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Útdráttur 

Ísland er fámenn þjóð og ekki er allt nám í boði hérlendis. Með því að sækja nám til annara 

landa er verið að stuðla að efnahagslegum og tæknilegum framförum þjóðarinnar og því er 

mikilvægt að námsmenn snúi til baka að loknu námi. Þegar hópur hæfileikaríkra 

einstaklinga flyst frá einu landi til annars í leit að betri tækifærum eða lífskjörum kallast það 

spekileki. Spekileki er þýðing á enska hugtakinu „Brain drain“ og hafa margar þjóðir í 

heiminum orðið fyrir áhrifum hans. Nokkur lönd hafa hins vegar komið vel út þrátt fyrir 

spekileka og Ísland virðist vera eitt þeirra landa. Flestir þeirra Íslendinga sem hafa farið 

erlendis í nám hafa kosið að snúa til baka en ástæðurnar fyrir því liggja ekki eins ljóst fyrir 

og þær hafa gert í öðrum löndum. Skoðað var hvernig þróunin hefur verið meðal íslenskra 

nemenda í námi hér á landi og erlendis. Litið var á niðurstöður kannana sem gerðar hafa 

verið í tengslum við viðfangsefnið og rætt var um helstu ástæður heimkomu nemenda. 

Einnig voru skoðaðar ástæður þess að sumir snúa ekki aftur heim að loknu námi erlendis. 

Helstu niðurstöður voru þær að þeir sem höfðu lært erlendis voru líklegri til að sækja um 

vinnu utan Íslands og líkur á búsetu erlendis jukust eftir því sem nám var meira. Auk þess 

skipti máli að einstaklingar gátu fengið atvinnutækifæri í landinu sem þeir völdu sér búsetu 

að loknu námi. Einnig kom fram að fjölskyldubönd á Íslandi eru sterk og vildu menn 

gjarnan að sú tenging gengi í erfðir til barna þeirra.  
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1 Inngangur 

Mikilvægi menntunnar hefur aukist með árunum og atvinnurekendur gera sífellt meiri 

kröfur um háskólamenntun. Með fleiri háskólum í landinu hefur námsleiðum fjölgað og 

framboð á námi er meira en nokkru sinni fyrr. Nemendum sem fara erlendis í nám hefur 

einnig fjölgað á milli ára. Það hefur þó verið sameiginlegt á meðal Íslendinga í námi 

erlendis að flestir hafa snúið til baka að loknu námi. En hvað er það sem gerir það að 

verkum að þeir snúa til baka og hverjir eru það sem ílengjast erlendis að loknu námi og 

af hverju? Spekileki á sér stað þegar hæfileikaríkir einstaklingar flytja frá einu landi til 

annars í leit að betri tækifærum. Spekileki hrjáir margar þjóðir í heiminum og afleiðingar 

hans geta verið slæmar. Hins vegar getur spekileki einnig þróast á jákvæðan máta fyrir 

þjóðina sem verður fyrir honum. Íslenska þjóðin virðist vera í hópi þeirra sem hafa 

hingað til ekki orðið fyrir slæmum áhrifum spekileka. Skýringarnar á þessu virðast hins 

vegar ekki vera eins ljósar og þær eru hjá öðrum sambærilegum löndum. Því er 

athyglisvert að skoða hvað það er sem hefur áhrif á heimkomu íslenskra námsmanna. 

Horft verður á hvernig þróunin hefur verið meðal íslenskra nemenda í námi hér á landi 

og erlendis. Skoðaðar verða helstu tilgátur sem settar hafa verið fram varðandi hvað það 

er sem togar einstaklinganna aftur heim. Litið verður á þá þætti sem eru sameiginlegir 

meðal þeirra sem hafa verið erlendis í námi og hvað það er sem gerir það að verkum að 

sumir snúa ekki til baka. Einnig verður athugað hvort hægt sé að fá einhverja hugmynd 

um hve margir snúa heim að loknu námi en nánast ekkert hefur verið haldið utan um þær 

tölur. Að lokum verður rætt um hvaða aðgerðir væri hægt að grípa til ef þessi þróun fer 

að breytast og færri snúa heim að loknu námi svo nokkru nemi.  
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2 Spekileki 

Þegar hópur hæfileikaríkra einstaklinga flyst frá einu landi til annars í leit að betri 

atvinnutækifærum eða lífskjörum kallast það spekileki. Einnig getur hann verið  flutningur 

einstaklinga á milli atvinnugreina. Spekileki er álitinn vera efnahagslegur kostnaður fyrir 

landið þar sem einstaklingarnir taka yfirleitt með sér þá reynslu og menntun sem þeir hafa 

öðlast frá kennurum í sínu heimalandi. Spekileki er orðið þekkt hugtak í heiminum í dag og 

þykir hann áhyggjuefni. Ástæður fyrir þessum flutningi fólks geta verið ýmsar, svo sem 

láglaunastörf eða skortur á atvinnutækifærum en þá getur verið freistandi fyrir fólk að finna 

atvinnu í öðrum löndum. Pólitískur óstöðugleiki getur einnig haft áhrif til að mynda ef íbúar 

missa trú á ríkisstjórn landsins eða framtíðarhorfum í landinu. Ágreiningar eða 

heilsufarsástæður geta einnig orsakað flutning fólks úr landi (Çaglar Özden og Maurice 

Schiff, 2006) og (Arun M. Kumar, 2008).  

Afleiðingar spekileka eru verstar fyrir þróunarlönd en þar er spekileki algengur. Þar er 

helsta áskorunin að ná fólki aftur heim sem hefur farið til annara landa en það reynist 

erfiðara að ná þeim til baka en því fólki sem fór frá þróuðu landi. Þá er mikilvægt fyrir 

þau lönd að bjóða upp á tækifæri fyrir einstaklinganna í heimalandinu þar sem hæfileikar 

þeirra geta nýst (Çaglar Özden og Maurice Schiff, 2006) og (Mario Cervantes og 

Dominique Guellec, 2002).  

Spekiaukning kallast andstæðan við spekileka og heitir það hugtak á ensku „Brain 

gain”. Spekiaukning á sér stað þegar stór hluti einstaklinga sem býr yfir mikilli kunnáttu 

og faglegri þekkingu flyst inn í ákveðið land í leit að tækifærum. Flutningur 

einstaklinganna skapar spekileka í þeim löndum sem fólkið flytur frá en spekiaukningu í 

löndunum sem fólkið flytur til. Dæmi um lönd þar sem spekiaukning á sér stað eru 

Bandaríkin, Kanada og England en þau lönd eru auðug og bjóða einnig upp á ýmsa 

starfsmöguleika (OECD Proceedings, 2001).  

Spekisóun er það kallað þegar hæfileikaríkir innflytjendur fá ekki starf sem hæfir þeirra 

menntun og eru ráðnir í vinnu þar sem menntun þeirra nýtist ekki að fullu. Á ensku heitir 

þetta hugtak „Brain waste”. Dæmi um slíkt væru læknar eða vísindamenn sem vinna sem 

leigubílstjórar í stórborgum erlendis (Çaglar Özden og Maurice Schiff, 2006). 
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2.1 Kostir og gallar spekileka 

Lengi hefur verið deilt um áhrif spekileka á löndin sem eiga í hlut. Flæði fólks á milli 

landa getur haft jákvæð áhrif á heimsmælikvarða. Upplýsingaflæði á milli landa verður 

betra og auðveldara verður að fá hæfa starfsmenn í störf þar sem eftirspurn hefur verið 

mikil. Einnig verður til meira framboð af störfum og þannig er líklegra að fólk finni starf 

við sitt hæfi á sama hátt og vinnuveitendur geta fundið starfsfólk með einstaka 

fagkunnáttu (OECD Proceedings, 2001). 

Galli fyrir löndin sem missa einstaklinga til annara landa getur verið töpuð framleiðni vegna 

tímabundins eða varanlegrar fjarveru einstaklinganna. En kostirnir eru hins vegar þeir að ef 

þeir snúa aftur til heimalandsins þá getur spekilekinn haft góð áhrif á heimalandið en þá 

myndast svokallað spekiflæði eða „Brain circulation”. Upplýsingaflæði til landsins verður 

einnig betra og tengsl geta myndast við erlendar rannsóknarstofnanir. Hugsanlegur kostur 

spekileka fyrir löndin sem einstaklingar sækja til getur verið aukin efnahagsleg virkni sem 

stafar af vaxandi framboði hæfileikaríkra starfsmanna og nemenda. Aðrir kostir geta verið 

aukning frumkvöðla á vaxandi mörkuðum, gott flæði upplýsinga milli landa og aukning 

nemenda sem sækja nám í landinu. Galli getur hins vegar myndast í minni hvata fyrir 

innlenda námsmenn að sækja nám í ákveðnum greinum vegna fjölgunar námsmanna í 

greininni (OECD Proceedings, 2001). 
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3 Spekiflæði 

Spekiflæði er þýðing á enska hugtakinu „Brain circulation” sem er hefur þróast út frá 

spekileka. Prófessorinn AnnaLee Saxenian sem starfar við Berkeley háskólann í 

Bandaríkjunum hefur unnið mikið við rannsóknir á þessu hugtaki. Hún segir í skrifum 

sínum að flestir geri ráð fyrir að flutningur hæfileikaríkra einstaklinga frá einu landi til 

annars hljóti að vera hagur eins lands á kostnað annars. En þegar spekiflæði á sér stað þá 

geta bæði löndin sem eiga í hlut hagnast því þá breytist spekilekinn úr leka í hringrás eða 

flæði en það gerist þegar einstaklingar snúa aftur til síns heimalands eftir dvöl erlendis. 

