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Útdráttur 

Í eftirfarandi ritgerð er fjallað um misjöfn tækifæri fólks út frá kynjasjónarmiði, í ljósi búsetu í 

dreifbýli, atvinnuhátta og atvinnusköpunar með hliðsjón af aðkomu hins opinbera, ekki síst 

hvað snertir byggðastefnu og sértækar aðgerðir í atvinnumálum og viðhorf fólks til þeirra. Til 

að komast að sem fjölbreytilegustum viðhorfum um þessi efni var farin sú leið að gera 

eigindlega rannsókn og ræða við tíu einstaklinga með reynslu af atvinnurekstri á Vestfjörðum. 

Þeir voru spurðir um reynslu sína og viðhorf til aðgerða stjórnvalda og framtíðarsýn. Svör 

þeirra voru misjöfn, en óhætt er að fullyrða að nokkurrar tortryggni gætti meðal þeirra í garð 

stjórnvaldsaðgerða, þótt vissulega hefðu sumir haft hag af þeim. Flestum fannst best að 

treysta öðru fremur á sjálfa sig. Á þetta ekki síst við um konur, sem hafa rekið sig á að þær 

búa við önnur skilyrði en karlar þar sem hvers konar fyrirgreiðsla er annars vegar. Kemur 

þetta heim og saman við þá staðreynd að samþætting kynjasjónarmiða hefur í raun ekki verið 

notuð í opinberri stefnumótun í atvinnumálum í dreifbýli. 
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Abstract 

The following essay examines the difference in opportunities from a gender perspective, in 

respect of residence in rural areas, industries and creation of jobs, with regard to the 

involvement of the government, not least in terms of regional policy and specific actions in 

employment and attitudes towards these actions. To get as diverse views as possible on these 

matters a qualitative research was conducted and ten individuals with experience in business 

in the Westfjords in Iceland were interviewed. They were asked about their experiences and 

attitudes toward government action and their vision for the future. Their responses were 

varied, but it is safe to say that they were somewhat suspicious concerning regulatory actions, 

although some of them had benefitted from them. Most found it best to rely primarily on 

themselves. This applies especially to women, who have discovered that their conditions are 

different from those of men where facilitation is concerned. This is in accordance with the 

fact that gender mainstreaming has in effect not been put into use in public policy-making in 

employment in rural areas. 
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Formáli  

Ritgerðin er lokaverkefni í kynjafræði við Háskóla Íslands og er vægi hennar 40 einingar. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínum dr. Þorgerði Einarsdóttur fyrir stuðning og leiðbeiningar við 

gerð ritgerðarinnar. Án viðmælenda minna hefði ritgerðin aldrei orðið til og vil ég færa þeim 

sérstakar þakkir. Efnistök og útfærsla er mín og engra annarra. Þá vil ég þakka Ugga Jónssyni 

fyrir prófarkalestur og hvatningu við verkefnið. Ég vil tileinka Rúnari Árnasyni ritgerðina.  
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Inngangur  

Lífið er leikur, lífið er strit. Ef ég væri beðin um að lýsa lífinu á einfaldan hátt þá myndi ég 

lýsa því einhvern veginn svona. Líf okkar er margslungið en leikur og strit er þó töluverður 

partur af því hjá flestum. Öll verðum við að sjá okkur farborða og það gerum við flest með 

því að stunda vinnu. Það er síðan breytilegt hvort við vinnum hjá okkur sjálfum eða sækjum 

vinnu til annarra. Atvinna skiptir flesta miklu máli og þegar hún dregst saman, er lögð niður 

eða verulegar breytingar verða á henni, þá hefur það áhrif á líf fólks. Þegar atvinna er ekki 

lengur til staðar né möguleikar fólks til að skapa sér vinnu, er fátt til bjargar annað en að fara 

eitthvað annað og því haldast atvinna og búseta að miklu leyti í hendur.    

Það er eðlilegt að stjórnvöld á hverjum tíma hafi reynt að móta hvernig atvinna og byggð 

þróaðist í landinu. Þannig varð ekki til þéttbýli hér á landi í sama mæli og víðast annars staðar 

fyrr en mjög seint. Þar var vissulega um stýringu að ræða. Fólk stundaði landbúnað og 

sjósókn um allt land og sú stefna varð ofan á að svona skyldi það verða hér langt fram eftir 

tuttugustu öld. Þetta breyttist og byggð lagðist af í afskekktari sveitum og aðrar byggðir risu 

og urðu að þorpum, síðan að kaupstöðum og loks að borg.  

Atvinnuhættir breyttust, gamlir lögðust af og nýir urðu til. Fólk flutti sig um set en leikur 

og strit hélt áfram að vera hluti af tilverunni. Margir stóðu frammi fyrir því að finna sér annan 

samastað eða finna sér annað lífsviðurværi þar sem þeir bjuggu. Atvinnusköpun var allt sem 

þurfti til að lífið gæti haldi áfram í svipuðum skorðum og áður og búseta yrði tryggð. 

Byggðamynstur breyttist, fólk flutti af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Sumir tóku 

þátt í atvinnusköpuninni en aðrir fóru suður. Það á við um höfund þessarar ritgerðar. 

Það er rétt að gera nokkra grein fyrir mér og ástæðum þess að „atvinnusköpun í dreifbýli“ 

er viðfangsefni ritgerðarinnar. Ég er fædd og uppalin í sveit og stundaði sveitabúskap fram 

yfir þrítugt. Síðan lá leiðin til Reykjavíkur og þar aflaði ég mér menntunar en árið 2007 flutti 

ég aftur út á land vegna vinnu sem ég fékk þar. Eftir að þeirri vinnu lauk hóf ég aftur 

sveitabúskap og er því að sumu leyti stödd á sama stað í tilverunni og ég var fyrir rúmum 

tuttugu árum, nema að nú hef ég aflað mér háskólamenntunar og bætt við reynslu á 

vinnumarkaði sem launþegi og framkvæmdastýra.  

Á þeim árum sem ég bjó í sveit í fyrra skiptið var mikil umræða um hvernig hægt væri að 

auka fjölbreytni í atvinnulífi hinna dreifðari byggða. Þá voru settar á takmarkanir á 

framleiðslu í landbúnaði og sjávarútvegi, með setningu laga um kvóta í þessu greinum. Það 

kerfi er enn við lýði að nokkru eða öllu leyti. Ég var líka á þessum árum mjög virk í starfi 

Kvennalistans og hef lengi talið mig vera femínista. Sú reynsla ásamt áhuga mínum á 
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stjórnmálafræði og opinberri stjórnsýslu varð kveikjan að þessari ritgerð og efnistökum 

hennar. Ég hafði fram að því ýmist unnið hjá sjálfri mér eða sem launþegi á almennum 

vinnumarkaði. Þegar kom að vali á mastersverkefni kom mjög fljótt upp í hugann 

atvinnusköpun og þá sér í lagi í dreifbýli. Það er með atvinnusköpun eins og annað í 

samfélaginu, það er ekki víst að reynsla kvenna sé sú sama og karla, enda ber að hafa í huga 

að kynjakerfið er rótgrónasta yfirráðakerfi veraldar samkvæmt John Stuart Mill (Mill, 

1997:87).   
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1 Rannsóknarspurningar og uppbygging ritgerðar 

 

Rannsóknin fjallar um frumkvæði og atvinnumál í dreifbýli og hvernig þau horfa við konum 

annars vegar og körlum hins vegar. Þannig verður sjónum beint að stjórnvöldum og aðgerðum 

þeirra til atvinnuskapandi verkefna, umræðum um þær og viðhorfum fólks til þeirra. Í 

verkefninu verður leitast við að fá fram skoðanir fólks á atvinnu- og byggðamálum með 

hliðsjón af aðgerðum stjórnvalda. Rannsóknir sýna að konur eru fjölmennari en karlar meðal 

þeirra sem flytjast brott en engu að síður hafa atvinnuskapandi verkefni frekar miðast við 

karla en konur.  

Rannsóknin hófst á vormánuðum 2008. Þá var allt á fullri ferð í samfélaginu, og peningar 

virtust hvarvetna liggja á lausu. Ég var þá í starfi sem útheimti alla mína orku og þess vegna 

lagði ég frekari vinnu við rannsóknina til hliðar. Þegar aftur var farið af stað með rannsóknina 

veturinn 2012 var allt annar veruleiki í samfélaginu. Fyrir vikið breyttust áherslur nokkuð frá 

því sem upphaflega var ráðgert. Gögnum var safnað yfir tvö tímabil og efnistök ritgerðarinnar 

breyttust. Til að skilja eðli breytinga eftir hrun var talað tvisvar við þá viðmælendur sem talað 

hafði verið við árið 2008. Minni áhersla var á stjórnvöld og hvaða áætlunum þau væru að 

hrinda í framkvæmd og meiri áhersla á viðmælendur og hvernig þau litu á stöðu sína. 

Rannsóknarspurningar breyttu aðeins um stefnu og voru: 

1. Hver er stefna stjórnvalda í atvinnumálum í dreifbýli? Felst hún í sértækum aðgerðum 

og stuðningi við tilteknar atvinnugreinar eða almennri uppbyggingu byggðarlaga? Að hvaða 

marki hefur verið horft til mismunandi stöðu kynjanna við opinbera stefnumótun og 

framkvæmd hennar? 

2. Hver er reynsla fólks af atvinnusköpun í dreifbýli á Vestfjörðum? 

3. Hvernig sér það framtíðina fyrir sér í atvinnu- og byggðalegu tilliti? Sér það fyrir sér 

sértækar aðgerðir frekar en að hugað verði að uppbyggingu samfélagsins og hvernig það getur 

vaxið og dafnað á eigin forsendum? 

Atvinna er undirstaða mannlífs. Ef hún bregst er tilverunni kippt undan lífi fólks á 

viðkomandi stað. Það er mjög misjafnt hvað veldur því að slík staða kemur upp. En 

afleiðingarnar eru alltaf þær sömu: fólk fer og leitar sér annars lífsviðurværis. Þessi staða 

hefur komið upp á nokkrum stöðum hér á landi en fáar rannsóknir eru til á slíkum aðstæðum. 

Til að bregðast við atvinnusamdrætti reyna stjórnvöld oft á tíðum að fá fólk til að reyna fyrir 

sér með aðrar atvinnugreinar og hleypa þannig lífi í atvinnulífið á viðkomandi svæði. Oft er of 
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lítið gert með frumkvæði fólks og að það geti búið sér til atvinnu og séð sér og sínum farborða 

án afskipta stjórnvalda.  

Í rannsókninni verður leitast við að fá fram hvaða sýn fólk hefur á framtíðina, möguleika 

sína og sinna og hvernig því hefur reitt af í samfélagi sem hefur búið við fækkun og 

minnkandi atvinnutækifæri í áratugi. Það er þeirra að segja frá leik sínum en þó aðallega striti 

sínu í dagsins önn.  

Ekki er alltaf auðvelt að finna út hvort sú atvinnustarfsemi sem reynt er að koma á stendur 

undir sér eða ekki. En það er þó auðveldara en að meta hina hliðina, hvaða afleiðingar það 

hafði fyrir þá einstaklinga sem fóru út í viðkomandi starfsemi. Þeirri hlið hefur verið lítill 

gaumur gefinn. Hvernig líta þeir einstaklingar á stöðu sína? Hvernig var og er líðan þeirra? 

Hér koma kostir eigindlegra rannsóknaraðferða vel í ljós því með þeim er hægt að kalla fram 

skoðanir fólks og væntingar. 

Fækkun kvenna á landsbyggðinni hefur ekki alltaf verið skoðuð út frá kynjasjónarmiði eða 

þeirri staðreynd að staða kvenna og karla er ólík í samfélaginu og þess vegna er mikilvægt að 

skoða atvinnusköpun í dreifbýli frá því sjónarmiði. Í þessari ritgerð verður einkum fjallað um 

afskipti hins opinbera valds sem oft er í formi lagasetningar og fjárstuðnings, svo sem styrkja 

eða niðurgreiðslna beint eða óbeint á vegum ríkisins. Þar sem atvinnulífið er annars vegar 

koma sértækar aðgerðir m.a. til skoðunar, en að auki er hugað að því hvernig fólki hefur 

gengið að sjá sér farborða. 

Ritgerðin er í tveimur hlutum, byrjar á fræðilegu sjónarhorni og þar er fjallað um aðgerðir 

stjórnvalda, fyrri rannsóknir og samþættingu kynjasjónarmiða í fimm meginköflum. Síðari 

hlutinn er rannsóknin og aðferðunum við vinnslu hennar eru þar gerð skil í einum meginkafla 

og síðan er rannsóknin sjálf, hvað viðmælendur hafa að segja um viðfangsefnin, í 16 

undirköflum. Að lokum er niðurstaðan dregin saman og umræða um verkið og afrakstur þess. 
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2 Byggðastefna stjórnvalda – fræðilegt sjónarhorn 

Búseta skiptir máli þegar kemur að atvinnusköpun. Hún getur í sumum tilfellum skipt 

höfuðmáli. Fram eftir tuttugustu öldinni var landið meira og minna allt í byggð. Það breyttist 

með breyttum atvinnuháttum. Sum landsvæði fóru í eyði og önnur byggðust upp, sér í lagi á 

Suðvesturlandinu. Þéttbýli varð til, nokkuð sem þekktist varla fyrr en á þessari öld. Annað 

sem gerðist á tuttugustu öld var að konur fengu sama lagalega rétt og karlar. Hér á eftir verður 

reynt að skoða aðgerðir í byggðamálum síðustu áratugi og þá einkum í atvinnusköpun.  

Stjórnvöld í flestum ríkjum Evrópu og Norður-Ameríku hafa rekið byggðastefnu í marga 

áratugi, þrátt fyrir það er byggðastefna ekki alveg skýrt hugtak en í því felst þó að jafnaði að 

það sé skipuleg viðleitni stjórnvalda til að hafa áhrif á þróun byggðar í tilteknum landshlutum, 

héruðum eða byggðalögum. Það er samheiti yfir margvíslegar opinberar aðgerðir sem ætlað er 

að styðja þá landshluta þar sem búsetuskilyrði fólks og starfsskilyrði atvinnugreina eru lakari 

en á svæðum  þar sem byggð dafnar, atvinnulíf gengur vel og mannfjöldi er mestur 

(Valgerður Sverrisdóttir, 2002). 

  Að halda landinu í byggð var áður fyrr kjörorð stjórnmálamanna hvar í flokki sem þeir 

stóðu. Það var samstaða um það nærfellt alla síðustu öld að landinu skyldi að mestu leyti 

haldið í byggð. Að vísu voru nokkur svæði farin í eyði en þeim átti helst ekki að fjölga. Það 

þýddi að flestir stjórnmálaflokkar vildu styðja sérstaklega við atvinnustarfsemi á 

landsbyggðinni (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda Þóra Sveinsdóttir, 

1992:92). Í reynd varð þetta að mestu stuðningur við þá atvinnustarfsemi sem fyrir var á 

landsbyggðinni. Það voru ekki til skýrar hugmyndir um framtíð byggðar og atvinnulífs. Þá var 

byggðavandinn, sem svo var kallaður, löngum skilgreindur sem brottflutningur fólks. Það var 

vandi að fólk færi úr dreifbýli í þéttbýli. 

Stefna stjórnvalda í byggðamálum fólst að miklu leyti í því að stofna sjóði sem síðan 

úthlutuðu fé til ákveðinna atvinnugreina. Þannig urðu til fjölmargir sjóðir sem studdu við 

iðnað og sjávarútveg að ógleymdum Framleiðnisjóði landbúnaðarins. Markmið þessara sjóða 

var meðal annars að lána fé til fyrirtækja en ekki var alltaf ljóst hvaða kröfur voru gerðar til 

þeirra (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda Þóra Sveinsdóttir, 1992:95). Það 

var frekar lítið horft til skilvirkni og arðsemi í þessum stuðningi.  

Á fyrsta áratug þessarar aldar var talið líklegt að byggðaþróun myndi ráðast af miklu leyti 

af því hvernig til tekst með nýsköpun í atvinnulífinu og að fjölga störfum sem byggja á 

þekkingu í dreifðum byggðum landsins (Forsætisráðuneytið, 2004). 
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2.1 Búseta  

Það er kunnara en frá þurfi að segja að miklar breytingar urðu á búsetu fólks á síðustu öld. 

Fólk flutti af landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðið varð þéttbýlasta svæði landsins. 

Samkvæmt orðabók er þéttbýli þar sem fólk býr þétt saman, dreifbýli er þar sem fólk býr 

dreift og strjálbýli er sveitabyggð þar sem er fámennt og langt á milli bæja. Strjálbýli er því 

annað hugtak yfir sveitir og þá væntanlega þar sem stundum er sagt að byggð standi höllum 

fæti, þó það þurfi ekki endilega að vera svo.  

