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Áhrif efnahagsþrenginga á fólksflutninga til og 
frá landinu 

Ólöf Garðarsdóttir 
Þóroddur Bjarnason 

Í frétt frá Hagstofu Íslands í upphafi árs 2010 kom fram að landsmönnum hefði 
fækkað í fyrsta sinn frá lokum 19. aldar (Hagstofa Íslands, 2010a). Með því er vísað til 
hinna miklu búferlaflutninga til Kanda og Bandaríkjanna sem hófust um 1870 og 
stóðu fram undir fyrra stríð. Vesturheimsferðir voru umfangsmiklar enda fluttust 
héðan hlutfallslega fleiri íbúar en frá flestum öðrum Evrópulöndum (Norman og 
Runblom, 1987; Ólöf Garðarsdóttir, 1998). Í fjölmiðlum hefur þeirri skoðun verið 
haldið mjög á lofti undanfarin misseri að brostinn sé á fólksflótti frá landinu sem muni 
hafa alvarlegar félagslegar og efnahagslegar afleiðingar (sjá t.d. „Fólksflótti gæti, 2009; 
„Mesta hættan“, 2009; „Tíu þúsund“, 2009; „Vísbendingar um“, 2009). Í því sambandi 
hefur sérstaklega verið bent á reynsluna af efnahagskreppunni í Færeyjum í lok 20. 
aldar þegar Færeyingum fækkaði um rúm níu prósent á sex ára tímabili.  

Í samanburði við önnur Evrópulönd hefur fólksfjölgun á Íslandi verið mikil 
undanfarna áratugi og nærri lætur að íbúatalan hafi tvöfaldast tvívegis á 20. öldinni. 
Fram á tíunda áratug aldarinnar var fólksfjölgunin einkum rakin til náttúrulegrar 
fjölgunar1 og flest ár fluttust fleiri einstaklingar frá landinu en til þess. Þótt fólks-
flutningar hafi verið umtalsverðir á síðari hluta 20. aldar og fram á 10. áratug 
aldarinnar voru flestir þeirra sem fluttu búferlum til og frá landinu íslenskir ríkis-
borgarar. Í allmörgum löndum í norðan og vestanverðri Evrópu höfðu fólksflutningar 
frá sunnanverðri Evrópu, Júgóslavíu og Tyrklandi veruleg áhrif á íbúaþróun á þenslu-
skeiðinu undir lok 7. áratugarins og fram að olíukreppunni í upphafi 8. áratugarins 
(Rosenberg, 1995). Þessara þensluáhrifa varð ekki vart á Íslandi enda leiddi hrun 
síldarstofnsins á þessum tíma til verulegra efnahagsþrenginga hér á landi. Árin frá 1968 
og fram yfir 1970 voru búferlaflutningar frá Íslandi raunar umfangsmeiri en flest 
önnur ár 20. aldarinnar. 

Þeir erlendu ríkisborgarar sem komu hingað voru fyrst og fremst frá Norður-
löndum, Þýskalandi, Bretlandi og Norður-Ameríku. Af manntölum áranna 1930, 1950 
og 1960 má sjá að hverfandi fáir íbúar sem fæddir voru erlendis voru fæddir í öðrum 
löndum en þessum (Hagstofa Íslands, 1937, 1958, 1969). Á árunum eftir seinna stríð 
komu hingað til lands nokkur hundruð Þjóðverjar og eftir uppreisnina í Ungverjalandi 
var tekið á móti rúmlega 50 flóttamönnum þaðan og þremur árum síðar komu hingað 
32 flóttamenn frá Júgóslavíu. Næsti stóri hópur flóttamanna var frá Víetnam 1979 en 
þaðan komu tæplega 100 flóttamenn. Tölur úr manntölum 1930, 1950 og 1960 sýna 
að rétt um 0,5% íbúa voru fæddir utan Norðurlanda (Ólöf Garðarsdóttir, Helga 
Katrín Tryggvadóttir og Guðjón Hauksson, 2009).  