Með dvölinni erlendis fá einstaklingarnir tækifæri til þess að þroskast í öðru umhverfi 

þar sem þeir fá stuðning og frelsi til að blómstra. Einnig fær fólk tækifæri á að starfa 

með öðrum frá hinum ýmsu menningarheimum en það getur verið jákvætt og þroskandi 

bæði fyrir einstaklinginn og heiminn í heild. Þekkingin sem einstaklingarnir öðlast 

erlendis getur svo komið að góðum notum ef þeir ákveða síðar að snúa aftur heim og þá 

myndast þetta jákvæða spekiflæði. Einstaklingarnir snúa þá heim með viðskiptatengsl og 

alþjóðlega reynslu sem er dýrmæt auðlind fyrir heimalandið (AnnaLee Saxenian, 2002), 

(OECD Proceedings, 2001) og (Arun M. Kumar, 2008).  

Spekileki hefur oft verið talið neikvætt hugtak og litið svo á að einstaklingar séu að 

yfirgefa heimaland sitt í leit að grænni högum í þróaðri löndum. Ríkisstjórnir ættu að 

styðja þennan hóp fólks og leita frumlegra leiða til að fá fólk aftur heim því þannig væri 

hugsanlega hægt að snúa spekilekanum yfir í spekiflæði.  

3.1 Dæmi um þróun spekileka yfir í spekiflæði 

Taívan og Finnland eru dæmi um lönd sem hafa orðið fyrir spekileka í gegn um tíðina en 

reynslan hjá báðum löndunum hefur verið jákvæð. Flestir hafa síðar snúið til baka og 

sköpuð hafa verið tækifæri í löndunum sem hafa gert það að verkum að 

atvinnumöguleikar eru miklir í löndunum og fólk sér ekki ástæðu til að fara annað.  

3.1.1 Taívan 

Reynsla Taívans af spekileka hefur verið jákvæðari en hjá öðrum þróunarlöndum og fjöldi 

þeirra sem fóru þaðan snéru til baka og hefur það stuðlað að aukinni efnahagslegri þróun í 

landinu. Á seinni hluta 20. aldar fóru rúmlega 100.000 manns frá Taívan í nám til annarra 
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landa og fáir komu til baka. Þrátt fyrir þann spekileka í landinu hafði það ekki áhrif á vöxt 

hagkerfisins og á árunum 1980-1990 fór spekilekinn að breytast í spekiflæði. Á árunum 

1985-1990 komu 50.000 einstaklingar heim með aukna menntun og starfsreynslu. Reynslan 

sem einstaklingarnir komu með varð til þess að uppsveifla varð á hátæknisviði landsins og 

spekilekinn varð að efnahagslegum ávinningi fyrir landið. Smám saman hefur Taívan breyst 

úr þróunarlandi í þróað land og hýsir í dag mikið af erlendu starfsfólki (AnnaLee Saxenian, 

2002), (AnnaLee Saxenian, 2005) og (Kevin O’Neil, 2003).  

3.1.2 Finnland 

Finnska þjóðin missti fjölda einstaklinga til annarra landa þegar spekilekinn var mestur í 

byrjun 19. aldar. En á síðustu 50 árum hefur Finnland breyst úr því að vera 

landbúnaðarland í að vera háþróað tæknisamfélag. Með stofnun á fyrirtækjum eins og 

Nokia og stækkun á meðal annars járniðnaði og skógrækt hafa skapast margs konar 

hátæknistörf í landinu. Það varð til þess að þeir sem höfðu yfirgefið landið snéru margir 

til baka og færri leituðu að tækifærum út fyrir landsteinana. Í dag eru það yfirleitt 

hámenntaðir einstaklingar sem flytja frá landinu en aðeins tímabundið og snúa síðar 

aftur með reynslu og viðskiptatengsl sem nýtast í Finnlandi (Charles Sabel og AnnaLee 

Saxenian, 2008) og (Arno Tanner, 2004).  
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4 Þróun náms á Íslandi 

Uppbygging menntakerfis á Íslandi hófst á heimastjórnartíma en þá var meirihluti barna 

farinn að njóta einhverrar skólagöngu. Fyrir þann tíma höfðu börn fengið kennslu 

heimafyrir undir leiðsögn presta. Heimilin báru ábyrgð á skyldufræðslu barnanna en víða 

tóku menn sig saman og stofnuðu skóla. Barnafræðslulögin tóku gildi árið 1907 og áttu 

að koma skipan á almenna skólagöngu barna. Með þeim fengu börn landsins fjögurra ára 

ókeypis skólagöngu frá 10 ára aldri og fram að fermingu. Skyldufræðslan var álitin 

undirbúningur undir lífið en ekki upphafið á samfelldri skólagöngu. Hægt var að fara í 

menntaskóla að loknu skyldunáminu og þá þurfti að standast inntökupróf sem börn voru 

ekki búin undir í skyldunáminu. Framhaldsskólar tóku svo ekki við unglingum fyrr en 

nokkrum árum eftir fermingaraldur (Guðmundur Finnbogason, 1994) og 

(Þjóðmenningarhúsið, 2004). 

Árið 1904 var gamla Lærða skólanum breytt í Hinn almenna menntaskóla í Reykjavík 

og fyrsti kennaraskólinn var stofnaður árið 1907 í Reykjavík (Menntaskólinn í 

Reykjavík, e.d.). Háskóli Íslands var stofnaður 17. júní árið 1911 á 100 ára afmæli Jóns 

Sigurðssonar. Hann var stofnaður upp úr embættismannaskólunum þremur, 

Prestaskólanum, Lagaskólanum og Læknaskólanum en þar að auki var heimspekideild 

bætt við. Með stofnun Háskóla Íslands var ekki síður ætlað að hefja rannsóknir og 

fræðimennsku til aukinnar virðingar og með honum varð til ný menningarmiðstöð í 

höfuðstaðnum (Háskóli Íslands, e.d.). 

4.1 Háskólanám 

Ástæður þess að fólk sækir meira í háskóla en áður geta verið ýmsar. Samfélagið er 

orðið flóknara, samskipti hafa verið að aukast á milli menningarsamfélaga og þekkingin 

er orðin yfirgripsmeiri. Menntun hefur orðið mikilvægari með árunum og stjórnvöld víða 

um heim hafa verið að hvetja til aukins háskólanáms sem þannig stuðlar að meiri 

hagsæld og öflugri uppbyggingu ríkja. Fyrirtæki gera kröfur um háskólamenntun á fleiri 

sviðum en áður. Með háskólanámi er fólk að tryggja sér betri starfsmöguleika sem og að 

styrkja stöðu sína í þjóðfélaginu (Páll Skúlason, 2003). 
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Samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands sést að frá árinu 1977 til ársins 2009 hefur 

nemendum í háskóla á Íslandi fjölgað alls úr 2.249 í 19.008 en það er rúmlega áttföldun. 

Á árunum 2000 til 2003 var mesta uppsveiflan eins og sést á línuriti 4.1 hér að neðan.  

Línurit 4.1 Nemendur í háskóla á Íslandi á árunum 1977-2009 (Hagstofa Íslands) 

4.1.1 Munur milli kynja 

Athyglisvert er að sjá muninn á skólasókn karla og kvenna. Bæði kyn hafa haft jafnan 

rétt til æðri menntunar síðan frá árinu 1911. Á seinni hluta síðustu aldar fór menntun 

kvenna, önnur en húsmæðramenntun, að aukast að einhverju marki (Arna H. Jónsdóttir, 

Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005). Gögn frá Hagstofu Íslands sýna 

þessa þróun. Frá og með árinu 1977 til ársins 1984 stunduðu fleiri karlar háskólanám en 

konur. Eftir það tekur svo við vöxtur á skólasókn kvenna og frá þeim tíma til dagsins í 

dag stunda fleiri konur nám við háskóla á Íslandi en karlar. Fjöldi kvenna í háskólanámi 

hefur því ellefu faldast á meðan fjöldi karla hefur rúmlega fjórfaldast. Þessi þróun 

endurspeglast í tölum um menntunarstig þjóðarinnar, þar sem munur milli kynja er sífellt 

að minnka (Menntamálaráðuneytið, 2002). Þetta má sjá á línuriti 4.2. 
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Línurit 4.2 Munur milli háskólasókn kynja á árunum 1977-2009 (Hagstofa Íslands) 

Eins og sést á línuritinu er körlum ekki að fækka í háskólanámi. Þeim fjölgar hinsvegar 

ekki jafn hratt og konum. Skýringarnar á þessum kynjamun liggja ekki fyrir en ýmsum 

tilgátum hefur verið varpað fram. Ein þeirra er breyting á uppbyggingu eða formgerð 

háskólastigsins. Átt er við að nám til margra hefðbundinna kvennastarfa hefur verið fært 

á háskólastig á meðan slíkt hefur ekki gerst í sama mæli í karlastörfum. Þá má nefna til 

dæmis menntun leikskólakennara og þroskaþjálfa. Í öðrum kvennastéttum hafa 

menntunarkröfur aukist og í því sambandi má nefna menntun félagsráðgjafa. Þetta 

breytir menntunarlandslaginu meira fyrir konur en karla (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. 

Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005). Einnig má ætla að konur séu hugsanlega 

skráðar lengur í háskólanámi vegna barneigna og umönnunar barna.  

