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Útdráttur  

Er þekkingarflótti yfirvofandi frá Íslandi? er lokaverkefni til B.Sc. gráðu við Viðskiptadeild 

Háskólans í Reykjavík vorið 2011. Verkefnið er tvíþætt, annars vegar fræðileg umfjöllun og 

hins vegar megindleg rannsókn sem gerð var meðal útskriftarnemenda á háskólastigi. 

Tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á umfang fólksflutninga frá Íslandi í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 og leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: Er 

þekkingarflótti yfirvofandi frá Íslandi? 

Þekkingarflótti getur átt sér stað þegar menntaðir einstaklingar flytjast búferlum milli landa í 

stórum stíl. Í verkefninu er þekkingarflótti skoðaður út frá fræðilegu sjónarhorni, farið er yfir 

hvaða drifkraftar búa að baki þekkingarflótta og hverjar mögulegar afleiðingar hans geta 

verið. Að fræðilegri umfjöllun lokinni er fjallað um rannsóknina sem gerð var í þeim tilgangi 

að komast að því hvort útskriftarnemendur við helstu háskóla landsins hygðust flytja frá 

Íslandi að námi loknu. Þá er einnig leitast við að meta hvort þættir á borð við hjúskaparstöðu 

og börn hafi áhrif á ákvarðanir nemendanna.  

Helstu niðurstöður eru þær að þekkingarflótti er ekki yfirvofandi meðal nemenda sem ljúka 

grunnnámi vorið 2011. Þó ber að nefna að skortur á haldbærum gögnum leiðir til þess að 

erfitt er að komast að fullnægjandi niðurstöðu um mögulegan þekkingarflótta. Hagstofa 

Íslands vinnur nú að uppsetningu gagnaskrár sem mun auðvelda frekari rannsóknir á efninu.   
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Abstract 

Er þekkingarflótti yfirvofandi frá Íslandi? (‘Is Iceland about to suffer a brain-drain?’) is a 

final dissertation submitted in spring 2011 for the B.Sc. degree from the School of Business 

at Reykjavík University. It falls into two parts: a theoretical discussion and a quantitative 

study of students about to graduate from university. The aim is to establish the scale of 

emigration among recent graduates from Iceland following the economic collapse in 2008 

and to answer the question of whether the country is about to suffer a ‘brain drain’.  

Brain drains occur when educated people emigrate in significant numbers. The phenomenon 

is examined here from a theoretical point of view, with identification of causes and possible 

consequences. Then follows an account of the study made to establish whether students about 

to graduate from Iceland’s main universities intend to leave the country after qualifying. 

Attention is also given to whether their decisions are influenced by their marital status and 

whether they have children. 

The main conclusion is that no brain drain appears to be imminent among students 

completing their first degrees in spring 2011. It should be noted that in the absence of reliable 

data it is difficult to draw conclusions about the possible occurance of a brain drain. Statistics 

Iceland is currently in the process of introducing a database which will facilitate further 

research in this area. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Þakkarorð 

 

Við viljum sérstaklega þakka leiðbeinanda okkar, Katrínu Ólafsdóttur, fyrir leiðbeiningar og 

góð ráð við gerð verkefnisins. Þar að auki viljum við þakka öllum þeim sem tóku þátt í 

könnuninni og gerðu okkur þannig kleift að ljúka verkefninu okkar. Síðast en ekki síst viljum 

við þakka vinum og vandamönnum fyrir ómældan stuðning við gerð og yfirlestur 

verkefnisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1 Inngangur 

 

Fólksflutningar hafa átt sér stað frá upphafi mannkyns því mannfólkið leitar ætíð að stað sem 

býður upp á bestu lífsskilyrðin og er jafnvel tilbúið til að flytja á milli landa í leit sinni að 

betri kjörum. Oft er talað um fólksflutninga frá þróunarríkjum þegar fólk sækist eftir því að 

skapa sér nýtt og betra líf í þróuðum ríkjum. Þar eru t.d. fleiri atvinnumöguleikar, aukið 

stjórnarfarslegt öryggi og almennt betri lífsskilyrði til staðar en í mörgum þróunarríkjum. 

Samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (e. International Monetary Fund, IMF) flokkast lönd á 

borð við Þýskaland, Japan og Bandaríkin sem þróuð ríki (International Monetary Fund, 

2011a). Fólksflutningar eiga sér þó ekki eingöngu stað meðal íbúa þróunarríkja heldur geta 

einnig átt sér stað milli þróaðra ríkja, eins og dæmi er um frá Íslandi. Tölur Hagstofu Íslands 

(e.d.-d) yfir búferlaflutninga sýna til dæmis að fleiri fluttu frá landinu á árunum 1975-1980 en 

til þess og sömu sögu er að segja fyrir tímabilið 1992-1996. Í athugun Ómars Harðarsonar 

(2010) var staðfest að samband er á milli hagsveiflna og flutninga til og frá Íslandi. Með 

öðrum orðum þá aukast flutningar frá landinu ef hagsveifla er neikvæð, til dæmis þegar 

atvinnuleysi er hátt. Tölur Hagstofu Íslands (e.d.-h) um fjölda atvinnulausra staðfesta þessa 

ályktun þar sem sjá má glögglega að atvinnuleysi var hátt á árunum 1992-1996 miðað við 

fyrri ár sem er líkleg skýring á umfangi brottfluttra frá Íslandi á þeim árum. Nú á tímum 

verður hreyfanleiki mannauðs sífellt auðveldari með bættum samgöngum, auknum 

samskiptum milli ríkja og fyrir tilstilli milliríkjasamninga á borð við EES-samninginn og 

Fríverslunarsamning EFTA innan Evrópu.   

Flutningar fólks á milli landa hafa verið viðfangsefni fræðimanna til margra ára og fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar þar að lútandi. Fræðimenn hafa fjallað mikið um ástæður 

fólksflutninga og áhrif þeirra á viðtökulandið en minni áhersla hefur verið lögð á að skoða 

hverjar afleiðingar flutninganna kunna að vera fyrir upprunalandið. Því er takmarkað 

framboð á fræðilegu efni þegar kemur að umfjöllun um áhrif á upprunalandið og þá 

sérstaklega þar sem fáar eða engar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi hvað það varðar.  

Undanfarin ár hafa brottflutningar frá Íslandi verið áberandi en hins vegar er ekki ljóst um 

hvers konar flutninga hefur verið að ræða. Með því er átt við að ekki hefur reynst mögulegt 

að komast að því hvaða ástæður hafa legið að baki flutningunum. Þá hefur hvergi verið 

haldið utan um hvaða menntun þeir einstaklingar hafa búið yfir sem hafa yfirgefið Ísland 

undanfarin ár. Þegar einstaklingar með mikla menntun flytja í stórum stíl, frá einu landi til 

annars, er talað um að þekkingarflótti eigi sér stað. Ástæður þekkingarflótta geta verið 
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margvíslegar en ýmsir fræðimenn hafa rannsakað hverjir algengustu þrýsti- og 

aðdráttarþættirnir eru hjá þeim sem hyggjast flytjast búferlum á milli landa. Hátt 

atvinnuleysistig er dæmi um þátt sem þrýstir á fólk að flytja frá upprunalandi sínu, standi því 

ekki til boða atvinna þar sem menntun þess er metin að verðleikum. Aukið náms- eða 

atvinnuframboð má nefna sem dæmi um aðdráttarþátt sem dregur fólk að viðtökulandi.  

Aukin umfjöllun um fólksflutninga og mögulegan þekkingarflótta er oft samhliða 

efnahagslægðum og auknu atvinnuleysi. Afleiðingar efnahagshrunsins, sem skall á 

umheiminn árið 2008, hafa ekki leynt sér og atvinnuleysi hefur aukist mjög víða. Sem dæmi 

má nefna að árið 2007 mældist atvinnuleysi á Spáni rúm 8% en hafði hækkað í um það bil 

20% árið 2010 (OECD, e.d.). Ísland fór ekki varhluta af afleiðingum efnahagshrunsins en 

atvinnuleysi árið 2007 hér á landi mældist 2,3% en er nú 8,3% (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Þá 

hafa brottfluttir verið fleiri en aðfluttir eftir því sem atvinnuleysi hefur aukist. Þó ber að taka 

fram að brottflutningar eiga sér ekki einungis stað vegna atvinnuleysis. Læknafélag Ísland 

hefur vakið athygli á því í fjölmiðlum að um þekkingarflótta sé að ræða innan 

læknastéttarinnar á Íslandi, þar sem um þriðjungur íslenskra lækna starfi nú erlendis. Nánar 

verður vikið að því hvaða ástæður liggja að baki flutninga íslenskra lækna frá landinu en þess 

ber að geta að þær tengjast ekki atvinnuleysi. Auk umfjöllunar um lækna á Íslandi verður 

ítarlega fjallað um hversu stórt hlutverk mannauður í heild spilar í íslensku samfélagi og 

hverjar helstu afleiðingar þekkingarflótta geta verið fyrir samfélagið. Einnig verður fjallað 

um atvinnuleysis- og mannfjöldaspá og hvernig talið er að flutningar frá landinu komi til með 

að þróast á næstkomandi árum.  

Ekki er til gagnagrunnur um flutninga til og frá Íslandi og ekki er vitað til þess að margar 

rannsóknir hafi verið gerðar á þeim hér á landi. Því þótti áhugavert að gera rannsókn til að 

kanna hvort þekkingarflótti sé yfirvofandi frá Íslandi. Rannsóknin var gerð meðal 

útskriftarnemenda sem eru að ljúka grunnnámi við nokkra háskóla landsins. Þar var meðal 

annars leitað eftir svörum við því hvort nemendur ætluðu að flytja frá Íslandi að námi loknu 

og þá í hve langan tíma. Auk þess voru nemendur spurðir hverja þeir töldu helstu þrýsti- og 

aðdráttaþætti vera með það í huga að kanna hvort um sambærilega þætti væri að ræða og lýst 

verður í fræðilegri umfjöllun. Í lok verkefnisins eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar auk 

þess sem leitast er við að kanna hvort tilgátur rannsakenda standist. Niðurstöðurnar verða 

síðan notaðar til þess að svara rannsóknarspurningunni, sem er:  

Er þekkingarflótti yfirvofandi frá Íslandi? 
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2 Fólksflutningar  

Fólksflutningar eiga sér stað þegar einn eða fleiri aðilar flytja milli svæða innanlands eða á 

milli landa, til frambúðar eða til skemmri tíma. Í dag búa meira en 190 milljón manna um 

allan heim utan fæðingarlands síns og eykst sá fjöldi með hverju árinu (OECD, 2009a). Hægt 

er að skipta fólksflutningum í þrennt; þeir sem flytja á milli þróunarríkja, þeir sem flytja frá 

þróunarríkjum til þróaðra landa og þeir sem flytja á milli þróaðra landa (OECD, 2009a). Auk 

þess eru fólksflutningar flokkaðir eftir því hvort þeir sem flytja séu sjálfviljugir eða 

nauðbeygðir til þess. Með nauðbeygðum fólksflutningum er átt við einstaklinga sem telja sig 

tilneydda til að flytja frá heimalandi sínu, t.d. vegna stríðsástands eða farsótta. Þá má skipta 

flutningunum eftir því hvort þeir séu varanlegir eða tímabundnir, en tímabundnir flutningar 

eiga til dæmis við skiptinema, sem flytja aftur til upprunalands síns að námsdvöl lokinni. Að 

lokum má skipta flutningum upp í löglega eða ólöglega (Kelo & Wächter, 2004). Ólöglegir 

fólksflutningar eiga sér stað þegar fólk flytur milli landa án tilskilinna landvistarleyfa. Hér 

eftir verður einungis fjallað um þá fólksflutninga sem eru sjálfviljugir, löglegir og varanlegir. 

Ekki verður fjallað um fólksflutninga innanlands heldur einungis á milli landa.  

Ástæður sem liggja að baki flutninga á milli landa eru mjög mismunandi en ef tekið er dæmi 

eru flestir löglegir flutningar til Bandaríkjanna vegna fjölskyldutengsla (OECD, 2009a). Með 

fjölskyldutengslum er átt við þegar einstaklingar flytja til lands þar sem aðrir 

fjölskyldumeðlimir búa. Ástæður flutninganna eru gjarnan flokkaðar í svokallaða þrýsti- og 

aðdráttarþætti. Þrýstiþættir eru þeir þættir eins og atvinnuleysi og óstöðugt hagkerfi, sem 

þrýstir á fólk til að flytjast búferlum frá upprunalandi sínu. Aðdráttarþættir eru þeir þættir 

sem draga fólk að viðtökulandinu en það geta verið þættir á borð við betra námsframboð eða 

hærri laun. Betur verður vikið að þeim þáttum síðar í umfjölluninni (McConnell, 2009). 

Lífsskilyrði fóru batnandi á 19. öld og áttu rætur sínar að rekja til iðnbyltingarinnar sem átti 

sér stað á meginlandi Evrópu seint á 18. öld. Með tilkomu gufuvélarinnar varð bylting á 

framleiðsluháttum, bæði með auknu vinnuafli og stærri markaði fyrir afurðir. Straumur fólks 

lá úr dreifbýli í þéttbýli og gnægð vinnuafls myndaðist (Hearder, 1977). Iðnbyltingin hafði í 

för með sér mikla fólksfjölgun, sem rekja má meðal annars til þess að smitsjúkdómum fór 

fækkandi, en mannskæðir sjúkdómsfaraldar höfðu dregið marga til dauða. Þrátt fyrir þessar 

framfarir bjuggu margir enn við sára fátækt. Jákvæð áhrif iðnbyltingarinnar náðu ekki að 

teygja anga sína til allra landa innan Evrópu, sem sum hver lifðu ennþá við slæm lífskjör fyrri 

tíma. Eitt af þeim löndum sem urðu hvað verst úti var Írland en fólksflutningar þaðan á 
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árunum 1845-1910 komust í sögubækurnar.  

 

2.1 Sögulegir flutningar frá Írlandi á 19.öld 

Hungursneyðin mikla á Írlandi (e. The Great Irish Famine) á árunum 1845-1850 er einn af 

örlagaríkustu atburðum í sögu Írlands (Whelan, 1999). Hungursneyðin átti rætur sínar að 

rekja til uppskerubrests á kartöflum, en kartöflur voru helsta fæða landsmanna. Talið er að 

vegna hungursneyðarinnar hafi um það bil ein milljón manna soltið í hel. Landbúnaður var 

undirstaða hagkerfisins og það var helsta markmið landbúnaðarverkamanna að eignast eigin 

jörð og hafa af því lifibrauð sitt (Hatton & Williamson, 1993). Uppskerubresturinn á Írlandi 

varð til þess að tækifæri í landbúnaði fóru minnkandi og atvinnuleysi jókst. Íbúar landsins 

flykktust í stórum stíl til Norður-Ameríku, Bretlands og Kanada í leit að betra lífi og árið 

1851 hafði íbúunum fækkað um tvær milljónir frá því á árinu 1845, eða úr rúmlega átta 

milljónum íbúa í sex milljónir. Fram að árinu 1910 var stöðugur straumur fólksflutninga frá 

Írlandi og alls er talið að rúmlega fjórar milljónir manna hafi yfirgefið Írland á árunum 1845 

til 1910 (Guinnane, 1994). Mikil eftirspurn eftir vinnuafli í Bretlandi og Norður Ameríku 

varð til þess að írskt vinnufólk átti kost á hærri launum í þessum löndum en flutningarnir frá 

Írlandi voru þó að mestu leyti vegna bágra kjara og skorts á atvinnu. Þá voru allflestir þeir 

sem fluttust búferlum fátækir landbúnaðarverkamenn og fjölskyldur þeirra. Opinber gögn 

sýna að 80% karlmanna sem fluttu frá Írlandi árið 1881 voru verkamenn og 84% kvenna 

unnu við þjónustustörf (Hatton & Williamson, 1993).  