Aðstæður á Íslandi eftir efnahagshrun ársins 2008 voru því um margt afar ólíkar 
aðstæðum í Færeyjum í lok 20. aldar svo ekki sé talað um Ísland í lok 19. aldar. 
Lýðfræðilega einkenndist fyrsti áratugur 21. aldar á Íslandi af mannfjölgun sem á sér 
vart hliðstæðu í öðrum vestrænum ríkjum á síðustu áratugum. Frá 2000 til 2008 
fjölgaði íbúum á Íslandi úr 279 þúsundum í rúm 315 þúsund eða um 13%. Mest var 

                                                           

1  Með náttúrulegri fólksfjölgun er átt við fædda umfram dána. Þar er sem sagt ekki tekið tillit til þeirra 
áhrifa sem fólksflutningar hafa á fólksfjölda.  
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fjölgunin að meðaltali 2,4% á ári 2006–2008 en mannfjölgun yfir 2% á ári telst vera 
mjög hröð (McNicoll, 2004). Mannfjöldi á Íslandi 1. janúar 2010 taldist vera 317.630 
sem var hálfu prósenti minni en árið áður en jafnframt rúmlega hálfu prósenti meiri en 
1. janúar 2008. Í upphafi árs 2010 hafði íbúum landsins því aðeins fækkað niður í það 
sem verið hafði u.þ.b. einu og hálfu ári fyrr. 

Þótt náttúruleg fjölgun hafi verið mikil á þessu tímabili er aðflutningur vinnuafls 
meginástæða örrar fólksfjölgunar. Á þensluskeiði fyrsta áratugar 21. aldar líktist mann-
fjöldaþróun á Íslandi raunar gorkúlubæ (boomtown) sem vex ógnarhratt vegna að-
flutnings vinnuafls (sjá t.d. Finsterbusch, 1982; Freudenburg, 1984). Þannig var að-
flutningur erlendra karlmanna á vinnualdri áberandi og hafði umtalsverð áhrif á 
aldursdreifingu og kynjahlutföll meðal íbúa landsins. Hlutfall erlendra ríkisborgara af 
heildaríbúafjölda jókst úr 2,6% árið 2000 í 7,6% árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2010b). 
Árin 2005–2007 var flutningsjöfnuður2 hér á landi hærri en í nokkru öðru 
Evrópulandi (European Commission, 2010) og hlutfall erlendra ríkisborgara óx frá því 
að vera hið lægsta upp í að vera hið hæsta á Norðurlöndunum (Bjarnason og 
Gunnarsson, 2008).  

Í þessari rannsókn verður leitast við að skýra þau ferli sem leitt hafa til fólks-
fækkunar á Íslandi og áhrif þeirra á samsetningu þjóðarinnar. Í því skyni verður gerður 
greinarmunur á þeim íbúum landsins sem teljast vera af íslenskum uppruna og hinum 
sem flust hafa til landsins án þess að þeir eða foreldrar þeirra hafi fæðst hér á landi. 
Búast má við því að Íslendingar búi yfir félagslegum og menningarlegum auði sem að 
verulegu leyti er bundinn við íslenskt samfélag og myndi tapast við flutninga af landi 
brott. Tengsl við vini og fjölskyldu, starfsvettvangur og húseignir eru meðal þeirra 
þátta sem dregið geta úr líkum þess að flytja úr landi. Þótt búast megi við því að fleiri 
Íslendingar fari til náms eða starfa erlendis vegna atvinnuleysis og erfiðra aðstæðna hér 
á landi er ólíklegt að um stórfelldan landflótta sé að ræða. Búast má við því að meðal 
íbúa af íslenskum uppruna sé yngra fólk líklegra til að flytja af landi brott og karlmenn 
séu líklegri til að leita sér vinnu erlendis um lengri eða skemmri tíma vegna samdráttar 
í atvinnugreinum á borð við byggingarvinnu þar sem karlmenn eru í miklum meiri-
hluta. 

