þekkingu okkar um hvernig þekking 

miðlast milli manna er ekki langsótt að halda fram að svo sé. 

 

Tekjuáhrif 

Menntun foreldra hefur veruleg jákvæð áhrif á tekjur barna. Eftir því sem foreldrar ná hærra 

menntunarstigi aukast tekjur þeirra, og eftir því sem tekjur foreldra vaxa aukast 

framtíðartekjur barna þeirra með. Rannsóknir frá Kanada hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli 

menntunar kvenna og tekna barna þeirra og fyrir umhverfi þeirra á æskuárum (Currie og 

Moretti, 2002). Einnig eru mæður líklegri til að giftast körlum með hærri menntun og hærri 

tekjur eftir því sem menntun þeirra sjálfra er hærri. Aukin menntun leiðir því til aukinna 

fjölskyldutekna óháð tekjum móðurinnar einum og sér. 
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Fyrir karla eru til gögn um fylgni milli tekna yfir kynslóðir, en tekjur má nota sem 

ónákvæman staðgengil fyrir menntun. Ef litið er á arfleiðni tekna í karllegg, sést að fyrir 

hverja krónu sem faðir hefur í tekjur, mun sonur hans hafa 0,41 krónur í tekjur til viðbótar er 

hann nær sama aldri. Þar sem menntaðir feður eru líklegri til að giftast menntuðum konum – 

og líklegri til að hafa hærri tekjur – eftir því sem þeir eru betur menntaðir, bendir það til að 

fylgni milli menntunar foreldra og tekna barna þeirra sé sú sama fyrir bæði kyn. 

Að auki hefur leiðir aukin menntun foreldra til minnkaðs samfélagslegs kostnaðar við næstu 

kynslóð, sem endurspeglast í auknu heilbrigði barna (Duflo, 2000). Aukið heilbrigði meðal 

næstu kynslóðar leiðir til lægri útgjalda við heilbrigðisútgjöld, örorkubætur, veikindaleyfi og 

tryggingarkostnað. Í þróuðum löndum þar sem þessi kostnaður er oftast þjóðnýttur er 

hagkvæmt að einstaklingar þurfi ekki að sækja í þessa þjónustu, þar sem líkt og með menntun 

er hætta á að einstaklingar ofnýti sér þær til tjóns hagkerfisins í heild. 

Er til lengri tíma er litið og áhrif menntunar yfir margar kynslóðir er tekin saman, er myndin 

ekki jafnskýr. Áhrif menntunar aukast og fara að ná til samsetningar þjóðfélagsins. Þessi áhrif 

eru ekki af hagfræðilegum toga, en hafa samt sem áður djúpstæð hagræn áhrif á þjóðfélagið. 

Barneignir, atvinnuhlutfall og aldurssamsetning samfélagsins byggjast að mestu leyti á 

þáttum sem menntun hefur áhrif á.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Lýðfræðileg áhrif 

Frjósemi og barneignir 

Rannsóknir á tengslum milli barneigna og menntun einstaklinga, sérstaklega kvenna, hafa 

sýnt fram á svo ekki verður um villst að með aukinni menntun ákveða einstaklingar að 

eignast færri börn (Hazan og Zoabi, 2014). Á síðustu öld hefur sambandið milli hækkandi 

menntunarstigs og lækkandi fæðingartíðni innan þjóðfélaga verið svo sterkt að erfitt hefur 

reynst að skilja að áhrif hvors um sig á hagkerfið. Enn þann dag í dag sýna rannsóknir frá 

Afríku að þegar menntun kvenna helst stöðug í stað þess að aukast, hættir meðalfrjósemi 

kvenna að lækka og stendur í stað (Kebede, Goujon og Luts, 2019). 

Þessi áhrif eru sterkari fyrir konur en karla, þar sem karlar standa ekki fyrir sama vali milli 

barneigna á yngri árum og menntunar. Áhrifin mælast jafnt fyrir grunnskólamenntun stúlkna í 

þróunarríkjum í Afríku og háskólamenntun kvenna á Vesturlöndum (Hazan og Zoabi, 2014). 

Hafa hagfræðingar því lengi gengið að því sem gefnu að þetta samband sé órjúfanlegt, og 

gildi óháð hvaða menntunarstig sé um að ræða. Á síðustu árum hafa hins vegar komið fram 

rannsóknir sem draga þessa algjöru fylgni milli menntunar og barneigna í efa. 

Hvað útskýrir aðskilnað þessarra óaðrjúfanlegu þátta? Flest þau gögn sem birtast líta aðeins á 

þrjár gerðir menntunar: skyldumenntun(grunnmenntun), framhaldsskólamenntun og 

háskólamenntun (Hazan og Zoabi, 2014). Oftar en ekki er háskólamenntun afmörkuð við 

bakkalársstigið, og framhaldsnám annaðhvort ekki tekið með eða sett saman með Bachelors-

gráðunum. Áhrif menntunar af hæstu stigum hverfa því innan um mun fjölmennari flokk 

Bachelors-gráðunnar. Lengst af hefur slík einföldun verið lítið vandamál, þar sem flest lönd 

hafa hverfandi lítinn fjölda einstaklinga sem fara  í framhaldsnám samanborið við fólksfjölda. 

Er við lítum á nýrri rannsóknir í þróuðum löndum breytist myndin hins vegar. 

Til að rannsaka ofmenntun verðum við að líta á hæstu stig menntunar hvert fyrir sig. Í 

þróuðum samfélögum hefur stór hluti eintstaklinga útskrifast úr framhaldsnámi, en á Íslandi 

er þriðji hver einstaklingur sem útskrifast úr háskóla með meistara- eða doktorsgráðu 

(Hagstofan, 2018a) og miðað við þróun fyrri ára mun fjöldi einstaklinga í slíku námi aðeins 

fara hækkandi. Það er því mikilvægt að vita áhrif menntunar á barneignir fyrir fólk á þeim 

menntunarstigum til að vita hvað framtíðin ber í skauti sér m.t.t. menntunar og ofmenntunar. 
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U-kúrfan 

Eins og áður kom fram er ekki algengt að safnað sé sérgreindum gögnum fyrir barneignir 

kvenna sem útskrifast hafa úr framhaldsnámi. Hagstofan heldur ekki utan um slíkar tölur, en 

rannnsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum sem að gefa til kynna að er konur byrja í 

háskólanámi sé frjósemi þeirra í lágmarki (Lyman Stone, 2018), en að eftir að konur 

útskrifast úr grunnámi (þ.e. með Bachelors-gráðu) breytist ferillinn.  

                 

Heimild: Hazan og Zoabi, 2014 

Eftir því sem menntunarstig kvenna eykst, aukast líkur á að þær eignist börn seinna á ævi 

sinni. Þetta hefur lengi verið talið hafa neikvæð áhrif á frjósemi, en því seinna sem konur eiga 

börn því færri börn eiga þau yfirleitt. Bandarískar rannsóknir sýna hins vegar að þetta 

samband er flóknara en talið hefur verið, þegar nánar er rýnt í barneignir eftir menntunarstigi. 

Þegar konur hafa menntað sig í um 13-15 ár (samsvara grunnnámi í háskóla) seinka konur 

ekki aðeins barneignum, heldur fjölga þeim (Hazan og Zoabi, 2014).  

 Konur sem fara í háskóla en útskrifast ekki eignast að meðaltali færri börn yfir ævina en 

konur með stúdentspróf. Þær konur sem útskrifast úr háskóla með Bachelors-gráðu eignast 

aftur á móti fleiri börn en þær sem falla úr námi. Konur sem fara í framhaldsnám af einhverju 

tagi hafa enn hærri frjósemi, og barneignir þeirra eru nær barneignum kvenna sem eru aðeins 

með stúdentspróf en konum sem flosna upp úr háskólanámi. Frjósemisferill kvenna eftir 

menntun er því ekki beinn niðurhallandi ferill eins og oft er haldið fram, heldur U-laga 

fleygbogi (Hazan og Zoabi, 2014). Þegar tekið er með í reikninginn að stór hluti 
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Bandaríkjamanna eru með meistara- eða doktorsgráðu, er ljóst að þessi þróun hefur marktæk 

áhrif á frjósemi þjóðarinnar. 

Rannsóknir innan OECD staðfesta að svipuð þróun hefur orðið á síðustu árum með frjósemi 

kvenna ef reiknað er með atvinnuþátttöku, öðrum þætti sem lengi hefur verið talinn hafa beint 

neikvætt samband við barneignir. Atvinnuþátttaka hefur einnig jákvæða fylgni við menntun, 

svo gögnin virðast styðja við fullyrðingar Hazan og Zoabi (Brehm og Engelhart, 2015, bls. 

701).  

Í umræðuhluta rannsókn sinnar halda Hazan og Zoabi fram að hér sé um nýlega þróun að 

ræða, og að hún hafi byrjað um aldamótin 2000. Fyrir það hafi ferillinn verið að mestu leyti 

beinn og niðurhallandi. Vísa þeir til mannals BNA (e. US Census) sem heimildar fyrir gögn 

sín fyrir þá tölfræði. 