Fyrir tilstilli ónógra gagna hefur verið erfitt að leggja mat á áhrif fólksflutninganna á þá sem 

eftir urðu og á landið í heild. Hægt batnandi lífsskilyrði áttu ef til vill þátt í því að draga úr 

fólksflutningum eftir því sem lengra leið frá tímum hungursneyðarinnar. Eftirspurn eftir 

vinnuafli á Írlandi tók að aukast og tekjustig fór hækkandi. Tekjumunur milli Írlands og 

annarra landa fór minnkandi og dró þá úr flutningunum frá Írlandi (Hatton & Williamson, 

1993). Írar héldu þó áfram að flytja af landi brott þrátt fyrir batnandi lífsskilyrði á Írlandi. 

Margir vildu feta í fótspor ættingja og vina sem höfðu sest að í Bandaríkjunum, sem varð 

fljótlega að stærsta iðnaðarríki 19. aldar (Guinnane, 1994). Umfang brottflutninganna frá 

Írlandi var svo mikið að aðgreindir þjóðernishópar mynduðust í Bandaríkjunum og víðar.  

Írar voru ekki þeir einu sem mynduðu nýja þjóðernishópa í Bandaríkjunum á 19. öld því 

Íslendingar flykktust einnig þangað í leit að betra lífi, þó í mun minna mæli.  
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2.2 Sögulegir fólksflutningar frá Íslandi til Vesturheims 

Miklir flutningar áttu sér stað frá Íslandi á árunum 1870-1914 en þá fluttu mörg þúsund 

Íslendingar til Bandaríkjanna og Kanada. Á 19. öld hafði Íslendingum fjölgað mikið en 

atvinnulífið hafði ekki eflst samhliða fjölguninni. Þó svo að nokkrar framfarir hafi orðið í 

landbúnaði voru möguleikar ekki miklir fyrir ungt fólk sem vildi hefja búskap. Þá var 

ástæðan að einhverju leyti sú að hér voru lítil atvinnutækifæri fyrir ógiftar konur, önnur en 

vinnumennska. Auk takmarkaðra möguleika á atvinnu og til búrekstrar höfðu slæm 

veðurskilyrði áhrif á ákvörðun fólks um að yfirgefa landið. Harðindi sem gengu yfir á 

sjöunda og níunda áratugnum, auk áhrifa vegna Öskjugoss árið 1875, virkuðu sem 

þrýstiþættir á Vesturfarana (Viðar Hreinsson, 1999). Vesturfarar voru þeir Íslendingar sem 

fluttu til Vesturheims en allflestir þeirra settust að í Kanada. Vesturferðirnar leystu í bili úr 

sívaxandi vandamáli Íslendinga. Landið var að mestu fullsetið til landbúnaðar í kringum 1870 

og litlar aðrar bjargræðisleiðir virtust vera í boði (Gunnar Karlsson, Þórir Óskarsson og Þóra 

Kristjánsdóttir, 2009). Aðdráttarþættir í Vesturheimi voru til að mynda mikil eftirspurn eftir 

vinnuafli og ódýrt land sem stóð innflytjendum til boða (Viðar Hreinsson, 1999). Margar 

heimildir fjalla um flutningana til Vesturheims á árunum 1870-1914 en þeim ber ekki saman 

um nákvæman fjölda þeirra sem fluttu. Samkvæmt Vesturfaraskrá Júníusar H. Kristinssonar 

(1983) fluttu um 14.268 Íslendingar á brott á árunum 1870-1914 en íbúar Íslands á því 

tímabili voru 75.361 að meðaltali (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Í bókinni Saga Íslands frá árinu 

2009 kemur fram að fjöldi brottfluttra hafi verið nær 16.400. Einhverjir snéru þó aftur til 

Íslands og sé sá fjöldi dreginn frá heildarfjöldanum má ætla að 15.000 manns hafi sest 

endanlega að í Vesturheimi (Gunnar Karlsson o.fl., 2009). Flestir þeirra sem fluttu voru yngri 

en 24 ára (Viðar Hreinsson, 1999). Voru þessir einstaklingar oftast fremur snauðir og höfðu 

sjálfsagt önglað sér fyrir fargjaldi með því að selja þann litla bústofn sem þeir áttu. Þá var það 

sérkenni vesturferða að kynjahlutfall var nokkurn veginn jafnt, en frá öðrum löndum fluttust 

svo margir karlar að það var talið ógna eðlilegu kynjahlutfalli í Evrópu og Ameríku (Gunnar 

Karlsson o.fl., 2009).  

Tölur frá Hagstofu Íslands má sjá á mynd 1. Myndin sýnir aðflutta fram yfir brottflutta frá 

Íslandi á tímabilinu 1870-1914. Glögglega má sjá að brottfluttir voru lengstum fleiri en 

aðfluttir og því sýna súlur myndarinnar fram á neikvæð gildi. Þetta á sérstaklega við árið 

1887, en þá reis bylgja vesturferða hæst en áætlað er að um 2.000 manns hafi flust frá Íslandi 

á því ári (Gunnar Karlsson o.fl., 2009). Það var um fimmtungur af íbúum Íslands á þessum 

tíma (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Fólksfækkunina má þó ekki einungis rekja til fólksflutninga 
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heldur einnig til mislingafaraldurs sem gekk yfir landið árið 1882. Talið er að nær 4.000 

manns hafi dáið af völdum faraldursins. Árið 1914 má svo sjá votta fyrir breytingu, en þá var 

tala þeirra sem fluttu til Íslands hærri heldur en þeirra sem fluttu frá landinu. 

 

Mynd 1. Aðfluttir umfram brottflutta á Íslandi á árunum 1870-1914  

Flutningar Íslendinga til Vesturheims eru þó ekki einu búferlaflutningar sem hafa átt sér stað 

frá landinu. Eins og áður hefur verið komið inn á fluttu margir á brott frá Íslandi á árunum 

1975-1980, sem rekja mátti að miklu leyti til hruns á síldarstofni landsins (Garðarsdóttir og 

Bjarnason, 2010). Efnahagshrunið sem skall á Ísland árið 2008 og uppsveifla í hagkerfi 

landsins í aðdraganda hrunsins höfðu einnig mikil áhrif á hreyfingar mannafla til og frá 

landinu.  

 

2.3 Fólksflutningar frá Íslandi eftir efnahagshrun árið 2008 

Á síðastliðnum árum hafa fólksflutningar frá Íslandi verið áberandi. Nemendur fara gjarnan 

erlendis í skiptinám auk þess sem margir fara á vit ævintýranna að framhalds- eða 

háskólanámi loknu. Aukin ásókn í framhaldsnám erlendis ásamt auknum atvinnumöguleikum 

hafa án efa haft áhrif á umfang flutninganna. Þá hefur mikil alþjóðavæðing sem og góðar 

samgöngur gert það að verkum að fólk getur flutt fyrirvaralaust milli landa, t.d. vegna nýrra 

atvinnutækifæra (Östman, 2000). Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 versnuðu lífsskjör á Íslandi. 

Gengi krónunnar féll skyndilega í aðdraganda og kjölfar hrunsins, og var gengið í nóvember 

2008 um þriðjungi undir meðaltali frá 1980 (Seðlabanki Íslands, 2008). Veiking krónunnar 
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leiddi til aukinnar verðbólgu og rýrði jafnframt kaupmátt landsmanna. Íslenskir nemendur í 

skiptinámi erlendis fundu fyrir áhrifum af gengisfalli krónunnar, t.d. hækkaði leiguverð á 

húsnæði þegar dró úr kaupmætti íslensku krónunnar . Skerðingar á fjárveitingum hins 

opinbera til reksturs stofnana og launaskerðingar ásamt mikilli aukningu atvinnuleysis hefur 

orðið til þess að fjöldi Íslendinga hefur haldið erlendis í leit að betri lífskjörum.  

Til að sjá fyrstu áhrif efnahagshrunsins er vert að skoða tölur frá árinu 2009. Samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands voru þá aðfluttir 5.777 en brottfluttir 10.612, en þar af fluttu flestir 

til Noregs og Danmerkur (Hagstofa Íslands 2010a). Til samanburðar má geta þess að árið 

2007 voru aðfluttir 12.546 en brottfluttir 7.414. Mynd 2 sýnir hvernig dró úr brottflutningi 

árið 2010 en þá fluttu til landsins 5.625 en frá því 7.759 (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Tengja má 

flutninga frá Íslandi á árunum 2008 til 2010 við algenga þrýsti- og aðdráttarþætti. 

Aðdráttarþættir erlendis frá, t.d. meira námsframboð og auknir atvinnumöguleikar, hafa 

líklega stuðlað að flutningum Íslendinga af landi brott. Ætla má þó að þrýstiþættir á borð við 

samdrátt í byggingariðnaði og almennt minna framboð á atvinnu hafi orðið til þess að erlent 

vinnuafl yfirgaf Ísland. 

 

Mynd 2. Aðfluttir og brottfluttir á Íslandi á árunum 2007-2010 

Hagstofa Íslands hefur útbúið spá þar sem fram kemur að hlutfall brottfluttra umfram aðflutta 

frá Íslandi muni haldast svipað, en að jafnvægi náist árið 2012 (Hagstofa Íslands, 2008a). Í 

skýrslu sem GAMMA, rekstrarfélag verðbréfasjóða á Íslandi, tók saman í janúar 2011 kemur 

fram að draga muni úr brottflutningi fyrr en Hagstofa Íslands áætlar. Í skýrslunni kemur fram 

að samkvæmt þróun í undangengnum niðursveiflum tekur að jafnaði um þrjú ár fyrir 
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brottflutninga að ná hámarki í kjölfar efnahagslægðar áður en dregur úr þeim aftur. Því má 

leiða líkur að því að draga muni úr flutningum frá Íslandi á seinni helmingi ársins 2011 

(GAM Management hf., 2011). Ljóst er að Hagstofu Íslands og GAMMA ber ekki saman um 

tímasetningu en þó má ætla að fólksflutningar muni ná jafnvægi í byrjun árs 2012. 

Samkvæmt Carrington og Detragiache (1998) hefur verið reynt að komast að umfangi 

fólksflutninga á alþjóðavettvangi og áhrifum þeirra. Slíkar tilraunir hafa reynst erfiðar þar 

sem ekki er til staðar sameiginlegt tölfræðikerfi til að halda utan um umfang eða eiginleika 

flutninga á milli landa. Með auknum alþjóðaviðskiptum er flutningur vinnuafls nú víða frjáls 

og sjaldan er fyrir hendi stjórntæki sem getur haft áhrif á flutninga fólks frá upprunalandi sínu 

(Frederic Docquier, Ozden, & Peri, 2011).Taka verður tillit til þess að fjölmargir Íslendingar 

sem flytjast tímabundið til annarra landa, til dæmis vegna náms, flytja ekki lögheimili til 

viðtökulandsins heldur eru áfram skráðir hér á landi (Ómar Harðarson munnleg heimild, 7. 

febrúar 2011). Íslendingum sem flytjast búferlum er ekki skylt að tilkynna flutninginn til 

yfirvalda og týnast fljótlega í mannfjöldanum í því landi sem flutt er til. Þessar staðreyndir 

leiða til skekkju í mati á umfangi flutninga á milli landa og því ber að taka tölulegum gögnum 

með fyrirvara. Annað dæmi um skekkju er skortur á gagnaöflun varðandi menntunarstig 

þeirra sem flytja úr landi. Ef slík gögn væru til staðar væri einfaldara að leggja mat á hvort 

þekking tapist úr landi þegar mannauður þess flytur á brott.  

 

3 Mannauður 

Mannauður skipar mikilvægt hlutverk þegar kemur að vexti og þróun landa og því geta 

fólksflutningar í stórum stíl staðið í vegi fyrir efnahagslegri þróun upprunalands (Beine, 

Frédéric Docquier, & Schiff, 2008). Mikilvægi menntunar fer sívaxandi og viðhorf til 

menntunar hefur breyst undanfarna áratugi. Nú er svo komið að grunnnám úr háskóla er ekki 

lengur talið nægilegt fyrir einstaklinga sem vilja vera samkeppnishæfir á vinnumarkaði. 

Síaukin krafa um framhaldsgráður leiðir til enn meiri ásóknar í háskóla samhliða því að ýta 

undir hærri launakröfur hjá þeim sem hafa aflað sér framhaldsmenntunar á borð við meistara- 

eða doktorsgráður. Þó er menntun metin misjafnlega milli landa, en ef fólk telur menntun 

sína metna meira í öðru landi en upprunalandi sínu getur það virkað sem þrýstiþáttur á að 

flytjast búferlum til útlanda. Rannsókn Richard H. Adams Jr. (2003) bendir þó á að í flestum 

tilvikum flytji minna en 10% þeirra sem mesta menntun hafa frá upprunalandi sínu.  
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Í ljósi aukinna væntinga og krafna um menntunarstig er mikilvægt að líta ekki framhjá 

áhrifum þeirra á nútímasamfélag. Ljóst er að þeir sem búa yfir háskólamenntun, hvort heldur 

sem er frá upprunalandi sínu eða erlendis frá, eru líklegri til að gera hærri launakröfur en þeir 

sem búa yfir grunn- eða framhaldsskólamenntun. Telji háskólamenntaðir einstaklingar að 

launavæntingar þeirra verði ekki uppfylltar í upprunalandi sínu aukast líkurnar á að þeir sæki 

í störf erlendis. Það getur dregið úr vaxtarmöguleikum þess mannauðs sem eftir situr í 

hagkerfi upprunalandsins og dregur þar með úr vaxtar- og þróunarmöguleikum landsins í 

heild. Hins vegar hafa verið færð rök fyrir því að tímabundnir fólksflutningar geti leitt til 

varanlegrar aukningar í framleiðslugetu upprunalands. Þá er litið til þess að ef vel menntaðir 

einstaklingar flytjast búferlum til landa sem bjóða hærri tekjur eykst arðsemi menntunar 

þeirra (Le, 2008). Aukin arðsemi, eða aukið virði menntunar, getur þá virkað sem hvati á þá 

sem eftir sitja í upprunalandinu til þess að afla sér menntunar. Þannig geta fólksflutningar 

haft jákvæð áhrif á upprunalandið sem nýtur góðs af því snúi einstaklingarnir til baka að 

lokinni námsdvöl erlendis.  