Búferlaflutningar milli landa eiga sér oft stað í nokkrum skrefum (Faist, 2000; 
Weeks, 2008). Oft hefjast slíkir flutningar á því að einn einstaklingur úr fjölskyldunni 
flytur milli landa í atvinnuskyni án þess að það sé endilega ætlunin að setjast þar að til 
frambúðar. Sumir hafa stutta viðdvöl en aðrir ílengjast og þegar þeir hafa samlagast 
hinu nýja samfélagi flytja makar þeirra, börn, foreldrar eða aðrir ættingjar oft til þeirra. 
Því má búast við því að efnahagshrunið hafi misjöfn áhrif á búsetu mismundandi hópa 
fólks af erlendum uppruna. Þeir sem lengst hafa dvalið á Íslandi, hafa aðlagast 
samfélaginu, lært tungumálið, keypt sér fasteign og jafnvel alið hér upp börn hafa 
svipaða menningarlega, félagslega og fjárhagslega hagsmuni af því að vera um kyrrt og 
þeir sem fæddir eru á Íslandi. Jafnframt er líklegt að margir fjölskyldumeðlimir sem 
stefna að því að flytja til ástvina sinna á Íslandi láti efnahagskreppuna ekki spilla 
slíkum áformum. Þeir sem skemur hafa dvalið og eru hér einir síns liðs eru hins vegar 
líklegri til að freista gæfunnar annars staðar þegar kreppir að hér á landi.  

 

  

                                                           
2  Með flutningsjöfnuði er átt við fjölda aðfluttra umfram brottflutta.  
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Gögn 

Rannsóknin fólst í úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga um mannfjölda og breytingar 
hans. Í flestum tilvikum var byggt á töflum í hagskýrslum og af vef Hagstofu Íslands 
en einnig voru upplýsingar sóttar í gagnagrunna í vörslu Hagstofunnar en þær byggja á 
upplýsingum úr þjóðskrár. Tölfræðilegar upplýsingar um búferlaflutninga milli landa 
byggja þannig á skráningu í íbúaskrá þjóðskrár. Þegar um nýskráningar er að ræða 
hefur skráning grundvallast á dvalarleyfi frá Útlendingastofnun. Til skamms tíma voru 
einungis þeir sem fengu dvalarleyfi til sex mánuða eða meira eru skráðir á íbúaskrá en 
frá árinu 2006 hafa einstaklingar yfirleitt verið færðir verið færðir á íbúaskrá hafi þeir í 
hyggju að hafa hér fasta búsetu í þrjá mánuði hið minnsta (Ómar S. Harðarson, 2010).  

Mikilvægt er að hafa í huga að nokkur óvissa um raunverulega tímasetningu 
flutnings. Nokkur dráttur getur orðið á því að útlendingar sem fá hér dvalarleyfi séu 
skráðir í íbúaskrá þjóðskrár og að sama skapi geta liðið nokkrir mánuðir eða jafnvel ár 
þar til einstaklingar sem hverfa af landi brott eru felldir úr íbúaskrá. Ákvörðun um slíkt 
byggir á athugun starfsmanna hjá þjóðskrá á dvalarleyfislengd hjá útlendingastofnun 
og skattagögnum og í sumum tilvikum berast upplýsingar um brottflutning frá 
vinnuveitanda. Loks er alvanalegt að einstaklingar sem fara til náms annars staðar en á 
Norðurlöndum séu áfram skráðir hér á landi. Einstaklingar sem flytjast innan Norður-
landanna þurfa þó að fylla út svokallað samnorrænt flutningsvottorð og þar er töf 
yfirleitt ekki veruleg. Af þessum sökum kunna upplýsingar um flutninga utan Norður-
landanna að vera tafðar (lagged) og kann það að valda ákveðinni bjögun í niðurstöðum 
rannsóknarinnar.  

