
Inngangur 

,,Ég held að þetta sé lokað samfélag, ég held það, ég hef oft spáð í þetta því ég hef heyrt 

svo marga tala um þetta, að það sé erfitt að komast hérna inn í hópana og ... til dæmis, 

minn vinkonuhópur hefur ekki verið að taka inn nýja eða þannig, skilurðu það er mjög 

sérstakt ef að svo er“ 

,,Mér finnst ... hafa lagast hér eftir að Bónus kom að kaupa inn til heimilisins. Því nú 

þegar maður fer til Akureyrar eða Reykjavíkur þá getur maður bara verið að ,,tjilla“ 

þar í staðinn fyrir að eyða einhverjum klukkutímum í að fara í Bónus og kaupa fyrir 

næstu mánuði“ 

,,Ég er enginn virkjunarsinni en ég er ekkert að hlaupa af mér rassinn fyrir eitthvað sem 

ég hef ekkert að segja um, skilurðu, eða get ekki breytt neinu en [...]þetta gerði 

náttúrulega hérna helling fyrir svæðið [...] maður getur ekkert neitað því,, 

 

Tilvitnanirnar þrjár hér fyrir ofan koma frá þremur viðmælendum mínum og lýsa 

áhugaverðum þemum sem komu fram í þessari rannsókn. Í fyrsta lagi orðræðu um lokað 

samfélag sem er ekki reiðubúið til að taka opnum örmum á móti nýju fólki. Í öðru lagi þema 

sem lýsir atburði sem breytti daglegu lífi kvenna á Austurlandi og virðist hafa verið 

mikilvægari en atvinnutilboð í álveri eða nýbyggingar húsnæðis. Hvorugt þessara þema 

snertir á beinan hátt stórframkvæmdirnar nema einhver vilji halda því fram að Bónus og 

Krónan hefðu ekki opnað á Austurlandi nema vegna þeirra. Þriðja tilvitnunin lýsir afstöðu 

viðmælenda minna almennt til stóriðjuframkvæmdanna; þær voru hvorki með þeim né né á 

móti því framkvæmdirnar snertu þær lítið en þær sáu breytingar sem urðu í kjölfarið í 

umhverfinu. 

 

Í mars árið 2003 tókust samningar um orkusölu til álvers Fjarðaáls Alcoa í Reyðarfirði og 

hófust þar með stærstu framkvæmdir í sögu landsins. Stórframkvæmdatíminn stóð hæst um 

og yfir miðjan síðasta áratug, frá 2005 til 2007, og var þetta tímabil hreyfingar og breytinga í 

austfirsku samfélagi. Meðan á framkvæmdum stóð fjölgaði mjög íbúum á svæðinu sem hafði 

búið við fólksfækkun frá 1990 og ýmsar breytingar áttu sér stað t.d. hvað varðaði þjónustu, 

húsnæði var endurnýjað og ný atvinnugrein sem bauð rúmlega 400 störf kom fram. Ekki voru 

allir á eitt sáttir um þessa stærstu framkvæmd Íslandssögunnar og mótmælt var reglulega allt 

fram á síðasta dag þegar kom að því að fylla lónið við stíflustæðið af vatni. Það var hins vegar 



leynt og ljóst einn megintilgangur framkvæmdanna að snúa við stöðnun byggðarinnar á 

Austurlandi og hleypa nýju lífi í atvinnuhætti sem voru að mestu bundnir við sjávarútveg á 

fjörðunum og landbúnað og þjónustu á Héraði. Þeirri hugmynd var haldið á lofti að vinna í 

álveri myndi henta báðum kynjum (,,Kvennadagur“, 2006) og einnig yrðu til fjölmörg afleidd 

störf sem ekki væru síður hentug fyrir konur en karla (,,Kvennadagur“, 2004). Austurland eins 

og önnur landsbyggðarsvæði utan Akureyrar bjuggu við þá staðreynd að konur voru færri en 

karlar, sérstaklega ungar konur. Því var sérstaklega rætt um kvennastörf og því jafnvel haldið 

fram að jafnmörg kvennastörf yrðu til og karlastörf (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005). 

Byggingartímabilið var hins vegar ‚karlastarfatímabil‘ því körlum á aldrinum 18-45 ára 

fjölgaði um í kringum 2000 á Austurlandi og var um 80% þeirra erlent vinnuafl (Þórður Ingi 

Guðmundsson, 2011).  

 

Árið 2009 voru tvö ár frá því að álverið tók formlega til starfa og hægt var að tala um að 

samfélagið væri að falla aftur í eðlilegar skorður. Það er að segja, hreyfing á fólki og 

flutningar inn og út af svæðinu höfðu minnkað, fyrirtæki sem höfðu bólgnað út eða verið 

stofnuð á framkvæmdatímanum höfðu komið starfssemi sinni í eðlilegt horf og svo framvegis. 

Á þeim tímapunkti ákvað Tengslanet austfirskra kvenna (TAK) að láta gera úttekt á stöðu 

kvenna á Austurlandi m.a. með tilliti til þess hverju framkvæmdirnar og breytingarnar sem 

þeim fylgdu hefðu skilað konum á svæðinu. Sú úttekt er upphaf þessarar rannsóknar sem hér 

er kynnt. TAK er félagsskapur sem hefur það að markmiði að efla og styrkja tengsl kvenna á 

Austurlandi. Hlutverk þess er að sameina konur á Austurlandi, efla samstöðu þeirra, þekkingu 

og samstarf, auk þess sem unnt er að styrkja hagsmuni kvenna og efla konur persónulega og á 

hverjum þeim vettvangi sem þær kjósa, eða hafa kosið að hasla sér völl (TAK, 2009). 