Á hverju ári tekur Hagstofa Íslands saman þann fjölda einstaklinga sem eru skráðir í nám við 

framhalds- og háskóla á landinu. Haustið 2010 voru 47.240 nemendur skráðir í nám á 

framhalds- og háskólastigi á Íslandi, þar af 27.531 í framhaldsskóla og 19.889 í háskóla. 

Skráðum nemendum á háskólastigi hefur fjölgað um 4,3% frá árinu 2009. Þá fækkaði 

skráðum nemendum á framhaldsskólastigi um 7,9% frá 2009. Þessi fækkun skýrist helst af 

samdrætti og niðurskurði í menntamálum (Hagstofa Íslands, 2011a). Mynd 3 sýnir hvernig 

aukin ásókn í háskólanám hefur orðið milli ára, bæði meðal karla og kvenna. 
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Mynd 3. Hlutfall skráðra karla og kvenna í háskóla á árunum 2006-2010 

Samkvæmt gögnum frá Samtökum atvinnulífsins (SA) er menntunarstig á Íslandi talið vera 

lágt miðað við önnur Evrópulönd. Á Íslandi hafa einungis 63% landsmanna á aldrinum 25-64 

ára lokið framhaldsskólamenntun. Þegar horft er til nágrannalanda Íslands eins og Danmörku 

og Svíþjóðar má sjá að hlutfall framhaldsskólamenntaðra er yfir 80%. Ástæðan fyrir þessu 

lága hlutfalli hjá Íslandi er ekki vegna lítillar aðsóknar í framhaldsskólana heldur vegna hás 

brottfalls (OECD, 2007). Þá kemur fram í aðgerðaáætlun SA (2010) að aðilar 

vinnumarkaðarins, ásamt ríkisstjórninni, hafi sett sér það markmið að 90% íslensks vinnuafls 

hafi lokið viðurkenndri starfs- og framhaldsmenntun árið 2020. Óeðlilegt þykir hversu hátt 

brottfall er úr framhaldsskólum hér á landi og brýnt þykir að vinna markvisst að minnkun 

þess (SA, 2010). Þá er vert að benda á að þó að lágt hlutfall sé af framhaldsskólamenntuðum 

einstaklingum á Íslandi þá er hlutfall þeirra sem ljúka háskólanámi 31%, sem er 5% yfir 

meðaltali OECD ríkjanna (OECD, 2007). Mannauður felur í sér mikil verðmæti fyrir hagkerfi 

og stuðlar að velferð þess. Með aukningu í háskólum landsins og fyrir tilstilli 

aðgerðaáætlunar SA má gera ráð fyrir því að mannauður Íslands muni eflast enn frekar. Því 

eru fregnir af flutningum vel menntaðra einstaklinga, á borð við lækna, einkar mikið 

áhyggjuefni. 
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3.1 Læknar 

Í skýrslu sem Læknafélag Íslands gaf út í maí 2009 kemur fram að flótti hefur átt sér stað úr 

læknastéttinni. Samkvæmt skýrslunni hafa 1.586 læknar á aldrinum 25-69 ára íslenskt 

lækningaleyfi og hafa allir starfað á Íslandi á einhverjum tímapunkti. Af þessum fjölda starfa 

nú 1.089 hér á landi en 497 starfa erlendis.  

Þegar tekið er mið af fjölda íbúa Íslands er ljóst að hver læknir þarf að sinna að meðaltali 293 

einstaklingum. Þetta er hærra meðaltal en þekkist á öðrum Norðurlöndum, en í Danmörku er 

meðalfjöldi einstaklinga á hvern lækni alls 261 og í Noregi samtals 244 einstaklingar á hvern 

lækni. Íslenskir læknar sinna því 10-20% fleiri einstaklingum en læknar á hinum 

Norðurlöndunum. Þá telur Læknafélagið það áhyggjuefni ef fleiri læknar sem starfa á Íslandi 

taki að íhuga að flytja út fyrir landsteinana (Læknafélag Íslands, 2009a) en aukið álag á 

íslenska lækna er ein birtingarmynd þess læknaskorts sem nú ríkir hér á landi („Launin 

margföld í Noregi“, 2011).  

Nokkrar ástæður geta legið að baki flutninga lækna frá Íslandi. Ein ástæðan getur verið sú að 

flestir læknar sækja sér menntun og reynslu erlendis, en þó snúa 80% þeirra aftur til Íslands 

að dvöl erlendis lokinni á meðan 20% ílengjast erlendis. Þá starfar mjög stór hluti þeirra sem 

búa yfir sérfræðimenntun erlendis (Læknafélag Íslands, 2009a). Í könnun sem Læknafélag 

Íslands sendi frá sér árið 2009 kom í ljós að flestir þeirra sem svöruðu könnuninni höfðu 

stundað grunnnám við Háskóla Íslands en næstflestir við háskóla í Svíþjóð. Könnunin var 

send á alls 1.100 lækna en af þeim tóku 286 þátt í könnuninni. Af þeim sem svöruðu voru 59 

í sérfræðinámi og var stærstur hluti þeirra í Svíþjóð, en þar á eftir á Íslandi.  

Auknir möguleikar til menntunar eru taldir virka sem sterkur aðdráttarþáttur, að sækja sér 

menntun í öðru landi hefur löngum verið talinn fýsilegur kostur til þess að öðlast nýja reynslu 

eða meiri fjölbreytileika. Með sívaxandi samkeppni á vinnumörkuðum hefur virði menntunar 

erlendis frá aukist og hefur það verið sameiginlegt viðhorf margra að það veiti fólki aukna 

samkeppnishæfni búi það yfir menntun erlendis frá (McConnell, 2009). 

Í könnuninni voru læknarnir spurðir hvort þeir hygðust flytja aftur til Íslands að námi loknu. 

Af þeim svöruðu 35% játandi, 30% svöruðu neitandi og 35% svarenda voru óvissir 

(Læknafélag Íslands, 2009a). Leiddar hafa verið líkur að því að menntaðir (e. skilled) 

einstaklingar sem flytja burt frá upprunalandi sínu séu líklegri til að verja lengri tíma erlendis 

og draga þar með úr tengslum við heimaland sitt (Faini, 2006).  

Önnur ástæða getur verið að þó nokkur munur er á launum lækna á Norðurlöndunum. Í 

könnun Læknafélagsins kom fram að mánaðarlaun lækna á Íslandi í íslenskum krónum í 
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febrúar 2009 voru rúmlega 600 þúsund fyrir lækna á aldrinum 27-30 ára, um 700 þúsund 

fyrir lækna á aldrinum 31-35 ára og tæplega 600 þúsund fyrir lækna 36 ára og eldri. Þá kom 

einnig fram að meðalárslaun lækna á Íslandi árið 2008, miðað við 100% stöðuhlutfall, voru 

7.504.751 íslenskar krónur, sem er svipuð upphæð og árslaun eru að meðaltali í Svíþjóð. 

Þegar skoðuð eru meðallaun lækna á hinum Norðurlöndunum má sjá nokkurn mun, til að 

mynda voru meðalárslaun í Noregi 16 milljón krónur og í Danmörku rúmar 12 milljónir eins 

og kemur fram á mynd 4 (Læknafélag Íslands, 2009b).  

 

Mynd 4. Meðalárslaun lækna árið 2008 eftir helstu nágrannalöndum Íslands 

 

Því virðist ljóst að íslenskir læknar geti aukið tekjur sínar fari þeir til starfa á hinum 

Norðurlöndunum. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem flytjast búferlum milli landa auki 

tekjur sínar á að meðaltali um 10% til 15% (McConnell, 2009). Þó ber að varast slíkar 

alhæfingar þar sem ekki er víst að allir þeir sem ákveða að flytjast búferlum njóti ávinnings í 

sama formi. Auk þess er vert að taka fram að þó laun séu mismunandi milli nágrannaþjóða 

Íslendinga ber einnig að taka tillit til mismunandi verðlags. 

Þriðja ástæðan getur verið sú að almennur skortur á læknum ríkir í Evrópu. Meðalaldur innan 

læknastéttarinnar í Evrópu fer hækkandi og hefur endurnýjun ekki náð að vega upp á móti 

brottfalli úr stéttinni. Þar sem eftirspurn eftir íslenskum læknum hefur verið mikil hefur þeim 

reynst auðvelt að verða sér úti um atvinnu erlendis (Læknafélag Íslands, 2009a). Flutningur 

lækna frá Íslandi hefur í för með sér töluvert tekjutap fyrir hið opinbera í formi lækkaðs 

skattsstofns ásamt því að hagkerfi landsins verður af þeirri fjárfestingu sem lögð hefur verið í 
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menntun lækna. Það er þó ekki bara efnahagskerfið sem verður fyrir neikvæðum áhrifum 

vegna brottflutnings lækna frá Íslandi. Erfitt hefur reynst að manna lausar stöður á 

heilbrigðissviði sem dregið hefur úr heilbrigðisþjónustu við íbúa landsins. Læknafélag 

Íslands telur því að um þekkingarflótta sé að ræða innan læknastéttarinnar (Læknafélag 

Íslands, 2009a).  

 

4 Þekkingarflótti 

 

Hugtakið þekkingarflótti (e. brain drain) nær til þess þegar mjög hæft fólk, með hátt 

menntunarstig eða mikla sérfræðikunnáttu, flytur frá upprunalandi sínu, oft frá þróunarríkjum 

til þróaðra landa (Miyagiwa, 1991). Þróunarríki eru þau lönd sem ekki hafa tekið 

sambærilegri þróun og önnur lönd og hafa dregist aftur úr þeim. Ekki er fyrir hendi stöðluð 

matsaðferð til að meta hvort lönd eigi að vera flokkuð sem þróunarríki en innan 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (e. World Trade Organization, WTO) er það undir ríkjunum 

sjálfum komið hvort þau skilgreini sig sem slík (World Trade Organization, e.d.). Þróunarríki 

innan WTO njóta ýmiskonar aðstoðar frá öðrum aðildarríkjum stofnunarinnar. Lönd á borð 

við Eistland, Perú og Indónesíu eru skilgreind sem þróunarríki (IMF, 2011b). Þróunarríki ná 

oft ekki að uppfylla þarfir íbúa sinna sem búa iðulega við slæm lífskjör, t.d. við mikla fátækt. 

Búi íbúar lands við léleg lífsskilyrði getur það virkað sem hvati á þá að sækja út fyrir 

landsteinana í leit að betri kjörum. Það á sérstaklega við um einstaklinga sem búa yfir mikilli 

menntun en sjá ekki fram á að menntunin verði metin að verðleikum í heimalandi sínu. Geti 

innlendur vinnumarkaður ekki boðið innfæddum háskólamenntuðum einstaklingum atvinnu í 

samræmi við sérhæfingu þeirra, yrði það sóun á þekkingu þeirra að halda kyrru heima fyrir 

frekar en að fara erlendis í leit að viðeigandi atvinnu (Čekanavičius o.fl., 2009). Á þennan 

hátt getur þekkingarflótti átt sér stað frá þróunarríkjum. Vegna þess að menntaðir 

einstaklingar greiða að jafnaði skatta og gjöld af hærri tekjustofni, draga flutningar þeirra úr 

skatttekjum þróunarríkisins og hamla vaxtarmöguleikum landsins í heild (Haque og Kim, 

1995). 

Núverandi umræða um þekkingarflótta byggir á breyttum viðhorfum og nýjum raunveruleika. 

Hagtölur sýna fram á að þekkingarflótti frá þróunarríkjum til þróaðra landa hefur aukist mjög 

mikið á síðustu áratugum (Beine o.fl., 2003). Þónokkur þróuð lönd, svo sem Ástralía og lönd 

innan Evrópusambandsins, sækjast eftir innflytjendum frá þróunarríkjum sem búa yfir 
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ákveðinni menntun með það í huga að auðga sín eigin hagkerfi. Af þessu hefur nýtt mynstur 

tekið að þróast þar sem drifkraftur þekkingarflótta á nú í auknum mæli rætur sínar að rekja til 

eftirspurnar frá viðtökulöndum. Viðtökulönd leitast við að styrkja og efla eigin hagkerfi en 

taka ekki tillit til mögulegra afleiðinga á upprunalönd innflytjendanna (Beine o.fl., 2003). 

Eftirspurn viðtökulanda auk framboðs sem nú þegar er fyrir hendi af hálfu menntaðra 

einstaklinga leiðir til aukinna búferlaflutninga frá þróunarríkjum til þróaðra (Beine o.fl., 

2003). Með öðrum orðum streymir mannauður nú til þeirra landa þar sem þegar er af honum 

ofgnótt. Þessi staðreynd er mjög neikvæð ef horft er af sjónarhóli þeirra landa sem missa 

mannauð sinn út fyrir landsteinana. Brýnt er að lönd leggi aukna áherslu á að draga úr 

brottflutningi íbúa (Beine o.fl., 2003). Það geta þau gert með því að stuðla að öflugu 

atvinnulífi og efla menntunar- og heilbrigðiskerfi í landinu. Ef litið er á þróunina út frá 

sjónarhóli viðtökulandanna er staðan mjög frábrugðin. Viðtökulöndin laða að vel menntaða 

einstaklinga og njóta góðs af reynslu þeirra og þekkingu. Fyrir tilstilli öflugs mannauðs ná 

viðtökulöndin að þróast og efla hagvöxt sinn (Beine o.fl., 2008). 

Þekkingarflótti getur átt sér stað jafnt frá fjölmennum sem fámennum löndum. Þá er vert að 

taka fram að þó upprunaland verði fyrir skaða þegar íbúar þess flytja á brott ber að taka tillit 

til íbúafjölda landsins. Í skýrslu sem fjallar um samband þekkingarflótta og íbúafjölda lands, 

voru niðurstöður rannsóknar á þá vegu að lítil lönd, þar sem íbúafjöldi er lægri en ein og hálf 

milljón, tapa hlutfallslega meiru en stærri lönd. Það er vegna þess að þau lönd sem eru minni 

missa hærra hlutfall af menntuðu vinnuafli og bregðast frekar við þrýstiþáttum (Beine o.fl., 

2008). Auk þess kemur fram í rannsókn Miyagiwa (1991) að fylgni milli mannauðs og 

íbúafjölda lands er nánast engin og hann færir rök fyrir því að löndum með færri íbúa gangi 

betur að skapa hæfa einstaklinga en verr að halda þeim. 

Algengt er að einstaklingar frá þróunarríkjum sæki nám til þróaðra landa en snúi ekki aftur til 

upprunalands síns að námi loknu. Vert er þó að nefna að flutningar milli þróaðra landa eru 

einnig algengir og geta ekki síður leitt til þekkingarflótta. Sem dæmi má nefna að 50.000 

framhaldsskólanemendur fluttu frá Tævan til Bandaríkjanna í framhaldsnám á árunum 1960-

1979 en einungis 6.000 snéru aftur til upprunalands síns (Miyagiwa, 1991). Þá bendir 

Miyagiwa á í grein sinni að eftir því sem einstaklingar búa yfir meiri menntun, því minni hvöt 

hafa þeir til að snúa aftur til upprunalandsins. Séu tekjumöguleikar þeirra yfir meðallagi í 

viðtökulandinu verða þeir þar um kyrrt. Af því leiðir að einungis nemendur með meðal 

menntun snúa aftur til upprunalands síns en það eykur á þekkingarflótta (Miyagiwa, 1991). 
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Þá benda niðurstöður úr rannsókn Carrington og Detragiache (1998) til þess að einstaklingar 

með litla eða enga menntun hafi takmarkað aðgengi að búferlaflutningum milli landa. Þá átti 

það við flest þau lönd
1
 sem rannsóknin náði til að fólksflutningar voru mestir meðal 

háskólamenntaðra (Carrington & Detragiache, 1998). Þetta styður fyrri niðurstöðu Miyagiwa 

(1991) sem segir að einstaklingar sem flytjast búferlum á milli landa séu jafnan með betri 

menntun en almennt gerist og gengur í upprunalandi þeirra.  