Tafla 1. Bakgrunnur íslenskra og erlendra ríkisborgara 1. janúar 2010 (Hagstofa Íslands, 2010b) 

 

  Samtals 
Íslenskir 

ríkisborgarar 
Erlendir 

ríkisborgarar 
    Karlar Konur Karlar Konur 
Báðir foreldrar íslenskir 86 94 93 0 1 
Annað foreldri íslenskt  4 4 4 2 3 
Önnur kynslóð innflytjenda  1 0 0 3 4 
Fyrsta kynslóð innflytjenda 9 1 2 95 93 

 
 
Í rannsókninni er byggt á upplýsingum um íslenska og erlenda ríkisborgara. Þessi 

skipting er einföld og skýr og endurspeglar í grófum dráttum uppruna íbúa landsins. 
Eins og sjá má í töflu eitt eiga 98% karla og 97% kvenna með íslenskan ríkisborgara-
rétt annað eða bæði foreldri af íslenskum uppruna. Með sama hætti eru 98% karla og 
97% kvenna með erlendan ríkisborgararétt af fyrstu eða annarri kynslóð innflytjenda. 
Langflestir íslenskir ríkisborgarar eru því af íslenskum uppruna og langflestir erlendir 
ríkisborgarar eru af erlendum uppruna. Þó er rétt að hafa í huga að 20% fyrstu 
kynslóðar og 61% annarar kynslóðar innflytjenda eru með íslenskan ríkisborgararétt. 
Þessi hópur er 2–3% af öllum íslenskum ríkisborgurum og er talinn með þeim í 
eftirfarandi greiningu. 
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Niðurstöður 

Aldamótaárið 1900 voru Íslendingar rétt um 78 þúsund talsins, 1950 voru þeir ríflega 
140 þúsund og aldamótaárið 2000 voru landsmenn orðnir um 280 þúsund (Hagstofa 
Íslands, 2010d). Þessi mikla fólksfjölgun varð eingöngu vegna náttúrulegrar fjölgunar 
landsmanna. Flutningsjöfnuður var neikvæður í 64 ár af 20. öldinni og rúmlega níu 
þúsund fleiri einstaklingar fluttu frá landinu en til þess á öldinni. Á fyrstu átta árum 21. 
aldarinnar var flutningsjöfnuðurinn hins vegar jákvæður um rúmlega sextán þúsund 
manns, þar af fluttu rúmlega fimmtán þúsund fleiri til landsins en frá því á árunum 
2005–2007.  

Á mynd eitt má sjá flutningsjöfnuð íslenskra og erlendra ríkisborgara frá árinu 1961 
til 2009. Flutningsjöfnuður meðal íslenskra ríkisborgara var neikvæður nær öll ár frá 
árinu 1961. Fáir útlendingar fluttust búferlum hingað fyrr en á 10. áratug 20. aldarinnar 
en á þensluskeiðinu eftir aldamótin var flutningsjöfnuður hér hærri en annars staðar í 
Evrópu. Hæstur varð flutningsjöfnuður árið 2007 en það ár nam tala aðfluttra erlendra 
ríkisborgara 18 af hverjum 1000 landsmönnum. Í fáum Evrópulöndum var flutnings-
jöfnuður á þessu tímabili hærri en 2 af hverjum 1000 íbúum en einungis á Spáni og á 
Írlandi sjást viðlíka tölur og hér árin fyrir samdráttarskeiðið sem hófst árið 2008 
(European Commission, 2010).   
   

 

Mynd 1. Flutningsjöfnuður meðal íslenskra og erlendra ríkisborgara (Hagstofa Íslands, 2010c) 
 

Árið 2009 var flutningsjöfnuður hér neikvæður um 15 af hverjum 1000 íbúum. Um 
það bil helmingur þess var vegna brottflutnings íslenskra ríkisborgara en helmingur 
vegna brottflutnings erlendra ríkisborgara. Séu þessar tölur umreiknaðar sem 
flutningsjöfnuður fyrir hvorn hóp um sig kemur í ljós að flutningsjöfnuður var 
nokkurn veginn sá sami meðal erlendra og íslenskra ríkisborgara, -7,7 af hverjum 1000 
hjá íslenskum ríkisborgurum en -7,4 hjá erlendum.  