 Dreifbýlið fór halloka fyrir þéttbýlinu. Það fylgir slíkri búsetubreytingu að konum fækkar 

meira í dreifbýli en körlum og aldurssamsetning samfélagsins breytist, það verður 

hlutfallslega fleira eldra fólk en yngra. Þannig býr færra fólk núna á Vestfjörðum og 

Norðurlandi vestra en árið 1950. Þá voru Íslendingar 143.973 og þar af bjuggu 21.430 manns 

í þessum tveimur landsfjórðungum eða 14,9% landsmanna en fyrsta janúar 2012 var íbúatalan 

í sömu fjórðungum 14.254, sem er 4,4% af íbúatölu landsins. Þá voru landsmenn orðnir 

319.575 (Hagstofa Íslands, 2012). Á þessu tímabili frá 1950 til 2012 hafði því íbúum á 

Vestfjörðum og fækkað úr því að vera tæplega 15% landsmanna í það 2012 að vera rétt um 

4,5% þjóðarinnar. Fólki fjölgar hraðar í þéttbýli en dreifbýli. Það eru þó teikn á lofti um að 

þetta sé ef til vill eitthvað að breytast. Þannig bendir dr. Þóroddur Bjarnason á það í grein 

sinni „Fólksfjölgun á landsbyggðinni?“ frá árinu 2011 að á allra síðustu árum hafi fólki 

fjölgað meira á vissum svæðum úti á landi en á höfuðborgarsvæðinu. Enn er þó 

kynjaskiptingin ójöfn eftir sem áður. Til vitnis um það eru hér tölur yfir þá sem bjuggu í 

smærri þéttbýlisstöðum (dreifbýli) utan höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja á árinu 2012: 

 Vesturland Vestfirðir Norðurland     

vestra 

Norðurland 

eystra 

Austurland Suðurland  

Konur 6303 3063 2213 4005 5050 9190 

Karlar 6543 3153 2431 4131 5541 9621 

(Hagstofa Íslands, 2013). 

Þetta eru tölur um íbúafjölda í byggðarlögum sem ekki tilheyra strjálbýli að undanskilinni 

Akureyri sem ekki er með í tölum yfir íbúa á Norðurlandi eystra. Þar eru konur í meirihluta 

íbúa. Í þessum byggðarlögum búa því 240 færri konur en karlar á Vesturlandi, 90 á 

Vestfjörðum, 218 á Norðurlandi vestra, 125 á Norðurlandi eystra en ef Akureyri er tekin með 

þá breytist talan því konur eru 252 fleiri en karlar þar. Á Austurlandi eru konur 491 færri en 

karlar og á Suðurlandi eru konur 431 færri en karlar.  
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Til samanburðar má skoða tölur yfir íbúa í strjálbýli árið 2012 og gefa þær glöggt til kynna 

að þar er kynjamisvægið jafnvel enn meira en í þéttbýli á sömu svæðum. 

 Vesturland Vestfirðir Norðurland     

vestra 

Norðurland 

eystra 

Austurland Suðurland  

Konur 1167 335 1161 1571 785 2347 

Karlar 1355 404 1274 1725 980 2585 

(Hagstofa Íslands, 2013). 

Af þessum lágu tölum er þó næsta auðséð að búseta í strjálbýli er varla fyrir hendi sem 

raunhæfur kostur í samanburði við búsetu í stærri og smærri þéttbýlisstöðum, þar sem búa yfir 

95% þjóðarinnar.  

 

Rannsóknir á búferlaflutningum hér á landi hafa verið af frekar skornum skammti. Þó gerði 

Stefán Ólafsson rannsókn árið 1997 fyrir Byggðastofnun um búsetubreytingar (Stefán 

Ólafsson, 1997). Gallinn við þá rannsókn var að hún var ekki kynjagreind eins og bent er á í 

nýrri skýrslu Byggðastofnunar (Byggðastofnun, 2012). Kynjasjónarhorn var til staðar í 

rannsókn  Ingólfs V. Gíslasonar og Kjartans Ólafssonar frá árinu 2003, „Konur kveðja, karlar 

eru um kyrrt“, sem sýnir að konur eru fjölmennari en karlar meðal þeirra sem flytjast brott og 

þær eru líklegri til að tileinka sér nýja þekkingu og aðlaga sig breyttum aðstæðum (Berglund, 

Johanson & Molina, 2005). Það er því fróðlegt að skoða hvað hefur verið gert í þeim efnum 

og hvort konum finnist hafa verið komið til móts við þeirra viðhorf og væntingar, til að 

mynda við atvinnuuppbyggingu.   

 Þá rannsökuðu Karl Benediktsson og Hjalti Níelsen áhrif þjónustustigs á brottflutning frá 

völdum svæðum fyrir Byggðastofnun árið 2008. Einnig er vert að nefna rannsókn Grétars 

Þórs Eyþórssonar og fleiri frá árinu 2006, þar sem ímynd Vesturlands var meðal annars 

könnuð fyrir Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Það voru svo Vífill Karlsson og Kolfinna 

Jóhannesdóttir sem árið 2010 kyngreindu þau gögn og niðurstaða þeirrar greiningar var að 

aðgerðir til að fjölga konum á landsbyggðinni ættu beinast að fjölskylduvænna samfélagi með 

góðum lífskjörum.  
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2.2 Atvinnustefna í stjórnarsáttmálum 

Hvaða stefnu hafa stjórnvöld mótað í atvinnusköpun og þá sér í lagi í dreifbýli? „Með 

atvinnustefnu er átt við þá stefnumörkun stjórnvalda sem miðar að því að stýra aðlögun og 

þróun atvinnulífsins í tilteknar áttir“ (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda Þóra 

Sveinsdóttir, 1992:11). Þannig hafði stuðningur og stefna ríkisstjórna lengi verið að auka 

framleiðslu í landbúnaði. Það varð síðan ljóst upp úr 1970 að sú stefna gengi ekki til lengdar 

og þá fór að bera á því í stjórnarsáttmálum ríkisstjórna að auka þyrfti fjölbreytni í landbúnaði, 

þar með talið fiskeldi og loðdýrarækt (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda Þóra 

Sveinsdóttir, 1992:96).  

Þarna skipti miklu máli að vald hagsmunasamtaka var mikið og það samofið stjórnmálum 

þessa tíma. Það var í þágu þeirra sem valdið höfðu að viðhalda kerfinu. Þó einhver vilji hefði 

verið innan stjórnmálaflokka til að breyta þessu þá var hið pólitíska kerfi þannig uppbyggt, 

meðal annars kjördæma- og kosningakerfi, að hagsmunaöflin höfðu þar meiri völd en ef til að 

mynda atkvæðisréttur hefði verið jafn um land allt. Um þetta atriði sagði Steingrímur 

Hermannsson meðal annars eftirfarandi: „Þetta eru kjöraðstæður fyrir öflug hagsmunasamtök. 

Ráðuneytin hafa ekki roð við þeim þegar verst lætur. Þannig getur eiginlegt vald og 

stefnumótun færst úr höndum löggjafar- og framkvæmdavalds til þeirra sem mest eiga í húfi. 

Kannski kom þetta best fram þar sem öflug atvinnugreinasamtök voru annars vegar, í 

stefnumótun í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum“ (Dagur B. Eggertsson, 1999:285).  

Þann 1. september 1978 tók ríkisstjórn Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og 

Framsóknarflokks við völdum. Samstarfsyfirlýsing þeirrar stjórnar ber heitið „Breytt 

efnahagsstefna“. Þar er mikil áhersla lögð á samstarf við aðila vinnumarkaðarins og jafnframt 

að byggðastefnu verði haldið áfram með áherslu á hagræðingu og endurskipulagningu 

atvinnugreina um land allt og lausn staðbundinna vandamála þar sem atvinnuvegir eiga í 

sérstökum erfiðleikum eða búseta er í hættu. Þá er nefnt að framleiðsla landbúnaðarafurða eigi 

að miðast fyrst og fremst við innanlandsmarkað. „Gerðar verði samgönguáætlanir fyrir landið 

í heild og einstaka landshluta, þar sem samræmdir verði flutningar á landi, sjó og í lofti. 

Sérstakt átak verði gert til að leggja bundið slitlag á aðalvegi og til endurbóta á vegum í 

strjálbýli“ (Þjóðviljinn, 1978. 1. sept.:8). Þar er líka áréttað að haldið verði áfram að flytja 

þjónustu hins opinbera út á land og efla þar ýmiss konar starfsemi í tengslum við það.  

Þessi ríkisstjórn sat þó ekki lengi og áður en boðað var til kosninga tók við 

minnihlutastjórn Alþýðuflokksins og var hún við völd fram að kosningum 2.–3. desember 

1979. Eftir kosningar tóku við margvíslegar tilraunir við stjórnarmyndun sem lauk með því að 
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Gunnar Thoroddsen myndaði ríkisstjórn Alþýðubandalags, Framsóknarflokks og nokkurra 

þingmanna Sjálfstæðisflokks, í febrúar 1980. Í stjórnarsáttmála þeirrar stjórnar er kveðið á um 

alhliða átak til eflingar íslenskum atvinnuvegum. Það verði meðal annars gert með því að 

auka framleiðni og framleiðsluverðmæti í atvinnuvegum landsmanna, og auka fjölbreytni 

þess. Til að það takist þarf að efla rannsóknir á íslenskum auðlindum og rannsóknar- og 

þróunarstarfsemi í þágu atvinnulífsins (Þjóðviljinn, 1980. 10. feb.:6). Þá verði mörkuð 

langtímastefna um iðnþróun og í landbúnaði verði rannsóknar- og leiðbeiningarstarfsemi í 

auknum mæli beint að nýjum búgreinum, svo sem fiskeldi og loðdýrarækt.    

Næsta ríkisstjórn var stjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks og tók hún við þann 26. 

maí 1983. Í stjórnarsáttmála hennar er meðal annars fjallað um atvinnumál. Í sjávarútvegi 

verði gerða ráðstafanir án tafar til þess að mæta rekstrarvanda sjávarútvegsins. Jafnframt verði 

gerð ítarleg athugun á því hvað gera má til þess að auka hagkvæmni í útgerð og vinnslu og í 

landbúnaði verði nýjar búgreinar tilgreindar og lagt er til að stærri hluti fjárveitinga til 

landbúnaðarins renni til þeirra (Tíminn, 1983. 27. maí:9).   

Ríkisstjórn Alþýðuflokks, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem komst til valda 8. 

júlí 1987 markaði svipaða stefnu og fyrri stjórnir í landbúnaði, þá kom inn átak til stöðvunar 

gróðureyðingar og aukinnar skógræktar. Í sjávarútvegi átti að endurskoða hvernig og hverjum 

veittar skuli veiðiheimildir. Þá verði athugað hvort veiðiheimildir verði alfarið bundnar við 

skip. Hvernig taka megi meira tillit til byggðasjónarmiða við mótun fiskveiðistefnu. 

Byggðastefna og samgöngumál eru í einum kafla og eru samgöngur taldar mikilvægar fyrir 

atvinnuþróun (Morgunblaðið, 1987. 7. júlí:32–35).  

Þessi ríkisstjórn sat þó ekki lengi og 28. september 1988 tók ríkisstjórn Alþýðubandalags, 

Alþýðuflokks, Framsóknarflokks og Samtaka um jafnrétti og félagshyggju við völdum og sat 

hún í tæpt ár uns Borgaraflokkurinn bættist í stjórnina sem var undir forsæti Steingríms 

Hermannssonar. Í stefnuyfirlýsingu þeirrar stjórnar er kafli um atvinnumál en ekki sérkafli um 

landbúnað og sjávarútveg eins og hafði verið í fyrri stjórnarsáttmálum. Þá er atriði sem ekki 

hafði áður verið í slíkum sáttmála en það er að „sérstakt átak verði gert til að auka fjölbreytni í 

atvinnumálum kvenna á landsbyggðinni“ (Tíminn, 1988. 29. sept.:6).  

Þann 1. maí 1991 varð Davíð Oddsson forsætisráðherra í ríkisstjórn Alþýðuflokks og 

Sjálfstæðisflokks. Þá er áhersla lögð á orkufrekan iðnað með byggingu álvers á Keilisnesi. 

Með aðgerðum í atvinnu- og samgöngumálum verði þjónustu- og vaxtarsvæði á 

landsbyggðinni styrkt. Dregið verði úr miðstýringu og forræði eigin mála flutt í heimabyggð 
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(Morgunblaðið, 1991. 30. apríl:29). Þá er stefnt að mótun sjávarútvegs- og landbúnaðarstefnu 

sem sátt verði um meðal þeirra sem starfa við veiðar og vinnslu og framleiðenda og neytenda. 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks frá 28. maí 1999, 

sem ber heitið „Í fremstu röð á nýrri öld“, segir að stjórnarflokkarnir vilji auka fjölbreytni 

atvinnulífs og útflutningsgreina, sem byggja á menntun og þekkingu. Þá á að örva starfsemi 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja og styðja frumkvöðla í atvinnulífinu (Stjórnarráð Íslands, 

1999). Einnig er vitnað til þess að haldið verði áfram á þeirri braut sem fyrri ríkisstjórn 

þessara sömu flokka hóf árið 1995. Það er meðal annars áfram lögð áhersla á samheldni og 

eindrægni þjóðarinnar, samvinnu vinnuveitenda og launþega, dreifbýlis og þéttbýlis. Þriðja 

ríkisstjórn sömu flokka tók við völdum vorið 2003 og í stefnuyfirlýsingu þeirrar stjórnar segir 

meðal annars að eitt af helstu markmiðum stjórnarinnar sé að treysta undirstöður byggðar í 

landinu og skapa jöfn skilyrði til atvinnu, menntunar og menningar (Stjórnarráð Íslands, 

2003). Á þessum árum var mjög dregið úr regluverki og þess var sérstaklega getið að þó 

sjálfstæði eftirlitsstofnana hins opinbera þyrfti að vera ótvírætt, þá þyrfti að tryggja að 

starfsemi þeirra yrði ekki óþarflega íþyngjandi. Þá var áréttað að haldið skyldi áfram 

uppbyggingu orkufreks iðnaðar og leitað samstarfs jafnt við erlenda sem innlenda fjárfesta um 

fjármögnun. Höfðu menn þá ekki síst í huga byggingu Kárahnjúkavirkjunar.  

Þær ríkisstjórnir sem sátu eftir 1990 fylgdu að einhverju leyti hugmyndafræði 

frjálshyggjunnar. Sú hugmyndafræði varð þó meira sýnileg er leið á áratuginn og þó sér í lagi 

eftir aldamótin. Hugmyndin gekk út á lítil ríkisafskipti en reyndin varð sú að ríkisvaldið 

þandist út sem aldrei fyrr, að mati þeirra sem þá héldu um stjórnvölinn (Pétur Blöndal, 2012). 

Þó afskipti stjórnvalda af atvinnumálum hafi minnkað töluvert á þessu tímabili þá heyrði þó 

stærsta framkvæmd Íslandssögunnar, sem virkjanaframkvæmdir fyrir austan voru stundum 

kallaðar, undir sértækar aðgerðir í byggðamálum.   

Ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar tók við í maí 2007 og var oft 

kölluð Þingvallastjórnin, vegna þess hvar hún var mynduð. Í stefnuyfirlýsingu þeirrar stjórnar 

segir meðal annars að flokkarnir hafi einsett sér að mynda frjálslynda umbótastjórn um 

kraftmikið efnahagslíf og aukna samkeppnishæfni atvinnulífsins (Stjórnarráð Íslands, 2007). 

Þá var rætt um að íslenskt atvinnulíf myndi einkennast í vaxandi mæli af þekkingarsköpun og 

útrás. Ríkisstjórnin vildi einnig skapa kjörskilyrði fyrir áframhaldandi vöxt, útflutning og 

útrás íslenskra fyrirtækja. Það átti að takast með því að efla hátækniiðnað og umhverfi 

sprotafyrirtækja, auk eflingar Rannsóknasjóðs og Tækniþróunarsjóðs. Þá er að finna í 

stefnuyfirlýsingunni að ríkisstjórnin vilji að landið verði eitt búsetu- og atvinnusvæði, þar sem 
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allir hafi greiðan aðgang að atvinnu og þjónustu óháð búsetu og fái notið sambærilegra 

lífskjara. Störf án staðsetningar eru nefnd sem tæki stjórnvalda til að fjölga störfum á 

landsbyggðinni. Þá er tekið fram að til að skapa sátt um vernd og nýtingu náttúrusvæða sé 

mikilvægt að ljúka rannsóknum á verndargildi þeirra og gildi annarrar nýtingar. 

Tæpu einu og hálfu ári seinna var draumurinn úti. Íslenskt efnahagslíf hrundi um 

mánaðamótin september-október 2008 og þann 6. október afgreiddi Alþingi með flýti 

neyðarlögin, lög nr. 125/2008. Þau veittu Fjármálaeftirlitinu til að mynda víðtækar heimildir 

til að taka yfir fjármálastarfsemi og tryggðu innistæður í íslenskum bönkum. Allt var þetta 

vegna þess að lánalínur höfðu lokast og afleiðingin varð að bankarnir féllu hver af öðrum. Það 

voru óvissutímar framundan.  