Alls voru 18.342 erlendir ríkissborgarar skráðir á Íslandi í janúar 2010, eða sem svarar til um 

6% af heildarfjölda mannfjöldans (Hagstofa Íslands, e.d.-l). Ómögulegt er að segja til um 

hvaða menntun erlendir ríkisborgarar á Íslandi hafa. Athyglisvert væri þó að komast að því 

hvort kenningar fræðimanna standist í tilfelli innflytjenda á Íslandi.     

Auk menntunar eru fleiri þættir sem hafa áhrif á fólksflutninga. Margvíslegir þrýsti- og 

aðdráttarþættir koma einnig við sögu þegar mynstur fólksflutninga er skoðað. Þá ber að nefna 

efnahagslega þætti eins og atvinnuleysi og verðbólgu auk félagslegra þátta á borð við 

fjölskylduhagi sem hafa áhrif á ákvörðun fólks til að flytja af landi brott (McConnell, 2009).  

4.1 Þrýsti- og aðdráttarþættir 

Í fræðilegri umfjöllun er oft talað um þrýsti- og aðdráttarþætti (e. push and pull effects). Þetta 

eru þeir þættir sem þrýsta á flutning frá upprunalandi og draga fólk að viðtökulandi. 

Þrýstiþættir sem miðast út frá upprunalandi eru jafnan neikvæðir þættir sem hvetja til 

brottflutnings. Þá ber helst að nefna þætti á borð við mikið atvinnuleysi, aukna skattlagningu 

og almennt versnandi efnahagsaðstæður en það er sá þáttur sem þrýstir einna mest á 

fólksflutning frá upprunalandi (Martin & Zürcher, 2008). Aðdráttarþættir eru þeir þættir sem 

snúa að viðtökulandinu og draga fólk að því. Það eru þættir eins og betri launakjör, 

fjölskyldutengsl eða bætt almenn lífsskilyrði (Ragnar Kormáksson, 2009). Upptalning 

fyrrnefndra þátta er vitaskuld ekki tæmandi og geta mun fleiri atriði haft áhrif á ákvörðun 

fólks til að flytja frá einu landi til annars. Í þessari umfjöllun verður tæpt á þeim þáttum sem 

eru taldir vera algengastir. Einnig verða kannaðir þeir þættir sem hafa helst áhrif á 

búferlaflutninga íslenskra útskriftarnemenda en nánar verður vikið að þeirri umfjöllun síðar.   

 

                                                             
1 Lönd innan Afríku, Asíu og Mið- og Suður Ameríku 



 

19 

 

4.1.1 Fjölskylduþættir 

Ýmsir þættir tengdir fjölskylduhögum geta haft áhrif á ákvörðun fólks til flutninga milli 

landa. Eftir því sem fjölskyldustærð eykst því hærri er flutningskostnaðurinn eða sá kostnaður 

sem fylgir því að flytja milli landa. Þá er átt við kostnað vegna fargjalda milli landa, 

búslóðaflutninga, landvistarleyfa auk annars kostnaðar sem fellur til. Þá ber ekki einungis að 

líta til fjárhagslegs kostnaðar heldur einnig til tilfinningalegs kostnaðar sem getur oft á tíðum 

verið hár, t.d. hjá börnum sem skilja við skólafélaga og vini (McConnell, 2009). 

Hjúskaparstaða vegur einnig þungt í að ákvarða kostnað við fólksflutninga. Í fræðilegri 

umfjöllun eru menn gjarnan sammála um að auðveldara sé fyrir einhleypa að flytjast 

búferlum heldur en fyrir þá sem eiga maka. Lægri kostnaður fylgir þegar einungis er skilið 

við eitt starf í stað tveggja og leita þarf einungis að einu nýju starfi þegar komið er á 

áfangastað o.s.frv. (McConnell, 2009). Jafnframt er mikilvægt að taka tillit til kostnaðar fyrir 

einstaklinga sem er ekki jafn sýnilegur. Þá er tekjumissir stór kostnaðarliður við 

fólksflutninga. Hann er hærri ef báðir makar eru útivinnandi og hækkar enn meira ef báðir 

aðilar eru í hálaunastarfi. Eins er hætta á að annar eða báðir makar fái ekki starf í 

viðtökulandinu sem getur dregið úr virði búferlaflutninganna ef væntingar til framtíðartekna 

eru ekki uppfylltar.  

Þá geta fjölskyldutengsl virkað sem bæði þrýsti- og aðdráttarþáttur. Starfi t.d. fjölskyldufaðir 

erlendis skapast hvati fyrir fjölskyldu hans til að fylgja honum og flytja frá upprunalandinu 

(McConnell, 2009). Algengt er þó að annar makinn starfi erlendis í nokkra mánuði í senn og 

komi heim með tekjur sínar, líkt og íslenskir læknar hafa gert undanfarið („Launin margföld í 

Noregi“, 2011). Þó geta forsendur brostið þegar komið er til viðtökulands, fólki gengur ef til 

vill verr að verða sér úti um atvinnu en áætlað var, uppihald er dýrara en lagt var upp með í 

fyrstu og flutningarnir eru tilfinningalega erfiðari en búist var við. Búferlaflutningar geta ekki 

síður verið fullorðnum erfiðir frekar en börnum. Mörgum getur reynst erfitt að aðlagast 

nýjum vinnustað og yfirgefa vini og vandamenn. Ennfremur getur það reynst mörgum 

áskorun að aðalagast nýju tungumáli og ólíkum siðum. Dregið getur úr tilfinningalegum 

kostnaði að flytjast þangað sem vinir eða vandamenn búa nú þegar. Þá er aðlögunarferlið oft 

auðveldara þegar fetað er í fótspor annarra og tengslanet getur komið sér vel á margan hátt 

(McConnell, 2009). 
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4.1.2 Aldur  

Fræðimenn hafa sett fram þá kenningu að eftir því sem einstaklingurinn er eldri því minni 

líkur eru á því að hann flytji brott frá upprunalandi sínu í leit að betri lífskjörum. Ástæður 

fyrir því geta til dæmis verið þær að eldri einstaklingur hefur minni tíma til að vinna upp 

tekjumissinn sem flutningar geta haft í för með sér. Að sama skapi er eldri einstaklingur 

líklegri til að búa yfir meira virði í augum vinnuveitanda síns þar sem hann hefur öðlast meiri 

þjálfun í núverandi starfi sínu (McConnell, 2009). Auknu virði í starfi geta fylgt betri 

launakjör eða hlunnindi af öðrum toga sem geta dregið úr hvata til að flytja af landi brott. Þá 

er ennfremur talað um að sú sérhæfing og reynsla sem einstaklingur býr yfir sé ekki alltaf 

auðveldlega yfirfæranleg milli landa. Erfitt getur reynst fyrir ráðningaraðila að meta þá 

menntun sem einstaklingur hefur aflað sér í heimalandi sínu, þar sem skólakerfi og kröfur eru 

misjafnar á milli landa (McConnell, 2009). Einstaklingur getur átt það á hættu að vera ekki 

metinn að verðleikum þegar hann sækir um starf í öðru landi en upprunalandi sínu. Þar af 

leiðandi er ekki víst að viðkomandi fái jafnháar eða hærri tekjur fyrir sambærilegt starf í öðru 

landi. Kostnaður við flutningana eru auk þess hærri hjá eldri einstaklingum þar sem þeir eiga 

oft á tíðum meiri eignir í heimalandinu en þeir sem yngri eru (McConnell, 2009).  

4.1.3 Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi hefur verið talið einn helsti áhrifavaldur fólksflutninga. Séu atvinnumöguleikar 

meiri erlendis eða launakjör betri eykst mögulegur ágóði af flutningum milli landa. Þannig 

getur atvinnuleysi virkað sem þrýstiþáttur á íbúa lands og hvati til búferlaflutninga 

(McConnell, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölskyldur eru líklegri til að flytjast 

búferlum til útlanda ef fyrirvinna fjölskyldunnar er án atvinnu (McConnell, 2009). Þó er 

mikilvægt að vega og meta mögulegan ávinning af því að fara erlendis í von um bætta 

atvinnumöguleika. Eins og áður sagði eru sérhæfing og reynsla metin mismikils milli landa 

og því ekki sjálfgefið að fólk gangi inn í sambærilegt starf erlendis og það hafði áður í 

upprunalandi sínu.  

Árið 2007 hafði dregið verulega úr atvinnuleysi á Íslandi miðað við fyrri ár. Í febrúar árið 

2007 var skráð atvinnuleysi 1,3% eða sem svarar til 2.037 skráðra einstaklinga á 

atvinnuleysisskrá (Vinnumálastofnun, 2007). Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 jókst 

atvinnuleysi gríðarlega en skráð atvinnuleysi í febrúar árið 2009 var 8,2% eða að meðaltali 

13.276 manns (Vinnumálastofnun, 2010a). Enn jókst á atvinnuleysi en í febrúar árið 2010 

voru 15.026 manns að meðaltali skráðir atvinnulausir, eða sem svarar til 9,3% af vinnuafla 
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landsins (Vinnumálastofnun, 2010b). Sveiflur í atvinnuleysi milli ára má sjá nánar á mynd 5.  

 

Mynd 5. Atvinnuleysi að meðaltali á árunum 2007-2011 

 

Atvinnuleysi hefur mælst mest hjá fólki á aldrinum 16-24 ára, en atvinnuleysi meðal þessa 

aldurshóps mældist 16,1% árið 2009 og 15,4% árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2011b). Ef til vill 

spilar efnahagshrunið inn í þar sem fólk á aldrinum 16-24 ára er yfirleitt að ljúka framhalds- 

eða háskólanámi, en framboð á atvinnu dróst snögglega saman í kjölfar hrunsins. Engu að 

síður er líklegt að stór hluti fólks á aldrinum 16-24 ára á atvinnuleysisskrá hafi flosnað upp úr 

námi eftir að það lauk grunnskóla. Tölur sem sýna atvinnuþátttöku eftir menntunarstigum 

styðja við þá ályktun en þær sýna að atvinnuþátttaka á Íslandi árið 2010 var mest meðal 

þeirra sem lokið höfðu háskólamenntun, eða um 91%. Þá var atvinnuþátttaka meðal þeirra 

sem höfðu lokið grunnskólamenntun öllu lægri, eða 74% (Hagstofa Íslands, 2011c). Af 

þessum tölum virðist ljóst að þeir sem lokið hafa háskólamenntun eiga auðveldara með að 

taka þátt á vinnumarkaði.  

Vegna samdráttar í íslensku atvinnulífi hefur mörgum reynst erfitt að verða sér úti um vinnu 

við sitt hæfi og hafa því fundið sig knúna til að flytja til útlanda. Því er vert að skoða hvernig 

atvinnuleysi og brottflutningar frá Íslandi tengjast. Mynd 6 sýnir hvernig fjöldi brottfluttra 

helst nær óbreyttur samhliða aukningu á atvinnuleysi á milli ára. Þegar litið er til áranna 2009 

og 2010 má sjá hvernig dregur úr aðfluttum á sama tíma og atvinnuleysi eykst. Líklegt þykir 

að fækkun á aðfluttum til landsins stafi af því að á Íslandi bjóðast ekki sömu atvinnutækifæri 

fyrir erlent vinnuafl og var fyrir efnahagshrunið. Alls voru 2.342 erlendir ríkissborgarar 
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skráðir á atvinnuleysisskrá á Íslandi í janúar 2011, eða sem svarar til um 17% af heildarfjölda 

atvinnulausra (Vinnumálastofnun, 2011). Á meðan það dregur úr aðfluttum til Íslands helst 

brottflutningur frá landinu hár sem er vissulega áhyggjuefni fyrir íslenskt efnahagslíf. Vegna 

þess að atvinnuleysi og búferlaflutningar fylgjast að virðist ljóst að eftir því sem atvinnuleysi 

á Íslandi helst hátt þeim mun meiri líkur eru á að fleiri einstaklingar stefni að því að flytja af 

landi brott.  

 

Mynd 6. Fjöldi atvinnulausra, brottfluttra og aðfluttra á árunum 2007-2010 

 

4.1.4 Fjarlægð  

Fjarlægð á milli viðtökulands og upprunalands er talin vera stór áhrifaþáttur á fólksflutninga. 

Þá búa einstaklingar oftar yfir minni upplýsingum um starfsmöguleika í viðtökulandi ef það 

er staðsett langt frá upprunalandi þeirra (McConnell, 2009). Búferlaflutningar um langan veg 

hafa einnig í för með sér hærri flutningskostnað en ella. Auk þess getur það reynt meira á 

andlega líðan að flytja til fjarlægs lands, þar sem menning og siðir eru ef til vill frábrugðnir 

því sem fólk hefur vanist, og því kjósa margir að flytja frekar til nágrannalanda sinna 

(McConnell, 2009). Rannsókn Adams (2003) tekur undir þetta en þar kemur fram að fámenn 

lönd sem eru nálægt Bandaríkjunum og öðrum OECD
2
 löndum finna hvað mest fyrir 

þekkingarflótta. Gera má ráð fyrir því að nálægðin vegi þar þungt og geri íbúum þessara 

landa auðveldara fyrir að flytja á brott. Sömu sögu er að segja um flutninga frá Íslandi en 

                                                             
2 OECD löndin eru 34 talsins og eru staðsett í Evrópu, Norður og Suður Ameríku, Asíu og Kyrrahafi. 
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flestir Íslendingar flytja til nálægra landa á borð við Danmörku og Noreg (Hagstofa Íslands, 

2010a).  

4.1.5 Aðrir þættir 

Auk fyrrnefndra áhrifaþátta á fólksflutninga eru fleiri þættir sem horfa má til. Rannsóknir 

sýna fram á að eigi einstaklingur fasteign í upprunalandi sínu dregur úr líkunum á að hann 

flytjist búferlum til annars lands (McConnell, 2009). Þá getur stjórnmálalegt umhverfi haft 

áhrif á umfang búferlaflutninga en ef stjórnarfar lands er óstöðugt getur það virkað sem 

þrýstiþáttur í að íbúar þess vilji flytja á brott. Að sama skapi geta þættir úr efnahagslegu 

umhverfi haft áhrif á ákvarðanir fólks til flutninga milli landa, t.a.m. hækkun skatta og 

lækkun launa. Þá getur tungumál í viðtökulandi einnig haft áhrif á það hversu auðvelt það er 

fyrir fólk að setjast þar að og verða sér úti um atvinnu (McConnell, 2009).  