                      

Heimild: Hazan og Zoabi, 2014 

 

Ef litið er á tölur frá Manntali BNA um frjósemi kvenna fyrir 1994 (US Census, 1994) og 

2006 (US Census, 2006), sést að fyrir allar konur konur fækkar barneignum yfir ævina eftir 

því sem menntun eykst. Sama fylgni er varðandi menntun maka giftra kvenna: eftir því sem 

menntun maka eykst eignast þær færri börn. Í hvorugu manntali sést sú U-laga þróun sem 

Hazan og Zoabi greina fyrir barneignir yfir ævina. En Hazan og Zoabi byggja útreikninga 

sína yfir áratugi á „hybrid“-frjósemi, sérstakri aðferð til að rekna út frjósemi kvenna yfir 

ævina sem tekur mið bæði af heildarbarneignum og fæðingartíðni kvenna sem eignast hafa 
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barn á síðustu 12 mánuðum. Ef litið er á gögn manntalsins sést U-laga fleybogi fyrir 

fæðingartíðni síðustu 12 mánaða eftir menntun í manntalinu 2006, þar sem konur sem hafa 

eignast barn á síðustu 12 mánuðum hafa hækkandi fæðingartíðni eftir að þær útskrifast með 

Bachelors-gráðu (US Census 2006, bls. 6). Að því leyti passa gögn manntalsins við 

niðurstöður Hazan og Zoabi upp að árinu 2006. Getur því verið að ósamræmið milli 

manntalsins og rannsóknar Hazan og Zoabi sé vegna mismunandi aðferðafræði.  

Tölur um fæðingartíðni kvenna eftir menntunarstigi eru ekki til fyrir Ísland, svo ekki er hægt 

að skera úr um hvort það samband se, Hazan og Zoabi sjá í Bandaríkjunum milli menntunar 

og barneigna sé til staðar hér á landi. Það er því ekki hægt að segja til um hvort að þessi 

þróun verði á líkan hátt í öðrum þróuðum löndum eftir því sem menntunarstig eykst og fleiri 

konur fara í meistara- eða doktorsnám. Frekari rannsókna er þörf til þess að sjá hvort hér sé 

um að ræða sérstakt dæmi í þróun barneigna eða hvort sambandið milli menntunar og 

barneigna kvenna sé e.t.v. að breytast til frambúðar. 

Ef litið er á áhrif menntunar á frjósemi sést að U-laga fleygbogi Hazan og Zohani tekur ekki 

með í hvaða starfi einstaklingar eru eftir menntun er þeir eignast börn. Erfitt er því að segja 

fyrir um hvernig ofmenntun breytir áhrifum menntunar á frjósemi kvenna. Hazan og Zoabi 

sýna þó að innan Bandaríkjanna, þar sem ofmenntun hefur verið metin allt að 35% (Leeuven 

og Oosterbeek, 2011), eru barneignir kvenna af öllum stigum menntunar lægstar í þriðja 

fjórðungi tekjudreifingar, þar sem almennt mætti búast við að konur sem væru með 

Bachelors-gráðu myndu vera. Ef konur sem stundað hafa framhaldsnám neyðast til að taka að 

sér starf sem aðeins þarfnast Bachelors-gráðu, er líklegast að þær lendi þar með í þriðja 

fjórðungi tekna og eignist þar með færri börn en ef hún fengi starf með hæfi. Af því má draga 

þá ályktun að ofmenntun dragi úr frjósemi kvenna með framhaldsnám, en fyrir konur af lægri 

menntunarstigum sem lenda í störfum með enn lægri menntunarkröfur (stúdentspróf eða 

lægra) mun ofmenntun að öllum líkindum auka frjósemi þeirra. Má því segja að 

frjósemisáhrif ofmenntunar vegi upp á móti frjósemisáhrifum aukinnar menntunar. 

Áhrif ofmenntunar á frjósemi eru því annaðhvort í heildina jákvæð eða neikvæð, eftir því að 

hvaða leyti ofmenntun leggst á ákveðin menntunarstig. Í þróuðum löndum ef frjósemi yfirleitt 

undir þeim mörkum sem þarf til að viðhalda mannfjöldanum, svo aukin frjósemi er almennt 

talin bót fyrir þjóðfélagið. Ef meirihluti ofmenntunar í þjóðfélagi fellur á einstaklinga með 

Bachelors-gráður mun það ýta fleiri einstaklingum sem annars væru með lága frjósemi yfir á 

tekjuband og starfsferil þar sem frjósemi þeirra verður hærri. Við slíkar aðstæður spornar 

ofmenntun gegn falli í frjósemi og viðheldur til langs tíma æskilegra hlutfalli vinnuafls innan 
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þjóðfélagsins. Ef ofmenntun er að meirihluta meðal einstaklinga með framhaldsmenntun, 

mun það hinsvegar leiða til þess að einstaklingar sem annars myndu eignast fleiri börn vegna 

menntunar sinnar festist í störfum og við tekjuband sem draga úr barneignum þeirra og 

minnka frjósemi. Þetta leiðir til lægri fæðingartíðni meðal þeirra best menntuðu innan 

þjóðfélagsins, sem leiðir til þjóðhagslegs tjóns vegna tapaðs mannauðs.  

 

Aldurssamsetning þjóðfélags 

Áhrif ofmenntunar á þjóðfélagið til langs tíma einskorðast ekki við barneignir þeirra best 

mentuðu. Frjósemi kvenna er mikilvægur þáttur í þróun þjóðfélagsins og hefur m.a. áhrif á 

stærð hagkerfisins. Frjósemi hefur ekki aðeins áhrif á fólksfjölda og vinnuafl, heldur líka á 

aldurssamsetningu þjóðfélagsins hverju sinni, þ.e. hvaða hlutfall fólksfjöldans fellur innan 

ákveðinna aldurshópa. Aldurssamsetning er venjulega kennd við pýramída, þar sem elstu 

árgangarnir eru efst og þeir yngstu neðst, og fækkar í árgöngunum eftir því sem þeir verða 

eldri. Til hægðarauka verður orðið „aldurspýramídi“ notað til þess að lýsa aldursskiptingu 

ákveðins þjóðfélags. 

Frá hagfræðilegu sjónarhorni er hægt að skipta aldurspýramída þjóðar í þrjá meginhluta: börn 

(undir 15 ára), fólk á vinnualdri (16-64 ára) og eldri borgara (sá hluti þjóðarinnar sem náð 

hefur eftirlaunaaldri, oftast miðað við 65 ár). Stærð hagkerfisins ákvarðast að mestu leyti af 

stærð aldurshópsins 16-64 ára, þótt ólíkur eftirlaunaaldur og atvinnuþátttaka barna (og jafnvel 

barnaþrælkun í sumum löndum) geti haft áhrif. 

Börn og eldri borgarar eru almennt ekki hluti af vinnuafli. Þeir eru á framfæri annarra (e. 

dependents) sem eru ekki hluti af vinnuaflinu en eru samt neytendur og treysta á þjóðfélagið 

til að sjá þeim fyrir almennum lífsgæðum. Til langs tíma ákvarðar fjöldi barna umfang 

vinnuaflsins, þar sem þau eldast og komast á vinnualdur, en fjöldi eldri borgara ákvarðar 

kostnað þjóðfélagsins vegna þjónustu þeim til handa.  

Eldri borgarar eru í hagrænum skilingi nettó-neytendur, og því kostnaður fyrir þjóðfélagið.    

Í flestum þróuðum löndum eiga eldri borgarar tilkall til lífeyris, umönnunar og 

heilbrigðisþjónustu og íbúar vilja tryggja að þeir búi við góð lífskjör eftir að atvinnuþátttöku 

lýkur. Þar sem eldri borgarar eru neytendur en ekki framleiðendur telst allur kostnaður við 

umönnun þeirra til neyslu. Ef hlutfall eldri borgara af fólksfjölda hækkar, þarf vinnuafl að 

framleiða meira til að standa undir framfærslu þeirra, sem kallar á auknar fjárfestingar og 
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minni neyslu fólks á vinnualdri á móti. Hátt hlutfall eldri borgara innan aldurspýramídans 

kemur því niður á hagsæld vinnuafls, og þar með hagkerfisins í heild sinni. 

Börn eru í hagfræðilegum skilningi til skamms tíma fjárhagsleg byrði, en til langs tíma eru 

þau fjárfesting. Börn framleiða ekkert á meðan þau eru undir 15 ára aldri, en á meðan hafa 

þau tækifæri til þess að mennta sig og skapa mannauð fyrir komu sína á vinnumarkað. Þar 

sem börn mynda til langs tíma vinnuafl framtíðarinnar, telst stór hluti af kostnaði við 

umönnnun þeirra – svo sem við menntun, tómstundir og íþróttir – til langtímafjárfestingar í 

vinnuafli. Ef hlutfall barna af aldurspýramídanum eykst, þarf vinnuafl að framleiða meira, 

sem til skamms tíma krefst lægri neyslu, en til langs tíma krefst það engra breytinga þar sem 

vinnuafli fjölgar og heildarmannauður vinnuafls eykst. 