4.2 Fjölgun háskólanema síðastliðin ár 

Háskólum á Íslandi hefur fjölgað í gegnum árin og í dag eru þeir 9 talsins. Þeir eru 

Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík, 

Listaháskóli Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Tækniháskóli Íslands, Háskólinn á 

Hólum og RES – Orkuskólinn. Kennaraháskóli Íslands sameinaðist Háskóla Íslands árið 

2008 og varð fimmta svið skólans, Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
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Með fjölgun háskóla hefur framboði á námsleiðum einnig fjölgað, bæði í grunn- og 

framhaldsnámi. Þessi fjölgun fylgir uppgangi Íslendinga í atvinnulífi síðastliðin ár. Þar 

að auki er mikilvægt að hafa þá framhaldsmenntun eða sérþekkingu í þeim störfum sem 

sóst er eftir (Finnur Oddsson, 2007). Hér má aftur nefna að breytingar á uppbyggingu 

eða formgerð háskólastigsins hefur haft áhrif þar sem fleiri störf hafa verið færð á 

háskólastig sem voru ekki áður og þar með eru fleiri nemendur taldir með. Það skýrir að 

hluta til vöxtinn á nemendum á Háskólastigi (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. 

Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands hefur nemendum í grunnnámi í háskóla á 

Íslandi fjölgað um tæplega helming frá árinu 1997 til ársins 2009. Nemendur í 

framhaldsnámi eru nú rúmlega tífalt fleiri. Fjöldi nemenda í doktors- og diplómanámi 

hefur haldist svipaður frá og með árinu 1999. Þessa þróun má sjá á línuriti 4.3.  

Línurit 4.3 Fjöldi nemenda á námsstigum á árunum 1997-2009 (Hagstofa Íslands) 

4.2.1 Aukin aðsókn í framhaldsnám 

Fram til ársins 1995 bauð Háskóli Íslands einkum upp á námsleiðir í grunnnámi. Þeir 

sem höfðu áhuga á að fara í framhaldsnám urðu að sækja það nám til útlanda. Nám í 

útlöndum getur oft verið töluvert dýrara en hér á landi og því er kostur að Lánasjóður 

íslenskra námsmanna (LÍN) veitir námsmönnum tækifæri til náms án tillits til efnahags. 
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Námslánin eru hagstæðari en önnur lán þar sem þau eru vaxtalaus þar til námstíma er 

lokið en eftir það bera þau 1% vexti. Afborgun af láninu hefst síðan tveimur árum eftir 

námslok og er miðað við tekjur einstaklingsins (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 

2010). Árið 1993 var Rannsóknanámssjóðurinn stofnaður og hleypti hann lífi í þróun 

framhaldsnáms við Háskóla Íslands. Það var svo árið 1998 sem háskólaráð Háskóla 

Íslands samþykkti reglur um uppbyggingu framhaldsnáms á flestum fræðasviðum 

skólans (Menntamálaráðuneytið, 2002). 

Háskólar hafa brugðist við fjölgun nemenda með því að auka framboð í grunn- og 

framhaldsnámi enn frekar (Finnur Oddsson, 2007). Í kjölfar þess hefur nemendum í 

framhaldsnámi hérlendis fjölgað á síðustu árum. Í stefnu Háskóla Íslands sem gildir fá 

árinu 2006 til ársins 2011 er þessi aukning framhaldsnema síðastliðinna ára nefnd. Þar 

segir að nemendum í framhaldsnámi við háskólann hafi fjölgað úr 500 í 1.600 á árunum 

1999-2006. Eitt af aðalmarkmiðunum sem kom fram í stefnu Háskóla Íslands er að 

endurmeta og þróa námsframboð skólans. Þeir setja því fram að nýjar námsleiðir verði 

þróaðar og að framboð námskeiða í framhaldsnámi verið aukið, meðal annars með 

auknu samstarfi við erlenda háskóla (Háskóli Íslands, e.d). 

Á línuriti 4.4 má sjá heildarfjölda framhaldsnema í námi á Íslandi og í útlöndum 

samkvæmt gögnum frá LÍN. Fram að árinu 2005 voru fleiri nemendur sem stunduðu 

framhaldsnám erlendis. Við tekur svo fjölgun framhaldsnemum innanlands og verða þeir 

fleiri en þeir sem stunda framhaldsnám í útlöndum. 

Línurit 4.4 Fjölgun framhaldsnema innanlands og erlendis (Gögn frá LÍN) 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Fjöldi

Ár

Fjölgun framhaldsnema

Innanlands

Erlendis



  

- 17 - 

Tölurnar eru byggðar á upplýsingum frá LÍN og sýna fjölda námsmanna sem leita 

aðstoðar sjóðsins. Tölurnar eru því ekki tæmandi.1  

Á meðan nemendum í framhaldsnámi erlendis hefur fjölgað um 83% frá skólaárinu 

1999-2000 til skólaársins 2007-2008 þá hefur aukningin á Íslandi verið tíföld. Þar sem 

ekki er boðið upp á allt framhaldsnám á Íslandi mun því alltaf einhver hluti nemenda 

þurfa að sækja nám erlendis. Ætla má að helstu ástæður þess að fólk kýs nám á Íslandi 

frekar en í útlöndum séu aðallega fjölskylduhagir, vinnuaðstæður og fjárhagur. 

Fórnarkostnaður og beinn kostnaður geta verið hærri hjá þeim sem stunda nám í 

útlöndum þar sem til dæmis skólagjöld geta verið dýrari í erlendum skólum. Sá þáttur er 

því væntanlega mikilvægur þegar tekin er ákvörðun um hvar nám skuli stundað. Það 

mætti því áætla að ef boðið yrði upp á ákveðið framhaldsnám fyrir nemendur á Íslandi, 

þá væri líklegra að nemendur myndu kjósa að stunda námið hér á landi. En þar sem 

engin fækkun hefur orðið á nemendum sem fara erlendis í framhaldsnám þá virðist þessi 

aukning á framhaldsnemum innanlands vera viðbót við heildina, en ekki breyting á því í 

hvaða landi nemendur vilja stunda nám. Það má því ætla að nemendur sem fara út í nám 

séu margir hverjir að fara í nám sem ekki er boðið upp á hér á landi.  

4.2.2 Áhrif fjölgunar háskólanema á Íslandi 

Með auknu framboði náms á háskólastigi hérlendis er spurning hvort færri Íslendingar 

muni fara í nám til annarra landa. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki á Íslandi að afla 

alþjóðlegrar þekkingar því ef færri sækja nám til útlanda getur það haft slæm áhrif á 

íslenskt atvinnulíf. Það skiptir máli að starfsmenn fyrirtækja séu færir í tungumálum og 

einnig er gott fyrir þá að setja sig inn í menningarheim viðskiptalanda. Ef færri 

nemendur sækja nám til annarra landa en áður þá þurfa íslenskir háskólar að leggja 

áherslu á þróun alþjóðlegrar færni nemenda og einnig skiptir máli að skapa tækifæri fyrir 

starfsmenn til að spreyta sig í erlendum tungumálum í alþjóðlegu umhverfi (Finnur 

Oddsson, 2007). 

                                                 

1 Því miður fengust ekki nýrri tölur en frá skólaárinu 2007-2008 en ritgerðin er skrifuð árið 2010. 
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5 Lánasjóður íslenskra námsmanna 

Hlutverk Lánasjóðs íslenskra námsmanna er að tryggja námsmönnum jafnan rétt til 

náms. Sú aðferð sem er notuð er í formi námslána. LÍN veitir lán til nemenda sem fara í 

framhaldsnám við viðurkennda skóla eða menntastofnanir sem veita æðri menntun sem 

leiðir til prófgráðu á háskólastigi. Einnig veitir LÍN námslán til sérnáms. Nám telst 

lánshæft ef það er skipulagt af skóla sem fullt nám. Fullt nám jafngildir 60 ECTS-

einingum á hverju skólaári eða að minnsta kosti 30 ECTS-einingum á hverju misseri ef 

námsárið nær ekki yfir heilt skólaár. ECTS stendur fyrir „European Credit Transfer and 

Accumulation System”. Ef námsmaður fullnýtir svigrúm sitt til lána á ákveðnu skólastigi 

eða námsbraut verður frekara nám á viðkomandi skólastigi eða námsbraut ekki lánshæft 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2010). 

Lán vegna skólagjalda eru veitt til grunn-, framhalds- og sérnáms. Einungis eru veitt 

skólagjaldalán vegna skólagjalda umfram 45.000kr á önn. Hámark samanlagðra 

skólagjaldalána miðast við tilgreint hámark í síðasta námslandi. Samanlögð lán til 

námsmanna vegna skólagjalda mega ekki vera hærri en 3.500.000kr og vegna skólagjalda 

erlendis ákveðið hlutfall af þeirri upphæð (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2010). 

Að uppfylltum skilyrðum um námsframvindu getur námsmaður að hámarki fengið lán í 

fimm ár. Hægt er að sækja um undanþágu frá þessari reglu og ef ákveðin skilyrði eru 

uppfyllt er hægt að veita námsmanni lán í eitt námsár til viðbótar. Ef námsmaður fer í 

framhaldsháskólanám er heimilt að veita honum lán umfram fimm ára hámarkið. Þá verður 

samanlagður tími sem námsmaður getur fengið lán að hámarki 10 aðstoðarár. Með 

framhaldsháskólanámi er átt við doktors- eða licentiatnám, framhaldsnám eða sambærilegt 

nám að loknu grunnnámi í háskóla (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2010). 

5.1 Lánshæft nám í erlendum skólum 

LÍN lánar til framhaldsnáms við viðurkennda skóla erlendis. Einnig er heimilt að sækja 

um lán vegna sérnáms erlendis en lánshæfi er þó háð því að um sé að ræða ekki minna 

en eins árs nám sem telst þá nægilega veigamikið varðandi uppbyggingu og starfsréttindi 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2010). Í könnun sem LÍN framkvæmdi árið 2007 

kom fram að 65% þeirra sem fara erlendis í nám þiggja aðstoð frá LÍN. Þeir sem gera 
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það ekki fá ýmist lán frá banka eða sparisjóði, fá veittan námsstyrk eða greiða fyrir 

námið sjálfir (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2007). 