Samanburður við önnur samdáttarskeið hér á landi sýnir að flutningsjöfnuðurinn 
meðal íslenskra ríkisborgara var nokkurn veginn sá sami og hann var 1970 í kjölfar 
hruns síldarstofnsins en það ár fluttist allnokkur hópur búferlum, einkum til Norður-
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landanna og Ástralíu (Hagstofa Íslands, 1975, 1988). Þá var flutningsjöfnuður meðal 
íslenskra ríkisborgara sambærilegur við þessar tölur um miðbik 10. áratugarins en þá 
fjölgaði Íslendingum sem fluttust búferlum til Norðurlandanna, einkum til Danmerkur 
og Noregs (Hagstofa Íslands, 2010c).  

Samanborið við hrunið í Færeyjum á 10. áratugnum verður flutningsjöfnuður hér 
að teljast fremur hagstæður hvort sem litið er til þrenginganna um 1970 eða til 
flutninganna sem átt hafa sér stað frá hruni. Aðstæður voru líka mjög ólíkar því sem 
var hér á þensluskeiði, t.a.m. hafa erlendir ríkisborgarar verið fáir í Færeyjum og 
fólksfjölgun lítil. Á 10. áratugnum var brottflutningur frá Færeyjum mestur árin 1993 
og 1994 en þá var árlegur flutningsjöfnuður rúmlega -40 af 1000 íbúum, nær þrisvar 
sinnum meiri en hér árið 2009 (Nordisk statistisk årsbog, 2009). 

Í ljósi þess hve margir erlendir ríkisborgarar komu til Íslands misserin fyrir hrun 
verður að teljast athyglisvert hversu tiltölulega fáir erlendir ríkisborgarar hafa flutt af 
landi brott. Þannig voru aðfluttir umfram brottflutta erlenda ríkisborgara tæplega 
fimmtán þúsund árin 2005–2007 en árið 2009 voru brottfluttir erlendir ríkisborgarar 
tæplega 3.000 fleiri en aðfluttir. Þetta virðist benda til þess að einungis fáir þeirra sem 
komu hingað árin fyrir hrun hafi snúið heim enn sem komið er. 
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Tafla 2. Kynjahlutföll (fjöldi karla af hverjum 1000 konum) meðal aðfluttra og brottfluttra úr 
landi eftir ríkisfangi (Hagstofa Íslands, 2010c) 
 

 

 
Eins og sjá má í töflu tvö voru konur mun fleiri en karlar meðal innflytjenda hér á 

landi fram undir síðustu aldamót. Af hverjum 1000 konum komu sjaldan fleiri en 800 
karlar. Á þensluskeiðinu eftir aldamótin urðu karlar hins vegar mun fleiri en konur og 
frá árinu 2004 hafa karlar alla jafna verið mun fleiri meðal aðfluttra útlendinga en 
konur. Hæst varð hlutfallið árið 2006 nær 2.700 sem jafngildir því að hingað hafi 
komið nær þrisvar sinnum fleiri karlar en konur. Hreyfingin á körlum er líka greinilega 
meiri, jafnvel á mesta þensluskeiðinu fara mun fleiri karlar úr landi en konur.  

Skammtímaáhrif efnahagskreppunnar sem hófst haustið 2008 hafa einkum verið 
þau að karlmönnum af erlendum uppruna hefur fækkað en brottfluttir karlar voru 
talsvert meira en helmingi fleiri en brottfluttar konur árið 2009 og framan af árinu 
2010. Af mynd tvö má hins vegar sjá að þótt talsvert dagi úr flutningum til landsins á 
árinu 2009 frá því sem var árin 2004–2008 og flutningsjöfnuður sé vissulega nei-
kvæður voru erlendir ríkisborgarar sem komu hingað árið 2009 fleiri en nokkurt ár 
fyrir 2005. Hafa ber í huga að hátt hlutfall þeirra erlendu karlmanna sem hingað komu 
á árunum 2005-2007 komu hingað í tímabundna vinnu við virkja- og stóriðjufram-
kvæmdir. Gera má ráð fyrir að allnokkur hópur þessara einstaklinga hefði flutt af landi 