Eftir einhver mestu mótmæli almennings sem oft eru kennd við búsáhaldabyltingu fór 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar frá þann 26. janúar 2009 en sat til 1. 

febrúar er við tók minnihlutastjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs með hlutleysi Framsóknarflokksins og sat sú stjórn fram að kosningum 25. apríl 

2009. Þann 10. maí 2009 við tók meirihlutastjórn Samfylkingarinnar og 

Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Í samstarfsyfirlýsingu þeirrar stjórnar segir að hún 

muni beita sér fyrir því að mótuð verði heildstæð atvinnustefna fyrir Ísland, byggð á jafnræði 

atvinnugreina, jafnrétti kynjanna, heilbrigðum viðskiptaháttum og grænni 

atvinnuuppbyggingu í samræmi við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar (Stjórnarráð Íslands, 

2009). Til að ná þessum markmiðum á að vinna sóknaráætlun fyrir alla landshluta til eflingar 

atvinnulífs og lífsgæða til frambúðar. Það verði meðal annars gert með því að stutt verði við 

stuðningsnet atvinnuþróunar, rannsókna og nýsköpunar, með uppbyggingu sjóða, 

atvinnuþróunarfélaga og frumkvöðlastarfs um land allt. 

Af þessari samantekt sést að stjórnvöld hafa mótað stefnu í atvinnusköpun á þeim rúmlega 

þrjátíu árum sem hér hafa verið tekin fyrir. Það er ekki nóg að móta stefnu heldur þarf að 

koma henni í framkvæmd og það hefur oft og tíðum reynst stjórnvöldum erfitt (Svanur 

Kristjánsson, 1994). Hér er væntanlega vísað til þess að stjórnsýsla á Íslandi var lengi vel 

frekar veik. Þannig voru ráðuneyti lengi vel fámenn. Um þetta fjallar Steingrímur 

Hermannsson í ævisögu sinni meðal annars: „Þetta eru kjöraðstæður fyrir hagsmunasamtök. 

Ráðuneytin hafa ekki roð við þeim þegar verst lætur. Þannig getur eiginlegt vald færst úr 

höndum löggjafar- og framkvæmdavalds til þeirra sem mest eiga í húfi“ (Dagur B. 

Eggertsson, 1999:285). Hann bætir síðan við: „Kannski kom þetta best fram þar sem öflug 

atvinnugreinasamtök voru annars vegar, í stefnumótun í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum“ 
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(Dagur B. Eggertsson, 1999:285). Vissulega er hér eingöngu um að ræða skoðun eins manns 

og að sjálfsögðu ekki hægt að draga víðtækar ályktanir af því en á hinn bóginn var sá sem tjáir 

sig lengi áhrifamaður í íslenskum stjórnmálum. Þannig segir Gunnar Helgi Kristinsson í 

ritdómi um ævisögu Steingríms að hún sé einstæð heimild um ákvarðanatöku í ríkisstjórnum á 

Íslandi, þar á meðal um hlutverk stjórnmálaflokka, einstaka ráðherra og forsætisráðherra 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2001).  

Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir stefnumótun í stjórnmálum, hvernig er 

hún og hvaða afleiðingar hefur hún haft? Það er almennt litið svo á að stefna sé mörkuð með 

lagasetningu eða ákvörðun stjórnvalda og að fagfólk og stofnanir geri lítið annað en að 

framfylgja stefnunni (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006). Þetta er þó ekki alveg svona einfalt. 

Hlutur embættismanna er yfirleitt meiri en oft er látið í veðri vaka og þegar áhrif 

hagsmunasamtaka blandast líka inn í, þá verður ákvarðanatakan ennþá óljósari. Þá er gerður 

greinarmunur á stefnumörkun sem er hið faglega (rökræna) stefnumörkunarferli (e. rational 

policy-making process), en stefnumótun er hið pólitíska stefnumótunarferli (e. political 

policy-shaping process). Þannig er stefnumótun í stjórnarsáttmálum sem raktir hafa verið hér 

að framan. Stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn móta stefnuna, þar geta til að mynda 

hagsmunasamtök komið að stefnumótun. Útkoman verður síðan stefna hins opinbera (e. 

public policy outcomes) og á hún sér miklar skýringar í stefnumótunarferlinu sjálfu (e. the 

policy process) (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006). Samkvæmt smáskrefalíkani Lindblom 

mótast opinber stefna af fremur óskipulegu og jafnvel ruglingslegu smáskrefaferli þar sem hin 

ýmsu stig eru samtvinnuð og einkennast af samningum og málamiðlunum. Þannig getur það 

gerst að aðgerðaráætlanir ekki endilega til staðar eða að undirbúningur ekki nógu vandaður. 

Einn þekkasti sérfræðingur á sviði opinberrar stefnumótunar er John W. Kingdon. Hann lítur 

á stefnumótunarferli fyrst og fremst sem pólitískt ferli sem eigi sér stað innan ríkisstjórna. Þar 

reynir hver að ota sínum tota til að koma sínum málum að. Hann fjallar mest um 

stefnugreiningu og framsetningu stefnu (e. policy formulation). Kingdon leggur áherslu á 

þátttakendur í stefnuferlinu og skiptir hann fyrsta stiginu í tvo mismunandi þætti sem fela í sér 

ólíkar aðgerðir, það er a) hvaða aðgerð fer á dagskrá stjórnmálanna (e. agenda-setting), og b) 

skilgreiningu á lausnum og leiðum (e. alternative specification). Stjórnmálamenn ráði því sem 

fer á dagskrá. Embættismenn, sérfræðingar, fræðimenn og stjórnendur innan stjórnsýslunnar 

skilgreini lausnir og leiðir (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006). 

Þannig réðu stjórnmálamenn því hvað kom á dagskrá, það lá fyrir um miðjan áttunda 

áratuginn að framleiðsla landbúnaðarafurða var of mikil fyrir innanlandsmarkað og 
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útflutningur skilaði ekki nógum tekjum (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda 

Þóra Sveinsdóttir, 1992:97). Þar þurfti því að breyta um stefnu, draga úr framleiðslu. Að sumu 

leyti átti svipað við í sjávarútvegi. Þar þurfti að skipuleggja veiðar og draga úr sókn. Þá er rétt 

að árétta að stefna er eitt en flóknara er að hrinda henni í framkvæmd. Þar er að mörgu að 

hyggja og erfitt að sjá útkomuna fyrir. Það kom síðan í hlut embættismanna, með eða án 

stjórnmálamanna, að skilgreina hvað ætti að gera og hvernig og ef til vill með þátttöku 

hagsmunasamtaka. Þá hafði það líka sitt að segja hver staða stjórnmálaflokkanna var og 

hversu erfitt þeim hafði og ef til vill hefur reynst að koma stefnumálum sínum í framkvæmd.  

 

 

2.3 Sértækar aðgerðir 

Íslenskt samfélag einkenndist af miklum afskiptum stjórnmálamanna um miðbik tuttugustu 

aldar, þeir réðu þá lögum og lofum. Þannig voru nær engin svið mannlífsins undanþegin 

nokkuð beinskeyttum inngripum stjórnmálamanna (Gunnar Helgi Kristinsson, 1999:30). Þetta 

kerfi leiddi af sér fyrirgreiðslupólitík, að meðtöldum byggða- og kjördæmaþrýstingi. 

Afleiðingin var að stjórnmálaflokkar urðu veikir, því keppnin um valdaaðstöðu skipaði háan 

sess á kostnað hins pólitíska forystuhlutverks við opinbera stefnumótun (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 1994:166). Það var litið til þess að stjórnmálamenn og flokkar ættu að leysa 

málin. Þetta kerfi breytist síðan á síðasta áratug tuttugustu aldar, hvað varðar bein afskipti af 

atvinnurekstri, en þó aldrei alveg. Þannig var ráðist í gerð Kárahnjúkavirkjunar og byggingu 

álvers á Reyðarfirði að töluverðu leyti vegna atfylgis stjórnmálamanna. Þetta var 

umfangsmeiri framkvæmd en áður hafði þekkst og fyrsta stóriðjuverkefnið sem ráðist var í 

eftir að gengi krónunnar var sett á flot (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010:90). Áður fyrr höfðu 

stjórnvöld alltaf getað fellt gengi krónunnar til að jafna sveiflur í hagstjórninni. Þá var á sama 

tíma hafin stækkun álversins á Grundartanga og virkjunarframkvæmdir því tengdar 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010:90). Tilgangur hagstjórnar er annars vegar að stuðla að sem 

bestu umhverfi fyrir viðvarandi hagvöxt og hins vegar að dempa þær sveiflur sem verða í 

efnahagslífinu vegna utanaðkomandi skella. Hagvöxtur er mikilvægur til lengri tíma litið þar 

sem meðalhagvöxtur í marga áratugi ræður mun meiru um lífskjör til langs tíma en 

skammtímasveiflur í hagvextinum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010:95).  

Á það er að líta að vegna fólksfækkunar í hinum dreifðu byggðum varð, og reyndar er að 

hluta til enn til staðar, misvægi atkvæða. Þannig voru landsbyggðakjördæmin lengst af 

tuttugustu öldinni með miklu fleiri þingmenn en þau hefðu átt að hafa ef atkvæði hefðu verið 
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jöfn. Staða dreifbýlis varð því miklu sterkari á hinu pólitíska sviði og ef til vill ekki hvað síst 

á því hugmyndalega og þó mest í alls kyns fyrirgreiðslu. Breytt kjördæmaskipan varð síðan til 

þess að þetta kerfi fór að riðlast og meiri fjarlægt skapaðist milli kjósenda og flokkanna, sem 

varð til þess að dró úr fyrirgreiðslu. Þess konar kerfi byggir á nálægð, persónulegum tengslum 

„höfðingjans“ við „skjólstæðinginn“ (Svanur Kristjánsson, 1994:185). Þessu fylgdu 

breytingar og þá ekki hvað síst í efnahagskerfinu. Þannig færðist Ísland frá umtalsverðum 

áætlunarbúskap og útbreiddum ríkisafskiptum til aukinnar markaðsvæðingar og 

viðskiptafrelsis á síðasta áratug tuttugustu aldar og fyrsta áratug þessarar aldar 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010:102).   

Þrátt fyrir að fyrirgreiðsla hafi minnkað er leið á tuttugustu öldina, þá þurfti þó stundum að 

bjarga einhverjum atvinnugreinum og/eða byggðarlögum og landsvæðum. Í samþykkt 

Byggðaáætlunar fyrir árin 2006–2009 var eitt af atriðunum að útbúa skýrslu sem hefði að 

markmiði „Athugun á stöðu byggðarlaga sem glímt hafa við viðvarandi fólksfækkun“ og voru 

þar til skoðunar 22 sveitarfélög þar sem íbúum hafði fækkað á tímabilinu 1996–2006 og lagt 

til grundvallar að íbúum hefði fækkað um 15% að jafnaði eða meira. Sveitarfélögin voru flest 

á Vestfjörðum og Norðurlandi (Byggðastofnun, 2008). Þá eru tilgreind atriði sem þurfi að 

huga að, til að mynda að sérstakt átak verði gert fyrir konur sem vilja ráðast í eigin 

atvinnurekstur, til að auðvelda þeim vinnslu viðskiptahugmynda; styrkja þurfi atvinnusköpun 

kvenna með áherslu á vöruþróun og þjónustugreinar. Þá er í skýrslunni lögð áhersla á 

uppbyggingu ferðaþjónustu sem tengist hugmyndum um staðbundin sérkenni, ímyndarsköpun 

og menningu. 

Þegar ég byrjaði á vinnslu þessara ritgerðar þá var töluverð umræða í samfélaginu um 

olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Það kom til greina að reisa hana á sunnanverðum 

Vestfjörðum. Þannig átti hún „að skapa 500–520 störf, þar af um 20% hátæknistörf, og svo 

afleidd störf, alls um 1500 störf og svæði með 3000 manns“ (Byggðastofnun, 2008:128). Á 

þeim tíma voru íbúar sveitarfélaganna tveggja á sunnanverðum Vestfjörðum 1.223. Það er 

reyndar tekið fram í skýrslunni að ef af byggingu olíuhreinsunarstöðvar yrði, þá yrði það 

verkefni allra Vestfjarða sem þá yrðu eitt atvinnusvæði. Sá böggull fylgdi þó skammrifi að 

vegasamgöngur eru aðeins milli suðursvæðis og norðursvæðis Vestfjarða yfir sumartímann. 

Þar er og tekið fram að íbúar á sunnanverðum Vestfjörðum hafi lengi barist fyrir bættum 

vegasamgöngum. Þá er í skýrslunni tilgreint að sveitarfélög sem búa við langvarandi 

fólksfækkun þurfi að markaðssetja sig, eins og það er orðað, fyrir þeim hópum sem mest 

vantar í íbúafjöldann, það er konur og ungt fólk.  
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Það er rætt við sveitarstjórnarmenn í þeim sveitarfélögum sem eru til umfjöllunar í 

skýrslunni. Í lokakafla hennar er samantekt um tækifæri þessara svæða og er ferðaþjónusta 

oftast nefnd og þá menningartengd ferðaþjónusta og heilsutengd ferðaþjónusta, einnig 

tækifæri tengd sérstæðri náttúru. Þá eru samgöngubætur ofarlega á blaði sem forsendur fleiri 

tækifæra í atvinnumálum og það sama á við um bættar háhraðatengingar. Orkunýting er líka 

nefnd og nýting auðlinda. Sameining sveitarfélaga og aukið aðgengi að menntun eru líka 

nefnd (Byggðastofnun, 2008). Það er því áhersla á samgöngubætur í víðum skilningi og 

menntun sem eru langtímaaðgerðir. Sértækar aðgerðir eru nefndar eins og margvíslegar 

hugmyndir um stofnun safna um eitthvert ákveðið atriði víðs vegar um land, kræklinga- og 

skelfiskrækt, starfsemi í tengslum við náttúrufar og ýmiss konar vinnsla matvæla svo fátt eitt 

sé nefnt. Þá er rætt um það í inngangi skýrslunnar að ástæða væri til að endurvekja 

samstarfsverkefni Byggðastofnunar og félagsmálaráðuneytis um staðbundna atvinnu- og 

jafnréttisráðgjafa og sérstakt átak verði gert fyrir konur sem vilja ráðast í eigin atvinnurekstur, 

til að auðvelda þeim vinnslu viðskiptahugmynda. Það verði gert með því að bæta og þróa 

þjónustu stoðkerfisins við konur sem sinna atvinnusköpun, með ráðgjöf og eftirfylgni við 

verkefni þeirra (Byggðastofnun, 2008).   

Allar þrjár ríkisstjórnir Sjálfstæðisflokks og Framsóknar höfðu það í stefnuyfirlýsingum 

sínum að vinna bæri að sem víðtækastri sátt um fiskveiðistjórnunarkerfið (Stjórnarráð Íslands, 

2003). Þá var í stefnuyfirlýsingu síðustu ríkisstjórnar þessara flokka ákvæði um að auðlindir 

sjávar væru sameign íslensku þjóðarinnar og að það skyldi bundið í stjórnarskrá. Undir þetta 

atriði var síðan tekið í stefnuyfirlýsingu Þingvallastjórnarinnar (Stjórnarráð Íslands, 2007). 

Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs hafði það líka í 

stefnuyfirlýsingu sinni að með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verði undirstrikað að 

fiskistofnar umhverfis landið séu sameign þjóðarinnar (Stjórnarráð Íslands, 2009). Þá megi 

úthlutun aflaheimilda ekki undir nokkrum kringumstæðum mynda eignarrétt eða 

óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir heimildunum. Jafnframt er tekið fram að meðal 

brýnna aðgerða stjórnarinnar sé að heimila frjálsar handfæraveiðar smábáta yfir 

sumarmánuðina og er með því átt við strandveiðar. Þar er verið að bregðast við afleiðingum 

kvótakerfisins.  

Árið 2007 ákvað ríkisstjórnin að grípa til mótvægisaðgerða vegna samdráttar í 

þorskveiðum. Þessar aðgerðir voru meðal annars flýtiframkvæmdir í vegamálum. Það kom 

fram gagnrýni á þá ráðstöfun þar sem líklegra væri að konur misstu vinnuna vegna 

aflasamdráttar og það bitnaði meira á þeim. Þá væri líklegra að karlar ynnu við vegagerð en 
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konur. Á móti var bent á að konur jafnt sem karlar notuðu vegina (Þóra Kristín Þórsdóttir, 

Kjartan Ólafsson, 2010). Rannsóknir á áhrifum samgangna benda eindregið til þess að nokkur 

munur sé á afstöðu kynjanna í þeim efnum. Það kemur fram í rannsókn frá árinu 2003 á 

áhrifum af Hvalfjarðagöngunum sem sýndi að munur er á þann veg að konur eru í mun minna 

mæli sammála því að göngin hafi fært þeim hærri atvinnutekjur (Hjördís Sigursteinsdóttir, 

Kjartan Ólafsson, 2004:9). Í svipaðri rannsókn frá árinu 2004 sem gerð var í sveitarfélögunum 

Akranesi, Borgarbyggð og Árborg koma fram svipaðar vísbendingar, að áhrifin séu meiri á 

karla en konur, og sýna niðurstöðurnar það að 20% karla í þessum sveitarfélögum störfuðu 

utan heimasveitarfélags síns en 8% kvenna unnu ekki í sínu sveitarfélagi (Björk 

Sigursteinsdóttir, 2004:9). Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem benda til þess að 

búseta fólks ráðist af miklu leyti af atvinnumöguleikum (Byggðarannsóknastofnun, 

Hagfræðistofnun, 2003). 