Hjá sjóðnum liggja fyrir upplýsingar um skóla og námsbrautir sem eru lánshæf. Ef 

námsmaður sækir um skólavist í skóla eða á námsbraut sem ekki hefur verið lánað til 

áður þarf stjórn sjóðsins að leggja málið fyrir. Hægt er að sækja um lán til 

tungumálanáms við útlendingadeildir háskóla ef það er undirbúningur undir nám í landi 

þar sem annað tungumál en enska er notuð eða norðurlandamál annað en finnska er 

talað. Ferðalán vegna náms erlendis er í boði hjá sjóðnum og ákvarðast það þegar sótt er 

um námslán fyrir heilt skólaár. Upphæð ferðaláns miðast við land og hvort um er að 

ræða nemanda sem ferðast með eða án maka (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2010). 
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6 Háskólanám erlendis 

Íslendingar hafa lengi sótt þekkingu til annara landa og snúið aftur heim. Á meðan 

prestaskólar voru einu skólarnir í landinu var nauðsynlegt fyrir fólk að fara til útlanda til 

að stunda nám í flestum greinum. Eins og Guðmundur K. Magnússon segir í greininni 

sinni „Landflótti og spekileki“ sem skrifuð var árið 1996, ætli Sæmundur fróði hafi ekki 

verið sá fyrsti sem sögur fara af en hann lærði galdra í Svartaskóla. Fyrsti Íslendingurinn 

sem sendur var utan til náms mun hafa verið Ísleifur, sonur Gissurar hvíta (Guðmundur 

K. Magnússon, 1996). 

Þegar Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911 voru rökin þau að koma þyrfti í veg fyrir 

að missa unga nemendur í sollinn erlendis. Þó hægt sé að stunda nám í mörgum greinum 

hér á landi þá þarf að sækja sumt grunnnám til útlanda og einnig ýmis konar 

framhaldsnám. (Guðmundur K. Magnússon, 1996). Sumar námsgreinar eru þess eðlis að 

betra er að stunda þær í útlöndum þó að boðið sé upp á námið hér á landi, til að mynda 

erlend tungumál. Það gefur augaleið að sá sem leggur nám á ákveðið tungumál mun ná 

betri tökum á því tungumáli ef námið er stundað í því landi sem málið er talað. Þar 

veitist honum tækifæri til að læra tungumálið á annan og nákvæmari hátt en hann hefði 

getað á Íslandi.  

Ætla má að nám í öðrum löndum gefi einstaklingnum meira en nám á Íslandi sérstaklega 

ef horft er til efnislegrar gagnsemi menntunar. Þar sem Ísland er fámenn þjóð er ekki 

hægt að finna sömu menntun hér og hægt er víða í heiminum. Þegar nemendur sækja í 

nám til annarra landa sem er ekki í boði á Íslandi þá eru þeir að auka færni og þekkingu 

landsins sem getur stuðlað að efnahagslegum og tæknilegum framförum meðal 

þjóðarinnar. Þó að boðið sé upp á tiltekið nám hérlendis getur verið meiri nýtni fyrir fólk 

að stunda námið erlendis og möguleikarnir eru til staðar þar sem LÍN veitir tækifæri til 

þess með veitingu framfærslu-, skólagjalda og ferðalána. Nemendur snúa aftur heim með 

nýja sýn og aðrar leiðir til að leysa viðtekin vandamál en viðgengst hefur (Samband 

íslenskra námsmanna erlendis, 2003). Aftur á móti getur nám á æðri stigum hér á landi 

aukið líkur á innlendum rannsóknum. Það er því mikilvægt að jafnvægi sé á námssókn 

nemenda bæði í háskólum hér á landi og erlendis.  
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6.1 Þróun síðustu ára 

Nemendur sem fara erlendis í nám hefur fjölgað á milli ára. Á línuriti 6.1 má sjá gögn 

frá LÍN og þar sést að frá árinu 1999 hefur nemendum fjölgað um 18% eða úr 2.314 í 

2.733. Tvær uppsveiflur má sjá á línuritinu bæði á skólaárinu 2002-2003 og skólaárinu 

2007-2008. Stærri uppsveiflan var skólaárið 2007-2008 en þá voru 3.172 nemendur í 

námi erlendis og höfðu þeir aldrei verið fleiri. Síðan tekur við niðursveifla og frá árinu 

2008 hefur nemendum erlendis fækkað um tæplega 14%. Velta má fyrir sér hvað hefur 

haft áhrif á þessa fækkun nemenda. Ætla má að ein ástæðan sé gengisfall krónunnar sem 

varð haustið 2008 í kjölfar hruns íslensku bankanna. Gengisfall krónunnar gerði það að 

verkum að nú er mun dýrara fyrir nemendur að fara erlendis í nám heldur en var fyrir 

nokkrum árum.  

Línurit 6.1 Nemendur á háskólastigi erlendis (Gögn frá LÍN) 

6.1.1 Námslönd 

Íslenskir nemendur hafa farið í nám til 56 landa á síðastliðnum 9 árum. Eins og sést á 

línuriti 6.2 hafa Danmörk, Bandaríkin og England verið algengustu námslöndin. Hér má 
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sjá tölur frá LÍN og sýna þær heildarfjölda námsmanna sem stunduðu nám hverju landi 

fyrir sig frá skólaárinu 1999-2000 til skólaársins 2009-2010.  

Línurit 6.2 Algengustu námslöndin (Gögn frá LÍN) 

Ef við skoðum Danmörku og Bandaríkin nánar þá fóru 701 nemandi í nám til 

Danmerkur skólaárið 1999-2000 og skólaárið 2009-2010 voru þeir orðnir tæplega 

helmingi fleiri eða 1.226. Skólaárið 1999-2000 fóru 662 nemendur til Bandaríkjanna í 

nám en síðan hefur þem farið fækkandi með árunum og skólaárið 2009-2010 fóru 355 

nemendur til Bandaríkjanna. Þessa þróun má sjá á línuriti 6.3. 
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Línurit 6.3 Skólasókn til Danmerkur og Bandaríkjanna (Gögn frá LÍN) 

Einnig má sjá á línuritinu að á skólaárinu 2007-2008 höfðu aldrei fleiri farið í nám til 

Danmerkur, en síðan þá hefur þeim hins vegar fækkað um tæplega 19% og líklega má 

rekja það til gengisfalls krónunnar.  

Í viðtali ritgerðarhöfundar við Guðmund K. Magnússon sagði hann að í könnun sem 

gerð var fyrir nokkrum árum kom fram að eftir hryðjuverkaárásina í New York þann 11. 

september árið 2001 breyttist námssókn Íslendinga til ákveðinna landa. Fyrir þann tíma 

fóru flestir til Bandaríkjanna en eftir árið 2001 fóru flestir til Danmerkur. Ástæður þessa 

voru taldar að skriffinnska hefði aukist í Bandaríkjunum eftir hryðjuverkaárásina og 

erfiðara sé að komast inn í landið. Í Danmörku er hins vegar kostnaður minni og 

auðveldara þykir vera með börn þar í landi og fyrir maka námsmanns að fá vinnu (Viðtal 

við Guðmund K. Magnússon fyrrverandi rektor Háskóla Íslands. Tekið 29.6.2010). 

6.1.2 Námsstig 

Samkvæmt gögnum frá LÍN er algengast að nemendur sem sækja nám til annarra landa 

fari í grunn- eða framhaldsnám á háskólastigi. Eins og sést á línuriti 6.4 eru algengustu 

námslöndin Danmörk, Bandaríkin og England. Sérnám hefur verið í algjörum minnihluta 

í öllum löndunum nema í Danmörku og þangað hafa fleiri farið í sérnám en í 

framhaldsnám. Einnig sést að vinsælast er að fara í grunnnám til Danmörku. Línuritið 

sýnir fjölda nemenda eftir námsstigum á skólaárinu 2007-2008. 
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Línurit 6.4 Námsstig eftir löndum (Gögn frá LÍN) 

Á línuriti 6.5 hér að neðan sést að fram til ársins 2005 hafa fleiri nemendur sótt til 

útlanda í framhaldsnám en þeir sem stunduðu það nám á Íslandi. Á skólaárinu 2005-

2006 snýst þetta við og þá tekur við aukning á nemendum í framhaldsnámi á Íslandi.  

Línurit 6.5 Þróun á fjölda nemenda eftir námsstigum erlendis (Gögn frá LÍN) 
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Eins og sjá má á línuritinu heldur grunn- og framhaldsnám erlendis sér og fjölgunin á 

nemendum í framhaldsnámi á Íslandi virðist því vera viðbót við heildina. Nemendurnir 

sem eru að fara út í grunnnám eru því líklegri að fara í nám sem ekki er boðið upp á á 

Íslandi. Varðandi framhaldsnám þá má ætla að aukningin á framboðinu í framhaldsnámi á 

Íslandi sé því að hvetja fólk til náms og getur verið að þeir sem höfðu ekki viljað að fara til 

útlanda í nám snúist hugur þegar námið sem þeir höfðu áhuga á verður í boði á Íslandi.  

6.1.3 Námsgreinar 

Á línuriti 6.6 má sjá algengustu námsgreinarnar í útlöndum undanfarin ár. Það er 

áberandi að viðskiptafræði og verkfræði hafa verið vinsælastar. Fjöldi í hverri námsgrein 

hefur haldist mjög svipaður á síðustu árum. Á þessum gögnum frá LÍN má sjá 

heildarfjölda nemenda í hverri grein frá skólaárinu 1999-2000 til skólaársins 2007-2008.  