 

Ákveðið var að vinna að rannsókn sem fangaði rödd kvenna á Austurlandi og þess vegna 

var valið að styðjast við rannsóknaraðferðir eigindlegra rannsókna og sjónarhorn femínískrar 

félagsfræði til að leitast við að skilja þá reynslu og merkingu sem einstaklingar leggja í líf sitt 

og aðstæður. Rannsóknarverkefninu er ætlað að bera kennsl á stöðu og viðhorf austfirskra 

kvenna til ýmissa þátta í nærsamfélagi þeirra svo sem þjónustu og almennra lífsskilyrða meðal 

annars með tilliti til þeirra atvinnuháttabreytinga sem áttu sér stað með tilkomu stóriðju. Með 

stöðu er átt við stöðu kvenna á vinnumarkaði í stærra samhengi svo sem menntunarstöðu, 

tækifæri til menntunar, atvinnu og atvinnutækifæri. Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á 

austfirskra framkvæmdatímabilinu og afleiðingum þess en aðeins lítill hluti þeirra er 

kyngreindur. Meðal annars vann Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri 



(RHA) níu rit sem fjalla um samfélagsáhrif framkvæmdanna. Þessum rannsóknum ásamt 

öðrum eru gerð skil í kafla tvö. 

 

Í rannsókninni var um greiningu og úrvinnslu þrenns konar gagna að ræða. Í fyrsta lagi 

úrvinnslu tölulegra gagna frá Hagstofu Íslands og öðrum aðilum sem halda utan um slíkar 

upplýsingar til að kortleggja stöðu austfirskra kvenna. Þarna er átt við upplýsingar um 

mannfjöldatölur, kynskiptingu starfa og menntunarstöðu. Í öðru lagi fór fram greining viðtala 

úr gagnasöfnun RHA frá árunum 2004, 2007 og 2009 og í þriðja lagi voru aðalgögn þessa 

verkefnis sem aflað var með viðtölum við fjórtán austfirskar konur. Í þeim hluta 

rannsóknarinnar var lögð áhersla á að fanga rödd austfirskra kvenna gegnum viðtöl og 

rýnihópa. Velt var upp spurningum um hvernig væri að búa á Austurlandi, hvaða styrkleika 

væri þar að finna og framtíðarsýn. Einnig var spurt um viðhorf þeirra til ýmissa þátta í 

samfélaginu svo sem þjónustu og menntunarmöguleika. Auk þessa var einnig sjónum beint að 

því hvort samþætting kynjasjónarmiða hefði verið höfð að leiðarljósi við stefnumótun 

framkvæmdanna eða í framtíðarsýn opinberra aðila fyrir landshlutann. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær; annars vegar: 

 

Hverju hefur álver á Austurlandi breytt fyrir konur sem þar búa? 

 

og hins vegar: 

  

Hvert er  viðhorf austfirskra kvenna til búsetu á svæðinu m.t.t. ýmissa þátta í 

nærumhverfinu?  (Hvernig er að búa á Austurlandi?) 

 

Rannsóknin er mikilvægt innlegg til að varpa ljósi á stöðu kvenna á Austurlandi m.a. með 

tilliti til þeirra atvinnuháttabreytinga sem orðið hafa og er hagnýt viðbót við þær rannsóknir 

og gögn sem fyrirliggja.  Einnig getur rannsóknin nýst sem liður í því að styðja við og mæla 

fyrir sérstökum aðgerðum eða stuðningi við málefni kvenna er kunna að koma fram í 

rannsókninni.  Rannsóknir sem varða stöðu kvenna á landsbyggðinni skipta máli við 

stefnumótun og ákvarðanatöku bæði í heimahéraði og á landsvísu.  

Ritgerðin skiptist í 6 meginkafla sem hver hefur nokkra undirkafla auk inngangs og 

lokaorða. Í öðrum kafla er fjallað um íslenskar rannsóknir og gögn sem tengjast austfirska 

framkvæmdatímanum. En einnig eru kynntar aðrar íslenskar og erlendar rannsóknir sem 



tengjast stöðu kvenna í dreifbýli. Umfjöllun þriðja kafla nær yfir aðferðafræði og sjónarhorn 

rannsóknar þar sem einnig gerð er sérstök grein fyrir stöðu rannsakanda og siðferðilegum 

þáttum. Fjórði kaflinn fjallar um rannsóknaraðferðir, gagnaöflun og þátttakendur í 

rannsókninni. Niðurstöður rannsóknar eru kynntar í fimmta kafla sem skipt er í nokkra 

undirkafla sem hver tekur fyrir ákveðið þema eða þátt sem komu fram í gögnunum og er þeim 

fléttað saman við fræðileg sjónarmið rannsóknar Að lokum eru í sjötta kafla umræður þar sem 

niðurstöður eru teknar saman og rannsóknarspurningum svarað. Þá er fjallað um gildi 

rannsóknarinnar og hverju er ósvarað eða hvaða frekari spurningum rannsóknin hefur velt 

upp.  

 