Til langs tíma hefur hlutfall barna veruleg áhrif á samsetningu hagkerfisins. Ef hlutfall barna 

af aldurspýramídanum er hátt fer vinnuafl vaxandi, og með auknu vinnuafli þá ceterus 

paribus eykst hagvöxtur. Kostnaður við umönnun eldri borgara er þá hlutfallslega lágur og 

hlutfall fjárfestingar í hagkerfinu er hátt. Á móti kemur að kostnaður við börn er hlutfallslega 

hár, og þar sem vinnuafl er hlutfallslega lítill hluti aldurspýramídans er framleiðsla ekki næg 

til að byggja verulegan mannauð fyrir öll börn. Framleiðsla hagkerfisins eykst, en framleiðni 

einstaklinga stendur í stað. Nær öll hagkerfi hafa slíkan aldurspýramída í byrjun, áður en 

stórfelldur hagvöxtur á sér stað. 

Mikilvægustu áhrif menntunar á aldurspýramídann felast í minnkandi barneignum kvenna 

með aukinni menntun. Er frjósemi fellur minnkar hlutfall barna í aldurspýramídanum á 

meðan hlutfall vinnuafls eykst. Með þessu heldur hagvöxtur áfram að aukast en útgjöld til 

barna lækka, svo meira verður hægt að fjárfesta, annaðhvort í vinnuafli eða börnum, en þá 

verður meira til skiptanna fyrir hvert barn svo mannauður barna eykst sem leiðir til aukinnar 

framleiðni vinnuafls til viðbótar við hagvöxt af fólksfjölgun. Þetta ástand kallast lýðarður, (e. 

demographic dividend) (Leahy et al., 2004), þar sem hagvöxtur eykst vegna áhrifa tveggja 

meginþátta á sama tíma, magni vinnuafls og framleiðni þess (Mester 2017, bls. 3-5).  

Til mjög langs tíma litið mun lægra stig barneigna hafa verið við lýði við fæðingu allra 

aldurshópa innan aldurspýramídans, og útgjöld til barna orðin stöðug á ný. Útgjöld til barna 

eru þá ennþá lág, en þar sem börn eru hlutfallslega fá hefur fólksfjölgun minnkað eða 

stöðvast og hlutfall eldri borgara aukist. Þeir aldurshópar sem mynda vinnuaflið eru orðnir 

u.þ.b. jafnstórir árgang móti árgang og eldri borgarar og börn. Þar sem fólksfjölgun innan 

vinnuafls er engin er hagvöxtur bundinn við framleiðniaukingu, sem þarfnast aukinnar 

fjárfestingar í börnum. Eldri borgarar eru einnig orðnir stór hluti þjóðfélagsins, svo útgjöld til 
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málefna eldri borgara þurfa að aukast í hlutfalli við það. Þetta dregur úr hagvexti eftir því sem 

útgjöld eru lækkuð til barna til að mæta auknum skuldbindingum til eldri borgara (Mester 

2017).  

Ef menntunarstig heldur áfram að aukast til að halda við hagvexti mun fæðingartíðni með 

tímanum lækka undir dánartíðni, svo til skamms tíma fæðast færri einstaklingar en deyja og 

til langs tíma fer umfang vinnuafls minnkandi. Hagvöxtur verður þá annaðhvort lágur eða 

neikvæður, þar sem framleiðni heldur áfram að aukast en umfang vinnuafls skreppur saman á 

móti (Mester 2017, bls. 5-6). 

Hér spilar samsetning vinnuafls og fjármagns mikilvægan þátt. Samkvæmt lögmálinu um 

minnkandi jaðarafköst minnkar ábatinn af einni einingu vinnuafls eftir því sem fleiri 

einingum fjármagns er bætt við, að því gefnu að magn vinnuafls sé fast. Til að auka 

jaðarábata sem mest þarf því stöðuga hlutfallslega jafna aukingu beggja þátta, vinnuafls og 

fjármagns. Þegar magn vinnuafls í hagkerfi hættir að aukast, þá mun aukið fjármagn (sem 

þarfnast aukinnar fjárfestingar) gefa af sér minni framleiðniaukingu fyrir hverja einingu. 

Fjárfesting í börnum mun því skapa minni mannauð og hagvöxtur lækka til langs tíma. 

Ef við lítum á seinni hópinn, eldri borgara, er fjöldi þeirra líka ákvarðaður af menntun. 

Rannsóknir hafa sýnt að með aukinni menntun aukast lífslíkur einstaklinga, og aukning á 

lífslíkum innan þróaðra ríkja einskorðast nær alveg við hámenntað fólk (Meara, Richards og 

Cutler, 2008). Því þýðir aukin menntun ekki aðeins að vinnuafli fjölgar minna en áður, heldur 

einnig að fólk lifir lengur og fjöldi eldri borgara eykst. Til langs tíma þýðir þetta að hlutfall 

vinnuafls mun falla, en hlutfall þeirra sem eru á framfæri í formi eldri borgara aukast.  

Í flestum þróuðum löndum, þar á meðal Norðurlöndunum, er frjósemi komin á svo lágt stig 

að auking í hlutfalli eldri borgara er hærri en samdráttur í hlutfalli barna, sem leiðir til þess að 

hlutfall vinnuafls fer lækkandi og hlutfall einstaklinga á framfæri í heild fer hækkandiAð 

miklu leyti skýrist þessi þróun beint vegna hærra menntunarstigs, en einnig vegna hærri tekna 

og velmegunar innan þjóðfélagsins, sem eru aftur að miklu leyti byggðar á aukinni menntun 

meðal vinnuaflsins. Vegna þess að frjósemishlutfall er undir því stigi sem þarf til að viðhalda 

mannfjöldanum (miðað er yfirleitt við 2,1 barn á konu að meðaltali) (Mester 2017) minnkar 

fjöldi einstaklinga innan vinnuafls, sem hefur skaðleg áhrif á hagkerfið, sem getur þannig 

ekki viðhaldið nægu vinnuafli til að sinna eftirspurn, ef gefið er ceterus paribus að eftirspurn 

eftir vinnuafli standi í stað. Er frjósemi er komin niður á það stig myndast markaðsbrestur á 

vinnaflsmarkaði.  
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Þar sem Ísland er nú undir þessu hlutfalli, má búast við að Ísland muni sjá lækkun á fjölda 

vinnandi fólks sem og hlutfalli þess í aldurspýramídanum í framtíðinni. Mögulega væri hægt 

að leysa þennan vanda til skamms tíma með því að hækka eftirlaunaaldur eða flytja inn 

vinnuafl utan frá, en þessar lausnir hafa ekki varanleg áhrif á samsetningu aldurspýramídans, 

og til langs tíma mun tilhneigingin til minnkandi umfangs og hlutfall vinnuafls haldast. 

Ef svo er raunin, getum við búist við að eftir því sem að menntunarstig hækkar og ceterus 

paribus ofmenntun eykst, munum við sjá lækkandi fæðingartíðni meðal kvenna, en næsta 

kynslóð einstaklinga, þó hún sé smærri, muni verða betur menntuð, hafa aukinn mannauð, 

hærri tekjur, og leggja minni kostnað á þjóðfélagið. Að öllum líkindum mun aukin ofmenntun 

fylgja auknu menntunarstigi næstu kynslóðarinnar, þar sem ofmenntun fyrri kynslóðar leiðir 

til minni framleiðni og aukins kostnaðar fyrir hagkerfið, sem leiðir til minni fjármuna til að 

fjárfesta í störfum fyrir hámenntaða einstaklinga í framtíðinni.  

Ef fæðingartíðni er há fyrir er mögulegt að lækkandi fæðingartíðni skapi „lýðfræðilegan 

ávinning (e. demographic dividend) (Mester 2017), ástand þar sem hlutfall barna af 

þjóðfélaginu fækkar en hlutfall eldri borgara hækkar lítið sem ekkert. Þetta skapar þjóðfélag 

með óvenju hátt hlutfall vinnuafls, en í tilviki Íslands gerðist þetta um miðja 20. öld og er 

hlutfall eldri borgara nú þegar orðið of hátt til þess að slíkar aðstæður geti endurtekið sig. 