Á níunda áratugnum varð gríðarlega mikil uppbygging í fiskeldi og loðdýrarækt en þar 

reyndist boginn hafa verið spenntur alltof hátt og mörg hinna nýju fyrirtækja römbuðu 

fljótlega á barmi gjaldþrots, segir í úttekt Byggðarannsóknastofnunar og Hagfræðistofnunar 

frá árinu 2003. Mörg sjávarútvegsfyrirtæki stóðu einnig illa eftir afar mögur ár og í lok 

áratugarins voru tveir sjóðir stofnaðir, Atvinnutryggingasjóður útflutningsgreina og 

Hlutafjársjóður, sem lánuðu fé og veittu framlög til fjárhagslegrar endurskipulagningar 

útflutningsfyrirtækja. Tímar opinberra afskipta og lánafyrirgreiðslu eru að miklu leyti liðnir, 

en í þeirra stað eru komin járnhörð lögmál markaðarins, segir í skýrslunni. Þetta hefur leitt til 

þess að byggðastefnan hefur breytt verulega um svip og nú má í meginatriðum skipta 

skipulögðum aðgerðum í tvennt; beinan og óbeinan stuðning við heimilin annars vegar og 

hins vegar stuðning við atvinnulífið á landsbyggðinni (Byggðarannsóknastofnun, 

Hagfræðistofnun, 2003:164–165). Hér hefur verið horft til atvinnulífsins þó vissulega skipti 

stuðningur við heimilin líka máli. Þá er fróðlegt að sjá viðhorf skýrsluhöfunda til 

byggðastefnunnar.  

Það hefur löngum einkennt íslensk stjórnmál hversu oft hefur verið gripið til sértækra 

aðgerða til að bjarga einhverju. Hér á eftir verður fjallað nánar um nokkrar slíkar aðgerðir sem 

gripið var til á sínum tíma og höfðu sumar hverjar aðrar afleiðingar en til var ætlast í upphafi. 

Það hefur skort á pólitíska forystu við stefnumótun til langs tíma og afleiðingarnar orðið þær 

að gripið hefur verið til sértækra aðgerða, þar sem ef til vill hefði verið betra að horfa til langs 

tíma og móta úrlausnir í samræmi við hagsmuni heildarinnar.  
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2.3.1 Kvótakerfið  

Á árunum upp úr 1970 hófst skuttogaravæðing í sjávarútvegi. Landhelgin var færð út 1972 í 

50 mílur og aftur 1974 í 200 mílur. Það með var tekin stefna á að Íslendingar sætu í 

framtíðinni einir að veiðum í landhelginni. En bjartsýnin varð skammlíf og í október árið 

1975 gaf Hafrannsóknastofnun út skýrsluna Ástand fiskistofna og annarra dýrategunda á 

Íslandsmiðum og nauðsynlegar friðunaraðgerðir innan íslenskrar fiskveiðilandhelgi, sem í 

daglegu tali var kölluð „svarta skýrslan“ (Hafrannsóknastofnun, 1975a).  Nafn sitt dró 

skýrslan af kaflanum um ískyggilega stöðu þorskstofnsins (Árni M. Mathiesen, 2005). Þar var 

bent á að mikilvægustu fiskistofnar væru þegar ofveiddir og því væri nauðsyn hagkvæmrar 

nýtingar aldrei meiri en nú. Þá var bent á að óheft sókn í fiskistofna í kringum Ísland gengi 

ekki og að skipastóllinn væri þegar orðinn of stór miðað við nýliðun í fiskistofnum og að 

eitthvað yrði að gera til að takmarka veiðarnar. Þar var bent á að hrygningarstofn þorsksins, 

sem þá var kominn niður í 200 þús. tonn, myndi minnka en frekar, ef ekki yrði dregið úr sókn. 

Gæti slíkt leitt til viðkomubrests og algjörs hruns þorskstofnsins, að mati stofnunarinnar 

(Hafrannsóknastofnun, 1976:35). Þá benti Hafrannsóknastofnunin á að æskilegt væri að veiða 

ekki meira en 230 þús. tonn af þorski í heild á næsta ári [1976], eða nálægt afla Íslendinga 

árið 1974 og 1975 (Hafrannsóknastofnun, 1975b:17). Fram að þeim tíma hafði eingöngu verið 

rætt um að auka veiðar. Frá og með árinu 1978 var í stjórnarsáttmálum talað um að takmarka 

veiðar án þess að það væri sérstaklega útfært (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, 

Hulda Þóra Sveinsdóttir, 1992). Nokkrar breytingar voru gerðar á stjórn fiskveiða, til að 

mynda með svokölluðu skrapdagakerfi (fiskveiðistjórnunarkerfi, með sóknarstýringu, sem var 

við lýði frá 1977–1983 og miðaðist við veiðidaga þegar aðeins mátti veiða tiltekna tegund 

(þorsk) sem ákveðið hlutfall af öðrum afla) en það varð ekki til að draga úr sókninni. Það var 

síðan 12. desember 1983 sem þáverandi sjávarútvegsráðherra Halldór Ásgrímsson mælti fyrir 

frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

Það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að árið áður, það er 1982, hafði þáverandi 

sjávarútvegsráðherra Steingrímur Hermannsson skipað nefnd til að endurskoða lög nr. 

81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Nefndin skilaði frumvarpi til laga um 

veiðarnar til ráðherra í janúarlok 1983. Það var ekki lagt fram á því þingi (Halldór 

Ásgrímsson, 1983). Það var kosið til Alþingis þann 23. apríl 1983 og eftir kosningarnar tók 

við ný ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Þá vekur það athygli að enginn 

flokkur hafði það á stefnuskrá sinni fyrir kosningarnar árið 1983 að taka upp 

kvótafyrirkomulag við stjórnun fiskveiða (Halldór Jónsson, 1990).  
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Það kemur fram í ævisögu Steingríms Hermannsonar að hann hafi viljað byggðakvóta, það 

er að aflaheimildir fylgdu ekki skipunum heldur byggðarlögunum. „Sérstaklega leist mönnum 

vel á að fiskurinn hyrfi ekki með skipum þótt þau væru seld úr byggðinni“ (Dagur B. 

Eggertsson, 1999:286). Það er ekki annað að skilja á Halldóri Ásgrímssyni en að frumvarpið 

sem hann mælti fyrir væri samhljóma frumvarpi sem Steingrími var afhent í byrjun árs 1983 

og ekki er því mótmælt í þingræðum, hvorki af Steingrími né öðrum. Í framsöguræðu 

sjávarútvegsráðherra kemur fram að helstu hagsmunasamtök í sjávarútvegi og Fiskiþing hafi 

eindregið óskað eftir að stjórnvöld auki verulega á stjórnun fiskveiða. Með frumvarpinu er 

fylgiskjal sem er samþykkt sem gerð var á 42. Fiskiþingi og þar eru tíu liðir sem þingið telur 

að þurfi að koma í framkvæmd til að stjórna fiskveiðum á árinu 1984. Þar er til að mynda í 

fjórða lið nefnt að aflamagn síðustu þriggja ára verði lagt til grundvallar við skiptingu á 

aflakvóta á milli skipa (Alþingi, lagasafn).   

Í þessu samhengi eru ekki síst mikilvæg lög nr. 82/1983 um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands, þar segir meðal annars í 1. gr. 10. gr. laganna: „Getur ráðherra ákveðið skiptingu 

hámarksafla milli skipa, m.a. með hliðsjón af fyrri veiðum skipa, stærð þeirra eða gerð, svo og 

heimilað flutning á úthlutuðum aflakvóta milli skipa“ (Alþingi, lagasafn). 

Sjávarútvegsráðherra sagði þessa heimild nauðsynlega þar sem þyrfti að draga úr veiðum. 

„Slík niðurjöfnun er nauðsynleg þegar áföll eins og þau sem við nú stöndum frammi fyrir ber 

svo skyndilega að garði.“ Og í lok ræðu sinnar sagði hann: „Hér er um viðkvæmt mál að ræða 

sem varðar hagsmuni hvers einasta byggðarlags og hvers einasta mannsbarns í landinu. Það er 

mjög mikilvægt að allir þeir sem eiga hagsmuna að gæta setjist niður og reyni að ná sem bestu 

samkomulagi í þessu efni“ (Halldór Ásgrímsson, 1983).  

Það kom strax fram gagnrýni á fyrirhugað kvótakerfi og í framsögu fyrir minnihlutaáliti 

sjávarútvegsnefndar Neðri deildar sagði Guðmundur Einarsson meðal annars: „... ég tel að 

hann [kvótinn] muni skapa jafnmörg vandamál og hann leysir. Við erum að tala um aðgerð 

sem getur gert menn ríka eða örsnauða með einu pennastriki“ (Guðmundur Einarsson, 1983). 

Framsal aflaheimilda var síðan fest í lög nr. 38/1990. Þar var heimilað að flytja aflaheimildir á 

milli skipa í þeim tilgangi meðal annars að „stýra veiðum á fiskistofnum við strendur landsins 

ásamt því að hámarka arðinn af nýtingu fiskistofna. Með því má með skilvirkum hætti stýra 

veiðum í samræmi við veiðiþol einstakra fiskistofna og sömuleiðis hafa áhrif á veiðistýringu í 

tiltekna stofna“ (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2010). „Þó verður ekki hjá því litið 

að margar byggðir hafa borið skarðan hlut frá borði vegna hagræðingar og tækniþróunar í 



  

25 

greininni undanfarinn áratug sem hefur falið í sér fækkun skipa, fiskverkana og starfa“ 

(Viðskiptaráð Íslands, 2011).    

Þegar Halldór Ásgrímsson mælti fyrir frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða árið 1990 

sagði hann meðal annars; „Það hlýtur að vera ákvörðun Alþingis á hverjum tíma hvaða 

skipulag teljist best henta til að nýta fiskistofnana með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi“ 

(Halldór Ásgrímsson, 1990). Nokkrar breytingar voru gerðar á lögum um fiskveiðar, þær 

viðamestu voru gerðar árin 1996 og 2006. Það er svo 2009 sem þáverandi 

sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason leggur fram frumvarp um strandveiðar sem byggðist á 

eldri lögum en við þau var bætt ákvæði um að í júní, júlí og ágúst það ár yrði leyfilegt að 

veiða á handfæri 3.955 lestir af óslægðum þorski, sem ekki reiknast til aflamarks eða 

krókaaflamarks þeirra fiskiskipa sem stunda handfæraveiðar samkvæmt þessu ákvæði 

(Alþingi, lagasafn). 

 Lög nr. 74/2012 um veiðigjöld voru samþykkt 19. júní af 27 þingmönnum en 16 greiddu 

atkvæði gegn frumvarpinu og 3 greiddu ekki atkvæði, 17 voru fjarstaddir. Í greinargerð með 

því frumvarpi segir meðal annars: „Forsenda fyrir innheimtu auðlindagjalds eins og hér er 

lögð til er að renta myndist við nýtingu auðlindar þ.e. að tekjur séu umtalsvert meiri en 

tilkostnaður að meðtalinni eðlilegri ávöxtun fjármagns í starfseminni. Varla fer milli mála að 

veruleg auðlindarenta hefur verið og er til staðar í fiskveiðum á Íslandi eins og verð á kvóta, 

hvort sem er á aflahlutdeild eða aflamarki, sýnir“ (Alþingi, 2012). Af níu reglugerðum um 

fiskveiðar er ein sem sett var í framhaldi af setningu þeirra laga. Hinar átta eru í tengslum við 

eldri lög um stjórn fiskveiða og þá aðallega lög nr. 116/2006 og tvær þeirra byggja á lögum 

nr. 57/1997 (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2012).  

Það er engum blöðum um það að fletta að engar aðgerðir stjórnvalda á seinni hluta 

tuttugustu aldar hafa haft jafn mikil áhrif og setning kvótakerfisins. Í því ljósi er 

umhugsunarvert af hverju gripið var til þess ráðs hafa þetta kerfi til eins árs í senn. Þá vekur 

athygli að frumkvæði að setningu þess kom frá hagsmunaaðilum frekar en frá 

stjórnmálamönnum. Fiskveiðistjórnunarkerfið hefur verið umdeilt og fátt virðist benda til þess 

að þeim deilum ljúki í bráð.  
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2.3.2  Loðdýrarækt  

Eins og áður segir þá var orðið ljóst um miðjan áttunda áratug síðustu aldar að draga þurfti úr 

kindakjötsframleiðslu og þá var farið að leita að nýjum búgreinum sem gætu komið í stað 

hefðbundins landbúnaðar, þar kom loðdýrarækt meðal annars fram og árið 1979 voru fyrstu 

refirnir fluttir inn. Að vísu hafði minkarækt verið stunduð frá því um 1970 en hún hafði áður 

verið aflögð í um tuttugu ár, það er frá því um 1950. Með lögum nr. 68 frá 1969 er 

loðdýrarækt aftur heimiluð hér á landi en með nokkuð ströngum skilyrðum og í greinargerð 

með frumvarpinu er eingöngu talað um minkarækt. Þá hófst hún að einhverju marki en var 

yfirleitt ekki stunduð samhliða hefðbundnum búskap. Það breyttist síðan með lögum nr. 53 frá 

1981 þar sem rýmkað var um leyfi til að stunda slíkan búskap, þar með talið að leyft var að 

hafa loðdýr í gömlum byggingum og fellt úr gildi það ákvæði að girðing skyldi vera í kringum 

loðdýrahús. Það var áfram ákvæði í 6. gr. um að tryggt væri að loðdýrabúinu veitti forstöðu 

kunnáttumaður með að minnsta kosti eins árs reynslu í hirðingu, fóðrun og meðferð dýranna. 

Þá segir í 7. gr. laga nr. 53 frá 1981 um nánari gerð loðdýrabúa, rekstur svo og framkvæmd 

laga þessara að öðru leyti skuli skipað með reglugerð (Alþingi, lagasafn).    

Vandi stjórnvalda á þessum tíma var að framleiðsla landbúnaðarafurða var miklu meiri en 

fyrir innanlandsmarkað og útflutningur skilaði litlum tekjum, því þurfti að draga úr 

framleiðslu hefðbundinna landbúnaðarafurða, sér í lagi kindakjöts og mjólkurafurða. Það 

þýddi að bændum varð að fækka eða draga svo úr framleiðslu að enginn gæti haft af henni 

viðunandi tekjur. Stjórnvöld og stjórnmálamenn voru því vissulega í vanda. Niðurstaðan var 

sú að „bændasamtökin fóru þess á leit, að komið yrði í gegnum þingið frumvarpi til laga um 

loðdýrarækt“, sagði Stefán Valgeirsson sem mælti fyrir frumvarpinu (Stefán Valgeirsson, 

1981). Frumkvæðið virðist því hafa komið frá hagsmunasamtökum, frekar en frá 

stjórnvöldum. Það var lítil umræða um frumvarpið og eina gagnrýnin sem kom fram var frá 

Árna Gunnarssyni sem sagði: „Ég skil mjög vel að bændur sjái þarna nokkra ljósglætu í þeim 

erfiðleikum sem að þeim steðja núna. En erfiðleikarnir gætu orðið miklu meiri ef ekki yrði 

farið varlega af stað.“ Hann nefndi að búnaðarmálastjóri hefði á fundi landbúnaðarnefndar 

rætt um að móta hverfi, þar sem fóðurstöðvar yrðu þungamiðjan og nefndi nokkra staði á 

landinu. „Ég hefði í sjálfu sér talið eðlilegt að það hefði verið gerð tilraun með loðdýrahverfi, 

eins og nú er ætlunin að koma á fót, og það látið koma greinilega í ljós, hver hin eiginlega 

arðsemi er“ (Árni Gunnarsson, 1981). 
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Það varð að fækka bændum og minnka framleiðsluna en hvernig það átti að eiga sér stað 

var ekki eins vel útfært. Margir bændur höfðu verið bjartsýnir, byggt og ræktað og stækkað 

búin og nú blasti við að draga þurfti saman.  

Það var gagnrýnt að uppbygging fóðurstöðva var í litlu samræmi við staðsetningu 

loðdýrabúa og þær höfðu frá upphafi „lítið rekstrarfé og lítið hugsað um það hvort þær geta 

borið sig“, segir í greinargerð með þingsályktunartillögu Björns Dagbjartssonar um gerð 

áætlunar um skipulag loðdýraræktar (Björn Dagbjartsson, 1986). Það var rekstrarvandi 

fóðurstöðvanna sem átti töluverðan þátt í því hversu illa loðdýraræktin gekk og má leiða að 

því líkur að ef betur hefði verið staðið að þeim hefði ef til vill betur til tekist.  