Aðfluttir Brottfluttir Aðfluttir Brottfluttir
1986 989,3 1.013,8 618,6 585,0
1987 1.001,5 1.014,7 679,9 613,1
1988 956,7 933,3 714,8 597,3
1989 859,6 955,9 661,2 680,7
1990 935,0 1.067,8 818,3 761,4
1991 999,1 985,1 681,1 687,2
1992 1.018,3 888,3 604,9 882,2
1993 1.022,0 990,1 622,2 692,2
1994 988,9 1.047,0 602,9 564,3
1995 1.060,9 1.137,9 558,1 649,1
1996 1.081,3 1.069,7 725,7 627,5
1997 1.070,5 1.079,0 777,5 742,0
1998 1.059,1 1.072,0 815,8 620,1
1999 997,9 1.038,4 856,7 834,6
2000 1.067,1 1.081,6 910,0 796,0
2001 997,6 1.000,7 902,4 765,2
2002 1.055,7 1.053,5 809,8 1.029,3
2003 1.032,0 1.035,7 903,0 807,5
2004 1.052,1 958,2 1.627,6 1.297,6
2005 1.036,2 948,3 2.179,3 1.399,0
2006 1.035,4 1.001,3 2.655,6 1.623,9
2007 1.046,9 987,7 2.051,1 4.401,9
2008 1.015,0 1.024,6 1.549,0 3.566,7
2009 1.049,0 1.190,1 1.079,7 2.337,8
jan-jún 201 1.170,8 1.266,3 1.054,9 1.765,4

Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar
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brott án þess að efnahagsþrengingar hefður komið til, einfaldlega vegna þess að fram-
kvæmdum sem hann vann við lauk. 
 

 

Mynd 2. Fjöldi aðfluttra erlendra ríkisborgara eftir kyni (Hagstofa Íslands, 2010a, 2010c) 
 

Í nýlegri skýrslu frá Hagstofu Íslands er bent á að frá árinu 1986 og fram yfir 
miðjan 10. áratuginn hafi verið mun algengara að fólk kæmi hingað einungis til 
skemmri tíma. Eftir að Ísland gerðist aðili að EES varð mun algengara að fólk settist 
hér að til langframa. Eftir aldamótin varð aftur breyting á þessu en þó einungis meðal 
karla. Þannig hækkaði endurhvarfshlutfall3 meðal þeirra karla sem komu hingað árin 
2004–2008 (Ómar S. Harðarson, 2010). 

En jafnvel þótt endurhvarfshlutfall hafi hækkað frá því sem var meðal útlendinga 
sem komu hingað frá miðjum 10. áratuginn og fyrstu ár 21. aldarinnar er líka 
athyglisvert að skoða hversu margir fara ekki. Töflur þrjú og fjögur sýna hlutfall þeirra 
erlendu einstaklinga sem komu til landsins á árunum 2000–2010 og voru hér enn hinn 
1. júlí 2010. Hér er miðað við nýskráða útlendinga, þ.e. þá einstaklinga sem koma í 
fyrsta sinn til landsins. Þetta hlutfall þeirra sem enn er á landinu er sýnt með tveimur 
aðferðum. Tafla þrjú sýnir hlutfall þeirra sem hafa flutt af landi brott frá því ári sem 
þeir komu til landsins. Tafla fjögur sýnir hins vegar sama hóp af öllum af þeim sem 
enn voru á landinu við upphaf efnahagsþrenginga í lok árs 2008. Töflurnar sýna 
hlutfall meðal fullorðinna eftir kyni. Einnig er sýnt hlutfall barna og eru börn hér 
skilgreind sem einstaklingar sem voru 16 ára og yngri í árslok 2008.  
  