Línurit 6.6 Algengar námsgreinar erlendis (Gögn frá LÍN)  

Vinsæld viðskipa- og verkfræði hefur aukist til muna undanfarin ár og skýrir það líklega 

þann fjölda nemenda í þeim námsgreinum. Nemendum í viðskiptafræði á Íslandi fjölgaði 

úr 512 árið 1999 í 1.148 árið 2007. Einnig hefur orðið mikið fjölgun á verkfræðinemum 

en árið 1999 voru 147 nemendur í verkfræði og árið 2007 voru þeir orðnir 584. Það má 

því ætla að ástæðan fyrir því að þessar tvær greinar eru algengastar meðal íslenskra 
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námsmanna erlendis er vegna þess að námsgreinarnar eru orðnar vinsælli yfir höfuð og 

heildarfjölgunin í námsgreinunum hefur átt sér stað.  

Til samanburðar má sjá þær námsgreinar sem algengt er að nemendur stundi frekar á 

Íslandi en erlendis á línuriti 6.7. Línuritið sýnir heildarfjölda nemenda í námsgreinunum 

frá skólaárinu 1999-2000 til skólaársins 2007-2008. Þær námsgreinar sem eru áberandi 

eru viðskiptafræði, lögfræði, hjúkrunarfræði og verkfræði. 

Línurit 6.7 Námsgreinar sem eru frekar stundaðar á Íslandi (Gögn frá LÍN) 

Skýringin á vinsældum viðskipta- og verkfræði er sú sama og áður var nefnd. 
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Ástæða þess að lögfræðin er meðal vinsælli námsgreina á Íslandi en ekki erlendis er líklega 

sú að ekki er hægt að stunda grunnnám í íslenskri lögfræði annars staðar en á Íslandi.  
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7 Kannanir 

Nokkrar kannanir hafa verið gerðar sem skoða ástæður þess að einstaklingar fara 

erlendis í nám og hvernig reynsla þeirra hefur nýst að loknu námi. Litlar upplýsingar eru 

til um hvernig nemendur skila sér til baka að loknu námi, en eftirfarandi kannanir gefa 

einhverjar vísbendingar um það hverjir það eru sem velja sér frekar búsetu erlendis. 

7.1 Könnun á högum námsmanna eftir nám erlendis 

Árið 2007 gaf LÍN út skýrslu sem byggði á niðurstöðum könnunar sem var gerð hér á 

landi en sú könnun er liður í norrænu verkefni sem felst í að sambærilegar kannanir eru 

gerðar í mismunandi löndum. Á meðal þess sem var skoðað voru hagir þeirra sem höfðu 

stundað nám í útlöndum. Alls svöruðu 1.298 manns könnuninni og af þeim höfðu 30% 

lært erlendis.  

Helstu ástæður sem þátttakendur gáfu á vali á námi erlendis voru áhugi á námi í erlendu 

umhverfi, vilji til að upplifa aðra menningu og ævintýraþrá. Þeir sem fóru ekki erlendis í 

nám sögðu helstu ástæðu þess vera að nám erlendis sé of dýrt. Þeir sem lærðu erlendis 

töldu nám og starfsreynslu erlendis auk þekkingar á erlendum tungumálum skipta 

vinnuveitendur meira máli en þeir sem stunduðu nám á Íslandi. Einnig fannst þeim sem 

lærðu erlendis þeir geta nýtt sér þroska og persónulega hæfileika sem þeir öðluðust við 

dvölina erlendis miklu betur en þeir bjuggust við í starfi. Þeir sem höfðu lært erlendis 

voru einnig líklegri til að sækja um vinnu utan Íslands og töldu líklegra að þeir yrðu 

búsettir erlendis eftir 5 ár en hinir. Líkur á búsetu utan Íslands jukust eftir því sem nám 

var meira og fleiri af þeim sem höfðu farið í meistara eða doktorsnám höfðu sótt um 

störf erlendis. Einnig kom fram að rúm 10% þátttakenda sögðust hafa kynnst maka 

sínum á meðan á námi stóð erlendis (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2007).  

7.2 Könnun á heimkomu doktorsnema eftir nám erlendis 

Árið 2006 gaf RANNÍS út skýrslu um íslenska doktora sem starfa við erlenda háskóla. 

Könnuð voru tengsl þeirra og sýn á Ísland og íslenskt fræðisamfélag. Skýrslan byggði á 

viðtölum við íslenska fræðimenn sem höfðu það sameiginlegt að hafa sótt nám erlendis 

og ílengst þar í mislangan tíma.  
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Efling doktorsnáms er eitt markmiðanna í núverandi stefnu Háskóla Íslands. 

Doktorsnemum við Háskóla Íslands fjölgaði úr 36 í 190 á árunum 1999-2006. Í 

stefnunni sem gildir frá árinu 2006 til 2011 settu þeir fram að þeir vilji fimmfalda 

þennan fjölda nemenda við skólann (Háskóli Íslands, e.d.). Umræðan um það hvernig 

gera megi íslenskum vísindamönnum kleift að flytjast heim er ekki ný af nálinni. 

Reynslan hefur sýnt að margir íslenskir fræðimenn ílengjast á erlendri grundu að loknu 

doktorsnámi en lítið er vitað um hagi þessa fólks og tengsl þeirra við íslenskt 

vísindasamfélag (Páll Rafnar Þorsteinsson, 2006).  

Erlendar rannsóknir sýna að doktorsmenntaðir einstaklingar eru almennt hreyfanlegri en 

aðrir á vinnumarkaði. Þekkingu og reynslu er auðvelt að flytja á milli landa eða þangað 

sem aðstaða er fyrir hendi til þess að þróa þekkinguna og reynsluna enn frekar. 

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að einstaklingar með doktorsgráðu eru að jafnaði 

tekjuhærri en aðrir háskólamenntaðir. Því má ætla að doktorsmenntaðir einstaklingar séu 

eftirsóknarverðir starfskraftar og að samkeppnin um hæfileika þeirra sé hörð og 

alþjóðleg (Páll Rafnar Þorsteinsson, 2006).  

Í könnuninni kom fram að félagslegir og menningarlegir þættir móti val á 

starfsvettvangi, ekki síður en faglegir þættir. Fram kom að velferðarmál, fjölskylduvænt 

umhverfi og uppeldis- og skólamál voru viðmælendum ofarlega í huga. Aðgangur að 

heilbrigðisþjónustu og velferðarkerfi þótti mikilvægt og einnig skipti félagslegt réttlæti 

þá máli. Allt gefur þetta vísbendingu um það hvers kyns þjóðfélag getur dregið til sín 

hámenntað starfsfólk. Viðmælendur nefndu undantekningarlaust að þeir söknuðu 

nálægðar við fjölskyldu og vini. Þá kom einnig í ljós að vísindamennirnir tengjast Íslandi 

sterkum tilfinningaböndum sem þau vilja gjarnan að gangi í erfðir til barna þeirra. Þeir 

vilja að börnin þeirra öðlist félagsnet á Íslandi og að þau tengist uppruna sínum. En það 

er raunar þessi þáttur sem togar Íslendinga helst til heimalandsins. Þetta sýnir að íslenskt 

vísindasamfélag hafi vissa forgjöf þar sem þá eru fleiri ástæður en þær faglegu sem 

íslenskir vísindamenn hafa fyrir því að starfa hérlendis (Páll Rafnar Þorsteinsson, 2006). 

Atvinnutækifæri eru á meðal þeirra grundvallarforsendna sem liggja að baki ákvörðunum 

einstaklinga og fjölskyldna um dvalarland og búsetu. Viðmælendur sem tóku þátt í 

könnuninni voru á einu máli um það að hérlendis væri aðstöðu til vísindarannsókna mjög 

ábótavant og voru gagnrýnir á starfsumhverfið á Íslandi. Þegar litið er til faglegra þátta sem 

viðmælendur töldu fráhrindandi við Ísland stendur upp úr að starfsumhverfið hefur ekki 
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verið til staðar. Þeim fannst óviðunandi aðstaða til rannsókna og lítið starfsöryggi vera fyrir 

unga vísindamenn. Margir höfðu áhuga á því að auka sambandið með einhverju móti en 

fannst skortur á krefjandi atvinnutækifærum, aðstöðu til rannsóknarstarfa og ónógum áhuga 

á menntun og fræðimennsku (Páll Rafnar Þorsteinsson, 2006). 

Niðurstöður úr könnuninni sýndu að hægt sé í ríkum mæli að virkja þann mannauð sem 

býr í doktorsmenntuðum Íslendingum samfélagi landsins til hagsbóta, bæði með því að 

bæta umhverfið heima fyrir og einnig með því að styrkja og nýta betur tengsl við þá sem 

starfa við erlendar stofnanir. Margt mætti betur fara en sóknarfærin væru að sama skapi 

mörg. Einnig kom fram að tími til þess að sinna rannsóknum væri ónógur hér á landi og 

viðmælendur sáu ýmis vandkvæði á því að færa sig úr fræðaumhverfinu yfir á almennan 

vinnumarkað. Meðal annars töldu þeir atvinnulífið ekki sýna rannsóknarmenntun 

nægilegan áhuga og að jafnvel væri ótti við nýjan hugsunarmáta. Margir viðmælendur 

vildu vera hér „með annan fótinn“ en óttuðust hins vegar að „verða innlyksa“ hér um 

aldur og ævi og benti það til þess að aðilar myndu hafa gagnkvæman hag af einhvers 

konar formlegu sambandi (Páll Rafnar Þorsteinsson, 2006). 
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8 Viðtöl 

Bættar og ódýrari samgöngur milli landa auðvelda mönnum að sækja vinnu fjarri heimili 

sínu. Að því leyti eru margir sem hafa búsetu á Íslandi en stunda vinnu erlendis og geta 

því verið með annan fótinn í öðru landi. Nettengingar og önnur fjarskiptatækni gera 

mönnum kleift að hafa samstarf við aðra úti í heimi án þess að þurfa að ferðast til 

útlanda eða setjast þar að. Á móti vegur að aukið atvinnufrelsi og hærri laun erlendis 

geta vegið meira þegar ákvörðun er tekið um starfsval og búsetu.  