 

 

2.3.3 Fiskeldi 

Fiskeldið var með nokkru öðru sniði en loðdýraræktin. Það hafði verið stundað í litlum mæli 

eftir 1950 og þá aðallega til að ala seiði til að sleppa í ár. Lax- og silungsveiðar hafa frá 

aldaöðli verið taldar til hlunninda og nýst þeim sem áttu aðgang að slíkri veiði. Það er síðan 

árið 1970 sem lögum nr. 53/1957 um lax- og silungsveiði er breytt og þá er farið að fjalla 

meira um fiskeldi. Þannig sagði þáverandi landbúnaðarráðherra í framsöguræðu sinni með 

frumvarpi um breytingar á þeim lögum meðal annars: „Nútímafiskrækt byggist að verulegu 

leyti á fiskeldi, þar sem aliseiðum af mismunandi stærðum er sleppt í veiðivötn, en fisk má 

enn fremur ala upp til neyslu, og má gera fiskeldið þannig að sérstakri fæðuframleiðslugrein, 

eins og t.d. á sér stað um silungseldi í Danmörku. Alifiskur er alinn upp í sérstökum 

eldisstöðvum, sem kostnaðarsamt er að reisa og reka“ (Ingólfur Jónsson, 1970). Örfáum árum 

áður höfðu nokkrir þingmenn lagt fram þingsályktunartillögu um fiskeldisstöðvar þar sem 

skorað var á ríkisstjórnina að láta fara fram athugun á hverjar gerðir fiskeldisstöðva hentuðu 

best íslenskum bændum sem aukabúgrein. Þá telja flutningsmenn að ráðlegra sé að byrja 

smátt, til að mynda í sveitum, og jafnvel nýta vinnuafl unglinga og barna við hin „geðfelldu 

störf“, sem sinna þarf í sambandi við fiskiræktina (Björn Jónsson, og fleiri, 1968).  

Það er síðan árið 1986 sem Davíð Aðalsteinsson og nokkrir aðrir þingmenn 

Framsóknarflokksins leggja fram þingsályktunartillögu um eflingu fiskeldis sem búgreinar á 

bújörðum. Í greinargerðinni segir meðal annars: „Engum blandast hugur um að fiskeldi er 

atvinnugrein sem okkur ber að reyna hér á landi. Enn er þó margt óljóst um heppilegustu 

eldisaðferðir, aðstæður og tækni þó að miklu hafi verið kostað til í ýmsum tilfellum. Augljóst 

er að ef einblínt verður á stórrekstur í fiskeldi og það ekki kannað og reynt hvort matfiskeldi í 
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tiltölulega smáum einingum, á stærð við gott fjölskyldubú, getur orðið samkeppnisfær 

atvinnuvegur, verður fiskeldi ekki sú stoð fyrir æskilega þróun byggðar sem margir væntu“ 

(Davíð Aðalsteinsson, og fleiri, 1986). Flutningsmenn vísa síðan í ályktun Búnaðarfélags 

Íslands um þörf fyrir leiðbeiningar í fiskeldi. Á sama þingi leggur Björn Dagbjartsson fram 

þingsályktunartillögu um rannsókna- og tilraunastöð í fiskeldi. Í greinargerðinni segir hann: 

„Ýmsir halda að við getum stuðst við reynslu Norðmanna í einu og öllu. Svo er þó alls ekki. 

Nægir þar að benda á að flestir hafa í hyggju keraeldi á landi með volgum sjó eða sjó- og 

vatnsblöndu en ekki í sjókvíum, eins og Norðmenn. Okkar laxastofn er að hluta til annar. Við 

þurfum að nýta innlent fóður sem allra mest og við getum búist við öðrum sjúkdómum en 

þeir. Allar þessar frábrugðnu aðstæður krefjast rannsókna og tilrauna. Hætt er við því að sú 

tilraunastarfsemi geti orðið dýrkeypt ef hver fiskeldisstöð á að þreifa sig áfram út af fyrir sig“ 

(Björn Dagbjartsson, 1986). Í ljósi reynslunnar virðist ekki nóg hafa verið hlustað á slíkar 

aðvaranir. 

 „Um miðjan níunda áratuginn jókst áhugi fyrir laxeldi og voru byggðar á seinni hluta hans 

fjölmargar fiskeldisstöðvar og fjölgaði þeim úr 40 á árinu 1984 upp í 102 í lok ársins 1986“ 

(Valdimar Ingi Gunnarsson, 2004:7). Þannig átti sér stað mikil framleiðsluaukning og fór 

framleiðslan úr 150 tonnum árið 1985 upp í um 3.000 tonn á árinu 1990. Það var einkum lax 

og regnbogasilungur sem var ræktaður. „Rekstur eldisstöðvanna gekk almennt illa og var 

stöðnun í greininni á tíunda áratug síðustu aldar“ (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2004:7). 

Fiskeldi varð lausnarorð í stjórnmálaumræðu á árunum rétt fyrir 1990. Þá átti að koma á fót 

fiskeldi alls staðar þar sem hefðbundinn landbúnaður var að dragast saman, sbr. grein eftir 

Benedikt Jóhannesson í Vísbendingu (Benedikt Jóhannesson, 2006). Þar vísar hann til 

umræðna á Alþingi á árinu 1987, þegar þáverandi forsætisráðherra Steingrímur Hermannsson 

lýsti því yfir að framsóknarmenn beittu sér fyrir því að fiskeldi fengi miklu hærri lán erlendis 

en aðrar atvinnugreinar í landinu. Þá taldi hann að fiskeldi yrði með tíð og tíma ein meginstoð 

íslensks atvinnulífs. Um þetta var nokkuð góð samstaða innan þings. Fjórum árum seinna, 

1991, var ljóst að þessar áætlanir gengu ekki, því þá höfðu 8 milljarðar á verðlagi þess árs 

verið settar í fiskeldi en tapið var gífurlegt (Benedikt Jóhannesson, 2006). Þá nefnir hann að 

sjúkdómar herjuðu á eldisfiskinn sem ekki varð til að bæta ástandið.  

 

 



  

29 

2.3.4 Ferðaþjónusta  

Ferðaþjónusta var ein af þeim greinum sem átti að koma í stað atvinnusamdráttar og 

byggðaröskunar og fór vægi hennar í umræðunni vaxandi á tíunda áratug síðustu aldar 

(Byggðastofnun, 1993). Einn angi hennar hefur sér í lagi verið stundaður í dreifbýli eða utan 

mesta þéttbýlis og er það menningartengd ferðaþjónusta. Í skýrslu sem samin var að undirlagi 

þáverandi samgönguráðherra, Sturlu Böðvarssonar, segir meðal annars: „Íslensk 

ferðaþjónusta verður í framtíðinni byggð upp á tveimur meginstoðum, íslenskri náttúru og 

íslenskri menningu og samverkan þessara þátta“ (Tómas Ingi Olrich, 2001:9). Það kveður við 

annan tón en áður að því leyti að „lögð er áhersla á að þrengja sem minnst að því frelsi og 

einstaklingsframtaki sem svo mjög hefur einkennt flóru íslenskrar menningarstarfsemi, en 

hefur óneitanlega haft í för með sér nokkra óreiðu og skipulagsleysi og þar af leiðandi verri 

nýtingu fjármuna en ella“ (Tómas Ingi Olrich, 2001:51). Skýrsla þessi varð nokkurs konar 

leiðarvísir fyrir menningartengda ferðaþjónustu, því þótt margt af því sem þar er nefnt hafi 

verið komið af stað áður en hún kom út, þá varð hún þessari tegund ferðaþjónustu mikil 

lyftistöng. Fjármagn til menningartengdrar ferðaþjónustu jókst mjög og á sama tíma stóðu 

nánast í stað framlög til safnastarfsemi í landinu. Það var meðal annars gagnrýnt af 

safnamönnum (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008).  

Í ljósi þessarar gagnrýni tók Ríkisendurskoðun saman skýrslu um fjárveitingar ríkisins til 

safna. Þar segir: Ekki er ólíklegt að byggðastefna stjórnvalda hafi haft nokkur áhrif í þessu 

tilliti. Á tímabilinu 1996–2006 fjölgaði sýningastöðum, það eru setur, sýningar og safnvísar, 

mest á Austurlandi úr 9 í 21 og á Vestfjörðum úr 5 í 16. Þá er vitnað í skýrsluna um 

menningartengda ferðaþjónustu og því varpað fram hvort lítill munur á sýningum 

byggðasafna geti verið ástæða þess að sögutengdum sýningum fjölgi (Ríkisendurskoðun, 

2009:23–24). Um fjármagnið sagði Ríkisendurskoðun að á fjárlögum ársins 2009 veitti 

Alþingi 1,6 milljörðum til safnastarfsemi og þar af fóru 840 milljónir til safna í eigu ríkisins 

en afgangurinn, 730 milljónir, skiptust þannig að fjárlaganefnd ráðstafaði 52%, fagnefndir 

17%, menntamálaráðuneytið 23% og hin ráðuneytin 8% (Ríkisendurskoðun, 2009). Þá er 

vitnað í skrif Björns Bjarnasonar fyrrverandi menntamálaráðherra um að engir fjárlagaliðir 

hafi tekið jafn miklum breytingum til hækkunar í meðförum þingsins og þeir sem snerta söfn, 

setur og sýningar. Björn skýrir þetta að hluta til með áhuga og skilningi þingmanna á safna- 

og menningarmálum og mikilvægi þeirra fyrir atvinnu- og byggðasjónarmið en bætir við að 

sú skýring heyrist líka að þarna séu síðustu fjárlagaliðirnir sem þingmenn geti ráðstafað að 

eigin vild. Tilgangur með safnalögum og safnasjóði hafi einmitt verið að gera skýrar faglegar 
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kröfur til þeirra sem sækja í sjóðinn og njóta þar með fjárstuðnings ríkisins  

(Ríkisendurskoðun, 2009:35).  

Menningarsamningar hafa verið gerðir milli ríkisins og landshluta utan 

höfuðborgarsvæðisins og þegar þeir voru til umræðu á Alþingi sagði þáverandi 

menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, meðal annars: „Ég er einnig sannfærð 

um að menningarmál munu í auknum mæli hafa mikla þýðingu varðandi atvinnusköpun í 

landinu“ (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2006).  

Helsta nýjungin í atvinnulífi á Vestfjörðum á síðustu árum hefur verið menningartengd 

ferðaþjónusta. Þannig kemur fram í MA-ritgerð Áka Guðna Karlssonar í þjóðfræði að fjöldi 

safna, setra og sýninga hefur þar nær fjórfaldast á rúmum tíu árum. Þá kemur fram að: „Þróun 

menningartengdrar ferðaþjónustu á Vestfjörðum hefur verið borin uppi meira og minna af 

beinum framlögum fjárlaganefndar Alþingis. Þótt starfsemin hafi líka verið styrkt úr öðrum 

sjóðum“ (Áki Guðni Karlsson, 2011:75). Þá eru viðmælendur hans ekki sammála um réttmæti 

þess að færa fjárveitingar alfarið frá fjárlaganefnd til fagaðila, svo sem safnasjóðs, 

húsfriðunarsjóðs og fornminjasjóðs, samanber safnalög nr. 141/2011 og lög um 

menningarminjar nr. 80/2012 (Alþingi, lagasafn). Nokkrir bentu á að sjónarmið byggðastefnu 

og aukinna starfa væri alveg jafn gilt og sjónarmið varðveislu og verndar. Ferðaþjónusta er 

þannig hluti af rökstuðningi fyrir fýsileika verkefnanna og samfélagslegum áhrifum þeirra; að 

þau geti skapað störf í héraði og orðið vænleg atvinnustarfsemi til framtíðar (Áki Guðni 

Karlsson, 2009:115).   

 

 

2.4 Fyrri rannsóknir  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að vinnumarkaður landsbyggðarinnar hefur ekki þróast í samræmi 

við breytingar á landsvísu, konur mennta sig burt af landsbyggðinni (Anna Kristín 

Gunnarsdóttir, 2009). (Í þessu sambandi má benda á töflur á bls. 12–13 sem sýna glöggt 

kynjahalla á landsbyggðinni.) Þá hefur fábreyttur vinnumarkaður og lægri laun á 

landsbyggðinni haft sitt að segja um það að konur sem hafa menntað sig hafa ekki haft val um 

það hvort þær vilji búa á landsbyggðinni, þeim hefur ekki staðið það til boða (Byggðastofnun, 

2012). Þetta er þó ekki séríslenskt fyrirbæri heldur er það viðvarandi vandamál í löndunum í 

kringum okkur, svo sem á Grænlandi og í Færeyjum (Byggðastofnun, 2012).  
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Stuðningur við atvinnusköpun hefur lengst af verið við sjávarútveg, landbúnað og 

iðnaðarframleiðslu, sem sagt innan greina þar sem hlutfallslega fáar konur hafa rekið fyrirtæki 

(Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1998). Eins og fram kom hér að framan hefur stuðningur 

stjórnvalda verið töluverður við þær atvinnugreinar sem nefndar eru. Það var lengi áhersla á 

iðnþróun í tengslum við landbúnað og sjávarútveg og má rekja þann stuðning í 

stjórnarsáttmálum allt til ársins 1947 (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda Þóra 

Sveinsdóttir, 1992:102). Þar voru hugmyndir um þróun veiðarfæraiðnaðar og netagerðar 

(1967), fullvinnsla á afurðum sjávarútvegs og landbúnaðar með niðursuðu og 

niðurlagningariðnaði (1971) og eflingu skipasmíða og skipaviðgerða (1967, 1971 og 1980). 

Sá stuðningur var þó með öðru sniði en við landbúnað og sjávarútveg. Þar var almennt lítið 

um áherslu á „samráð, byggðasjónarmið, lánafyrirgreiðslu eða beinan verðstuðning 

samanborið við hinar greinarnar“ (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda Þóra 

Sveinsdóttir, 1992:102). Bein afskipti stjórnvalda af iðnaði hafa því einkum beinst að vernd 

gegn erlendri samkeppni. Undantekningin er orkufrekur iðnaður sem stjórnvöld hafa lagt kapp 

á allt frá því á sjöunda áratug síðustu aldar. Ríkisvaldið hefur gengt forystuhlutverki við 

stýringu á virkjunarframkvæmdum, áhrifum þess á orkusölu og vegna beinna samninga þess 

við erlenda aðila um nýtingu orkunnar (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson, Hulda 

Þóra Sveinsdóttir, 1992:103). Eins og að framan segir þá höfðu ríkisstjórnir sem sátu frá 1995 

til 2008 stóriðju og virkjanir í sinni atvinnustefnu. Þannig þrefaldaðist álframleiðsla í landinu 

á árunum 2004–2007 með tilheyrandi virkjanaframkvæmdum. Í skýrslu rannsóknarnefndar 

Alþingis er vikið að því að þar hafi verið um karlastörf að ræða. Megintilgangurinn 

framkvæmdanna var að afla atvinnutækifæra og að sporna gegn byggðaröskun. Þarna voru 

sköpuð dæmigerð karlastörf þar sem meira var í húfi að skapa störf fyrir konur (Þorgerður 

Einarsdóttir, Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010:216–217). 

Iðnaðarframleiðsla hefur á stundum átt undir högg að sækja á landsbyggðinni og þar er hár 

flutningskostnaður nefndur til sögunnar. Þannig var árið 2001 til dæmi um að 

iðnaðarfyrirtæki, sem flutti inn allt sitt hráefni og starfaði á landsbyggðinni en seldi mest af 

framleiðslunni á höfuðborgarsvæðið, þurfti að borga 8–10 milljónir í flutningskostnað sem 

var meira en áætlaður hagnaður þess það árið (Byggðarannsóknastofnun, Hagfræðistofnun, 

2003:139). Þarna skipti verulegu máli að flutningar færðust alfarið á vegi landsins sem aftur á 

móti varð til þess að þeir urðu ennþá mikilvægari en ella fyrir dreifbýlið. Þannig sagði 

framleiðandi á Vestfjörðum frá því að það að flytja vöruna til suðvesturshornsins væri 70% 

dýrara með bíl en í 40 feta gámi (Byggðarannsóknastofnun, Hagfræðistofnun, 2003:140). 
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Hann taldi þó að strandsiglingar væru verri kostur vegna tímalengdar en að vísu færi það eftir 

tíðni ferða og lengd þeirra sem skipti verulegu máli.  

Áhrif álvers- og virkjanaframkvæmda á Austurlandi voru rannsökuð af 

Byggðarannsóknastofnun Íslands sem gaf út nokkrar skýrslur um niðurstöður þeirra 

rannsókna. Þar kom meðal annars fram að þegar álverið tók til starfa árið 2007 voru konur 

32% af starfsmönnum sem var hæsta hlutfall kvenna hjá Alcoa í veröldinni. Það hafði síðan 

lækkað niður í 28% árið eftir og árið 2009 var hlutfallið 26%. Á sama tíma var það 20% hjá 

Norðuráli á Grundartanga og 18% hjá Rio Tinto Alcan í Straumsvík (Hjalti Jóhannesson, 

2009). 