                                                           
3  Með endurhvarfshlutfalli er átt við hlutfall þeirra sem hverfa aftur heim eftir dvöl erlendis. Í greiningu 

Hagstofu Íslands er miðað við endurhvarfshlutfall innan 7 ára frá brottför.  
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Tafla 3. Hlutfall útlendinga sem enn voru á landinu 1. júlí 2010 eftir komuári (Hagstofa Íslands, 
2010e) 

 
 
 

Tafla 4. Hlutfall útlendinga sem ekki fluttu erlendis eftir 31. desember 2008 eftir komuári 
(Hagstofa Íslands, 2010e) 

 
 

Töflur 3 og 4 sýna að af þeim sem komu hingað fyrir 2004 var áþekkt hlutfall karla 
og kvenna ílentist hér (rúmlega 40%). Eins og vænta mátti var hlutfallið hærra meðal 
barna enda barnafjölskyldur alla jafna líklegri til að ílendast (tafla 3). Efnahags-
þrengingar virðast ekki hafa haft umtalsverð áhrif á þennan hóp, af töflu 4 má sjá að 
langflestir þeirra sem komu hingað á árunum 2000–2004 voru hér enn í árslok 2008 
voru hér áfram þrátt fyrir hrun (81%–91%).  

Verulegur munur reynist vera á körlum og konum meðal þeirra sem komu hingað 
eftir 2003. Innan við fjórðungur karla sem komu á árabilinu 2004–2006 er enn 
búsettur hér. Þetta þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart þegar haft í huga að á íbúaskrá 
eru færðir þeir sem höfðu dvalarleyfi til mjög skamms tíma. Í ljósi þess hve hátt 
hlutfall vinnuaflsins í stjóriðjuframkvæmdum og byggingariðnaði á þessum tíma 
byggði á tímabundnu vinnuafli sem oft kom á vegum erlendra starfsmannaleiga er ekki 
að undra þótt hlutfall karla sem ílentust lækkaði fyrir þann hóp karla sem kom hingað 
á mesta þensluskeiðinu (tafla 3).  

Hlutfall kvenna sem ílentust er hins vegar óbreytt frá því sem var meðal kynsystra 
þeirra sem komu fyrir 2004. Svipuð mynd blasir við sé einungis litið til þeirra sem voru 
hér enn í árslok 2008 (mynd 4). Þannig eru líkurnar á því að konur og börn sem koma 
til landsins verði hér til frambúðar mun meiri en meðal karla. Þó er athyglisvert í ljósi 
hins mikla samdráttar í byggingariðnaði sem orðið hefur frá árinu 2008 að um 

Komuár
Alls Karlar Konur Börn

2000 41,5 39,7 39,6 66,3
2001 46,5 41,9 47,4 66,5
2002 47,5 40,8 45,3 77,0
2003 48,7 40,6 45,1 83,3
2004 33,4 21,7 44,5 69,2
2005 34,2 23,5 50,2 78,8
2006 32,3 23,7 49,6 62,9
2007 45,3 35,4 57,4 74,9
2008 51,6 39,7 64,1 78,1

Komuár
Alls Karlar Konur Börn

2000 87,6 84,8 89,7 90,5
2001 88,1 83,9 91,3 90,2
2002 87,5 81,4 89,4 94,7
2003 88,9 85,5 88,1 95,7
2004 78,0 67,4 83,0 95,7
2005 76,6 67,9 83,6 93,0
2006 66,6 58,0 76,8 85,4
2007 65,5 56,0 74,8 86,9
2008 61,9 51,7 70,0 82,3
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helmingur þeirra karla sem komu hingað árin 2004–2008 og voru hér enn í árslok 
2008 skuli enn vera búsettur hér.   

Umræða 

Fólksfækkun á Íslandi fyrstu misserin eftir efnahagshrun ársins 2008 hefur verið 
óveruleg eða um hálft prósent. Flutningsjöfnuður íslenskra ríkisborgara hefur verið 
neikvæður eftir hrun en vegna náttúrulegrar fólksfjölgunar hefur þeim þó ekki fækkað 
hér á landi. Flutningsjöfnuður Íslendinga árið 2009 er sambærilegur við árið 1970 í 
samdráttarskeiðið í kjölfar hruns síldarstofnsins. Enn sem komið er virðist því ekki 
brostinn á stórfelldur landflótti á borð við vesturheimsferðir Íslendinga fyrir rúmri öld. 
Í þessu samhengi er þó rétt að hafa í huga að alla jafna líður nokkur tími þar til fólk 
tekur sig upp og flytur búferlum. Þannig voru flutningar meiri undir lok efnahags-
lægðarinnar um 1970 en var fyrstu misserin. Þá er ekki enn ljóst hversu lengi 
núverandi efnahagslægð mun standa yfir. Verði núverandi efnahagslægð lengri og 
dýpri en fyrri lægðir kunna áhrifin á fólksflutninga að vara lengur.  