Áhrif á hagkerfið 

Í flestum þróuðum löndum er aldurspýramídi þjóðfélagsins nú gildastur um miðjuna, þ.e. 

stærsti hluti einstaklinga er á vinnuaflsaldri, og færra um börn og eldri borgara. Á næstu 

áratugum er metið að aldurspýramídi þessarra landa gildni efst, en grennist um miðjuna, svo 

hlutfall eldri borgara eykst á meðan hlutfall vinnuafls skreppur saman Kostnaður 

þjóðfélagsins við eldri borgara mun þá aukast og erfiðara verður fyrir það að halda uppi þeim 

velferðarkerfum og skuldbindingum (líkt og lífeyri) sem nú eru til staðar. Þarna skapast hvati 

í þróuðum löndum til að halda uppi fjölda barneigna, til að sporna gegn áhrifum af fækkun 

vinnuafls og auknu hlutfalli eldri borgara.  

Ef litið er á stöðu þróaðra landa í dag sést að hlutfall einstaklinga, sérstaklega kvenna, sem 

halda í framhaldsnám eftir háskóla hefur hækkað gríðarlega. Sem dæmi eer fjórðungur 

Íslendinga sem útskrifast úr háskóla að útskrifast úr framhaldsnámi (Hagstofan, 2019d). 

Hefur fjöldi bæði meistara- og doktorsnema á Ísland aukist um u.þ.b. 1000 manns frá 2001-2 

til 2017-18 (Hagstofan, 2019d.). Má af því leiða að í framtíðinni muni fjöldi nýrra 
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einstaklinga í framhaldsnámi í háskóla aukast um meira en fjölda Bachelors-nema, og áhrif 

aukinnar frjósemi meðal fyrri hópsins taka yfir áhrif lækkandi frjósemi meðal hins seinni.  

Ofmenntun mun þá verða skætt vandamál þar sem hún munn leggjast að meira leyti á hæst 

menntuðu hópana, og samanlögð áhrif hennar á frjósemi þjóðarinnar verða neikvæð. Í þróuðu 

samfélagi líkt og Íslandi er mikilvægt að frjósemi haldist á ákveðnu stigi til að viðhalda 

hlutfalli vinnuafls. Ofmenntun mun gera þjóðinni erfiðara fyrir að eignast næg börn til að 

viðhalda vinnuaflinu, og komandi kynslóðir munu þurfa að bera aukna byrði af kostnaði við 

eldri borgara ef núverandi þróun viðhelst. 
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Staða Íslands 

Áður hefur hér komið fram að Ísland virðist vera í einstakri stöðu meðal sambærilegra ríkja 

þegar kemur að ofmenntun. Ísland hefur eitt lægsta hlutfall ofmenntunar sem mælist og 

ofmenntun hefur hlutfallslega minni áhrif á tekjur hér en í öðrum löndum; og það þrátt fyrir 

að Ísland hafi hæsta hlutfall ungs fólks sem útskrifast úr háskóla innan OECD-landa og þar 

með að öllum líkindum í heimi. Rétt er að ítreka fyrirvara um takmarkaðar rannsóknir á 

ofmenntun á Íslandi og samanburðarhæfi tölulegra mælinga, en engu að síður bendir margt til 

að Ísland sé í sérstakri stöðu gagnvart ofmenntun. Til að varpa frekara ljósi á ástæður þess 

verður hér skoðuð staða Íslands í menntamálum samanborið við aðrar þjóðir og hver áhrif 

hennar gæti verið á ofmenntun. 

 

Menntunarstig 

Á síðustu öld var hröð þróun á sviði menntunar í heimsbyggðinni og óvenju hröð hvað Ísland 

varðar. Ef litið er á tölur OECD yfir hlutfall einstaklinga með háskólagráðu í ríkjum stendur 

Ísland nálægt meðallagi (OECD, 2019). Ef þjóðum er hins vegar skipt upp eftir aldri, birtist 

önnur mynd. Fyrir elsta aldurshópinn, 25-34 ára, er hlutfall háskólamenntaðra meðal þess 

lægsta sem mælist innan OECD-ríkjanna.  

Ef litið er á yngsta aldurshópinn er staðan öfug. Af 25-34 ára einstaklingum á Íslandi eru um 

63% með háskólagráðu, hærra en í nokkru öðru ríki innan OECD (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneyti, 2019a), og þá mjög líklega í heiminum öllum. 27% þeirra sem 

útskrifast með Bachelors-gráðu útskrifast með meistaragráðu til viðbótar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2019a). Er þetta tíföldun á fjölda meistaragráða á síðustu 20 árum.  

Svipuð fjölgum er á fjölda doktorsgráða, en um 3% af ungu fólki með háskólagráðu er með 

doktorsgráðu, eða 2% af ungu fólki samtals. Yfir höfuð hefur hlutfall háskólamenntaðra af 

ungu fólk aukist um 161% á síðustu 20 árum, samanborið við um 70% hjá hinum 

Norðurlöndunum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019a). Ísland hefur breyst úr 

samfélagi þar sem um fjórðungur ungs fólks var með háskólamenntun og lítill hluti 

samfélagsins í heild var með háskólamenntun, í samfélag þar sem það er venjan að fólk sem 

kemur inn á vinnumarkað sé með einhvers konar háskólagráðu. 

Menntunarstig íslensku þjóðarinnar er því mun lagskiptara eftir aldri en hjá öðrum þjóðum, 

og breytingin á menntunarstigi eftir kynslóðum á engan sinn líka innan OECD (OECD, 
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2019). Þar sem meðalaldur íslenskra nemenda er hærri við útskrift en hjá nokkru öðru 

OECD-landi, yfir 30 ár („Ör fjölgun háskólamenntaðra“, 2018), er staða íslenskra ungmenna 

sem mest háskólamenntuð í heiminum enn einstakari. Allt vísar til að menntunarstig 

Íslendinga sé enn að aukast hratt og líklegt að ef að sú þróun helst muni Ísland brátt verða 

meðal mest menntuðu landa heims. 

Þessi hraða þróun byggist á framlagi íslenska ríkisins, en langstærsti hluti af útgjöldum til 

menntamála á Íslandi er borinn af ríkinu, eða um 88% af öllum útgjöldum fyrir háskóla 

(Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2019a). Hlutfallið er vel yfir meðaltali fyrir Evrópu, 

en ef borið er saman við önnur Norðurlönd er hlutfall Íslands svipað og hjá hinum löndunum. 

Þar sem Norðurlöndin hafa ekki skólagjöld á háskólastigi, er hlutfall ríkisstyrks hjá þeim  

100%. Ísland hefur einnig ekki skólagjöld, en rukkar einstaklinga um skráningargjöld og 

annan aukakostnað fyrir einstaklinginn.  

En jafnvel ef miðað er eingöngu við Norðurlöndin, sem leiðréttir fyrir kostnað ríkisins af 

menntun, hefur Ísland óvenju hátt hlutfall ungmenna sem útskrifast með háskólagráðu. Þessi 

háskólamenntuðu ungmenni fara svo á vinnumarkað, en hlutfall ungmenna á vinnumarkaði á 

Íslandi er meðal þess hæsta í heiminum. Starfsmenn sem hverfa af vinnumarkaði eru að 

mestu leyti ómenntaðir og lágt hlutfall þeirra er með háskólagráður. Að öllu óbreyttu krefjast 

því flest störf sem losna á vinnumarkaði ekki háskólamenntunar, en ungmenni sem eru að 

koma inn á vinnumarkað eru að stórum meirihluta háskólamenntuð. Leiðir það 

skilgreiningunni samkvæmt til aukinnar ofmenntunar, þannig að hin unga, hámenntaða 

kynslóð sem er nú að koma á vinnumarkaðinn mun líklega finna mun meira fyrir ofmenntun 

en kynslóðirnar sem eru að fara á eftirlaun.  

Gögnin virðast styðja við þá tilgátu, þar sem ofmenntun eykst með aukinni menntun og 

minnkar jafnframt með aldri (Chevalier, 2003) (Bergsteinsson et al, 2018). Hlutfall 

háskólamenntaðra í störfum sem ekki krefjast háskólamenntunar hefur þrefaldast frá 1991, 

frá 5 prósentum í 15 prósent („Ör fjölgun háskólamenntaðra“, 2018), samsvarandi komu 

nýrrar kynslóðar á atvinnumarkaðinn. Því mætti búast við að ofmenntun væri mikil á 

íslenskum vinnumarkaði og færi hratt vaxandi eftir því sem nýtt vinnuafl verður að meðaltali 

betur menntað. En gögn Hagstofunnar virðast sýna að ofmenntun sé hlutfallslega lág á 

Íslandi. Hver er skýringin á því? 
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Barneignir  

Eins og áður kom fram eru áhrif menntunar á frjósemi kvenna U-laga, og eykst frjósemi 

kvenna er þær halda í framhaldsnám. . Ef konur í framhaldsnámi eru ofmenntaðar, eru líkur á 

að það dragi úr frjósemi þeirra skv. líkönum um samband menntunar, tekna og frjósemi, þar 

sem menntun þeirra er ekki nýtt og þær falla á lægra tekjuband. Konur sem einungis hafa 

grunnmenntun í háskóla hafa lægri frjósemi en nokkur annar hópur, og hefur ofmenntun 

jákvæð áhrif á barneignir þeirra. Þar sem Ísland hefur hæsta hlutfall kvenna með 

grunnmentun, og lágt hlutfall ofmenntunar innan vinnuafls, mætti búast við að Ísland njóti 

ekki aukinnar frjósemi af áhrifum ofmenntunar, og að frjósemi íslenskra kvenna sé lægri en 

hjá erlendum systrum þeirra, ef við gefum okkur að sama fylgni sé við lýði og kemur fram í 

rannsóknum Hazan og Zoabi (sjá hér að ofan). 