Ísland virðist eiga það sameiginlegt með Finnlandi og Taívan að flestir snúa til baka eftir 

nám erlendis. Aðstæður á Íslandi virðast einnig vera nátengdar Finnlandi en þar eru 

einstaklingar tilbúnir til að sætta sig við lægri kjör til að vera heima. En ástæðurnar fyrir 

því að flestir snúa til baka hér á landi eru ekki fleiri atvinnumöguleikar vegna 

stækkunnar á hátæknisviði í landinu. Guðmundur K. Magnússon nefnir þetta í greininni 

„Landflótti og spekileki“ og segir að flestir sem hafa lokið menntun hafa kosið að snúa 

aftur heim þótt launin séu lægri á Íslandi og vinnutíminn lengri en í helstu 

velmegunarlöndum heimsins. Fjölskyldubönd séu sterk, ættjarðarástin heit og fámennið 

hafi sína kosti. Lægri laun og aðstöðuleysi hlýtur þó að höggva skarð í fjölda þeirra sem 

aftur snúa þegar til lengri tíma er litið. (Guðmundur K. Magnússon, 1996) 

Í viðtali sem ritgerðarhöfundur tók við Guðmund K. Magnússon fyrrverandi rektor 

Háskóla Íslands, segir hann að hann hafi velt því fyrir sér í áranna rás hvers vegna flestir 

íslenskir námsmenn snúa aftur til Íslands að námi loknu í útlöndum. Tilgátur hans eru 

nokkrar. Sú fyrsta er sú að þeir Íslendingar sem haldi utan til framhaldsnáms og eru 

orðnir 24 ára eða eldri séu margir komnir með íslenska fjölskyldu. Oft reynist það 

þannig að makinn vill flytja aftur heim að námi loknu. En þeir sem fara strax út í 

grunnnám eftir stúdentspróf séu í meiri hættu að snúa ekki aftur heim. Ástæðurnar fyrir 

því geta verið að námsmennirnir hefji sambúð með erlendum maka eða haldi áfram í 

framhaldsnámi að loknu grunnnámi. Guðmundur nefnir að komið hefði fram í könnun 

fyrir 20-30 árum síðan að engin íslensk kona sem farið hefði í dýralæknanám erlendis 

hefði snúið aftur heim og það styðji tilgátu hans. Önnur tilgáta Guðmundar er að 

samheldni fjölskyldna sé meiri á Íslandi en víðast hvar annars staðar og að fámennið og 

einsleitt land hafi einnig áhrif. Þriðja tilgátan er að það hljóti að skipta máli að þeir sem 
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hafa klárað nám erlendis fái vinnu við sitt hæfi á Íslandi, þó svo að launin séu lægri en 

erlendis. Í þessu dæmi má til dæmis nefna lækna. Þá hefur uppbygging háskólanáms sitt 

að segja því það skapar störf fyrir fræðimenn. Guðmundur segir að einnig eru til dæmi 

um að störf hafi verið sett á laggirnar til þess að ná ákveðnum einstaklingum til landsins 

(Viðtal við Guðmund K. Magnússon). 

8.1 Heimkoma námsmanna 

Lítil gögn eru til um heimkomu námsmanna eftir nám í útlöndum þar sem erfitt er að 

halda utan um þau. Þó eru nokkrir þættir sem hægt er að skoða og geta gefið 

vísbendingu um heimkonu námsmanna. Samband íslenskra námsmanna erlendis eða 

SÍNE starfar að víðtækri hagsmunagæslu fyrir íslenska námsmenn á erlendri grundu. 

Samkvæmt SÍNE má áætla að helmingur nemenda sem stundi nám erlendis séu 

félagsmenn hjá þeim (Hjördís Jónsdóttir framkvæmdastjóri SÍNE, munnleg heimild, 

2.7.2010). Ef námsmaður er félagsmaður SÍNE þá býðst honum 12% afslátt af 

flutningsgjöldum hjá Samskip þegar hann hyggst flytja aftur til Íslands. Samkvæmt 

gögnum frá Samskip sóttu 53 nemendur um þennan flutningsafslátt árið 2009 og fram til 

2. júlí 2010 höfðu 35 nemendur sótt um afsláttinn. Samkvæmt Magnúsi Rúnari 

Magnússyni þjónustufulltrúa hjá Samskip þá á Samskip 50% af markaðshlutdeild og 

Eimskip 50% (Viðtal við Magnús Rúnar Magnússon þjónustufulltrúa hjá Samskip. 

Tekið 2.7.2010). Ef horft er þá aðeins á Samskip má áætla að 106 nemendur hafi flutt 

heim með þeim árið 2009 og 70 nemendur á fyrstu 6 mánuðum ársins 2010. Eimskip 

býður einnig upp á samskonar afslátt en þeir vou nýlega byrjaðir að bjóða upp á hann 

sumarið 2010 og því voru engin marktæk gögn til um hverjir hafa nýtt sér afsláttinn 

(Anna Halla Jóhannesdóttir ráðgjafi hjá Eimskip, munnleg heimild, 2.7.2010). Þar sem 

markaðshlutdeildin skiptist jafnt þá má ætla að jafn margir hafi flutt heim með Eimskip á 

sama tímabili. Þá er heildarfjöldi þeirra nemenda sem flutt hafa heim úr námi erlendis 

212 talsins árið 2009 og 140 nemendur fluttu þá heim á fyrstu 6 mánuðum ársins 2010. 

Í viðtalinu sem ritgerðarhöfundur tók við Magnús sagði hann frá áhugaverðri þróun sem 

átti sér stað í byrjun ársins 2007 og fram til byrjun ársins 2008, en þá voru áberandi 

margir af þeim sem voru að koma með búslóðina sína til landsins að flytja á 

háskólasvæðið Keili. Þá kom í ljós að námsmenn sem höfðu verið í námi erlendis 

ákváðu að koma heim þegar Keilissvæðið var sett á laggirnar fyrir háskólafólk en þá 

fyrst fannst námsmönnum opnast möguleikar fyrir þá að stunda námið sitt á Íslandi. 
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Námsmennirnir voru þá komnir með fjölskyldu og íbúðirnar á Keili hentuðu þeim vel en 

hægt er að fá allt að 5-6 herbergja íbúðir á Keili. Fram að þeim tíma höfðu færri tækifæri 

verið til staðar fyrir námsmenn með fjölskyldur sem vildu stunda nám á Íslandi. Bæði 

höfðu aðstæður verið slæmar og möguleikarnir fáir fyrir fjölskyldufólk í námi og þá var 

nám erlendis betri kostur (Viðtal við Magnús Rúnar Magnússon). 

8.2 Tillögur að aðgerðum stjórnvalda 

Nú er spurning hvort fólk fari að flýja landið í leit að betra lífi í annars staðar. Í könnun sem 

nýlega var gerð á vegum Læknafélags Íslands sést vísbending um fækkun námsmanna sem 

ætla sér að koma heim eftir nám. Þar kemur fram að einungis þriðjungur þeirra sem eru í 

sérnámi í læknisfræði erlendis eru ákveðnir í því að snúa aftur til Íslands að loknu námi. 

Áður fyrr komu flestir læknar heim að loknu námi erlendis en nú er farið að ganga erfiðlega 

að fá lækna í störf hér á landi (Valentínus Þór Valdimarsson, 2010). 

Ef spekileki eykst á Íslandi er mikilvægt er fyrir stjórnvöld að átta sig á hvað hægt sé að gera 

til að fá fólk heim að loknu námi. Í viðtalinu við Guðmund K. Magnússon nefndi hann að 

nauðsynlegt sé að reka ábyrga efnahagsstefnu sem skapar margs konar störf og einnig þarf 

að efla rannsóknir þannig að kraftar íslenskra vísindamanna nýtist hérlendis. Í því samhengi 

má til dæmis skoða fyrirtækið Íslenska erfðagreiningu. Þó að fyrirtækið sé reyndar 

einkafyrirtæki þá hafði það merkjanleg áhrif á eftirspurn eftir sérfræðingum í líffræði, 

læknisfræði og lyfjafræði svo dæmi séu nefnd. Einnig kom Guðmundur með tillögu um að 

það mætti gera íslenskum námsmönnum auðveldara fyrir að flytjast heim að námi loknu 

með til dæmis búferlastyrkjum eða skattaívilnunum (Viðtal við Guðmund K. Magnússon). 