 

5 Afleiðingar þekkingarflótta á hagræna þætti 

 

5.1 Útgjöld hins opinbera 

Algengt er að skólakerfi landa séu fjármögnuð að einhverju eða öllu leyti af yfirvöldum. 

Stórum hluta skatttekja á Íslandi er varið til menntunar landsmanna, bæði beint og óbeint. Á 

árunum 2000-2005 jókst það fjármagn sem varið er til menntunar innan OECD ríkjanna um 

19% að meðaltali. Á þessu tímabili jukust fjárfestingar Íslendinga til menntamála um nær 

40% sem er langt yfir meðaltali OECD ríkjanna. Íslenska ríkið er það ríki innan OECD sem 

fjárfestir hvað mest í menntun, allt frá leikskóla upp í framhaldsskóla (OECD, 2009b). 

Upphæðin sem varið er í menntun skiptist misjafnlega milli skólastiga en heildarkostnaður 

hins opinbera vegna einstaklings sem gengur í gegnum öll skólastigin, frá leikskóla til 

doktorsgráðu, er áætlaður rúmlega 27 milljónir króna (Hagstofa Íslands, e.d.-i). Þó er vert að 

taka fram að fæstir ljúka öllum skólastigunum.  

Þá rekur íslenska ríkið einnig Lánasjóð íslenskra námsmanna (LÍN), en sjóðurinn veitir 

námsmönnum á háskóla- og framhaldsskólastigi bæði framfærslu- og skólagjaldalán á mjög 

hagstæðum kjörum. Þá var grunnframfærsla rúmlega 120 þúsund krónur á mánuði á 

skólaárinu 2009-2010 og námu heildarútlán LÍN til námsmanna alls 15,8 milljörðum króna. 

Fjöldi lánaumsókna var 16.401 fyrir skólaárið 2010 og fjölgaði umsóknum um 1.990 frá fyrra 

ári (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2011). Því skipar stofnun á borð við LÍN mikilvægan 
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sess í menntakerfi Íslands þar sem hún veitir námsmönnum fjárhagslegan stuðning á meðan á 

námi stendur.  

Íslenska ríkið rekur einnig stærsta háskóla landsins, Háskóla Íslands (HÍ), ásamt öðrum minni 

háskólum víðsvegar um landið. Nemendur við HÍ greiða ekki skólagjöld en 

skrásetningargjald er 45 þúsund krónur á ári fyrir hvern nemanda. Sú upphæð á að mæta 

þeim útgjöldum sem falla til vegna nemendaskráningar og þjónustu við nemendur (Lög um 

opinberar stofnanir nr. 50/2010). Því er ljóst að hið opinbera leggur til það fjármagn sem þörf 

er á vegna kennslu og rannsóknarstarfsemi. Á þennan hátt niðurgreiðir ríkið skólagjöld 

nemenda við háskóla á borð við HÍ. Þá fær hver háskóli landsins greitt fyrir hvern þann 

ársnema sem stundar fullt nám. Sem dæmi má nefna þá greiddi ríkið 435 þúsund krónur fyrir 

hvern þann ársnema sem stundaði nám við Félags-og mannvísindadeild árið 2007 (Fjóla 

Þorsteinsdóttir og Sigríður Hulda Sigfúsdóttir, 2009). Annað dæmi um fjárveitingu ríkisins 

undanfarin ár til skólamála mátti sjá þegar almenningssamgöngur voru aðlagaðar að 

nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Öskjuhlíð. Því er auðvelt að sjá að tap hagkerfisins og 

samfélagsins í heild er töluvert flytji námsmenn úr landi að námi loknu og snúi ekki til baka 

(Ragnar Kormáksson, 2009). Árið 2009 voru aðfluttir, á vinnufærum aldri
3
 alls 4.735 en 

brottfluttir alls 9.065 (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Ekki er hægt að segja með vissu hvert 

menntunarhlutfall þeirra er sem fluttu af landi brott, en ætla má að töluverð fjárfesting hafi 

farið úr landi árið 2009 í formi menntamanna. 

Einstaklingur sem lokið hefur grunnskólamenntun hefur stofnað til útgjalda sem nema 16 

milljónum króna en sá sem hefur lokið grunnnámi frá háskóla hefur stofnað til útgjalda sem 

nema rúmlega 25 milljónum króna (Hagstofa Íslands, 2011e). Ef brottflutningur þessara 

tveggja einstaklinga frá Íslandi er borinn saman er augljóst að tap íslenska ríkisins, og 

samfélagsins í heild, er meira eftir því sem einstaklingur býr yfir meiri menntun. Þegar þessar 

tölur eru skoðaðar má draga þá ályktun að tap verði af því þegar einstaklingur, sem gengið 

hefur í gegnum íslenskt skólakerfi, fer úr landi til lengri tíma. 

Þó samfélagið geti borið skaða af því þegar menntaðir einstaklingar flytja alfarið frá landinu 

getur það einnig hagnast á vissan hátt. Þegar miklir brottflutningar hafa átt sér stað frá 

tilteknu landi geta aukin atvinnutækifæri myndast fyrir þá sem hafa verið án atvinnu og þar 

með getur dregið úr greiðslum atvinnuleysisbóta. Samkvæmt Vinnumálastofnun er 

grunnupphæð atvinnuleysisbóta 149.523 kr. á mánuði, ef miðað er við fullan bótarétt 

(Vinnumálastofnun, e.d-a). Atvinnuleysisbætur, sem greiddar eru samfellt til þriggja ára, 

                                                             
3 Fólk á aldrinum 16-74 ára 
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nema rúmlega 5 milljónum króna að bótatíma loknum (Vinnumálastofnun, e.d.-b). Greiðslur 

hins opinbera úr atvinnuleysissjóði námu rúmlega 25 milljörðum króna árið 2009, að 

undanskildum kostnaði vegna fríðinda fyrir bótaþega
4
 (Vinnumálastofnun, 2009a). Að 

bótatíma liðnum getur einstaklingur verið búinn að ávinna sér rétt innan 

atvinnuleysistryggingarkerfisins og rétt til nýs bótatímabils að skilyrðum uppfylltum 

(Vinnumálastofnun, e.d.-b).  

Samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands er áætlað að dragi úr atvinnuleysi á næstu árum. 

Því má gera ráð fyrir að dragi einnig úr útgjöldum hins opinbera í formi atvinnuleysisbóta. Á 

mynd 7 má sjá atvinnuleysisspá fram til ársins 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-g).  

 

 

Mynd 7. Atvinnuleysisspá á árunum 2009-2013 

Þá getur ríkið ennfremur dregið úr útgjöldum sínum þar sem mikill kostnaður er fólginn í 

heilbrigðisþjónustunni sem er að meginhluta til rekin af hinu opinbera. Læknisvitjanir og 

önnur heilbrigðisþjónusta er niðurgreidd að hluta til en heildarútgjöld hins opinbera til 

heilbrigðismála námu 116 milljörðum króna árið 2010, eða um 7,5% af landsframleiðslu 

(Hagstofa Íslands, 2011d). Ef fleiri flytja frá landinu en til þess er ljóst að muni draga úr 

þessum útgjaldalið hins opinbera, en á móti kemur að skatttekjur ríkisins verða einnig lægri. 

Með öðrum orðum, þá mun heilbrigðiskerfið veita færri einstaklingum þjónustu eftir því sem 

                                                             

4
 Fríðindi geta verið í formi heilsuræktarkorts, strætisvagnakorts og annarra niðurgreiðslna.  
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fjöldi brottfluttra umfram aðflutta eykst. Því færri sem heilbrigðiskerfið sinnir, því minni 

verður kostnaðurinn af rekstri þess.  

5.2 Tekjur – launastig 

Fræðimenn hafa bent á að flutningar milli landa geti haft áhrif á tekjustig í upprunalandi og 

orðið til lækkunar á launum þeirra sem eftir verða (Frederic Docquier o.fl., 2011). Rannsókn 

Docquier o.fl. (2011) skoðaði áhrif fólksflutninga frá ýmsum OECD löndum og sýndi fram á 

að á árunum 1990-2000 hafði brottflutningur neikvæð langtímaáhrif á tekjur þeirra sem eftir 

urðu í efnuðum OECD löndum, ásamt því að breikka bilið milli þeirra lægst og hæst launuðu. 

Þannig getur lágt launastig í upprunalandi virkað sem þrýstiþáttur og hvatt enn fleiri til þess 

að flytja úr landi. Ennfremur þarf að taka til greina að flytji sérhæfðir einstaklingar á brott 

dregur úr sérhæfðri starfssemi sem leiðir einnig til lægri eftirspurnar eftir lægra menntuðu 

starfsfólki, svo sem iðnaðarmönnum og aðstoðarfólki. Sem dæmi má nefna að ef tannlæknar 

flykkjast í stórum stíl frá Íslandi mun eftirspurn eftir tanntæknum og öðru aðstoðarfólki 

tannlækna líklega dragast saman. Þetta leiðir á endanum til tekjulækkunar meðal þeirra minna 

menntuðu (Frederic Docquier o.fl., 2011). Rannsókn Domingues Dos Santos og Postel-Vinay 

(2003) styður við fyrrgreindar niðurstöður. Þar kemur fram að fólksflutningar draga úr 

tekjum á mann (e. per capita income), því menntaðir einstaklingar leggja meira af mörkum til 

vergrar landsframleiðslu en þeir ómenntuðu.  

5.3 Hagvöxtur 

Verg landsframleiðsla er markaðsvirði allrar vöru og þjónustu sem framleidd er til endanlegra 

nota innan landamæra ákveðins ríkis á gefnu tímabili. Vöxtur á vergri landsframleiðslu 

nefnist hagvöxtur (Parkin, 2009). Framleiðslugeta veltur á þeim auðlindum sem þjóðarbúið 

hefur til afnota, en með auðlindum er t.d. átt við landnæði, tækni og mannauð. Endurnýjun 

auðlindanna er undirstaða þess að hagvöxtur náist til frambúðar, en endurnýjun má ná fram 

með því að auka við menntun mannauðs og efla tækniþróun (Katrín Ólafsdóttir, 2007). Eins 

og áður hefur verið komið inn á er talað um að neikvæðar afleiðingar fólksflutninga fyrir 

upprunalandið komi til dæmis fram í formi lækkaðs skattstofns hins opinbera, taps á arðsemi 

af fjárfestingu í menntun og aukinnar fátæktar í upprunalandi (Čekanavičius og 

Kasnauskienė, 2009). Allir hafa þessir þættir áhrif á framleiðslugetu og þar með á mögulegan 

hagvöxt. Þess ber þó að geta að fari hagvöxtur fram úr framleiðslugetu lands leiðir það á 

endanum til hækkunar á verðbólgu og auknum viðskiptahalla. Hagvöxtur er því ekki af hinu 

góða ef hann er í of miklum mæli (Katrín Ólafsdóttir, 2007). Hagstofa Íslands kannaði hvort 
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tengsl væru milli búferlaflutninga og hagrænna þátta og í ljós kom að svo reyndist vera. 

Neikvæð tengsl voru á milli vergrar landsframleiðslu og brottflutninga frá landinu, þó 

misjafnt eftir kyni og ríkisfangi þeirra sem fluttust búferlum (Hagstofa Íslands, 2010b). 

Þannig fjölgaði þeim sem fluttu af landi brott eftir efnahagshrunið árið 2008 þegar dró 

verulega úr vergri landsframleiðslu. Mynd 8 sýnir hvernig flutningar til og frá landinu 

breytast í takt við verga landsframleiðslu. 

 

Mynd 8. Aðfluttir og brottfluttir í takt við verga landsframleiðslu 

Ennfremur geta búferlaflutningar aukið útflutning frá upprunalandinu. Útflutningur eykst ef 

brottfluttir landsmenn sækjast eftir því að neyta áfram kunnuglegra vara frá heimalandi sínu, 

eftir að þeir eru komnir til viðtökulandsins (Čekanavičius og Kasnauskienė, 2009). Aukin 

framleiðsla á innlendum vörum til útflutnings koma þannig hjólum atvinnulífsins aftur í gang 

og stuðla að auknum hagvexti. Í þessu samhengi má taka dæmi um innflytjendur á Íslandi 

sem hafa sett á fót verslanir hér á landi þar sem vörur frá þeirra heimalöndum eru fáanlegar. 

Með tilkomu slíkra verslana eykst útflutningur frá upprunalandi þeirra. 

5.4 Mannfjöldaspá 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á þróun mannfjölda en þeir geta verið neikvæðir, svo sem 

náttúruhamfarir eða efnahagsþrengingar, eða jákvæðir á borð við stöðugt stjórnmálaumhverfi 

og virkt atvinnulíf. Bætt lífsskilyrði og aukin fæðingartíðni eru einnig dæmi um þá þætti sem 

skipta miklu máli í þróun mannfjölda. Á síðastliðnum áratugum hefur mannfjöldi á Íslandi 

aukist mjög á milli ára (Hagstofa Íslands, 2010b). Þessi mikla mannfjölgun stafar meðal 

annars af ásókn erlends vinnuafls sem sótti hingað vegna offramboðs á atvinnutækifærum. 

-10

-5

0

5

10

15

2007 2008 2009 2010

Ár 

Aðfluttir

Brottfluttir

Verg landsframleiðsla



 

28 

 

Hröð uppbygging íslenska hagkerfisins og stöðugt stjórnarfarslegt umhverfi gerði Ísland að 

fýsilegum kosti jafnt fyrir innfædda sem og innflytjendur. Þá hafði innganga Íslands í 

Evrópska efnahagssvæðið (EES) einnig veruleg áhrif á fjölda aðfluttra erlendra ríkisborgara 

og brottfluttra Íslendinga. Endurhvarfshlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi lækkaði á 

árunum 2004-2008 vegna uppgangs í íslensku hagkerfi en í kjölfar efnahagshrunsins hefur 

hlutfall þeirra sem hverfa aftur til upprunalands síns aukist á nýjan leik. Auk þess hefur 

dregið úr aðflutningi til Íslands (Hagstofa Íslands, 2010b). Vert er þó að nefna að þó auðvelt 

sé fyrir Íslendinga að flytja frá landinu hefur endurkomuhlutfall þeirra verið mjög hátt, eða 

79%, samkvæmt Hagstofu Íslands (2010a).  

Í byrjun árs 2009 voru Íslendingar alls 319.368 (Hagstofa, e.d.-c) en 1. janúar 2011 hafði 

íbúum landsins fækkað og voru þeir þá 318.452. Hagstofa Íslands hefur gert ráð fyrir 

neikvæðum flutningsjöfnuði á næstu tveim árum, en neikvæður flutningsjöfnuður myndast 

þegar fleiri flytja frá landinu en til þess. Þá er ekki spáð fyrir um íbúafjölgun á Íslandi fyrr en 

á árinu 2013 en búist er við því að skráðir íbúar á landinu verði þá alls 319.349 (Hagstofa 

Íslands, 2010c). Mynd 9 sýnir mannfjöldaspá fram til ársins 2015. 