Sú er ekki raunin. Ísland hefur lengi skorið sig úr frá öðrum löndum innan OECD m.t.t. 

barneigna og frjósemi kvenna. Innan Evrópu hefur Ísland verið efst á lista yfir meðalfrjósemi 

kvenna, með meðalfrjósemi milli 2,7 og 2,2 börn á konu síðan 1970 (OECD, 2019). Á síðasta 

áratug hefur Ísland fallið um mörg sæti á þessum lista, og er nú nálægt meðaltali fyrir OECD, 

með um 1,8 börn á konu. Erfitt er þó að segja fyrir um hvort þetta sé aðeins tímabundin þróun 

eða hvort hún haldist til langs tíma. 

Erfit er að segja um hvað veldur þessarri einstöku stöðu Íslands í fjölda barneigna. Ein 

útskýring er að Íslendingar útskrifast seinna en aðrar þjóðir úr háskóla, en íslenskir nemendur 

útskrifast að meðaltali 4 árum seinna en meðaltal fyrir OECD-ríki í heild („Ör fjölgun 

háskólamenntaðra“, 2018). Einnig getur verið að stærri hluti Íslendinga eignast börn áður en 

þeir klára nám sitt en gengur og gerist í öðrum Evrópulöndum, og letjandi áhrif háskólagráðu 

hafa þar með áhrif á færri einstaklinga. Ef litið er á gögn um íslenska háskólanema virðist 

þetta þetta geta verið raunin. Á Íslandi á einn af hverjum þremur háskólanemum börn 

samkvæmt Eurostudent, sem er hæsta hlutfall innan Evrópu. Til samanburðar á aðeins einn af 

hverjum fimm háskólanemum í Noregi börn, en Noregur er næst á eftir Íslandi á lista 

Eurostudent hvað það varðar. Meðaltal innan Eurostudent-landa er 10% (Eurostudent, 2019). 

Íslenskir háskólanemar eru því rúmlega helmingi líklegri en norskir nemendur, og yfir þrefalt 

líklegri en evrópskir háskólanemar í heild, til að eignast börn áður en þeir útskrifast úr 

háskóla. Ísland er því einstakt innan Evrópu er kemur að barneignum meðal háskólanema. 

Má einnig af því leiða að þar sem svo stór hluti foreldra er í námi á meðan þeir ala upp börn 

sín hafi það áhrif á afstöðu barna þeirra til menntunar. 
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Ekki er auðvelt að túlka tengslin milli hás hlutfalls barneigna á meðan háskólanámi stendur 

og háum meðalaldri við útskrift varðandi Íslendinga. Mögulegt er að þar sem Íslendingar hafa 

lágan ábata af námi telji þeir það vera meira virði að stofna fjölskyldu en að útskrifast úr 

háskóla, og ákveði því að seinka námi til að eignast börn. Einnig er mögulegt að þar sem 

Íslendingar útskrifist svo seint úr námi sé óhjákvæmilegt að stór hluti þeirra myndi fjölskyldu 

í millitíðinni og að þeir vilji einfaldlega eignast fjölskyldu við ákveðinn aldur óháð því hvar 

þeir eru staddir á menntaferli sínum. Gögn úr Grænbók virðast styðja við fyrri tilgátuna, en 

samkvæmt henni eru fjölskylduaðstæður leiðandi ástæða fyrir að íslenskir nemendur taki sér 

ár eða lengra hlé úr námi, en 42,5% nemenda sem taka sér svo langt hlé vísa til þeirra sem 

ástæðu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2018, bls. 15). Flokkurinn 

„fjölskylduaðstæður“ innheldur aðra þætti með barneignum, en miðað við fjölda barneigna 

meðal íslenskra nemenda má geta til að fyrir Íslendinga séu barneignir leiðandi ástæða fyrir 

því að nemendur tefjist í námi.  

 

Tafir og hlé 

Er kemur að töfum og brottfalli úr námi er Ísland enn og aftur í sérstakri stöðu í samanburði 

við önnur lönd. Samkvæmt Grænbók (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019a) 

menntamálaráðuneytisins útskrifast innan við 30% íslenskra nýnema úr háskóla eftir þrjú ár 

eins og tilsett er og aðeins 55% Íslendinga útskrifast á innan við fimm árum. Til samanburðar 

útskrifast 71% Norðmanna, 75% Þjóðverja og 79% Dana á innan við fimm árum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019a). Tíu árum frá innritun hafa aðeins 67% Íslendinga 

útskrifast úr háskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019a). Íslendingar eyða því mun 

meiri tíma í að mennta sig en aðrar þjóðir og árangur menntakerfisins í að útskrifa þá 

nemendur sem halda í nám er lakari en fyrir önnur lönd. 

Áhrifin eru að íslenskir námsmenn eru mun eldri en jafningjar þeirra erlendis. Fyrir lönd 

innan Eurostudent VI er meðalaldur háskólanema í námi 25 ár, en á Íslandi er hann rúmlega 

29 ár (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019a). Íslendingar innrita sig einnig seinna í 

háskóla en jafningjar þeirra í Evrópu; íslenskir nemendur eru að meðaltali 21 árs er þeir 

innrita sig, á meðan Evrópubúar eru að meðaltali 20 ára. Er litið er á mismun milli miðgilda á 

aldri nemenda kemur svipuð niðurstaða upp, en miðgildi fyrir aldur íslenskra nemenda er 27 

ár, á móti 24 árum fyrir meðaltal landa innan Eurostudent.  
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Fyrir meistaranema er talan enn hærri: meðalaldur MBA-nema við HÍ er 43 ár (Ásgeir 

Ingvarsson, 2019), en meðalaldur MBA-nema í UC, sem er svipaður meðaltali fyrir BNA í 

heild, er aðeins 28 ár (Kate McArthur, 2017), sem er mismunur upp á 15 ár, meira en heilan 

áratug. 

 

Brotthvörf 

Á Íslandi er hátt brotthvarf úr háskólanámi. Brotthvarf á fyrstu þremur árum náms var 23%, 

þar af 18% á fyrstu önn náms. Ekki eru til samanburðarhæfar tölur fyrir brotthvarf úr 

háskólanámi í öðrum löndum, en ef mið er tekið af því að brautskráningarhlutfall íslenskra 

nemenda er lægra en í útlöndum er liklegt að brotthvarfshlutfall sé hærra að sama skapi. 

Athygli vekur að þrír fjórðu hlutar brotthvarfa meðal íslenskra háskólanema verða á fyrstu 

önn náms. Flestir hverfa því úr námi áður en þeir eyða miklum tíma og peningum í að reyna 

að mennta sig. Þetta þýðir að þó stór hluti nemenda í háskólum landsins finni sig ekki í námi, 

sóa þeir hlutfallslega litlum tíma og peningum í nám sem þeir ætla sér ekki að nota. Má af því 

draga að Íslendingar séu líklegir til að vita mörk hæfni sinnar til náms, og sækja því minna í 

menntun sem þeir geta ekki nýtt sér í starfi en þeir hefðu annars gert, sem leiðir til færri 

tilvika ofmenntunar. 

 

Samband menntunar og vinnu 

Einn þáttur sem getur útskýrt lágt hlutfall ofmenntunar meðal Íslendinga er beintengdur 

seinkun þeirra á útskriftum: Íslendingar eru mun líklegri til þess að fara út á vinnumarkað 

áður en þeir halda í háskólanám en aðrar þjóðir. Samkvæmt Grænbók hafa aðeins 18% 

Íslendinga aldrei verið í starfi áður en þeir byrjuðu háskólanám, samanborið við yfir 40% í 

Evrópu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). Íslendingar eru því líklegri til þess að 

vera með starfsreynslu og fasta vinnu er þeir koma út á vinnumarkað og því einnig líklegri til 

að hafa meðmæli um leið og þeir fara út á vinnumarkað fyrir þá starfsgrein sem þeir hafa 

menntað sig fyrir. Er líklegt að þetta geri þeim auðveldara fyrir að meta réttilega hæfni sína 

og sýna fram á hana til vinnuveitenda, sem leiðir til betri tenginga (e. matching) milli 

vinnuafls og vinnuveitenda. Slíkt ætti að draga úr hættu á ofmenntun. 
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Ekki er víst hvað dregur íslenska nemendur svo snemma út á vinnumarkað. Mögulegt er að 

nemendur meti starfsreynslu meira en menntun á fyrstu árum. Þar sem Ísland hefur lægri 

ábata af háskólamenntun en önnur lönd (BHM, 2015) myndu Íslendingar hafa meiri hvata til 

að fara út á vinnumarkað áður en þeir byrja í háskóla, að því gefnu að ábatinn af starfsreynslu 

sé sá sami milli landa.  