Sterk hefð er fyrir því að Íslendingar fari tímabundið til útlanda bæði til náms og 
vinnu. Undanfarna tvo áratugi hafa 10–12 af hverjum 1000 íslenskum ríkisborgurum 
flutt til útlanda sem er mun meira en meðal ríkisborgara frá hinum Norðurlöndunum 
(Nordisk statistisk årsbog, 2009). Endurkomuhlutfall Íslendinga er hins vegar líka hátt, 
en nær 80% allra þeirra Íslendinga sem flytjast til útlanda snúa aftur innan 7 ára frá 
brottför (Brynjólfur Sigurjónsson og Ómar Harðarson, 2009). Í kjölfar hrunsins hafa 
þó fleiri íslenskir karlar en konur flutt af landi brott og gæti það verið vísir að 
svonefndum keðjuflutningum þar sem karlinn flytur fyrst en fjölskyldan í kjölfarið. Því 
gæti auknir flutningar íslenskra ríkisborgara verið framundan.   

Erlendum ríkisborgurum hefur hins vegar fækkað um 10% eftir efnahagshrunið og 
hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúafjöldanum hefur jafnframt lækkað úr 7,6% í 6,8%. 
Karlmenn með erlendan ríkisborgararétt voru mun fleiri hér á landi en konur en eftir 
efnahagshrunið hefur kynjahlutfallið jafnast og börnum með erlendan ríkisborgararétt 
hefur fjölgað. Karlar með erlendan ríkisborgararétt sem höfðu dvalið hér á landi í 
fimm ár eða lengur og konur sem höfðu dvalið í þrjú ár eða lengur eru mun líklegri til 
að vera hér enn en þau sem skemur hafa dvalið. Enn flytja fleiri karlar en konur með 
erlendan ríkisborgararétt úr landi en kynjahlutfallið er nánast jafnt meðal þeirra sem 
flutt hafa til landsins eftir hrun.  

Meirihluti erlendra ríkisborgara hefur kosið að búa áfram á Íslandi eftir hrun og eru 
ástæðurnar eflaust svipaðar og hjá þeim mikla meirihluta íslenskra ríkisborgara sem 
hefur kosið að gera slíkt hið sama. Þótt atvinnuleysi hafi aukist mikið eru flestir í vinnu 
og hafa nóg að bíta og brenna. Þá geta fjölskyldu- og vinatengsl á Íslandi og sátt með 
félagsgerð og menningu landsins dregið úr áhuga fólks á því að leita út fyrir lands-
steinana. Erlendir ríkisborgarar hafa í mörgum tilvikum sambærileg tengsl við 
upprunaland sitt en þrátt fyrir versnandi lífskjör hér á landi er ekki víst að þau séu 
betri þar. Þannig hafa Anna Wojtynska og Malgorzata Zielinska (2010) til dæmis bent 
á að atvinnuleysi í Póllandi sé meira en á Íslandi og atvinnuleysistryggingar að mörgu 
leyti lakari. Því sé ekki endilega ástæða fyrir pólska ríkisborgara sem hafa áunnið sér 
rétt til atvinnuleysisbóta á Íslandi að snúa aftur til Póllands. 

Lýðfræðilega má því segja að samsetning hins erlenda mannfjölda minni síður á 
gorkúlubæ (boomtown) en áður og svipi meira til innlenda mannfjöldans. Það bendir til 
þess að íslenskt fjölmenningarsamfélag sé að þroskast og ná jafnvægi eftir mikla þenslu 
undangenginna ára. 
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