Nokkrar rannsóknir á atvinnusköpun hafa verið gerðar í mastersverkefnum á síðustu árum 

og fjalla flestar um virkjana- og álversframkvæmdir á Austurlandi: Fyrst ber að nefna 

rannsókn á áhrifum samfélagsbreytinga á Austurlandi á stöðu og viðhorf austfirska kvenna út 

frá félagsfemínísku sjónarmiði. Þar er rætt við fjórtán konur á Austurlandi um viðhorf þeirra 

til framkvæmdanna og þeirra breytinga sem fylgdu í kjölfar þeirra. Það var niðurstaða þeirrar 

rannsóknar að framkvæmdirnar hefðu ekki breytt miklu varðandi atvinnumöguleika kvenna á 

Austurlandi. Konurnar fundu helst fyrir breytingum á eigin lífi hvað varðaði tvo þætti, að hafa 

lágvöruverðsverslun á svæðinu og bætt aðgengi að menntun. Þær hafa almennt jákvæða sýn á 

samfélagið en bentu á neikvæða tilhneigingu til flokkadrátta og þær konur sem ekki áttu 

sterkar rætur á Austurlandi nefndu erfiðleika við að komast inn í samfélagið (Tinna Kristbjörg 

Halldórsdóttir, 2011). Þessu tengd er megindleg rannsókn sem lögð var fyrir starfsmenn 

þriggja fyrirtækja á Austurlandi, það er þeirra sem höfðu flutt þangað til að starfa hjá 

viðkomandi fyrirtæki og voru fluttir í burtu og þeirra sem enn störfuðu fyrir austan. 

Niðurstaðan var að ástæða brottflutnings sé sambland af óánægju með vinnustað, 

búsetuskilyrði og fjölskylduaðstæður. Jafnframt þurfi sveitarfélögin að beita sér að 

uppbyggingu fjölbreyttari atvinnutækifæra og að auknu framboði á menningu og afþreyingu á 

svæðinu til að halda í fólk. Fyrirtæki þurfi að skoða þætti sem valda árekstrum á milli vinnu 

og fjölskyldu, vaktakerfi og þróun í hæfni yfirmanna. Við ráðningu þarf að leita eftir 

einstaklingi sem er giftur eða í sambúð og hefur einhver fjölskyldutengsl við Austurland 

(Anna Björk Hjaltadóttir, 2011). 

 Þá er MS-ritgerð í hagfræði þar sem rannsakaðar eru afleiðingar framkvæmda út frá 

hagfræðilegu sjónarhorni. Á það er bent að áliðnaðurinn er orðinn gríðarlega mikilvægur fyrir 

atvinnustarfsemi á svæðinu og yrði það mikið högg ef hann legðist af á næstu áratugum, fyrir 

starfsmenn álversins, fyrir fyrirtæki sem þjónusta álverið og starfsmenn þeirra. Þannig er 
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álverið og þjónusta við það orðin ríkjandi í atvinnulífi á Austurlandi og verður næstu ár og 

áratugi. Framkvæmdirnar voru og eru mikil lyftistöng fyrir hagkerfið á Austurlandi og þar 

rættist áratuga gamall draumur Austfirðinga. Það er hins vegar niðurstaðan að væntingar voru 

keyrðar úr hófi fram. Líkt og þessi tilvitnun segir: „Byggðastefna hlýtur að miða að því að 

fjölga fjölskyldufólki en ekki bara karlmönnum á ákveðnum aldri“ (Þórður Ingi 

Guðmundsson, 2011:23). Það kveður við dálítið annan tón í næstu rannsókn í viðskiptafræði 

þar sem rætt er við starfsmenn hjá Alcoa, Fjarðaáli, Fjarðabyggð, Fljótsdalshéraði og ríkinu. 

Niðurstaðan er að verkefnið hafi gengi vel og að mestu leyti betur en búast var við, frá 

sjónarhóli viðmælenda. Þeir voru sammála því sjónarhorni að betra væri fyrir lítil sveitarfélög 

að uppbygging atvinnulífsins gerðist í minni þrepum og dreifðist á fleiri atvinnugreinar. Það 

væri æskilegt að fá nokkur minni fyrirtæki sem hvert um sig væri minna og þau kæmu ekki 

öll á sama tíma. En viðmælendur tóku fram að þetta standi ekki sveitarfélögum á 

landsbyggðinni til boða (Eggert Þór Óskarsson, 2009). Þá vaknar sú spurning hvernig á því 

standi. 

Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs var með það í 

samstarfssamningi flokkanna að sækja skyldi um aðild að Evrópusambandinu og Alþingi 

samþykkti aðildarumsókn 16. júlí 2009. Þegar og ef til aðildar að ESB kemur mun það hafa 

áhrif á dreifbýli eins og annað í samfélaginu. Þar vegur þungt hvernig rótgrónar 

atvinnugreinar eins og landbúnaður og sjávarútvegur munu fara út úr því ferli. Í ljósi þessa 

ákváðu nokkrir sérfræðingar í landfræði og ferðamálum að gera heildarúttekt á stöðu 

landbúnaðar og framtíðarhorfum hans (Magnfríður Júlíusdóttir, og fleiri, 2009). Þar kemur 

fram að miðað við hin Norðurlöndin skortir mikið á að íslensk stjórnvöld veiti nægilegu 

fjármagni til styrktar samkeppnishæfni atvinnulífs á landsbyggðinni og jafnframt að 

tilhneigingin sé að dreifa litlu fé á marga aðila. Þá er það álit skýrsluhöfunda að það ráðslag 

hafi heldur aukist á síðustu árum.  

Það kemur líka fram í skýrslunni að nýsköpunartengdum námskeiðum hafi fjölgað mjög og 

þar sé helsti efniviðurinn konur í dreifbýli, sér í lagi sveitum, þar sé mesti 

frumkvöðlaefniviðurinn. Sumum viðmælendum í rannsókninni þótti nóg um þetta framboð og 

töldu að verkefnin sem væri verið að halda að konum gæfu litlar tekjur. Það er gott og blessað 

að frumkvöðlastarf beinist að konum en það má þá ekki vera þannig að lítið tillit sé tekið til 

vinnu þeirra og ekki síður hvaða tekjumöguleika þær geti haft af nýsköpuninni. Þá er bent á 

það í skýrslunni að komið hafi fram gagnrýni á það hversu ósýnileg störf kvenna til sveita hafi 

verið skipuleggjendum verkefna, það er sams konar gagnrýni og komið hefur fram í 
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kynjarannsóknum á þróunarverkefnum í þriðja heiminum á síðustu áratugum (Magnfríður 

Júlíusdóttir, og fleiri, 2009:84). Í framhaldinu benda skýrsluhöfundar á að ef til vil mætti 

draga lærdóm af rannsóknum í þriðja heiminum hvað varðar viðhorf til starfa kvenna, þó þau 

taki líka fram að um ólíkar aðstæður sé að ræða.  

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri gerði úttekt á stöðu kvenna á Norðurlandi vestra 

með það að markmiði að leiða í ljós hver staða kvenna væri í dreifbýli á svæðinu og hvaða 

úrræði gætu komið sér best fyrir þær gagnvart félags- og atvinnulegri stöðu þeirra. 

Niðurstöðurnar voru að vinnuframlag kvenna var mjög mikið og þær legðu mikið á sig til að 

styrkja fjárhagsstöðu sína. Þær voru frekar óvirkar þegar kom að félagsmálum og viðruðu 

áhyggjur varðandi framtíð sína á býlunum (Hjördís Sigursteinsdóttir, Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2009). 

Í greininni „Staða kvenna í landbúnaði, kynjafræðilegur sjónarhóll“, sem byggir að nokkru 

á MA-ritgerð Hjördísar Sigursteinsdóttir árið 2008, Lífsstíll eða lífsviðurværi?: félags- og 

efnahagsleg staða kvenna og karla á lögbýlum á Íslandi, var niðurstaðan rannsóknarinnar sú 

að konur á íslenskum lögbýlum standi verr að vígi en karlar þegar skoðaðir eru tilteknir 

félags- og efnahagslegir þættir í umhverfi þeirra. Jafnframt að konur eru almennt ekki eins 

ánægðar og karlar með búsetuskilyrði sín og barna sinna í byggðarlaginu. Þá sýndu 

niðurstöður kynjahalla á lögbýlum. Þar sem konur njóta sín ekki, þar eru ekki góð skilyrði til 

búsetu, vitna skýrsluhöfundar í þáverandi landbúnaðastjóra ESB, Mariann Fischer Boel 

(Hjördís Sigursteinsdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2009). 

Helstu niðurstöður þessara rannsókna eru til að mynda að konum fækkar hjá Alcoa. 

Álverið hefur lítil áhrif á atvinnumöguleika þeirra. Byggja þarf upp fjölbreyttari 

atvinnutækifæri og auka framboð á menningu og afþreyingu. Þá þarf að gera samfélagið 

fjölskylduvænna. Það tókst vel til með framkvæmdirnar að mati þeirra sem komu að þeim. 

Konur eru helsti efniviður í frumkvöðlanámskeiðum en þau eru ekki alltaf á þeirra forsendum. 

Konur leggja mikið á sig en standa verr að vígi. Aðgerðir eru ekki út frá sjónarmiðum kvenna.  

 

 

2.5 Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða  

Í fræðilegri umfjöllun er kynjavíddin aðgreind í tvo þætti, annars vegar kyn (e. sex) og er þá 

átt við líffræðilegt kyn og hins vegar kyngervi (e. gender), þá er kyn víkkað út til kynjavíddar 

í táknrænum, menningarlegum og félagslegum skilningi (Þorgerður Einarsdóttir, 2010b). 
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Kyngervi byggist á menningarlegum hugmyndum um kvenleika og karlmennsku sem í senn 

eru skapaðar og skapandi (Þorgerður Einarsdóttir, 2010; Scott, 1996). Kyngervi mótar 

sjálfsmynd okkar, athafnir og hugsun en einnig samfélagslegar stofnanir og menningarástand 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010b).  

Það var ríkisstjórnin sem sat frá 1995–1999 sem samþykkti að sjónarmið jafnréttis verði 

fléttað inn í alla þætti stefnumótunar, ákvarðana og aðgerða á vegum ríkisins. Og að 

ríkisstjórnin muni vinna að því að jafnréttissjónarmið verði samþætt allri opinberri 

stefnumótun og ákvarðanatöku (Alþingi, 2001). Jafnrétti kynjanna er nefnt í 

stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, að jöfn tækifæri karla 

og kvenna verði tryggð í hvívetna og er þar vitnað til lengingar fæðingarorlofs og jafns réttar 

mæðra og feðra til töku þess (Stjórnarráð Íslands, 1999). Áfram er rætt um fæðingarorlof í 

stefnuyfirlýsingu síðustu ríkisstjórnar þessara flokka og eitt af markmiðum hennar er að 

hvetja fyrirtæki og opinberar stofnanir til að vinna að jafnréttismálum, þar með talið 

rannsóknum á stöðu kynjanna á vinnumarkaði og jöfnun á launamun kynjanna (Stjórnarráð 

Íslands, 2003). Það er meira fjallað um jafnréttismál í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar, svo sem að gerð verði áætlun um að minnka 

óútskýrðan kynbundinn launamun hjá ríkinu, leitað leiða til að eyða þeim mun á almennum 

vinnumarkaði, endurmeta störf kvenna og jafna stöðu kvenna og karla í nefndum og 

stjórnunarstöðum á vegum ríkisins (Stjórnarráð Íslands, 2007). Ríkisstjórn Samfylkingarinnar 

og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs segir í sínum samstarfssamningi að jafnréttismál 

flytjist í forsætisráðuneytið og að áhrif kvenna í endurreisninni verði tryggð. Til að jafna 

hlutfall kynjanna á öllum sviðum samfélagsins verði gripið til sértækra aðgerða sé þess þörf. 

Jafnframt verði kynjasjónarmið höfð að leiðarljósi í aðgerðum til atvinnusköpunar 

(Stjórnarráð Íslands, 2009). Allt þetta á að nýtast bæði körlum og konum með fjölbreyttan 

bakgrunn. Lagt er upp með að það sé reynsla fólks, jafnt kvenna sem karla, sem beri að virða.     

Það er áhugavert að skoða atvinnuþróunina sem lýst er í köflunum hér að framan út frá 

hugmyndum um samþættingu jafnréttis- og kynjasjónarmiða en markmiðið með samþættingu 

er að flétta sjónarhorn kyns (e. gender perspective) inn í alla stefnumótun innan samfélagsins, 

endurskilgreina hefðbundin hlutverk kynjanna og gera bæði konum og körlum kleift að 

samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf (lög nr. 10/2008). Kynjasamþætting felst í því að 

skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn 

kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla jafna 

taka þátt í stefnumótun í samfélaginu. Til að fólk átti sig enn betur á því hvað felst í 
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kynjasamþættingu gaf Jafnréttisstofa út handbókina Jöfnum leikinn, þar sem útskýrt er 

hvernig á að vinna að samþættingunni kynja- og jafnréttissjónarmiða (Jafnréttisstofa, 2009). 

Kynjakerfið er lífseigasta yfirráðakerfi veraldar. Það lagar sig að breytingum í samfélaginu 

og að mati breska félagsfræðingsins Sylviu Walby byggist það á einkasviðinu og opinbera 

sviðinu og taka þau breytingum eftir því hvernig samfélagið þróast (Walby, 1990:173–178). 

Walby telur að hægt sé að greina kynjakerfið í sex þætti sem þó skarist að einhverju leyti. Það 

er „ekki gert ráð fyrir einni uppsprettu valdsins, engin allsherjarskýring er til á undirskipun 

kvenna og þar með engin allsherjarlausn“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2006:446). Þorgerður 

bendir líka á að hugtakið kynjakerfi sé hliðstætt orðinu stjórnkerfi og gefi svipuð hugtengsl 

við völd og yfirráð, þar er kynjað stjórnarfar (e. gender regimes) sem Walby notar í seinni 

tíðar skrifum. 

Fyrsta sviðið er atvinnulífið / vinnumarkaður (e. paid work). Það vekur spurningar eins og 

hvaða þættir valda því að konur og karla vinna ólík störf, vinna kvenna er lægra metin til 

launa og meiri virðing er borin fyrir störfum karla og af hverju karlar eru miklu frekar í 

áhrifastöðum í samfélaginu. Þrátt fyrir að menntunarbil kynjanna sé ekki lengur til staðar og 

fleiri konur stundi háskólanám en karlar á öllum skólastigum nema viðbótarstigi, sem er nám 

á mörkum framhaldsskóla- og háskólastigs en þar má finna margvíslegt starfsnám (Hagstofa 

Íslands, 2012). Námsvalið er þó enn kynbundið. Karlar hafa til að mynda haft miklu meiri 

völd í viðskiptalífinu en konur (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Þrátt fyrir mikla 

atvinnuþátttöku kvenna er vert að velta því fyrir sér hvort kynjakerfið sé að styrkjast eða 

veikjast í atvinnulífinu.  

Annað sviðið er heimilið / fjölskyldan (e. housework). Lengi var litið á heimilið sem stað 

konunnar en með stóraukinni vinnu kvenna utan heimilis breyttist það. Og líka að „sá tími 

sem varið er til húsverka hefur farið minnkandi í sögulegu samhengi“ (Þorgerður Einarsdóttir, 

2006:448). En „fjölskylduábyrgð er enn á herðum kvenna“ (Þorgerður Einarsdóttir, 

2010a:198). 

Þriðja sviðið er menning (e. culture), þar með talin trúarbrögð, fjölmiðlar og menntakerfið. 

„Hugmyndir okkar um karlmennsku og kvenleika gegnsýra menningu okkar og samfélag en 

einnig tilveru okkar sem einstaklinga“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2006:449). Til að greina þetta 

kerfi eru hugmyndir Bourdieus um „habitus“ og táknrænt vald og kenningar í anda Foucaults 

um valdahugtakið til að mynda gagnlegar. „Það er, kynímyndum er viðhaldið í valdatengslum 

og þær gegnsýra tungumálið, orðræðuna og allt umhverfi okkar. Hér hefur kynjakerfið færst 
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frá einkasviðinu yfir á hið opinbera svið menningar og ímynda“ (Þorgerður Einarsdóttir, 

2006:450). 

Fjórði þátturinn í valdakerfinu er kynverundin (e. sexuality). Það eru kenningar sem halda 

því fram að kynferði kvenna og kynverund sé uppspretta yfirráðakerfisins (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006). Kenningar Foucaults um félagslega sköpun og menningarlegt taumhald 

kynverundar eru gagnlegar þegar þær hafa verið gæddar kynjavídd. „Þær hafa aukið skilning 

á því hvað hin skyldubundna gagnkynhneigð er mikilvægur burðarás í kynjakerfinu og bitnar 

á konum og samkynhneigðu fólki af báðum kynjum“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2006:451). 