Ábati af starfsreynslu er hæstur á fyrsta ári og jaðarábati minnkar milli ára; þ.e. því lengur 

sem einstaklingur er í starfi, því minni ábata hefur hann af einu ári í viðbót og eftir því sem 

líður á starfsævi hans er sama starfsreynslan minna virði. Menntun hefur aftur á móti vaxandi 

jaðarábata, þar sem hvert ár menntunar hefur aukinn ábata eftir því sem menntunin eykst og 

ábati af sömu menntun eykst eftir því sem líður á starfsævi einstaklings (Williams, 2009; 

Bhuller, Mogstad og Salvanes, 2011). Á fyrsta ári er eins árs starfsreynsla meira virði fyrir 

einstakling en eins árs háskólamenntun, en eftir ákveðinn tíma skerast ábataferlarnir tveir og 

ábatinn af menntun verður hærri en ábatinn af starfsreynslu. Einstaklingar hámarka því ábata 

sinn með því að mennta sig frekar en að afla sér starfsreynslu, sem er hvati til að halda í 

háskólanám. Þar sem ábatinn af menntun er lægri á Íslandi en í öðrum löndum, er 

skurðpunkur þeirra við hærri aldur en annarra þjóða, sem gæti skýrt að hluta hvers vegna 

Íslendingar byrja í háskóla seinna en í öðrum löndum. 

Íslendingar eru því mun líklegri en aðrar þjóðir til að fara á vinnumarkað áður en þeir byrja 

háskólanám. Einnig eru þeir mun líklegri til að vera á vinnumarkaði á meðan þeir stunda 

nám. Af háskólanemum á grunnstigi er 49% íslenskra nemenda að vinna með námi 

samanborið við 35% að meðaltali fyrir evrópska nemendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2018) og íslenskir háskólanemar eyða að meðaltali 15 

klukkustundum á viku í vinnu með námi, samanborið við 12 klukkustundir að meðaltali í 

Evrópu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018).  

 

Menntakerfið 

Að lokum verður að líta á augljósasta þáttinn sem skilur stöðu menntunar – og þar með 

ofmenntunar – á Íslandi frá öðrum þjóðum: menntakerfið. Á háskólastigi er Ísland með 

svipað menntakerfi og önnur Norðurlönd og ekki svo frábrugðið frá öðrum Evrópulöndum: 

Menntakerfið er ríkisvætt og sérstakir háskólar eru reknir af ríkinu, en einkareknir aðilar eru 

til staðar til að bjóða þeim sem vilja að stunda nám við einkarekna háskóla. Allir háskólar eru 

niðurgreiddir af ríkinu og fylgja stöðlum sem settir eru upp af menntamálaráðuneyti, óháð 
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hvort þeir séu reknir af ríkinu eða einkaaðilum. Einkareknir háskólar hafa skólagjöld til 

viðbótar við niðurgreiðslur, en ríkisreknir háskólar innheimta ekki skólagjöld. Ísland er þó 

einstakt meðal OECD-landa að ríkisreknir skólar innheimta árlegt skráningargjald frá 

nemendum, sem gegnir svipuðu hlutverki og skólagjöld. Námsgögn og skólabækur eru ekki 

niðurgreidd, heldur fellur sá kostnaður alfarið á einstaklinginn. Einkareknir háskólar á Íslandi 

hafa ein hæstu skólagjöld sem fyrirfinnast innan OECD (Education at a Glance 2019: OECD 

indicators, 2019), á meðan skráningargjald ríkisrekinna íslenskra háskóla er lægra en 

skólagjöldin í flestum löndum. Eins og búast mætti við er meirihluti íslenskra nemenda, um 

þrír af hverjum fjórum (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2019) í ríkisreknum háskólum, 

á meðan fórðungur nemenda sækir einkarekna háskóla. 

Einkennandi er fyrir Ísland að þrátt fyrir að ríkið niðurgreiði háskólanám de jure að fullu, , 

svo að hér eru engin skólagjöld við ríkisrekna skóla, býður ríkið upp á kerfi námslána á 

ívilnandi kjörum fyrir nemendur. Námslán geta bæði verið tekin út fyrir skólagjöld hjá 

einkareknum háskólum, eða fyrir framfærslu nemanda á meðan hann er í námi. Ísland býður 

þó ekki upp á námsstyrki, sem gegna sama hlutverki og námslán en skuldbinda ekki nemanda 

til að greiða neitt til baka. Þetta kerfi skráningargjalda án skólagjalda, námslána en engra 

námsstyrkja, er einstakt innan OECD (Education at a Glance 2019: OECD indicators, 2019) 

Hvað þýðir þetta fyrir námsmenn? Íslenska menntakerfið tryggir að einstaklingur beri engan 

hluta kostnaðar af menntun sinni, nema hann velji að fara í einkarekinn háskóla. Námslán 

tryggja að nemendur geti framfleytt sér í gegnum námið óháð tekjum. Aftur á móti setur það 

á hvern nemanda fast árlegt gjald sem hann verður að borga til að halda áfram í námi. 

Menntakerfið tekur því á sig kostnað nemenda við nám og býður honum upp á lán til að 

greiða upp í tilkostnað og fórnarkostnað við nám, en gerir honum samt að greiða ákveðna 

upphæð. Áhrifin eru að aðgangur að námi er frjáls fyrir alla einstaklinga innan þjóðfélagsins 

óháð tekjum þeirra, en gerir þá samt meðvitaða um kostnað við menntun sína. 

Eftirspurnarferlar fyrir einstaklinga eru nær alltaf stranglega niðurhallandi og mætti búast við 

því að sama gilti fyrir menntun. Skráningargjöld og afborganir af námslánum ættu því að 

lækka eftirspurn eftir námi meðal einstaklinga. Sú er þó ekki endilega raunin. Mögulegt er að 

skráningargjöld og önnur óveruleg gjöld við nám hafi svokölluð „táknræn verðáhrif“  (e. 

token fee effect) á eftirspurn (Mao, 2016). Samkvæmt kenningunni um táknræn verðlagsáhrif 

meta neytendur vöru ekki jafnt óháð verði hennar, heldur meta þeir vöru minna ef hún er 

ókeypis en ef hún er á mjög lágu verði, t.d. með 90% afslætti eða 1 króna á stykkið. Þegar 

neytendur þurfa að greiða einhverja upphæð fyrir vöru, óhað því hve há hún er, verða þeir 
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meðvitaðri um raunverulegt virði hennar og eru tilbúnir til að neyta meira af henni en ef 

varan væri boðin þeim að kostnaðarlausu.  

Mögulegt er að skráningargjald íslenskra ríkisháskóla gegni sama hlutverki: Einstaklingar eru 

meðvitaðri um kostnað sinn við menntun, en þar sem gjaldið er hlutfallslega lágt miðað við 

raunverulegan kostnað mun kostnaður þeirra mun kostnaður vegna gjaldsins vera vel undir 

ábata. Með skráningargjöldum verða nemendur meðvitaðri um kostnað sinn og ábata en ella 

og verða því mögulega líklegri til að fara í háskólanám til að nýta sér þá niðurgreiðslu sem er 

í boði til þess að fá þann ábata sem háskólamenntun býður þeim.  

 

Ofmenntun  

Ofangreindir þættir geta hver um sig og sameiginlega skýrt að á Íslandi er þjóðfélag þar sem 

menntunarstig er meðal þess hæsta í heimi, en ofmenntun er hlutfallslega lág. Eins og áður 

hefur komið fram mælist ofmenntun á Íslandi marktækt lægri en hjá öðrum löndum, eða 

19,3% (Jason Már Bergsteinsson, 2015) samanborið við 23,3% hjá evrópskum löndum og 

BNA (Jason Már Bergsteinsson, 2015). Gögn frá Hagstofunni sýna enn lægri tölur fyrir 2017, 

sem eru nýrri en fyrri rannsóknir og notast við ólíka skilgreiningu en rannsóknir Jasons Más 

og eru því ekki eins samanburðarhæfar við umheiminn ( þar sem þær eru ekki innan sama 

tímaramma).  