 

Mynd 9. Mannfjöldaspá á árunum 2008-2015 

Þegar litið er til mannfjöldaþróunar á Íslandi undanfarin ár má sjá að fækkun hefur orðið á 

íbúum landsins. Þar sem helstu þrýstiþættir að baki fólksflótta samkvæmt kenningum 
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atvinnuleysi og óöruggt stjórnmálaumhverfi, þótti höfundum vert að kanna hvort að 

þekkingarflótti sé yfirvofandi frá Íslandi. Þess vegna var ákveðið að gera rannsókn á 

framtíðaráætlunum íslenskra ungmenna og urðu útskriftarnemendur við íslenska háskóla fyrir 

valinu. Með rannsókninni er leitast við að kanna væntingar útskriftarnemenda til 

framtíðarmöguleika þeirra að grunnnámi loknu. Kannað er hvort þeir telji sig geta nýtt 

menntun sína á Íslandi eða hvort þeir sjái fram á að þurfa að flytja af landi brott til þess. 

Ennfremur er reynt að komast að því hvaða meginástæður liggja að baki ákvörðunum þeirra 

sem nú þegar hafa ákveðið að flytja frá Íslandi. Rannsóknin leitast við að varpa ljósi á hvort 

auknar líkur séu á fólksflutningum frá Íslandi á næstkomandi árum og hvort hætta sé á 

þekkingarflótta frá landinu.  
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6 Rannsókn 

 

Rannsókn þessi er gerð með það í huga að kanna hvort þekkingarflótti sé yfirvofandi á 

Íslandi. Leitast var við að kanna hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanir verðandi 

útskriftarnemenda og hvort áhrifaþættirnir eru þeir sömu og fjallað er um í fræðilegri 

umfjöllun. Þá er átt við þætti á borð við atvinnuleysi, efnahagsástand, launakröfur og 

fjölskylduhagi. Einnig er leitast við að kanna hvort að tengsl séu á milli þess að þátttakendur 

ætli að flytjast búferlum frá Íslandi og fjölskylduhaga þeirra, en fræðimenn hafa haldið því 

fram að slík tengsl séu fyrir hendi.  

6.1 Frumbreytur og tilgátur 

Frumbreytur rannsóknarinnar eru barneign og hjúskaparstaða. Lagðar eru fram fjórar tilgátur 

sem unnið er út frá.  

Fyrsta tilgátan er sú að þeir sem hafa nú þegar ákveðið að flytja frá Íslandi séu í leit að 

atvinnutækifærum frekar en í leit að áframhaldandi námi. Á árunum fyrir efnahagshrunið 

skapaðist ástand á íslenskum vinnumarkaði þar sem offramboð var á atvinnu og menntaðir 

jafnt sem ómenntaðir gátu valið úr atvinnutækifærum. Skýrsla SA (2010) tekur undir þetta, 

þar sem fram kemur að margir hafi flosnað upp úr námi á undanförnum árum vegna mikillar 

eftirspurnar eftir vinnuafli. Þar sem miklar sviptingar hafa átt sér stað í efnahagsumhverfinu 

eru sömu tækifæri ekki til staðar og voru áður og atvinnuleysi hefur margfaldast undanfarin 

þrjú ár. Því má telja líklegt að einhverjir leiti út fyrir landsteinana í leit að sambærilegum 

lífskjörum og þeir áður höfðu.  

Önnur tilgátan felur í sér að þeir sem eru án maka séu líklegri til að flytja af landi brott en 

þeir sem eiga maka. Eins og fjallað er um í kaflanum um þrýsti- og aðdráttaþætti eru 

einhleypir taldir líklegri til að flytja á milli landa heldur en þeir sem eru í sambandi eða 

sambúð. Þar spilar það inn í að ef einstaklingar eiga maka tvöfaldast bæði áhættan sem fylgir 

því að flytja á milli landa og leita að nýju starfi.  

Þriðja tilgátan er að þeir sem hafa nú þegar ákveðið að flytja frá Íslandi að námi loknu séu 

barnlausir. Ætla má að barnlausir einstaklingar geti tekið ákvörðun með minni ígrundun um 

að flytja og þurfi ekki að taka tillit til mögulegra áhrifa sem flutningar geta haft á börn. Þá ber 

helst að nefna tilfinningalegan kostnað auk þess sem flutningskostnaður er hærri eftir því sem 

fjölskyldustærð eykst.  

Fjórða tilgátan er sú að þeir sem hafa nú þegar ákveðið að flytja frá Íslandi að námi loknu 
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hyggist ekki snúa aftur til Íslands að dvöl erlendis lokinni. Vegna þeirra þrýstiþátta sem eru 

til staðar á Íslandi, þ.e. aukið atvinnuleysi, minni hagvöxtur og óvissa um hvenær 

efnahagsbati muni eiga sér stað, má gera ráð fyrir því að nemendur komi til með snúa aftur 

heim þegar ástandið hefur breyst til hins betra. Væntingar rannsakenda voru á þá leið að allar 

tilgáturnar sem settar voru fram , stæðust.  

6.2 Aðferðir 

Rannsóknin fór fram í febrúar- og marsmánuði árið 2011. Til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Þessi tegund rannsóknaraðferða 

leitar við að magnbinda gögn og gerir ráð fyrir tölfræðilegri úrvinnslu á þeim. Með því að 

nota þessa aðferð er hægt að ná til stærri hóps af fólki en ella á stuttum tíma og draga 

mögulegar ályktanir um þýðið út frá niðurstöðum úrtaksins. Megindlegar aðferðir kalla á 

formfastar rannsóknir og því var settur saman spurningalisti með 19 spurningum sem lagður 

var fyrir þátttakendur. Til að greina niðurstöður þeirra tölulegu gagna sem fengust úr 

spurningalistanum
5
 var notast við tölfræðiforritið SPSS. 

6.3 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar var allir verðandi útskriftarnemendur í grunnnámi á háskólastigi á 

Íslandi vorið 2011. Ákveðið var að gera rannsókn á útskriftarnemendum úr háskóla þar sem 

þekkingarflótti er fyrst og fremst tengdur við fólksflutninga meðal háskólamenntaðra. Með 

því að kanna áætlanir útskriftarnemenda mátti komast að því hvort þekkingarflótti væri 

yfirvofandi á Íslandi. Til að ná sem dreifðustu úrtaki var leitast við að fá þátttakendur úr sem 

flestum háskólum landsins. Að lokum tóku nemendur við fjóra háskóla þátt í rannsókninni en 

skólarnir voru Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík og Háskóli 

Íslands. Einnig var leitast eftir þátttöku nemenda við Listaháskóla Íslands og 

Landbúnaðarháskóla Íslands en án árangurs. Skólarnir urðu fyrir valinu vegna þess að 

námsframboð þeirra er ólíkt og vegna mismunandi staðsetningar þeirra á landinu. Úrtakið var 

hentugleikakennt og voru þátttakendur af báðum kynjum. Þá var misjafn kynjahlutfall á 

meðal þátttakenda en alls tóku 93 karlar þátt í rannsókninni en 207 konur. Flestir þátttakendur 

voru á aldrinum 21-25 ára. Dreifni þátttakenda var lítil þar sem áberandi flestir voru 

nemendur frá Háskólanum á Akureyri og því næst frá Háskólanum í Reykjavík. Því ber að 

taka öllum niðurstöðum rannsóknarinnar með fyrirvara þar sem dreifðara úrtak myndi 

endurspegla þýðið á áreiðanlegri hátt.  

                                                             
5 Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka A 
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6.4 Framkvæmd 

Undirbúningur á rannsókninni hófst í byrjun janúar árið 2011. Að upplýsingaöflun lokinni 

var hafist handa við að útbúa spurningalista. Ákveðið var að leggja spurningalistann fyrir í 

formi vefkönnunar og krækja var send í tölvupósti á úrtakið. Spurningalistinn samanstóð af 

alls 19 spurningum sem könnuðu viðhorf og bakgrunn þátttakenda. Einnig voru nokkrar 

opnar spurningar þar sem þátttakendur voru meðal annars spurðir um þætti tengda áhrifaþátta 

á flutninga á milli landa. Spurningarnar innihéldu mismunandi tegundir kvarða, 12 spurningar 

innihéldu svarmöguleika á nafnkvarða, fimm þeirra svarmöguleika á raðkvarða og 

svarmöguleikar tveggja spurninga voru á jafnbilakvarða. Spurningalistanum var skipt niður í 

tvo hluta, fyrri hlutinn samanstóð af efnislegum spurningum, spurningar 1-11, en seinni 

hlutinn, spurningar 12-19, innihélt bakgrunnsspurningar.  

Fyrstu fjórar spurningarnar voru ætlaðar öllum þátttakendum. Spurningum fjögur og sex var 

ætlað að afmarka þá þátttakendur sem höfðu meira vægi í rannsókninni vegna þess að 

möguleiki var á að þeir hygðust flytja úr landi. Spurning fjögur var: „Telur þú að þú munir fá 

starf á Íslandi að grunnámi loknu þar sem þú getur nýtt námið þitt?“. Þeir þátttakendur sem 

svöruðu spurningunni játandi voru beðnir um að fara beint í seinni hluta könnunarinnar sem 

innihélt bakgrunnsspurningar. Í spurningu sex var spurt: „Ert þú nú þegar búin/n að ákveða 

að flytja frá Íslandi að grunnámi loknu?“ Þeir þátttakendur sem svöruðu þessari spurningu 

neitandi voru einnig beðnir um að fara beint í seinni hluta könnunarinnar og svara 

bakgrunnsspurningum. Þátttakendur fengu þau fyrirmæli að merkja aðeins við einn 

svarmöguleika við hverri spurningu nema annað væri sérstaklega tekið fram. Eftir að 

könnunin hafði verið var lögð fyrir voru svör þátttakenda sótt af vefsíðu sem hýsti 

spurningalistann og þau flutt sjálfvirkt inn í tölfræðiforritið SPSS. Svör þátttakenda voru 

nafnlaus og órekjanleg. Þar voru gögnin flokkuð og greind til að draga fram helstu 

niðurstöður. Svörun við opnum spurningum var góð og vegna þess mátti sjá áreiðanlegri 

niðurstöður.  
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7 Niðurstöður 

 

Skipta má niðurstöðunum hér á eftir í þrennt. Fyrst verður farið yfir niðurstöður 

bakgrunnsspurninga í máli og myndum. Þar á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður í 

tengslum við tilgátur rannsóknarinnar og að lokum verður farið yfir aðrar áhugaverðar 

niðurstöður. 

7.1 Bakgrunnsspurningar 

Úrtak rannsóknarinnar var 880 manns og fengust svör frá 304 nemendum sem svarar til 

34,5% svarhlutfalls. Dreifing þátttakenda milli skólanna sem tóku þátt var nokkur. Næstum 

helmingur þeirra sem svöruðu könnuninni voru nemendur við Háskólann á Akureyri en 

þriðjungur voru nemendur við Háskólann í Reykjavík. Háskólinn á Bifröst var með lágt 

svarhlutfall en það skýrist ef til vill af því að brautskráning nemenda úr grunnnámi við þann 

háskóla fer einnig fram á haustin. Þar að auki var nemendafjöldi við Háskólann á Bifröst 

aðeins 554 nemendur haustið 2010 miðað við 2.834 við Háskólinn í Reykjavík og 13.619 við 

Háskóla Íslands (Hagstofa Íslands, 2011a). Þó var svarhlutfall á meðal nemenda úr Háskóla 

Íslands einnig lágt en könnunin var send á tæplega 300 nemendur innan skólans. Skiptinguna 

má sjá betur á mynd 10, en þar sést að 16% svara bárust frá Háskóla Íslands sem samsvarar 

aðeins 48 þátttakendum af þeim 304 sem tóku þátt í könnuninni.  

 

Mynd 10. Skipting þátttakenda eftir háskólum 
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Þátttakendur voru beðnir um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum þar sem meðal annars 

var spurt um kyn, aldur, hjúskaparstöðu og launakröfur. Kynjahlutfall þátttakenda var ójafnt 

en 31% þeirra voru karlar en 69% konur, eins og kemur fram á mynd 11. Getur þessi munur 

að einhverju leyti skýrst á því að hlutfall kvenna í háskólanámi er mun hærra en karla 

(Hagstofa Íslands, 2011a) þó að fleiri skýringar hljóti að koma til. 

 

Mynd 11. Kynjaskipting þátttakenda    

 

Aldursdreifing var misjöfn eins og sjá má á mynd 12. Stærsti hluti þátttakenda var á 

aldursbilinu 21 – 25 ára, eða 39%. Samkvæmt Hagstofu Íslands eru flestir nýnemar á 

aldursbilinu 20-22, en haustið 2008 voru 1.785 nýnemar skráðir á því aldursbili af rúmlega 

3.500 nýnemum við háskóla landsins (Hagstofa Íslands, e.d.-j). Því má ætla að þessi 

aldursdreifing geti talist eðlileg þar sem algengasti aldur við upphaf háskólagöngu er á bilinu 

21-25 ára. 
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Mynd 12. Aldursskipting þátttakenda 

 

7.2 Efnislegar spurningar 

7.2.1 Tilgáta 1  

Í spurningu sex var spurt hvort þátttakendur væru nú þegar búnir að ákveða að flytja frá 

Íslandi að grunnnámi loknu. Alls svöruðu 174 þessari spurningu en rúmlega helmingur 

svaraði henni neitandi. Þá sagðist lítill hluti þátttakenda vera óviss. Skiptinguna má sjá nánar 

á mynd 13. 

 

Mynd 13. Þátttakendur sem hafa ákveðið að flytja frá Íslandi að námi loknu 
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Því næst var spurt hvort þeir sem voru nú þegar búnir að ákveða að flytja frá Íslandi væru á 

leið í nám eða ekki. Eins og sjá má á mynd 14 skiptust svörin mjög jafnt og næstum til 

helminga. 

 

Mynd 14. Hlutfall þátttakenda sem ætla erlendis í nám 

 

Ekki var nein afmörkun á vali þátttakenda til hvaða lands þeir hygðust flytja og var svörum 

þeirra safnað saman eftir heimsálfum, sjá mynd 15.  

 

Mynd 15. Algengustu áfangastaðir þátttakenda 
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Flestir þeirra sem höfðu þegar ákveðið að flytja af landi brott hugðust flytja til hinna 

Norðurlandanna. Evrópa fylgdi þar næst á eftir en um það bil þriðjungur ætlaði að flytja 

þangað. Þessi niðurstaða ýtir undir það sem áður hefur komið fram um hvernig fjarlægð getur 

virkað sem aðdráttarþáttur. Því minni fjarlægð frá upprunalandi til viðtökulands, því meiri 

líkur á flutningi til þess lands (McConnell, 2009). Þá er nokkuð einfaldara að flytja til 

Norðurlandanna og landa í Vestur og Mið-Evrópu bæði vegna nálægðar og vegna þess að 

Íslendingar eru aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu (EES). Engir samningar eru í gildi milli 

Íslands og ríkja í Norður-Ameríku um frjálsa fólksflutninga milli landanna, því má gera ráð 

fyrir því að erfiðara sé um vik hvað varðar flutning til þeirra landa. Þó er fólki heimilt að 

ferðast þangað hyggjist það stunda nám.  