Fimmti þátturinn er ofbeldi (e. violence). Það er talað um ofbeldi sem kynbundið þegar í 

því birtist kerfisbundið valdamynstur þar sem karlar eru í meirihluta gerenda og konur 

þolenda (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Hér á landi hafa samtök um Kvennaathvarf og 

Stígamót rekið athvarf og þjónustu við þolendur heimilisofbeldis, kynferðisofbeldis og 

nauðgunar, svo dæmi séu tekin. „Ofbeldi gegn konum er því uppspretta yfirráða í sjálfu sér og 

styrkist enn frekar vegna yfirráða karla á öðrum sviðum“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2006:452).  

Sjötti og síðasti þátturinn er ríkið og hið opinbera vald (e. the State). Hlutur kvenna er ekki 

nema tæplega þriðjungur nánast hvar sem litið er í samfélaginu. Þó hefur það gerst í fyrsta 

skipti í Íslandssögunni að konur hafi verið jafn margar og karlar í ríkisstjórn. Þá hefur 

ríkisvaldið bætt réttarstöðu kvenna og aflétt útilokun þeirra frá til að mynda vinnumarkaði og 

opinberu lífi. „Ríkið hefur hins vegar lítið gert til að bæta stöðu kvenna þegar því takmarki er 

náð“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2006:453). 

Kynjakerfið, öðru nafni feðraveldið, er alls ekki einhver fasti heldur hefur það tekið 

breytingum í aldanna rás. Á 19. öld var það útilokandi, það hélt konum frá áhrifa- og 

valdastöðum, bæði hvað varðaði eignarrétt og pólitísk réttindi. En á 20. öld einkenndist 

kynjakerfið af aðgreiningu, þegar lagalegur réttur varð sá sami fyrir bæði kynin, þá tók við 

undirskipun kvenna (Walby, 1990:24). Lagaleg réttindi kvenna og karla voru orðin þau sömu 

en enn var staða þeirra mjög misjöfn og viðhorf til þeirra líka. Það eru þau sem skipta máli. 

Simone de Beauvoir benti á í bók sinni Hitt kynið, að „Konur fæðast ekki konur, konur verða 

konur“. Þessi setning varð kvennahreyfingum á síðari hluta tuttugustu aldar hvatning. „Að 

kynferði sé menningarlegt fyrirbæri en ekki líffræðilegt náttúrulögmál gaf okkur 

[Kvennalistakonum] styrk til að heyja baráttu sem var óneitanlega erfið þótt hún væri líka 

skemmtileg“ (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999:68).       

Sjónarmiðsfemínismi (e. standpoint theory) er hvernig mismunandi lífsafstæður karla og 

kvenna sköpuðu þeim mismunandi viðhorf, gildismat og þekkingu (Þorgerður Einarsdóttir, 
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2004). Meðal þekktari femínista innan félagsfræðinnar er Dorothy Smith sem lagði ásamt 

fleirum grunninn að þeirri nálgun innan femínismans að þekking sé alltaf staðsett (e. situated) 

og háð verund viðkomandi einstaklings (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Það hefur verið 

gagnrýnt að sjónarmiðsfemínismi geti falið í sér þá hættu að litið sé á vissa lífshætti eins og 

þeir séu konum á einhvern hátt eiginlegir (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001:83).      

Ef litið er til baka yfir tuttugustu öldina sést að þátttaka kvenna og framlag þeirra til 

samfélagsins hefur aukist, en völd og áhrif þeirra eru ekki í samræmi við það. Þær eru ekki 

útilokaðar frá samfélagslegri þátttöku en þær eru meðteknar á öðrum forsendum en karlar 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010b). Þá hefur í nýlegum jafnréttisrannsóknum verið unnið með 

hugtakið þegnrétt, það er „pólitískt, efnahagslegt, félagslegt, etnískt/trúarlegt, svið 

líkamleikans (e. bodily dimension) og persónulegt svið, og þau skoðuð hvert fyrir sig“, 

samanber Halsaa frá 2008 (Þorgerður Einarsdóttir, 2012b:30). „Hugtakið þegnréttur gefur 

möguleika á að skoða hvernig konur eru „meðteknar“ í samfélaginu (e. inclusion); hvernig 

hlutdeild og samfélagslegri þátttöku er háttað og á hvaða forsendum þær eru taldar með, í stað 

þess að beina sjónum að útilokun þeirra (e. exclusion) eins og títt er um kynjakerfiskenningar 

(e. patriarchy gender order)“, samanber Walby frá 1997 (Þorgerður Einarsdóttir, 2010b:31). 

Staða kynjanna er ekki alltaf sú sama. Eins og fram kom hér að framan hefur ekki verið tekið 

mið af kynjasjónarmiðum í atvinnustefnu og byggðastefnu stjórnvalda, ekki heldur í stuðningi 

þeirra við atvinnugreinar.  
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3 Rannsókn – aðferðafræði og gagnaöflun 

 

3.1 Rannsóknaraðferð  

Rannsóknin er tvíþætt: annars vegar er skoðuð stefna stjórnvalda í atvinnu- og byggðamálum 

í köflunum hér að framan og hins vegar eru tekin viðtöl við fólk á landsbyggðinni, nánar til 

tekið á Vestfjörðum, það er eigindleg viðtöl. Það er hver er reynsla fólks af atvinnusköpun í 

dreifbýli og hvernig sér það fyrir sér framtíðina í atvinnu- og byggðalegu tilliti? Horfir það á 

sértækar aðgerðir eða sér það fyrir sér uppbyggingu samfélagsins á eigin forsendum?  

    Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja meðal annars á fyrirbærafræði (e. phenomenology) 

sem er heimspekistefna sem mótuð af var af Edmund Husserl um aldamótin 1900 og síðar 

þróuð sem tilvistarstefna af heimspekingnum Martin Heidegger. Fyrirbærafræði fékkst fyrst í 

stað við vitund og reynslu og var þróuð af þeim Husserl og Heidegger þannig að hún tók 

einnig til lífheims mannsins, og frönsku heimspekingarnir Maurice Merleau-Ponty og Simone 

de Beauvoir leiddu hana út í mannlegar athafnir í sögulegu samhengi (Kvale & Brinkman, 

2009). Þeir benda á að fyrirbærafræðin gangi út frá því að veruleikinn sé félagslega 

mótaður/skapaður, áherslu á daglegt líf, leit að mikilvægi merkinga í lýsingum, áherslu á að 

skilja veröldina frá sjónarhóli þátttakenda. Það er „að varpa ljósi á vitundina og viðföng 

hennar: veruleikann sjálfan, skilinn sem þann veruleika sem hvers kyns vitundarverur lifa og 

hrærast í“ (Björn Þorsteinsson, 2009:162). Fyrirbærafræðin vill þannig lýsa hlutunum eins og 

þeir birtast mér og viðmælendum mínum. Þar er reynsla manna skoðuð út frá fyrstu persónu, 

það er vitund viðkomandi persónu sem er til skoðunar (Creswell, 1998), það er að segja, 

aðferðin ræðst af viðfangsefninu. 

Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð sem felst í að rannsakandinn er hluti af 

rannsóknarferlinu. Það er hann eða hún sem er helsta rannsóknartækið. Eigindlegur 

rannsakandi reynir þannig að einbeita sér að því að skilja hvaða merkingu fólk leggur í líf sitt 

og aðstæður. Þá byggja eigindlegar rannsóknaraðferðir á aðleiðslu, þ.e. niðurstöðurnar eru 

notaðar til að búa til kenningu um viðfangsefnið, og er hún oft byggð á grundaðri kenningu (e. 

grounded theory) (Taylor & Bogdan, 1998). Í því felst að rannsakandinn sýnir áhuga á 

daglegu lífi fólks, hagsmunum og aðstæðum. Það merkir að rannsakandinn leitast við að nota 

spurnarorðin hvað, hverjir og hvernig vegna þess að hann þarf að fá fram og hlusta eftir 

skoðunum og viðhorfum fólks, en ekki af hverju-spurningar sem notaðar eru í megindlegum 

rannsóknum. Þar sem verið er að bera saman hópa til að sjá hvort munur sé á þeim (Creswell, 

1998:17). Vegna þess hvernig eigindlegar rannsóknir taka mið af fjölbreytileikanum og fást 
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við einstaklinginn og hennar eða hans líf og reynslu, hafa femínískar rannsóknir byggt 

töluvert á þeirri aðferðafræði. Þannig urðu eigindlegar rannsóknaaðferðir til að varpa hulunni 

af ýmsum þáttum í daglegu lífi fólks sem ekki hafði verið gefinn gaumur í félagsvísindum 

fram að þeim tíma, svo sem heimilisofbeldi, hlutverkum kynjanna og hvernig konur berjast 

gegn sinni félagslegu gildislækkun (e. devaluation) og valdaleysi innan fjölskyldu sinnar 

(Creswell, 1998:84). Staðsetning rannsakanda skiptir líka máli eins og bent er á hér að framan 

í kenningu sjónarmiðsfemínisma.     

 Þá þarf eigindlegur rannsakandi að greina frá eigin skoðunum, trú, viðhorfum og fyrirfram 

gefnum hugmyndum að því marki sem slíkt er mögulegt. Þannig eru öll svið samfélagsins 

þess virði að þau séu rannsökuð af eigindlegum rannsakendum. Jafnframt þýðir það að 

eigindlegir rannsakendur leggja ríka áherslu á merkingu rannsóknarniðurstaðna. Eigindlegar 

rannsóknir eru hugverk sem krefjast mikillar þolinmæði og úthalds.  

Kostir eigindlegra rannsóknaraðferða eru þeir að með þeim er hægt að fá fram annars 

konar sjónarhorn en með öðrum aðferðum. Viðmælandinn segir oftast frá fleiru en því sem 

beint er spurt um og þannig fær rannsakandinn mun meira efni úr að moða en ef til vill 

upphaflega var stefnt að. Þannig verður stundum til miklu stærri mynd af viðfangsefninu en 

lagt var upp með í byrjun, eins og kanadíski mannfræðingurinn Sally Cole benti á: „Tilgangur 

minn með því að kynna sögu kvenna er að gera þeim kleift að lýsa kringumstæðum sínum og 

lífi sínu og veita þeim tækifæri til að kynna líf sitt eins og þær vilja að það sé kynnt“ (Cole, 

1991:40). 

Nálægð mín við viðfangsefnið getur bæði verið styrkleiki og veikleiki. Styrkleikinn er að 

ég þekki ýmsar hliðar þessa samfélags og þegar viðmælendur nefna ýmsa þætti sem ekki eru 

endilega teknir fyrir í þessu verki þá þekki ég þær aðstæður sem um er fjallað. Ég er ekki 

utankomandi í þeim skilningi að ég hef búið og bý í samfélagi mjög líku því sem 

viðmælendur mínir búa í. Þá hef ég fylgst með því sem er að gerast í samfélaginu og myndað 

mér skoðun á því sem stjórnvöld á svæðinu eru að gera. Ég hef því þekkingu á undirliggjandi 

straumum sem koma stundum fram í viðtölunum. Þá kannaðist ég við nokkra viðmælendur 

áður en ég talaði við þá í seinna skiptið. Aðra hitti ég í fyrsta skipti þegar ég tók viðtalið við 

þá. Ég vissi því í einstaka tilfelli um skoðanir viðmælenda en í flestum tilvikum ekki.        

 Veikleikinn er sá að ég hef búið í því samfélagi sem er til umfjöllunar í þessu verkefni og 

er því ekki að öllu leyti utanaðkomandi rannsakandi. Af því ég er þátttakandi í samfélagi sem 

um margt er líkt því sem viðmælendur mínir búa í þá er hætt við að mér hafi yfirsést að spyrja 

þá nánar út í ýmis atriði sem eru hversdagsleg fyrir mér en gætu vakið athygli þeirra sem 
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ekkert þekkja til í dreifbýli. Þá er við úrvinnsluna dálítill vandi á einstaka stað þar sem ég veit 

af skoðun viðmælenda en það kemur ekki fram í viðtalinu og þar afleiðandi ekki í 

rannsókninni.  

 

 

3.1.1 Gagnaöflun  

Fyrstu viðtölin voru tekin vorið 2008 við fimm viðmælendur. Síðan var rætt við aðra fimm í 

veturinn 2012. Vorið 2012 var aftur talað við þau fimm sem rætt var við árið 2008 og þau lásu 

yfir sín gömlu viðtöl og voru þeim samþykk og veittu ný viðtöl. Allir hafa þessir viðmælendur 

fengist við atvinnurekstur af einhverju tagi, auðvitað í mismiklum mæli, enda aldursbilið 

breitt, þau yngstu rúmlega tvítug og þau elstu hátt á sjötugsaldri.  

Við val á þátttakendum leitaðist ég við að tala við fólk sem hafði stundað atvinnurekstur í 

dreifbýli og þá sér í lagi þá sem höfðu reynslu af atvinnurekstri sem stjórnvöld höfðu lagt 

áherslu á að komið yrði á fót til að bjarga byggð í dreifbýlinu á umliðnum árum. Þá leitaðist 

ég við að fá viðmælendur sem höfðu fjölbreytta reynslu af atvinnusköpun.  

Ég kannaðist við suma viðmælendur í gegnum það starf sem ég sinnti þegar ég flutti út á 

land og hina valdi ég eftir ábendingum sem ég fékk þegar ég leitaði til fólks vegna 

verkefnisins. Þar notaðist ég við snjóboltaaðferðina við að finna viðmælendur, það er að taka 

við ábendingum frá öðrum um hverjir kæmu til greina sem viðmælendur. Enga 

viðmælendanna þekkti ég neitt að ráði áður en ég tók viðtölin. Það er álit mitt að þau deili 

sem ég vissi á viðmælendum áður en ég tók viðtölin hafi ekki rýrt þau heldur í sumum 

tilfellum aukið gildi þeirra.  

 

 

3.1.2 Skráning og úrvinnsla 

Viðtölin í fyrra skiptið fóru fram á tímabilinu frá 6. febrúar til 8. apríl 2008. Næstu viðtöl við 

fimm nýja einstaklinga áttu sér stað frá 6. mars til 30. apríl 2012. Þá talaði ég aftur við þau 

sem ég ræddi við fjórum árum fyrr. Þau lásu yfir sín gömlu viðtöl og gáfu samþykki fyrir því 

að þau viðtöl yrðu notuð. Sú vinna fór fram frá 9. júní til 13. júlí 2012. Lengd þeirra var frá 

rúmlega hálftíma til eins og hálfs klukkutíma að jafnaði. Alls eru viðtölin 183 blaðsíður.  

Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Við úrvinnslu gagnanna var stuðst við 

kóðun, það er efnisflokkum var raðað saman og úr þeim unnið þema og síðan reyndi ég að 
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skrifa frásögn um hvert þema. Vandinn við úrvinnsluna er að koma sér upp flokkunarkerfi en 

þegar búið var að ráða fram úr því var eftirleikurinn auðveldari. Það má því segja að 

úrvinnslan fari fram í nokkrum lotum. Fyrst er að raða efnisflokkum saman og síðan að skrifa 

heildstæða frásögn um hvert þema (Wolcott, 2001).  

Í úrvinnslu viðtalanna komu ýmsir þættir fram sem ég hafði ekki leitt hugann að þegar ég 

tók viðtölin. Þannig höfðu næstum allir viðmælendur verið aldir upp á heimilum þar sem 

atvinnurekstur hafði verið stundaður að nokkru eða öllu leyti. Þetta var atriði sem ég hafði 

ekki gert mér grein fyrir en vakti athygli mína. Nokkur þeirra vörpuðu líka upp mynd af 

samfélagi æsku sinnar þar sem sjálfsbjargarviðleitnin var órjúfanlegur hluti af hinu daglega 

lífi. Það voru því nokkur atriði sem vissulega hefði verið áhugavert að fjalla um eins og vinnu 

barna á árum áður þegar það þótti sjálfsagt mál að þau væri þátttakendur í lífi hinna eldri, 

bæði á sjó og landi.  

 

 

3.1.3 Siðferðileg álitamál 

Við rannsóknina og vinnslu hennar komu að sjálfsögðu upp siðferðileg álitamál. Þar var til að 

mynda verið að fjalla um sára reynslu einstaklinga, mikla fjárhagslega erfiðleika og ýmsan 

vanda sem þar af var sprottinn. Ég gerði viðmælendum mínum strax og ég hafði samband við 

þau grein fyrir því um hvað ritgerðin ætti að fjalla og þess vegna þyrfti ég að tala við fólk sem 

hefði fengist við atvinnurekstur. Að sjálfsögðu var ritgerðin þá ekki nema að litlu leyti mótuð 

og breyttist í vinnslu og út frá viðhorfum viðmælenda. Ég gerði þeim grein fyrir í hverju 

eigindlegar rannsóknaraðferðir felast og sagði þeim að ég myndi gefa þeim gervinöfn svo ekki 

væri hægt að rekja svörin til þeirra. Þeim var þó flestum sama þó þau kæmu fram undir sínu 

rétta nafni. Ég hafði við rannsóknina til hliðsjónar þær siðareglur sem gilda innan Háskóla 

Íslands. Þar segir meðal annars að rannsakendur skuli gera grein fyrir því ef um 

hagsmunatengsl sé að ræða í einhverju viðfangsefni. Mér er því bæði ljúft og skylt að upplýsa 

að ég bý með manni sem á sínum tíma stundaði loðdýrarækt. Hann var hættur þeim rekstri 

rúmum áratug áður en við kynntumst en framhjá því verður ekki litið að sú reynsla sem hann 

hafði af þeirri starfsemi gæti mögulega haft einhver áhrif á skoðanir mínar á viðfangsefninu.  