Tölur Hagstofunnar sýna að á Íslandi skýrist stór hluti ofmenntunar af stöðu innflytjenda, 

sem eru um fjórum sinnum líklegri til að vera ofmenntaðir en innfæddir Íslendingar. Þetta 

gæti stutt þá tilgátu að ofmenntun sé lægri á Íslandi en annars staðar vegna menntakerfis sem 

er vel stillt til að mæta þörfum vinnumarkaðarins; íslenskt vinnuafl væri þá ekki líklegt til að 

vera ofmenntað þar sem það hefði farið í gegnum íslenska menntakerfið, en erlent vinnuafl er 

að líkindum að langmestu leyti menntað í sínu eigin landi. Einnig getur verið að íslenskt 

hagkerfi mismuni gegn innflytjendum og meti menntun þeirra ekki til jafns við Íslendinga og 

inflytjendur þurfi því að taka að sér störf sem er fyrir neðan þeirra hæfi. Jason Már 

Bergsteinsson (2015) gefur til kynna í rannsókn sinni að íslenskt hagkerfi sé að einhverju 

leyti lagskipt, og að innflytjendur séu líklegri til þess að lenda í neðra lagi á vinnumarkaði en 

innfæddir með sömu menntun. Segir hann þó ekki til um það hvort um mismunun vegna 

fordóma sé að ræða eða einfaldlega mismun vegna ólíkra menntunarkerfa á Íslandi og í 

útlöndum sem gera Íslendinga betur búna fyrir íslensk störf. 
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Niðurstöður 

Ofmenntun er flókið hugtak og ekki er ein opinber og óumdeild skilgreining á því. Í grunninn 

er ofmenntun þó það ástand þar sem einstaklingar hafa mennntun sem þeir geta ekki nýtt sér í 

starfi. Þessi ritgerð notast við skilgreiningu Jasons Más Bergsteinssonar et al. 

(Vinnumálastofnun, 2017) um að ofmenntun sé ástand einstaklings þar sem að einstaklingur 

er með ákveðna menntun en er ekki í starfi sem krefst þeirrar menntunar sem hann hefur. 

Andstæða ofmenntunar er „vanmenntun“, sem er lýsing á því ástandi þegar starfsmaður hefur 

ekki tilskilda menntun fyrir ákveðið starf. 

Eins og hugtakið „ofmenntun“ gefur í skyn, þá hefur ofmenntun almennt neikvæð áhrif á 

samfélagið, og a fortiori á hagkerfið. Hins vegar er mikill munur á hve sterk áhrif 

ofmenntunar eru fyrir einstaklinga og þjóðir og mikill munur á ofmenntun og áhrifum hennar 

milli ríkja. Rétt er að taka skýrt fram að „ofmenntun“ og „vanmenntun“ eru hagfræðileg 

hugtök, sem lýsa því hversu vel menntunarstig einstaklinga og samfélagsins fellur að þörfum 

vinnumarkaðarins. Þau fjalla ekki um gildi menntunar í sjálfu sér, s.s. á lífsleikni og 

lífsfyllingu einstaklinga.  

Áhrif ofmenntunar eru víðfeðm, og snerta marga fleti lífsins og samfélagsins, rétt eins og 

menntun sjálf. Í hagfræðilegum skilningi er ofmenntun sóun á auðlindum í nám sem nýtist 

ekki í starfi. Ef einhver hluti vinnuafls er ofmenntaður er verið að eyða tíma og peningum í 

menntun til þess að skapa hæfni og mannauð sem er svo ekki nýttur á vinnumarkaði. 

Samfélagið ber því bæði beinan kostnað af að mennta vinnuafl, og fórnarkostnaðinn af þeirri 

framleiðslu sem gæti verið sköpuð ef einstaklingar fengju vinnu sem hæfir menntun þeirra.  

Íslendingar sem einstaklingar mælast síður ofmenntaðir en aðrar þjóðir, þar sem hægt er að 

koma við fjölþjóðlegum samanburði. Ábati af umframmenntun á Íslandi er hlutfallslega lítill í 

alþjóðlegum samanburði, sérstaklega ef litið er á háskólamenntun á Bachelors-stigi og 

tekjutap sem ofmenntaður einstaklingur verður fyrir er því tiltölulega lítið borið saman við 

tekjutap í mörgum öðrum löndum, s.s. Bandaríkjunum. Sömuleiðis er kostnaður menntunar 

hér á landi hverfandi lítill fyrir einstaklinginn, þar sem öll menntun upp að og með 

háskólastigi er niðurgreidd af ríkinu, þ.m.t. einkareknir skólar líkt og Háskólinn í Reykjavík. 

Námslán eru í boði fyrir einstaklinga til að bæta upp fórnarkostnað við nám (af sökum þess 

að komast ekki út á hefðbundinn vinnumarkað á meðan námi stendur), sem eru á hagstæðum 

kjörum. Einstaklingar bera því bæði lítinn kostnað af að mennta sig og lítinn ábata af að nýta 

menntun sína í starfi.  
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Tekjutap vegna ofmenntunar á Íslandi er því fremur lítið, sem útskýrir væntanlega að hluta 

hve hátt menntunarstig er hér á landi. Hins vegar felst í lágum kostnaði ofmenntunar á Íslandi 

að einstaklingar hafa minni hvata hér á landi til þess að finna sér starf sem hæfir þeirra 

menntun. Ef leitarkostnaður fyrir störf sem hæfa menntun einstaklinga eykst því um ákveðna 

upphæð er því líklegra á Íslandi en í öðrum löndum að einstaklingar hætti leit og sætti sig 

frekar við starf sem hæfir ekki þeirra menntun, þar sem fórnarkostnaðurinn við að taka starf 

með lægri menntunarkröfur er lægri en leitarkostnaður. Hættan er því meiri að ofmenntun 

aukist við aukinn leitarkostnað við störf á Íslandi en annars staðar. 

Rannsóknir á ofmenntun eru nokkuð umdeildar, þar sem enn er enginn viðurkenndur 

alþjóðlegur staðall til að mæla ofmenntun eða stofnun sem gefur viðurkenndan alþjóðlegan 

samanburð. Þetta gerir það erfitt að bera saman tölur milli rannsókna. Enn erfiðara er að bera 

saman tölur milli ríkja, þar sem sum lönd (líkt og Ísland) hafa ríkisstofnanir sem mæla 

ofmenntun milli ára, meðan önnur lönd reiða sig á óreglulegar rannsóknir sem framkvæmdar 

eru af sjálfstæðum aðilum. Mælingar á ofmenntun á Íslandi sýna ólíka niðurstöðu eftir því 

hver fer með mælingarnar og hvaða aðferðarfræði er beitt. Niðurstöður hafa mælt ofmenntun  

frá 4 og allt upp í 19 prósent af vinnuafli á Íslandi í heild. Samt sem áður eru þessar mælingar 

fyrir neðan evrópskt meðaltal og gefa þar með ákveðnar vísbendingar, sem hægt er að draga 

ályktanir af og leita skýringa á.  

Ef litið er á þróun ofmenntunar á síðustu árum sést að hún fer hækkandi á Íslandi, en 

lækkandi meðal annarra Evrópulanda. Þó verður að nefna að Ísland hefur eitt lægsta hlutfall 

ofmenntunar meðal vinnuafls innan Evrópu, svo hækkunin kemur af lágum grunni. Ef tekið 

er með í reikinginn að ekki er reiknað með sama stuðli er ólíklegt að hægt sé að segja fyrir 

um langtímaþróun ofmenntunar út frá þessum tölum. 

Ofmenntun á Íslandi er ólík öðrum löndum að því leyti að hún virðist ekki stafa fyrst og 

fremst af offramboði á hámenntuðum einstaklingum. Þetta sést af því hversu hátt hlutfall 

vinnuafls er vanmenntað miðað við hlutfall ofmenntaðra. Ofmenntun á Íslandi virðist stafa að 

mestu leyti á misræmi á vinnumarkaði, sem gerir erfitt fyrir að fá hæfustu einstaklingana í 

hvert starf án mikils leitarkostnaðar. 

Einstaklingsleg áhrif ofmenntunar á Íslandi eru hlutfallslega lág. Þjóðhagsleg áhrif eru ekki 

eins. Þar sem stærsti hluti menntakerfis Íslands er þjóðnýttur, fellur meginþorri af kostnaði 

ofmenntunar á samfélagið í heild. Lágur kostnaður einstaklingsins við ofmenntun þýðir því 

ekki lágan heildarkostnað, heldur er kostnaðurinn að mestu færður yfir á þjóðfélagið. 
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Stærsti hluti af kostnaði einstaklings við menntun felst ekki í fórnarkostnaði, sem ábati 

menntunar bætir vel upp fyrir, heldur af beinum kostnaði við skólagjöld og námslán. Þar sem 

einstaklingar meta þessa þætti mest við ákvörðun sína um að mennta sig, er að miklu leyti 

hægt að stjórna menntunarstigi þjóðar með því að niðurgreiða menntun og námslán svo að 

beinn kostnaður einstaklinga lækki. Þetta skapar aðgreiningu milli hagsmuna einstaklinga og 

þjóðfélags sem getur leitt til samfélagslegs tjóns, þar sem einstaklingar velja sitt eigið 

menntunarstig óháð líkunum á ofmenntun. Beinn kostnaður einstaklinga við menntun – og 

þar með taldar niðurgreiðslur ríkisins á beinum kostnaði menntunar – er því stór orsakavaldur 

á stigi ofmenntunar innan þjóðfélags. 