Þátttakendur sem sögðust nú þegar vera búnir að ákveða að flytja frá Íslandi voru spurðir 

hvað vægi þyngst í þeirri ákvörðun. Algengustu áhrifaþættirnir voru menntun og meira 

námsframboð erlendis, bágt efnahagsástand á Íslandi og auknir atvinnumöguleikar erlendis.  

7.2.2 Tilgáta 2 

Spurt var um hjúskaparstöðu þátttakenda en stærsti hluti þeirra var í sambúð. Dreifingu 

svaranna má sjá á mynd 16.  

 

Mynd 16. Hlutfall þátttakenda með eða án maka 
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þeir ættu maka eða ekki (Kíkvaðrat(1, N=158) = 0,736, p = 0,391). Af þeim sem sögðust nú 

þegar vera búnir að ákveða að flytja frá Íslandi átti meirihlutinn maka. Niðurstöðurnar má sjá 

nánar á mynd 17.  

 

Mynd 17. Hlutfall þátttakenda sem eru búnir að ákveða að flytja út frá hjúskaparstöðu 

 

Þessi niðurstaða er í mótsögn við þá fræðilegu kenningar sem áður hefur verið fjallað um 

þess efnis að einstaklingar sem eiga maka séu ólíklegri til flytja á milli landa (McConnell, 

2009).  

7.2.3 Tilgáta 3 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir ættu barn eða börn. Svör við þessari spurningu skiptust 

næstum því jafnt en þó átti meirihluti þátttakenda barn eða börn eins og sjá má á mynd 18. 

31,2% 

24,5% 

68,8% 

75,5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Með maka Án maka

H
lu

tf
a
ll

 s
v
a
ra

 

Já

Nei



 

39 

 

 

Mynd 18. Skipting þátttakenda eftir því hvort þeir ættu börn eða ekki 

 

Kannað var hvort munur væri á svörum þátttakenda þegar spurt var hvort þeir væru nú þegar 

búnir að ákveða að flytja frá Íslandi að námi loknu eftir því hvort þeir ættu börn. Niðurstöður 

prófunar sýndu að marktækur munur (Kíkvaðrat(1, N=157) = 4,474, p = 0,034) var á svörum 

þátttakenda. Fæstir voru nú þegar búnir að ákveða að flytja frá Íslandi að grunnnámi loknu, 

burtséð frá því hvort þeir ættu börn eða ekki. Þá mátti glögglega lesa úr niðurstöðunum að 

þeir sem áttu börn voru síður búnir að taka ákvörðun um að flytjast milli landa. 

Niðurstöðurnar má sjá á mynd 19. 

 

Mynd 19. Hlutfall þeirra hafa tekið ákvörðun um brottflutning út frá því hvort þeir eiga börn 
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7.2.4 Tilgáta 4 

Tvær spurningar voru settar fram til þess að finna út hversu lengi þátttakendur hygðust dvelja 

erlendis og hvort þeir hygðust flytja aftur til Íslands að útlandadvöl lokinni. Rétt rúmlega 

helmingur taldi að hann myndi dvelja erlendis í eitt til þrjú ár. Tæplega 24% reiknuðu með 

því að dvelja erlendis í fjögur til sex ár. Þá voru rúmlega 14% svarenda sem töldu að þeir 

myndu dvelja erlendis lengur en í 10 ár. Því næst voru þátttakendur spurðir hversu líklegt eða 

ólíklegt þeir teldu að þeir myndi flytja aftur til Íslands eftir að hafa dvalið erlendis. 

Samkvæmt Faini (2006) eru þeir sem verja lengri tíma erlendis ólíklegri til að snúa aftur heim 

til upprunalands. Dreifingu svaranna má sjá á mynd 20. 

 

Mynd 20. Líkur á að þátttakendur flytji aftur til Íslands eftir dvöl erlendis 
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7.3 Aðrar niðurstöður 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir hvort þeir teldu að þeir myndu fá starf á Íslandi, að 

grunnnámi loknu, þar sem þeir gætu nýtt námið sitt. Tæpur helmingur svaraði spurningunni 

játandi en 22% neitandi.  

Munur reyndist vera á svörum þátttakenda (Kíkvaðrat(6,N=296) = 19,655, p = 0,003) eftir 

því við hvaða háskóla þeir stunduðu nám. Fleiri nemendur við Háskóla Íslands og Háskólann 

í Reykjavík töldu að þeir ættu eftir að fá starf á Íslandi að námi loknu heldur en þeir sem eru 

við nám við háskóla á landsbyggðinni. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 21.  

 

Mynd 21. Munur á svörum þátttakenda til atvinnumöguleika eftir háskólum 
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Strax í kjölfarið voru þátttakendur spurðir hversu líklegt eða ólíklegt þeim þætti að 

efnahagsástandið ætti eftir að eflast á næstu fimm árum. Svörin voru á þá leið að 64% 

þátttakenda fannst mjög eða frekar líklegt að ástandið myndi eflast. 
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8 Umræður 

 

Fyrst og fremst ber að vekja athygli á því að skortur er á gögnum varðandi þekkingarflótta frá 

Íslandi og er höfundum ekki kunnugt um að áður hafi verið gerðar rannsóknir þar að lútandi. 

Ekki hefur verið haldið utan um af opinberum stofnunum hvaða ástæður liggja að baki þegar 

einstaklingar flytja frá Íslandi, hvort heldur er atvinnustaða, menntun eða hjúskaparstaða 

einstaklinganna. Því verður ekki komist hjá því að styðjast við þá fræðilegu umfjöllun á 

flutningum milli landa og þekkingarflótta sem fjallað var um fyrr í þessu verkefni. Þar að 

auki eru ályktanir dregnar út frá niðurstöðum rannsóknar þeirrar sem gerð var í tengslum við 

verkefnið. Þá reyndist erfiðleikum bundið að fá leyfi til að leggja könnunina fyrir í einstaka 

háskólum. Lágt svarhlutfall er áhyggjuefni því með hærra svarhlutfalli hefði ef til vill mátt 

draga fleiri og áreiðanlegri ályktanir.  

Upp úr síðustu aldamótum og fram til ársins 2008 einkenndist íslenskt atvinnulíf og 

samfélagið í heild af miklum uppgangi. Offramboð var á atvinnu, hagstætt gengi íslensku 

krónunnar gerði það að verkum að kaupmáttur Íslendinga var í hæstu hæðum og tækifærin 

virtust óendanleg. Aðdráttarþættir hér á landi voru sterkir og erlent vinnuafl flykktist til 

landsins með það í huga að njóta góðs af góðærinu sem ríkti. Íslenskar aðstæður breyttust á 

svipstundu haustið 2008 þegar efnahagshrunið reið yfir landið af fullum þunga. Góðærinu var 

lokið og landsmenn bjuggu við nýjan veruleika. Fjöldauppsagnir, niðurskurður, gengishrun 

og samdráttaraðgerðir voru orð sem áttu eftir að einkenna næstkomandi ár.  

Fljótlega bárust fregnir af betri tækifærum erlendis, og þá helst á hinum Norðurlöndunum, og 

fólksflótti hófst. Árið 2009 var tala brottfluttra mun hærri en tala aðfluttra (Hagstofa Íslands, 

e.d.-d). Það er þróun sem hefur verið viðvarandi undanfarin þrjú ár og það er alls óvíst, hvort 

og hvenær dregur úr brottflutningi frá landinu. Þó hefur jafnvægi verið spáð árið 2012. 

Þekkingarflótti á sér stað þegar vel menntaðir einstaklingar flytja úr landi og það þótti því 

markvert að kanna fyrirætlanir útskriftarnemenda í grunnnámi við íslenska háskóla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að nemendur sem útskrifast úr grunnnámi á vorönn 

2011 eru allflestir sammála um að efnahagsástandið á Íslandi sé slæmt um þessar mundir. 

Þetta kemur ekki á óvart þar sem efnahags- og atvinnulífið hefur tekið breytingum til hins 

verra frá því sem þekktist hérlendis fyrir efnahagshrunið. Atvinnuleysi mælist nú 7,8% 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a).  
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Rétt tæplega helmingur allra þátttakenda í rannsókninni taldi að þeir myndu fá starf á Íslandi 

að grunnnámi loknu, þar sem þeir geta nýtt námið sem þeir eru í þann mund að ljúka. Munur 

var á svörum þátttakenda eftir því við hvaða háskóla þeir stunduðu nám. Nemendur við 

háskóla á höfuðborgarsvæðinu töldu líklegra að þeir fengju vinnu á Íslandi að námi loknu en 

nemendur við háskóla á landsbyggðinni. Erfitt er að segja nákvæmlega til um ástæður á 

þessum mun á viðhorfum nemenda eftir landssvæðum en líklega eru atvinnumöguleikar meiri 

á höfuðborgarsvæðinu en utan þess. Einnig er starfssemi meirihluta fyrirtækja í Reykjavík og 

nágrenni en samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.-k) voru rúmlega 15 þúsund launagreiðendur 

skráðir á höfuðborgarsvæðinu árið 2005 af rúmlega 26 þúsund alls. 

Áhugavert væri að kanna hvort munur sé á viðhorfum nemenda eftir deildum háskólanna. 

Gæti það reynst tilvalið viðfangsefni frekari rannsókna. 

Þá er athyglisvert að sjá hvaða skýringar lágu að baki hjá þeim sem höfðu nú þegar ákveðið 

að flytja frá Íslandi að námi loknu. Jafnræði var meðal þeirra sem sögðu frekari menntun 

liggja að baki flutningunum og þeirra sem stefndu að því að fara til útlanda vegna betri 

atvinnutækifæra og betra efnahagsástands. Ljóst er að fyrsta tilgáta rannsakenda stóðst ekki 

en hún var: „Þeir sem hafa nú þegar ákveðið að flytja frá Íslandi eru í leit að 

atvinnutækifærum fremur en í leit að áframhaldandi námi“. Mjög fáir ætluðu að flytja til 

útlanda á vit ævintýra eða sér til skemmtunar. Þar sem ekki eru til staðar upplýsingar um þær 

ástæður sem legið hafa að baki brottflutningum frá Íslandi fyrir efnahagshrunið er ómögulegt 

að segja til um hvort núverandi ástæður séu aðrar en þá voru. Ef til vill má draga þá ályktun 

að menntun sé ávallt ein meginástæða fyrir brottflutningi meðal nýútskrifaðra nemenda úr 

grunnnámi, ekki síst vegna síaukinna krafna samfélagsins um framhaldsmenntun. Telja má 

þó líklegt að staða íslenska efnahagslífsins virki sem öflugri þrýstiþáttur á brottflutning, nú 

frekar en áður. Úr niðurstöðum rannsóknarinnar má glögglega sjá að þættir á borð við betri 

lífskjör og aukin atvinnutækifæri vega þyngra í ákvörðunum fólks heldur en hærri tekjur í 

krónum talið. Með betri lífskjörum er t.d. átt við öflugra leikskólakerfi, annað efnahagslegt 

umhverfi og aukin tækifæri af ýmsum toga. 

Eins og komið hefur fram í fræðilegri umfjöllun er gjarnan bent á að fjölskylduhagir hafi 

áhrif á brottflutninga en svo virðist sem raunin sé önnur meðal útskriftarnemenda á Íslandi. 

Greinilega kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar sem framkvæmd var af höfundum að 

hjúskaparstaða hafði ekki merkjanleg áhrif á ákvörðun úrtaksins varðandi brottflutninga eins 

og talið var áður en rannsóknin var gerð. Því er annarri tilgátu rannsakenda hafnað sem var: 

„Þeir sem eru án maka eru líklegri til að flytja frá Íslandi en þeir sem eiga maka“. Því má 
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álykta að útskriftarnemendur við íslenska háskóla setji ekki fyrir sig að flytjast búferlum 

ásamt maka, ef til vill vegna þess að þeir sjá fram á að geta heimsótt Ísland reglulega. Helstu 

áfangastaðir nemendanna voru einmitt lönd sem eru tiltöluega nálægt Íslandi. Sé þetta raunin, 

getur það talist jákvætt fyrir Ísland til lengri tíma. Eins og áður hefur verið nefnt þá eru þeir 

sem flytjast langt frá upprunalandi sínu gjarnari á að missa tengslin við landið og eru 

jafnframt ólíklegri til að snúa aftur.  

Aftur á móti höfðu börn áhrif á svör þátttakenda en munur var á svörum fólks eftir því hvort 

það átti börn eða ekki. Því stóðst þriðja tilgátan, sem er : „Þeir sem hafa nú þegar ákveðið að 

flytja frá Íslandi að námi loknu eru barnlausir“. Þessi niðurstaða er í takt við fræðilega 

umfjöllun þar sem fjallað er um að einstaklingar sem eiga börn eigi erfiðara með að taka 

ákvörðun um að flytjast búferlum milli landa, sér í lagi vegna þess kostnaðar sem 

flutningunum fylgir. Það kom höfundum nokkuð á óvart að sömu þættir höfðu ekki áhrif á 

ákvarðanir útskriftarnemenda í svipuðum mæli og bent hefur verið á í fræðilegri umfjöllun 

um þekkingarflótta. Kann það að stafa af því að áfangastaðir langflestra sem ætluðu að flytja 

frá Íslandi voru innan Evrópu. Eins og áður hefur verið fjallað um hafa verið settar fram 

kenningar þess efnis að fjarlægð sé einn af aðaláhrifaþáttum í umfangi og tilvist 

fólksflutninga.  

Þá ber að staldra við þá staðreynd að rétt rúmlega helmingur þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni töldu annað hvort að þeir myndu ekki fá starf á Íslandi að námi loknu eða voru 

óvissir. Hvaða ályktun má draga af þessari niðurstöðu? Ef til vill skortir útskriftarnemendur 

þekkingu á íslensku atvinnulífi og vita því ekki við hverju er að búast þegar þeir hyggjast fara 

út á vinnumarkaðinn. Sömuleiðis kemur til greina að nemendur þekki vel hvaða möguleikar 

standa til boða að loknu námi og telja sig vita að atvinnutækifæri séu takmörkuð. Sé raunin 

sú, gæti Ísland átt á hættu að missa hluta nýútskrifaðra nemenda úr landi, þó erfitt sé að draga 

ályktun um hversu margir snúi aftur. Þar með getur íslenskt samfélag átt á hættu að verða af 

sérhæfingu þeirra sem flytja á brott og tapað í þeim skilningi þeirri fjárfestingu sem lögð 

hefur verið í hvern og einn nemanda. Tengja mætti þessar niðurstöður við þá aðdráttaþætti 

sem nefndir hafa verið áður. Auknir atvinnumöguleikar í viðtökulandi eins og Noregi er gott 

dæmi um þann þátt sem hefur áhrif á fólksflutninga og á móti geta skertir atvinnumöguleikar 

virkað sem þrýstiþáttur á Íslandi.  

Aftur á móti sýndi rannsóknin að nokkurrar bjartsýni gætir meðal útskriftarnemenda en flestir 

töldu líklegt að efnahagsástandið á Íslandi kæmi til með eflast á næstu fimm árum. Þessi 

niðurstaða getur haft mikilvæga þýðingu fyrir viðreisn landsins þar sem væntingar eru ein 
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undirstaða þess að koma hreyfingu aftur á hjól efnahagslífsins og ná fram efnahagsbata. 