Rætt var við Katrínu Jakobsdóttur menntamálaráðherra um þróun spekileka á Íslandi og 

hvaða hugleiðingar hún hefði um hvaða aðgerðir stjórnvalda gætu dregið úr spekileka: 

Varðandi atvinnustefnu skiptir máli að viðhalda og byggja upp innviði í 

rannsókna- og nýsköpunarstarfi þrátt fyrir efnahagsþrengingar. Sem dæmi 

má nefna það mikla starf sem hefur verið unnið í betrumbæta starfsumhverfi 

sprota- og nýsköpunarfyrirtækja og núna er skattalegt umhverfi þeirra með 

því besta sem gerist í heiminum (Viðtal við Katrínu Jakobsdóttur 

menntamálaráðherra. Tekið 7.7.2010). 
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Katrín segir að staðinn hefur verið vörður um rannsókna- og tækniþróunarsjóði sem styðja 

við rannsóknar- og nýsköpunarstarf. Miklir vaxtarmöguleikar séu í grænum iðnaði sem 

byggir á tækniþekkingu og svo þekkingariðnaðinum almennt til dæmis í tölvuleikjum og 

annari nýsköpun. Í hefðbundnari greinum felast möguleikarnir fyrst og fremst í að leiða 

saman háskólamenntað fólk og frumatvinnuvegina til dæmis í matvæla- og lyfjaframleiðslu 

úr afurðum sjávarútvegs og landbúnaðar. Það þarf líka að huga að samfélagsstefnunni vegna 

þess þegar fólk velur sér búsetu tekur það mikið tillit til velferðar- og skólakerfis. Þrátt fyrir 

tímabundnar þrengingar eiga Íslendingar öflugt velferðar- og skólakerfi sem gerir Ísland 

áfram að góðum stað til að búa á og það er mikilvægt að standa sem bestan vörð um það á 

tímum niðurskurðar. Samkvæmt Katrínu hefur niðurskurður á velferðar- og menntamálum 

verið um það bil helmingi minni en í öðrum geirum þannig að stjórnvöld hafa verið að 

forgangsraða í þágu velferðar og menntunar.  

Katrín segir að þrátt fyrir að atvinnuleysi hér á landi nú sé óviðunandi sjást líka 

vísbendingar um að fólk snýr samt sem áður heim þar sem efnahagskreppan er alþjóðleg 

og atvinnuástand hér á landi ekki ósvipað því sem gengur og gerist víðast hvar annars 

staðar í Evrópu (Viðtal við Katrínu Jakobsdóttur). 
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9 Niðurstöður og lokaorð 

Nemendur í háskólanámi á Íslandi hafa áttafaldast á undanförnum 32 árum. Konur í 

háskólanámi hafa verið fleiri en karlar frá árinu 1985 og í dag eru konur í háskólanámi 

tæplega 65% fleiri en karlar. Ein ástæðan fyrir aukningu kvenna í háskólanámi er að 

nám margra hefðbundinna kvennastarfa hefur verið fært á háskólastig á meðan það hefur 

ekki gerst í sama mæli í karlastörfum.  

Háskólar á Íslandi eru orðnir 9 talsins og með fjölgun þeirra er framboð á námsleiðum 

orðin meiri. Framhaldsnemar á Íslandi eru orðnir fleiri en þeir sem fara erlendis í 

framhaldsnám en nemendur hér á landi hafa tífaldast frá árinu 1999. Ætla má að aukið 

framboð framhaldsnáms hér á landi sé ein ástæða fyrir því. Fjöldi nemenda í námi 

erlendis hefur hins vegar haldið sér þrátt fyrir aukningu á framhaldsnemum hér á Íslandi 

og því virðist aukningin hér á landi vera viðbót við heildina. Það gefur vísbendingu um 

að háskólanám skiptir mönnum meira máli en það gerði áður og meira námsframboð 

virðist hvetja fólk til náms.  

Í kjölfar hruns íslensku bankanna hefur nemendum sem fara erlendis í nám fækkað um 

tæplega 14%. Ætla má að helsta ástæða þess sé gengisfall krónunnar en nú er mun 

dýrara að fara erlendis í nám. Danmörk og Bandaríkin hafa verið vinsælustu námslöndin 

undanfarin ár. Hins vegar hefur nemendum sem fara í nám til Bandaríkjanna fækkað frá 

árinu 2001 á meðan fjölgun hefur átt sér stað á nemendum sem fara í nám til Danmerkur. 

Kom í ljós að ástæður þess má rekja til hryðjuverkaárásinnar sem gerð var í borginni 

New York árið 2001 en í kjölfar árásarinnar er erfiðara að komast inn í landið. 

Flestir Íslendingar sem hafa lokið menntun erlendis hafa kosið að snúa aftur heim þótt 

launin séu lægri á Íslandi og vinnutíminn lengri. Þær tilgátur sem komið hafa fram eru 

að þeir sem halda utan í nám eru margir komnir með fjölskyldu og vilja því snúa til baka 

að loknu námi. Önnur tilgáta er að fjölskyldubönd eru sterkari á Íslandi en annars staðar 

og fámennið hefur sína kosti. Einnig skiptir máli að störf séu í boði fyrir þá sem ætla að 

snúa aftur heim og því er mikilvægt að skapa atvinnutækifæri í landinu.   

Í skýrslu sem gefin var út árið 2007 á vegum LÍN kom fram að helstu ástæður fyrir vali 

nemenda á námi erlendis eru áhugi á námi í erlendu umhverfi, vilji til að upplifa aðra 

menningu og ævintýraþrá. Helsta ástæða nemenda að fara ekki erlendis í nám var 
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kostnaðurinn. Í skýrslunni kom fram að þeir sem höfðu verið í námi erlendis voru 

líklegri til að sækja um vinnu í öðru landi og töldu einnig líklegra að þeir yrðu búsettir 

erlendis eftir 5 ár en þeir sem voru í námi hér á landi. Líkur á búsetu utan Íslands jukust 

eftir því sem nám var meira og 10% þátttakenda sögðust hafa kynnst maka sínum á 

meðan á námi stóð erlendis. Í annari skýrslu sem byggði á viðtölum við íslenska 

fræðimenn sem höfðu ílengst erlendis að loknu námi kom fram að þeim fannst 

óviðunandi aðstaða til vísindarannsókna á Íslandi. Kom fram að skortur væri á krefjandi 

atvinnutækifærum og að atvinnulífið sýndi ekki rannsóknarmenntun nægilegan áhuga. 

Gefur það til kynna að margt mætti betur fara til að hægt sé að nýta betur 

doktorsmenntun einstaklinga í íslensku samfélagi. Viðmælendurnir voru sammála um að 

þeir tengdust Íslandi sterkum tilfinningaböndum sem þau vildu gjarnan að gengi í erfðir 

til barna þeirra. Margir viðmælendur myndu því kjósa vera hér á landi „með annan 

fótinn“. Þessar niðurstöður segja til um að það eru ekki aðeins faglegar ástæður sem hafa 

áhrif á val fólks um búsetu. 

Nánast engin gögn eru til sem sýna nákvæmlega hve margir af þeim sem fara erlendis 

snúa aftur heim en gerð var tilraun til að fá grófa hugmynd um þær tölur. Í ljós kom að 

út frá gögnum sem fengin voru frá Samskip mætti ætla að 212 nemendur hefðu flutt með 

búslóð til Íslands á árinu 2009 og 140 á fyrri hluta ársins 2010. Deila má um 

áreiðanleika þeirra gagna þar sem þessar tölur eru áætlaðar og einnig er aðeins verið að 

skoða þá sem fluttu til landsins með búslóð.  

Einnig var sagt var frá áhugaverðri þróun sem átti sér stað í byrjun árs 2007 en þá snéru 

margir nemendur til Íslands eftir stofnun háskólasvæðisins Keilis. Áður höfðu lítil 

tækifæri verið hér á landi fyrir námsenn með fjölskyldur en íbúðirnar á Keili voru þær 

fyrstu hér á landi sem hentuðu þeim. Út frá því má ætla að skortur á stórum námsíbúðum 

hér á landi hafi haft áhrif á val nemenda á námslandi. Keilis íbúðirnar hafi því opnað 

dyrnar fyrir fjölskyldufólk í námi sem vildi stunda nám hérlendis.  

Spekileki á Íslandi hefur ekki verið vandamál hingað til og í raun mætti segja að 

spekiflæði hafi verið til staðar. Spurningin er nú hvort breyting verði í kjölfar 

efnahagskreppunar og hvort Ísland verði áfram í hópi landa á borð við Finnland og 

Taívan sem hafa náð að hagnast á spekileka í gegn um tíðina. Nokkrar vísbendingar eru 

komnar fram sem gefa til kynna að færri virðast ætla að snúa heim að loknu námi. Þær 

niðurstöður mátti til dæmis sjá í könnun sem var gerð á meðal lækna í sérnámi erlendis. 
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Þar sagðist einungis þriðjungur vera ákveðinn í að snúa heim. Þessar niðurstöður eru 

afgerandi þar sem áður fyrr höfðu flestir læknar snúið heim að loknu námi en framboðið 

á vinnu fyrir þessa stétt hefur ávallt verið næg.  

Áhugavert væri að skoða með ítarlegri hætti hve margir snúa til baka eftir nám erlendis 

en lítið hefur verið haldið utan um þær tölur. Einnig yrði fróðlegt að skoða hvaða áhrif 

efnahagskreppan hefur haft og hvort að breytingar muni verða á hegðunarmynstri 

nemenda. Til að koma í veg fyrir aukinn flutning fólks úr landi er nauðsynlegt að skapa 

störf til að næg atvinnutækifæri standi fólki til boða í landinu. Einnig þarf að efla 

rannsóknir til að íslenskir vísindamenn geta starfað hér á landi í meira mæli. Sterk 

fjölskyldubönd og heit ættjarðarást er eflaust ein helsta ástæða fyrir heimkomu nemenda 

erlendis en hvort að þessi tengsl muni ávallt bera sigur úr býtum ekki hægt að segja til 

um. Aðeins tíminn mun leiða það í ljós eða eins og Guðmundur K. Magnússon orðaði 

það svo vel: „Ætli fjöllin togi ekki í menn heim en góða veðrið utan”.  
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Viðauki 

 Viðtal við Guðmund K. Magnússon, fyrrverandi rektor Háskóla 

Íslands 

Viðtal tekið þann 29. júní 2010. 