Áhrif ofmenntunar yfir kynslóðir fer einkum eftir menntunarstigi kvenna. Í löndum þar sem 

hlutfall framhaldsmenntaðra er hátt og tekjur háar að skapi, og þar sem frjósemi kvenna er 

undir endurnýjunarhlutfalli, eykur hærra menntunarstig og hærri tekjur að öllu jöfnu frjósemi 

innan samfélags. Slíkt hefur hagrænt séð jákvæð áhrif á aldurssamsetningu þjóðfélags, 

einkum þar sem hlutfall eldri borgara fer vaxandi og nægt vinnuafl þarf að standa undir 

framfærslu þeirra og almennri velsæld. Ofmenntun dregur hinsvegar úr áhrifum menntunar á 

barneignir og samsetningu aldurspýramída samfélaga. 

Kynslóðabundin áhrif af menntun, óháð tekjum, eru jákvæð fyrir einstaklinga. Er litið er á 

heildarmyndina eru áhrifin góð á hæstu stigum menntunar, en er komið er niður á Bachelors-

stig fara jákvæð og neikvæð áhrif að takast á. Lítið af rannsóknarefni er til um áhrif 

ofmenntunar yfir kynslóðir, enda er um að ræða tiltölulega nýtt hugtak í samfélagsvísindum, 

en ekkert bendir til þess að þau áhrif menntunar sem erfast milli kynslóða séu nokkuð 

öðruvísi þótt um ofmenntun er að ræða. Betur menntaðir foreldrar skapa betra 

uppeldisumhverfi og auka mannauð barna sinna óháð hvort þeir teljist ofmenntaðir eða ekki – 

en eignast þó oft færri börn í heild. 

Íslendingar nálgast menntun með öðrum hætti en aðrar þjóðir. Þeir eru mun líklegri til að 

byrja að mennta sig, verja mun lengri tíma á menntaveginum og falla mun frekar úr námi en 

nokkur önnur þjóð í Evrópu. Þetta kann að skýrast að miklu leyti á uppbyggingu 

menntakerfisins og mikilli niðurgreiðslu ríkisvaldsins: að fara í nám er ákvörðun 

einstaklingsins, en kostnaðurinn við námið leggst á þjóðfélagið. Þetta skapar minni hvata 

fyrir Íslendinga að klára nám á tilsettum tíma en hjá öðrum þjóðum. Einnig eru Íslendingar 

mun líklegri til að vinna með námi, sem gæti haft áhrif á lágt stig ofmenntunar; með þessu 

eru meiri líkur á að nemendur finni störf við hæfi á meðan þeir eru í námi. Þó ofmenntun sé 

lág, nota Íslendingar mun meiri tíma og peninga í að mennta sig en aðrar þjóðir, sem gerir 
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sóunarkostnað þeirra mun hærri. Kostnaður Íslendinga af ofmenntun er hlutfallslega lítill, en 

kostnaður af örðugleikum í námi hlutfallslega hár. 
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Umræða 

Einn vandasamasti þátturinn við að rannsaka ofmenntun er sá að engin sameiginleg 

skilgreining er til á hugtakinu. Skilgreingar á ofmenntun eru mismunandi eftir um hvaða 

tímabil er verið að fjalla, hvaða kenningu um ástæður ofmenntunar rannsakendur vinna eftir 

og hverjir rannsakendurnir eru, svo dæmi sé nefnt. Þrjár rannsóknir á ofmenntun á Íslandi 

gáfu þrjár mismunandi tölulegar niðurstöður. Það er því erfitt að bera saman rannsóknir og 

nota þær til að greina frekar orsakir og áhrif ofmenntunar.  

Lítið hefur verið fjallað um ofmenntun í hagfræðirannsóknum síðustu áratuga. Segja má að 

áhugi á ofmenntun hafi ekki raunverulega kviknað fyrr en í upphafi 21. aldar, eftir grein 

Chevaliers (2003). Skortur á stöðlum fyrir ofmenntun, tíðni hennar og áhrif á hagkerfið, þýðir 

svo að enn erfiðara en ella er að byggja á rannsóknum. Því er stundum nauðsynlegt að skoða 

rannsóknir um áhrif menntunar almennt á hagræna og samfélagslega þætti, og reyna að meta 

áhrif ofmenntunar með hliðsjón af þeim. Skilgreiningin sem hér er notast við er skilgreining 

Jasonar Más að ofmenntun sé þegar einstaklingur hafi ákveðna menntun en nýti hana ekki í 

starfi. Áhrif ofmenntunar myndu að því leyti vera greind út frá áhrifum á tekjur og 

menntunarstig, þ.e. hvaða áhrif það hefur á einstaklinginn að mennta sig án þess að fá þær 

tekjur sem störf sem krefjast hans menntunar gefa af sér. 

Lýðfræðileg áhrif ofmenntunar voru einnig óljós vegna skorts á gögnum. Það kemur kannski 

ekki alveg á óvart, þar sem rannsóknum ber ekki fyllilega saman um lýðfræðileg áhrif 

menntunar, sem er þó mun auðveldara að skoða. Samband milli menntunar, tekna og 

barneigna hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum og margar niðurstöður fyrri 

rannsókna orðnar úreltar. Frjósemi á Íslandi er rétt við umskiptihlutfall (e. reproductive rate), 

ólíkt flestum þróuðum ríkjum þar sem frjósemi er langt undir umskiptihlutfalli. Þar er hlutfall 

eldri borgara einnig oftast hærra en á Íslandi og fer að auki örar hækkandi en á Íslandi. 

Velferðarkerfi ríkja með slíka lýðfræðigerð þola frjósemislækkun mun verr en Ísland, þar 

sem þau eru með hærri skuldbindingar og minni sjóði til að standa undir þeim en á Íslandi. 

Íslendingar ber því ekki sömu áhættu og margar nágrannaþjóðir af áhrifum ofmenntunar á 

hæstu stigum menntunar. 

Erfitt er að skilja að áhrif menntunar og áhrif tekna á hagræna og lýðfræðilega þætti, þar sem 

þau fylgjast fast að. Ofmenntun í skilningi þessarrar ritgerðar er vinnuafl í störfum sem 

krefjast ekki þeirrar menntunar þeirra sem sinna þeim – sem þýðir yfirleitt verr borgandi störf 

– er erfitt að segja um hvaða hluti áhrifa ofmenntunar eru einföld tekjuáhrif og hver eru áhrif 
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ofmenntunarinnar sem slíkrar. Því er betra að líta á áhrif ofmenntunar á þjóðfélög, sem felst 

að mestu leyti í sóunarkostnaði og lýðfræðilegum áhrifum, en á áhrif á einstaklinga.  

Þessi ritgerð byggist aðallega á gögnum frá Hagstofu Íslands, OECD, og Grænbók og 

Hvítbók Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Fyrir rannsóknir á ofmenntun er aðallega 

notast við rannsóknir Jasonar Más Bergsteinssonar, sem hefur framkvæmt tvær rannsóknir á 

hlufalli ofmenntunar innan íslenskt vinnuafls, og notast við staðal sem hægt er að nýtast við í 

alþjóðlegum samanburði. Stór hluti þessarrar ritgerðar byggir á rannsóknum hans á 

ofmenntun innan Íslands, sem gefa skýra mynd af þeim þáttum sem gera stöðu ofmenntunar á 

Íslandi ólíka stöðu annarra þjóða. 

Ísland hefur lægra hlutfall ofmenntunar innan vinnuafls en sambærileg þróuð ríki. Eins og 

Bergsteinsson (2015) bendir á er ekki mikið vitað um hvað veldur þessum mismun. 

Hinsvegar vísa gögn Hagstofu og rannsóknir innan Evrópu til þess að ofmenntun á Íslandi 

fari hækkandi milli ára, á meðan ofmenntun innan Evrópu fari lækkandi. Þessar tölur notast 

þó við mismunandi skilgreiningar og er því ekki hægt að bera þær saman. Ekki er því hægt að 

staðfesta hvort um raunverulega þróun að jöfnun (e. convergence) sé að ræða eða hvort 

rannsóknirnar séu einfaldlega að mæla mismunandi hluti. 

Ofmenntun er almennt hærri meðal innflytjenda en innfæddra. Rannsóknir innan Íslands sýna 

að sama gildir hér á landi. Deilur eru um hvort ástæðan fyrir þessu sé vegna mismunandi 

aðstæðna milli landa (öðruvísi menntakerfi, afstaða gagnvart vinnu, sköpun mannauðs 

o.s.frv.) eða hvort um mismunun gegn innflytjendum sé að ræða. Ástæður þessa eru ekki 

skoðaðar í þessari ritgerð.  
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