Ennfremur má draga þá ályktun að flestir telja að íslenskt efnahagslíf eigi sér viðreisnar von. 

Þetta er í takt við það að meðal þeirra sem höfðu nú þegar ákveðið að flytja frá Íslandi, 

sögðust flestir ætla að dvelja erlendis í eitt til þrjú ár og flestir ætluðu að snúa aftur til Íslands 

að dvöl erlendis lokinni. Þar með stóðst fjórða tilgáta rannsakenda ekki en hún var: „ Þeir 

sem hafa nú þegar ákveðið að flytja frá Íslandi að námi loknu hyggjast ekki snúa aftur til 

Íslands að dvöl erlendis lokinni“. Þó ber að hafa í huga að 40% þátttakenda voru óvissir um 

hvort þeir myndu snúa aftur til Íslands, en erfitt er að segja til um hvort þetta hlutfall af 

útskriftarnemendum muni koma til með að snúa aftur heim eða ekki. Komi það til með að 

þróast sem svo að þeir ákveði að snúa ekki aftur, gæti það vissulega hafa neikvæðar 

afleiðingar í för með sér eins og komið hefur fram. Ákveði þeir hins vegar að koma aftur að 

dvöl erlendis lokinni og verði atvinnutækifæri til staðar, mun það vissulega stuðla að bata 

efnahagslífsins. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ekki sé yfirvofandi hætta á 

þekkingarflótta frá Íslandi á næstunni. Jákvætt hugarfar einkennir þá sem tóku þátt í 

rannsókninni og vonir eru bundnar við að efnahagsástand landsins fari batnandi innan næstu 

fimm ára. Engu að síður er erfitt að spá fyrir um umfang fólksflutninga til og frá landinu 

þegar fram líða stundir. Rætist ekki væntingar landsmanna um viðreisn íslensks efnahagslífs 

gæti þeim fjölgað enn frekar sem velja þann kostinn að freista gæfunnar annars staðar. Það 

væri því áhugavert að vera í þeirri aðstöðu að geta endurtekið rannsóknina að nokkrum árum 

liðnum og borið saman niðurstöðurnar. 
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9 Lokaorð 

Í verkefni þessu var fjallað um flutninga á milli landa út frá mannauði þar sem stuðst var við 

fyrirliggjandi gögn. Fjallað var um áberandi fólksflutninga sögunnar og þeir settir í samhengi 

við flutninga frá Íslandi í dag. Glögglega mátti sjá mynstur þrýsti- og aðdráttarþátta sem 

flestir hafa haldist óbreyttir í gegnum tímanna rás. Sýnt var fram á að fólksflutningar í 

miklum mæli geta verið áhyggjuefni fyrir upprunalönd og afleiðingarnar geta verið af 

margvíslegum toga. Áhersla var lögð á mikilvægi mannauðs í vexti og þróun landa og fjallað 

var um menntunarstig á Íslandi, sem hefur ekki verið talið hátt í samanburði við önnur 

Norðurlönd. Þó hefur aðsókn í háskóla aukist á undanförnum árum og því leiddar líkur að 

hærra menntunarstigi á Íslandi í framtíðinni.  

Umfjöllun um þekkingarflótta var þungamiðja verkefnisins en viðamiklar rannsóknir á 

viðfangsefninu hafa verið gerðar erlendis á undanförnum áratugum og ljóst er að 

þekkingarflótti hefur verið mönnum hugleikinn um langa hríð. Þá má nefna að mörgum þykir 

tímabært að leggja aukna áherslu á rannsóknir þekkingarflótta í tengslum við þróuð ríki en 

umfjöllunin hingað til hefur nær eingöngu náð til þróunarríkja. Engu að síður virðist að enn 

sem komið er, hafi íslenskir fræðimenn ekki gefið efninu mikinn gaum, en erfitt var að 

nálgast íslenskt efni um þekkingarflótta. Því beindist rannsókn okkar að því að reyna að varpa 

ljósi á fyrirætlanir útskriftarnemenda íslenskra háskóla. Þessir nemendur standa nú á 

tímamótum því senn líður að útskrift að loknu þriggja ára námi. Efnahagur Íslands hefur 

beðið mikla hnekki í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og standa nemendur nú frammi fyrir því 

að ákveða hvert stefnan skal tekin að loknu námi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að þekkingarflótti sé ekki yfirvofandi meðal útskriftarnemenda úr grunnnámi á næstunni. 

Nauðsynlegt er þó að koma upp gagnagrunni til að skrásetja megi flutninga fólks og þá sér í 

lagi hvaða menntun þeir búa yfir sem flytja til og frá landinu. Hagstofa Íslands vinnur nú að 

uppsetningu slíks gagnagrunns en með slíkum gagnagrunni mætti meta áhrif fólksflutninga 

með mun nákvæmari hætti. Niðurstöðurnar sýndu einnig að þrýsti- og aðdráttarþættir geta 

haft mismikil áhrif á einstaklinga en ljóst var að hjúskaparstaða hafði ekki þau áhrif á 

ákvarðanir þátttakenda sem búist var við í fyrstu. Athyglisvert var að sjá að þrátt fyrir 

neikvæða umfjöllun fjölmiðla um framtíðarhorfur Íslands voru þátttakendur rannsóknarinnar 

bjartsýnir á framtíð íslenska efnahagslífsins á komandi árum.  
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Viðauki A: Spurningalisti 

___________________________________________________________________________ 

Þessi spurningakönnun er hluti af BSc verkefni í viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. 

Tilgangur verkefnisins er að kanna mynstur fólksflutninga frá Íslandi. Spurningarnar eru 19 

talsins, vinsamlegast merkið bara við einn svarmöguleika nema annað sé tekið fram. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Hversu gott eða slæmt finnst þér efnahagsástandið á Íslandi um þessar mundir? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Mjög gott 

□ Frekar gott 

□ Hvorki gott né slæmt 

□ Frekar slæmt 

□ Mjög slæmt 

 

2. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að efnahagsástandið á Íslandi muni eflast á næstu 5 

árum?  

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Mjög líklegt 

□ Frekar líklegt 

□ Hvorki líklegt né ólíklegt 

□ Frekar ólíklegt 

□ Mjög ólíklegt 

 



 

55 

 

3.  Ert þú í starfi samhliða náminu?  

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

 

□ Já, í fullu starfi 

□ Já, í hlutastarfi 

□ Nei 

 

4. Telur þú að þú munir fá starf á Íslandi að grunnnámi loknu þar sem þú getur nýtt 

námið þitt? (Þá er átt við 100% starf) Ef já, vinsamlegast farðu beint í spurningu 12. 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 

 

5. Hversu miklar eða litlar líkur telur þú á því að þú munir þurfa að flytja frá Íslandi til 

að fá starf, að grunnnámi loknu, þar sem þú getur nýtt námið þitt? (Þá er átt við 100% 

starf) 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Mjög miklar 

□ Frekar miklar 

□ Hvorki miklar né litlar 

□ Frekar litlar 

□ Mjög litlar 
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6. Ert þú nú þegar búin/n að ákveða að flytja frá Íslandi að grunnnámi loknu? (Þá er átt 

við innan tveggja ára frá útskrift.) EF NEI, VINSAMLEGAST FARÐU BEINT Í 

SPURNINGU 12. 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 

 

7. Til hvaða lands ert þú búin/n að ákveða að flytja? 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Ert þú að fara erlendis til að fara í nám? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

 

□ Já, í grunnnám 

□ Já, í meistaranám 

□ Já, í doktorsnám 

□ Já, í annað nám 

□ Nei 

 

9. Hvaða þáttur vegur þyngst í ákvörðun þinni um að flytja til útlanda að námi loknu?  

Nefna má fleiri en einn þátt. 

 ____________________________________________________________________ 
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10. Í hversu mörg ár telur þú að þú munir dvelja erlendis? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Minna en 1 ár 

□ 1-3 ár 

□ 4-6 ár 

□ 7-10 ár 

□ Meira en 10 ár 

 

11. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú munir flytja aftur til Íslands eftir að hafa búið 

erlendis?  

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

 

□ Mjög líklegt 

□ Frekar líklegt 

□ Hvorki líklegt né ólíklegt 

□ Frekar ólíklegt 

□ Mjög ólíklegt 
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_______________________________________________________________ 

Þessi kafli snýr að bakgrunni þínum. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

12. Við hvaða háskóla stundar þú nám? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

 

□ Háskólann á Akureyri 

□ Háskólann á Bifröst 

□ Háskóla Íslands 

□ Háskólann í Reykjavík 

□ Listaháskóla Íslands 

 

13. Við hvaða deild stundar þú nám?  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt á línuna fyrir neðan. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

14. Hverjar eru launakröfur þínar að meðaltali á mánuði að grunnnámi loknu á Íslandi? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ 300.000 ísl. kr. eða minna 

□ 301.000 ísl. kr. – 400.000 ísl. kr 

□ 401.000 ísl. kr. – 500.000 ísl. kr. 

□ 501.000 ísl. kr. – 600.000 ísl. kr. 

□ 601.000 ísl. kr. – 700.000 ísl. kr. 

□ 701.000 ísl. kr. – 800.000 ísl. kr. 

□ 801.000 ísl. kr. eða meira 
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15. Myndir þú gera hærri launakröfur ef þú værir að vinna erlendis? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Já  

□ Nei 

□ Veit ekki 

 

16. Hver er hjúskaparstaða þín? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Einhleyp/ur 

□ Í sambúð 

□ Gift/ur 

□ Ekkja/ekkill 

 

17. Átt þú barn/börn? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Já  

□ Nei 

 

18. Hvert er kyn þitt?  

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ Karl 

□ Kona 
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19. Hver er aldur þinn? 

Merktu aðeins við einn svarmöguleika 

□ 20 ára eða yngri 

□ 21-25 ára 

□ 26-30 ára 

□ 31-35 ára 

□ 36-40 ára 

□ 41-45 ára 

□ 46 ára eða eldri 
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Viðauki B: Myndrænar niðurstöður úr spurningakönnuninni 

 

 

Spurning 1. Hversu gott eða slæmt finnst þér efnahagsástandið á Íslandi um þessar mundir? 

 

 

Spurning 2. Hversu líklegt eða ólíkegt telur þú að efnahagsástandið muni eflast á næstu 5 árum? 

 

2% 

13,80% 

61,50% 

22,70% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Frekar gott Hvorki gott né

slæmt

Frekar slæmt Mjög slæmt

F
jö

ld
i 

sv
a
ra

 í
 %

 

11% 

53% 

19% 
15% 

3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mjög líklegt Frekar líklegt Hvorki líklegt

né ólíkegt

Frekar ólíklegt Mjög ólíklegt

F
jö

ld
i 

sv
a
ra

 í
 %

 



 

62 

 

 

Spurning 3. Ert þú í starfi samhliða náminu? 

 

 

Spurning 4. Telur þú að þú munir fá starf á Íslandi að grunnnámi loknu þar sem þú getur nýtt námið þitt? 
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Spurning 9. Hvaða þáttur vegur þyngst í ákvörðun þinni um að flytja til útlanda að námi loknu? 
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Spurning 11. Hversu líklegt eða ólíkegt telur þú að þú munir flytja aftur til Íslands eftir að hafa búið erlendis? 

 

 

Spurning 15. Myndir þú gera hærri launakröfur ef þú værir að vinna erlendis? 
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Viðauki C: Keyrslur úr SPSS 

Hér má sjá niðurstöður úr tölfræðiprófum sem gerð voru í tölvuforritinu SPSS 

 

Keyrsla 1 
 

Krosskeyrsla á spurningu 6 (Ert þú nú þegar búin/n að ákveða að flytja frá Íslandi að grunnámi 

loknu?) og spurningu 16 (Hver er hjúskaparstaða þín?) 

 

Hver er hjúskaparstaða 

þín?  

Alls Án maka Með maka 

Ert þú nú þegar búin/n að 

ákveða að flytja frá Íslandi 

að grunnnámi loknu? (Þá er 

átt við innan tveggja ára frá 

útskrift.)  

Já Fjöldi 12 34 46 

% innan Hver er 

hjúskaparstaða þín? 

24,5% 31,2% 29,1% 

Nei Fjöldi 37 75 112 

% innan Hver er 

hjúskaparstaða þín? 

75,5% 68,8% 70,9% 

Alls Fjöldi 49 109 158 

% innan Hver er 

hjúskaparstaða þín? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Kíkvaðrat próf 

  Gildi  Frígráður 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-
Square 

0,736 1 0,391 

Fjöldi gildra 
tilvika 

158 
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Keyrsla 2 

 

Krosskeyrsla á spurningu 6 (Ert þú nú þegar búin/n að ákveða að flytja frá Íslandi að grunnnámi 

loknu?) og spurningu 17 (Átt þú barn/börn?) 

 

 
Átt þú barn/börn? 

Alls Já Nei 

Ert þú nú þegar búin/n að 

ákveða að flytja frá Íslandi 

að grunnnámi loknu? (Þá er 

átt við innan tveggja ára frá 

útskrift.) EF NEI, 

VINSAMLEGAST FARÐU 

BEINT Í SPURNINGU 12. 

Já Fjöldi 18 28 46 

% innan Átt þú barn/börn? 22,0% 37,3% 29,3% 

Nei Fjöldi 64 47 111 

% innan Átt þú barn/börn? 78,0% 62,7% 70,7% 

Alls Fjöldi 82 75 157 

% innan Átt þú barn/börn? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Kíkvaðrat próf 

  Gildi  Frígráður 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-
Square 

4,474 1 0,034 

Fjöldi gildra 
tilvika 

157 
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Keyrsla 3 

 
Krosskeyrsla á spurningu 4 (Telur þú að þú munir fá starf á Íslandi, að grunnnámi loknu, þar sem þú 

getur nýtt námið þitt? (Þá er átt við 100% starf)) og spurningu 12( Við hvaða háskóla stundar þú 

nám?) 
 

  

Við hvaða háskóla stundar þú nám? 

Alls 
Háskólann 
á Akureyri 

Háskólann 
á Bifröst 

Háskóla 
Íslands 

Háskólann í 
Reykjavík 

Telur þú að þú 
munir fá starf á 
Íslandi, að 
grunnnámi loknu, 
þar sem þú getur 
nýtt námið þitt? (Þá 
er átt við 100% 
starf)  

Já Fjöldi 55 7 28 55 145 

% innan 
Við hvaða 
háskóla 
stundar þú 
nám? 

39,3% 38,9% 58,3% 61,1% 49,0% 

Nei Fjöldi 40 2 12 12 66 

% innan 
Við hvaða 
háskóla 
stundar þú 
nám? 

28,6% 11,1% 25,0% 13,3% 22,3% 

Veit ekki Fjöldi 45 9 8 23 85 

% innan 
Við hvaða 
háskóla 
stundar þú 
nám? 

32,1% 50,0% 16,7% 25,6% 28,7% 

Alls Fjöldi 140 18 48 90 296 

% innan 
Við hvaða 
háskóla 
stundar þú 
nám? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Kíkvaðrat próf 

  Gildi  Frígráður 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-
Square 

19,655 6 0,003 

Fjöldi gildra 
tilvika 

296 

    

 

 

 

 