Spurningar:  
Mig langar að spyrja þig nokkrar spurningar varðandi efni greinarinnar „Landflótti og 

spekileki” sem þú birtist í tímaritinu Vísbending árið 1996.  

Varðandi spekileka þá er Ísland eitt þriggja landa í heiminum þar sem nemendur sem 

fara erlendis í nám snúa yfirleitt til baka. Dettur þér í hug hverjar helstu ástæður þess 

geta verið? Munu þær ástæður vera nógu góðar núna í harðindunum eða ætli þetta fari að 

breytast og fleiri fari að setjast að erlendis? Hvaða aðgerðir telur þú að stjórnvöld geti 

gripið til, til að halda í fólk? 

Svör: 
Það þyrfti auðvitað helst að gera könnun meðal íslenskra námsmanna sem hafa haldið 

utan til þess að fá svör við því hvers vegna flestir þeirra snúa heim aftur. 

Ég hef velt því fyrir mér í áranna rás hvers vegna flestir íslenskir námsmenn snúa aftur 

til Íslands að námi loknu í útlöndum. Tilgátur mínar er að finna í greininni „Landflótti og 

spekileki”, en þær eru þessar: 

1. Þeir Íslendingar sem halda utan til framhaldsnáms eru orðnir 24 ára eða eldri og 

oft komnir með íslenska fjölskyldu. Makinn vill oftast flytja aftur heim að námi 

loknu.  

2. Þeir sem fara strax eftir stúdentspróf til grunnnáms í útlöndum eru í meiri hættu 

að snúa ekki aftur heim. Þeir fá kannski erlendan maka eða halda áfram í 

framhaldsnámi. Reyndar var ég einn af þeim og hefði sennilega ekki komið aftur 

til Íslands ef konan mín (íslensk) hefði ekki eindregið óskað þess. Það kom fram 

í könnun fyrir 20-30 árum síðan að engin íslensk kona sem hefði farið til náms í 

dýralækningum erlendis hefði komið heim aftur. Þetta styður tilgátu mína. 
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3. Ég gæti trúað að samheldni fjölskyldna sé meiri á Íslandi en víðast hvar annars 

staðar. Einnig hefur fámennið og einsleitt land sína kosti.  

4. Það skiptir örugglega miklu máli að fulllnema Íslendingar í útlöndum hafi fengið 

starf við sitt hæfi á Íslandi þótt launin hafi verið lægri en erlendis. Læknar eru 

gott dæmi um þetta. Uppbygging háskólanáms, bæði á nýju námi og 

framhaldsnámi, hefur eflaust sitt að segja því að það skapar störf fyrir 

fræðimenn. Þess eru líka dæmi að störf hafa verið sett á laggirnar til þess að ná 

ákveðnum einstaklingum til landsins. 

Í könnun fyrir 2-3 árum kom fram að það breytist eftir 11. september 2001 hvert 

Íslendingar sækja í framhaldsnám erlendis. Fyrir þann tíma fóru flestir til Bandríkjanna 

en eftir 2001 fóru flestir til Danmerkur. (Ef önnur Norðurlönd eru tekin sem heild hafa 

flestir farið þangað lengi.) Ástæður þessa voru taldar að skriffinnska er orðin meiri í 

Bandríkjunum eftir 2001 og erfiðara að komast þangað, kostnðaur er minni í Danmörku, 

auðveldara fyrir maka námsmanns að fá þar vinnu og auðveldara að vera með börn. 

Hvort þetta verður til þess að færri koma aftur heim er ekki gott að segja. 

En hvað geta stjórnvöld gert til þess að koma í veg fyrir spekileka? Í fyrsta lagi er 

nauðsynlegt að reka ábyrga efnahagsstefnu sem skapar margs konar störf og ekki hvað 

síst að efla rannsóknir þannig að kraftar íslenskra vísindamanna nýtist hérlendis. Íslensk 

erfðagreining er reyndar einkafyrirtæki en það fyrirtæki hafði merkjanleg áhrif á 

eftirspurn eftir sérfræðingum í líffræði, læknisfræði, lyfjafræði og fleiri greinum. Í öðru 

lagi mætti gera það auðveldara fyrir íslenska námsmenn að námi loknu að flytjast heim 

með fjölskylduna, t.d. með búferlastyrkjum eða skattaívilnunum (frádrætti á kostnaði). 

Ætli það séu ekki fjöllin togi ekki í menn heim en góða veðrið utan. 
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Viðtal við Katrínu Jakobsdóttur, menntamálaráðherra 

Viðtal tekið þann 7. júlí 2010.  

Spurningar: 
Spekileki er auðvitað til staðar í mörgum löndum en þar sem er áhugavert að sjá er að 

Ísland er eitt þriggja landa í heiminum þar sem fólk virðist oftast snúa til baka á 

endanum. Nú er spurning hvort að þetta fari að breytast í harðindunum og hvort að fleiri 

fari að setjast að erlendis. Mig langar að spyrja þig hvaða aðgerðir stjórnvalda gætu 

komið til greina ef svo fer að nemendur í útlöndum hætti við að koma heim eftir nám? 

Hvað myndi koma til greina fyrir stjórnvöld að gera til að fá fleira fólk aftur heim? 

Svör: 
Atvinnustefnan skiptir auðvitað miklu. Miklu skiptir að viðhalda og byggja upp innviði í 

rannsókna- og nýsköpunarstarfi þrátt fyrir efnahagsþrengingar og sem dæmi má nefna 

það mikla starf sem hefur verið unnið í betrumbæta starfsumhverfi sprota- og 

nýsköpunarfyrirtækja og núna er skattalegt umhverfi þeirra með því besta sem gerist í 

heimi. Staðinn hefur verið vörður um rannsókna- og tækniþróunarsjóði sem styðja við 

rannsóknar- og nýsköpunarstarf. Ennfremur eru miklir vaxtarmöguleikar í grænum 

iðnaði sem byggir á tækniþekkingu og svo þekkingariðnaðinum almennt (tölvuleikjum, 

og annarri nýsköpun). Ekki má gleyma hefðbundnari greinum þar sem möguleikarnir 

felast fyrst og fremst í að leiða saman háskólamenntað fólk og frumatvinnuvegina 

(margs konar matvæla- og lyfjaframleiðsla úr afurðum sjávarútvegar og landbúnaðar).  

Nátengt atvinnustefnunni er svo samfélagsstefnan því þegar fólk velur sér búsetu tekur 

það mikið tillit til velferðar- og skólakerfis. Þrátt fyrir tímabundnar þrengingar eigum 

við öflugt velferðar- og skólakerfi sem gerir Ísland áfram að góðum stað til að búa á og 

það er mikilvægt að standa sem bestan vörð um það á tímum niðurskurðar. Niðurskurður 

á velferðar- og menntamálum hefur verið um það bil helmingi minni en í öðrum geirum 

þannig að stjórnvöld forgangsraða í þágu velferðar og menntunar.  

Ný hugmynd um sóknaráætlun þar sem saman er fléttað atvinnu- og 

samfélagsuppbyggingu með hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi byggir á 

þessu tvennu og hægt er að finna hana á vef Alþingis.  
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Þó að atvinnuleysi hér á landi nú sé óviðunandi sjáum við líka vísbendingar um að fólk 

snýr samt sem áður heim því að kreppan er auðvitað alþjóðleg og atvinnuástand hér á 

landi ekki ósvipað því sem gengur og gerist víðast hvar annars staðar í Evrópu. 
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Viðtal við Magnús Rúnar Magnússon, þjónustufulltrúa hjá Samskipum 

Viðtal tekið þann 2. júlí 2010.  

Spurningar:  
Mig langar að athuga hvort þið eigið til gögn sem gefa einhverja hugmynd um hve 

margir eru að skila sér til baka til Íslands eftir nám? SÍNE benti mér á að þið eigið 

líklega til á skrá hjá ykkur hve margir SÍNE félagar eru að nýta afsláttinn af 

flutningsgjöldunum sem þið bjóðið þeim. Þær tölur gætu gefið mjög góða hugmynd um 

hvernig fólk er að skila sér til baka.  

Svör:  
Í gögnum okkar sóttu 53 manns um flutningsafsláttinn árið 2009 og 35 manns hafa sótt 

um afsláttinn það sem af er ársins 2010. Ætla má að við eigum helming af 

markaðshlutdeild og Eimskip hinn helminginn. 

Við hjá Samskip tókum eftir áhugaverðri þróun í byrjun árs 2007 sem stóð fram í byrjun 

árs 2008 en þá áttu margir af gámunum sem komu til landsins að fara á Keilir- 

háskólasvæðið. Þetta var mjög merkilegt og við spurðum nokkra aðila sem voru að flytja 

heim og þá voru þetta allt námsmenn sem höfðu verið í námi úti en ákváðu að koma 

heim eftir opnun Keilis. Þeir sögðu að þarna fyrst opnuðust möguleikar fyrir námsmenn 

með fjölskyldur að koma heim því námsmannaíbúðir á Íslandi buðu upp á litla 

möguleika fyrir fjölskyldufólk. Keilisíbúðirnar eru hins vegar mjög stórar og hægt er að 

fá allt að 6 herbergja íbúðir. Fram að þeim tíma höfðu tækifærin til að vera á Íslandi í 

námi ekki verið til staðar fyrir þennan hóp og þá var nám erlendis betri kostur.  
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