Annað er að gefa viðmælendum vernd, þeirra sjónarmið verða að koma skýrt fram en um 

leið þarf ég að tryggja að þau geti ekki skaðast á því sem eftir þeim er haft. Þó ef til vill finnist 

fólki ekki það efni sem hér er til umfjöllunar vera þannig að persónuupplýsingar komi þar 

fram er aldrei of varlega farið. Þá er mikilvægast að ég sé trú viðmælendum en jafnframt ber 
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mér að draga af því sem þau segja ályktanir og setja sjónarmið þeirra í samhengi við 

fræðilegan ramma og efnistök ritgerðarinnar.  

   

 

3.1.4 Þátttakendur  

Ég tjáði viðmælendum mínum að nafnleynd væri viðmiðið í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og því eru þeim gefin gervinöfn. Þau búa öll í dreifbýli og flest eru fædd 

þar og uppalin.  

Viðmælendur voru eftirtaldir:  

 

Agnar Jónasson er elsti viðmælandinn, kominn hátt á sjötugsaldur. Hann rak 

fiskeldisfyrirtæki og er iðnaðarmaður með reynslu af margvíslegri starfsemi. 

 

Guðmundur Helgason er tæplega sextugur og er í stjórnunarstöðu hjá fiskvinnslu- og 

útgerðarfélagi. 

 

Hrefna Karlsdóttir er hálffimmtug, stofnaði og starfrækir nýsköpunarfyrirtæki sem í dag 

veitir þremur konum atvinnu. Hún byrjaði reyndar sína atvinnustarfsemi í smábátaútgerð 

rúmlega tvítug að aldri.   

 

Lárus Bjarnason er næstelstur viðmælenda, tæplega hálfsjötugur. Hann er 

framkvæmdastjóri sölumarkaðar og þar áður stundaði hann sjósókn, auk margvíslegra annarra 

starfa.   

 

Marta Gunnarsdóttir er fertug og fæst við menningartengda ferðaþjónustu af ýmsu tagi. 

 

Ólöf Kristjánsdóttir er yngst viðmælenda, rúmlega tvítug og rekur ferðaþjónustu.  

 

Páll Harðarson er tæplega sextugur og rak eitt sinn loðdýrabú en hans aðalstarf í dag er 

vélavinna, auk hefðbundins búskapar. 
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Sigrún Ragnarsdóttir er rúmlega fimmtug og rekur ásamt fjölskyldu sinni 

matvælaframleiðslufyrirtæki.  

 

Tryggvi Sigurðsson er rúmlega fimmtugur og er í stjórnunarstöðu hjá framleiðslufyrirtæki. 

Hann hefur starfað í menntakerfinu en einnig við rannsóknir, ráðgjöf og byggðaþróun. 

 

Þóra Ólafsdóttir er elst af konunum, rúmlega sextug. Hún rekur þjónustufyrirtæki í dag en 

var áður með veitingarekstur, verslunarrekstur og ýmsan annan rekstur.  
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4 Niðurstöður  

 

4.1.1 Helstu umfjöllunarefni 

Það er verkefni stjórnvalda að búa svo um hnútana að sem flestir þegnanna eigi þess kost að 

stunda atvinnu og sjá sér farborða. Hér á eftir verður fjallað um hvernig aðgerðir stjórnvalda 

horfðu við viðmælendum, hvaða viðhorf þau höfðu til þeirra og hvort viðmælendur hafi sjálfir 

haft frumkvæði í atvinnumálum, tengt aðgerðum stjórnvalda eða ekki. Skortur á 

langtímastefnumótun verður tekinn fyrir og hvernig skyndilausnir verða oftar en ekki ofan á 

þegar betra hefði verið að huga að langtímamarkmiðum. Stjórnvöld gengu á sínum tíma fram 

fyrir skjöldu í því að hvetja fólk til að hefja loðdýrarækt og fiskeldi. Báðar þessar 

atvinnugreinar áttu það sameiginlegt að hafa lítið verið stundaðar hér á landi og því var um 

töluverða tilraunastarfsemi að ræða í báðum tilvikum. Síðan verður fjallað um kvótakerfið 

sem enn er við lýði. Ferðaþjónusta er dæmi um atvinnugrein sem hefur verið í örum vexti á 

síðustu árum og þar verður sér í lagi litið á vaxtarsprota hennar, menningartengda 

ferðaþjónustu.  

Það er algengt þegar talað er við fólk í dreifbýli, sér í lagi ef það býr langt frá 

höfuðborgarsvæðinu, að samgöngur berist fljótlega í tal enda skipta þær verulegu máli í lífi 

fólks þar sem annars staðar. Þá er togstreitan á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins 

aldrei langt undan. Jafnrétti er líka þáttur sem tekinn verður fyrir og skoðað hver eru viðhorf 

kvenna og karla en áður hefur komið fram að konur fari burt vegna skorts á tækifærum. Loks 

eru umhverfismál þema í umfjölluninni sem sumir tala um sem tískufyrirbrigði meðan aðrir 

álíta þau mikilvægt málefni.  

Í viðtölunum sem tekin voru eftir hrun ber nokkuð á því að viðmælendur nefni klíkuskap 

og í sumum tilvikum spillingu, nokkuð sem ekki var nefnt í fyrri viðtölunum. En það er ekki 

bara neikvæðni heldur eru viðmælendur margir hverjir þeirrar skoðunar að í hruninu felist 

tækifæri fyrir dreifbýlið. Það séu sóknarfæri á mörgum sviðum ef til að mynda menntun er 

sinnt og undirbúningur vandaður. Þá verða í lokin dregnar saman niðurstöður og ályktanir af 

skoðunum viðmælenda.  
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4.1.2 Stjórnvaldsaðgerðir 

Eins og áður segir tók ég fimm viðtöl við jafnmarga einstaklinga vorið 2008. Ég talaði síðan 

við þau aftur eftir að ég var búin að taka önnur fimm viðtöl veturinn 2012 og fékk þá líka 

fram viðhorf þeirra til stjórnvaldsaðgerða og framtíðarinnar. En geta stjórnvalda til að koma á 

stað sértækum aðgerðum eins og loðdýraræktin var á sínum tíma, og fiskeldið líka, er núna 

eftir hrun miklu minni. Það eru einfaldlega ekki til peningar í slíkt og lánamöguleikar 

þjóðarinnar eru minni en þeir voru. Þannig að búast má við einhverjum viðhorfsbreytingum 

frá því sem var fyrir hrun.  

Það vantar heildarstefnu að mati Agnars. Ef slík heildarstefnumótun hefði verið til staðar 

hjá stjórnvöldum er líklegra að betur hefði tekist til með ýmsar ákvarðanir sem virðast hafa 

verið teknar án þess að hugað væri að langtímaáhrifum þeirra. Skammtímasjónarmið hafa 

oftar en ekki ráðið ferðinni. „Þetta reddast“-hugarfar. Það vefst ekki fyrir Lárusi, hvað hann 

telur að eigi að vera hlutverk stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu:  

Ég hef haft þá skoðun að stjórnvöld á hverjum tíma eiga svona að skapa 

skilyrðin þannig að það sé hagstætt hérna eða hagstæðara að nýta þá 

atvinnumöguleika sem eru fyrir og hafa alltaf verið fyrir. 

Marta hefur reynslu af slíku og segir frá því hvernig hún byrjaði á sínum atvinnurekstri og 

hvaða stjórnvaldsaðgerðir komu þar við sögu: 

Verið var að stækka mjög mikið alla potta sem veittu styrki í 

atvinnuuppbyggingu á þau svæði sem urðu verst úti í niðurskurðinum, það var 

2007. Það var svona lán í óláni fyrir okkur að koma inn á þeim tíma og við 

nutum þess að það var stuðningur víða í þeim batteríum sem snúa að 

byggðaþróun. Það náttúrlega hjálpaði svolítið til og auðveldaði manni að ná í 

fjármagn. Þetta var einhver gluggi sem var opinn í – hvað, tvö ár? – og svo fór 

allt í baklás eftir það.   

Á landsbyggðinni hafa því aðgerðir stjórnvalda komið nýsköpunarfyrirtækjum vel og aukið 

fjölbreytni í afþreyingu á svæði þar sem lítið var um slíkt. Þá hefur bent á að stjórnvöld þurfi 

að styðja við atvinnusköpun kvenna og þá ekki hvað síst í dreifbýli. Það er þó ekki reynsla 

allra. Hrefna er dæmigerður frumkvöðull. Hún hefur byggt upp fyrirtæki og ætti því að vera 

lýsandi dæmi um hvernig konum gengur í atvinnusköpun.  

Ég sótti til dæmis um styrk hjá atvinnumálum kvenna sem er undir 

Vinnumálastofnun og fékk synjun. Ég er að skapa störf fyrir konur, 

sérstaklega. Þessi sjóður hefur ekkert verið að styðja mig.  
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Hún er þó augljóslega að skapa störf fyrir konur og það á landsbyggðinni. En það virðist ekki 

alltaf duga til. Henni finnst skorta á vilja bæði hjá sjóðum og sveitarfélaginu að styðja við 

atvinnustarfsemi eins og hennar.  

 

 

4.1.3 Loðdýrarækt 

Samdráttur var óumflýjanlegur í landbúnaði, eins og fjallað var um hér að framan, og varð til 

þess að finna þurfti eitthvað annað til að sveitirnar héldust áfram í byggð sem varð til þess að 

þá „dúkkar upp þessi bjargvættur sem refaræktin átti að verða í öllum sveitum,“ sagði Páll, 

einn viðmælandi minn. Hann stundaði refarækt í nokkur ár ásamt sauðfjárbúskap. „Ég var 

hvattur af bæði ráðunautum og stjórnvöldum að fara út í þetta og draga lappirnar í 

sauðfjárræktinni,“ sagði Páll. Og hann heldur áfram: „Svo drífum við allir í þessu og byggjum 

þetta allt saman upp. Þetta var bara vinna út í eitt, því við bjuggum til fóðrið sjálfir.“ Hann 

gagnrýnir stjórnvöld fyrir að hafa ekki hugað að undirbúningi og skipulagi í greininni. Eins og 

hann sagði: „Þessu var dritað út um allt land, burt séð [frá því] hvar var fóðurstöð.“ Það var of 

lítið reynt að mati Páls að huga að hagkvæmni og þekking á til að mynda á fóðri og 

fóðurfræði var oft af skornum skammti. Fóðurstöðvar og öflun fóðurs var þannig eitt af 

vandamálum refaræktarinnar. Annað vandamál var arðsemin. „Þegar verð fór að lækka 

verulega á skinnum, bara fljótlega eftir að ég byrjaði þá lækkaði það, þá var okkur sagt að 

þetta væri bara tímabundið,“ sagði Páll. En það hækkaði ekki aftur. Afkoman versnaði og það 

er samþykkt á þingi að bjarga og skuldbreyta. Það dugði þó ekki og eftir sem áður skulduðu 

bændur jafnmikið ef ekki meira en fyrir aðgerðir.  

Eitt af því sem vantaði í framkvæmd loðdýraræktarinnar var fyrirkomulag á rekstrinum. 

„Við fengum ekki að búa til fyrirtæki og selja part úr jörðinni og veðsetja bara hann. Þarna 

sitja bændur ekki við sama borð og aðrir atvinnurekendur sem geta stofnað félag um sinn 

rekstur án þess að veðsetja íbúðarhús og þar með heimili fólks. Það var annaðhvort 

fjölskyldan með öllum saman eða ekki neitt,“ sagði Páll. Hann telur því að í sveitum basli 

menn lengur en fyrirtæki í kaupstað. Og hann bætir við: „Það er dýrt að þurfa að starta upp 

dýru búi og læra allt af mistökum, öll mistök á kostnað sjálfs sín.“ Hann lítur yfir farinn veg 

og telur að betur hefði getað tekist til:  

Ef menn hefðu lært þetta fyrst og síðan farið að skipuleggja og þá kannski með 

eldhúsi eða fóðurstöð sem væri þá með kjarna búa í kring. Þannig er það 

erlendis, þar sem er stutt í öll búin. Þar með er fóðurkostnaðurinn miklu minni. 
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Það er nú mjög oft þannig að stjórnvöld ýta manni út í þetta, en þau eru ekki 

ábyrg þegar upp er staðið. 

Þarna kemur fram að stjórnvöld og sérfræðingar þeirra höfðu ekki hugsað málið til enda, það 

vantaði að byggja undir loðdýraræktina með skipulagi og markvissri stjórnun, til að mynda 

hvar fóðurstöðvar ættu að vera. Staða bænda var að þeir vissu að þeir yrðu að draga saman í 

þeirri framleiðslu sem þeir höfðu stundað og fjárfest í, vegna offramleiðslu í hefðbundnum 

landbúnaði, það er því vel skiljanlegt að þeir horfðu til nýrra búgreina. En svo virðist sem 

stjórnvöld hafi ekki hlustað mikið á gagnrýnisraddir þegar bent var á að hér þyrfti að flýta sér 

hægt og vanda undirbúning, samanber ummæli Árna Gunnarssonar á þingi þegar rætt var um 

loðdýraræktina. Bændur stóðu lakar að vígi og trúðu því sem þeim var sagt.        

Þá var eins og stjórnvöld vildu ekki leggja loðdýraræktina af og báru fyrir sig þau rök að 

hún væri dreifbýlisatvinnugrein og því afar mikilvæg í byggðalegu tilliti, að mati nefndar um 

rekstrarvanda loðdýraræktar árið 2003 (Sjávarútvegsráðuneytið, 2003). Þrátt fyrir þá erfiðu 

reynslu sem Páll lýsir af loðdýraræktinni var hann ekki bitur árið 2008. Þá var eitt refabú eftir 

á landinu en það er nú aflagt. Skoðun Páls var sú sama árið 2012 og áður þegar hann lýsti 

eftirfarandi: 

Í dag er ég orðinn mjög sáttur við þetta, ég horfi á refaræktina sem skóla. Ef ég 

hefði farið í skóla þegar ég var ungur, þá væri ég kannski að borga námslánin 

ennþá. Í dag er ég að borga námslánin af refaræktinni. Á þeim forsendum get 

ég verið sáttur.  

Svo mörg voru þau orð og þessi reynsla hefur verið honum skóli. Það er svo annað mál 

hvort það er hlutverk stjórnvalda að koma fólki í slíka aðstöðu að það neyðist til að taka svo 

æðrulausa afstöðu sem þessa. Það var ekki hugað að velferð fólksins. En sá tilgangur, að 

draga saman í framleiðslu í hefðbundnum landbúnaði gekk eftir. Hún dróst verulega saman og 

þar átti loðdýraræktin sinn þátt í að fólk lét af hefðbundnum búskap. Þannig taldist sauðfé 

827.927 árið 1980, en árið 2011 var sú tala komin niður í 474.759 fjár (Hagstofan, 2012). 

  

 

4.1.4 Fiskeldi 

Það var farið að draga úr atvinnu og „það var árið 1989 að maður var mjög hvattur til að fara 

út í fiskeldi ... þá voru Norðmenn komnir nokkuð langt og verð á laxi var hátt,“ sagði Agnar. 

Hjá honum hagaði þannig til að volgt vatn var á hans landi og síðan fór hann út í að bora eftir 
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heitu vatni sem bar einhvern árangur. Hann byggði upp eldisstöðina jafnóðum og fiskurinn 

stækkaði. „Þetta lofaði góðu, þar sem aðstæður voru góðar og kjörhiti var á vatninu,“ sagði 

hann. Stuðningur var nokkur en þetta var sem sagt algert þróunarverkefni, fiskeldið var að 

ryðja sér til rúms og það vantaði reynsluna að hans mati. Fjármagn var lagt í það en án 

heildarstefnu í hvernig ætti að standa að uppbyggingunni. Þá var ekki nógu mikil þekking til 

staðar þegar upp komu sjúkdómar. Þannig var sjó dælt í ferskvatnskör til að fiskurinn yxi í 

hálfsöltum sjó. „En þá kom upp þessi kýlaveiki. Það þarf annaðhvort að vera hreinn sjór eða 

ferskvatn,“ sagði Agnar. 

„Ég upplifði það sem mikið basl ef ég á að vera heiðarlegur,“ sagði Agnar. Að hans mati 

var ekki til staðar þekking og fólk var að prófa sig áfram með hvernig átti að standa að 

fiskeldinu. Þá var það dýrkeypt að afla sér þekkingar á þessu sviði með því að læra af 

mistökunum. Lifa það á eigin skinni. Það hefði þurft í þessu, eins og Þóra bendir á hér á eftir 

sem farsæla lausn í atvinnurekstri, að huga að uppbyggingunni með vandaðri viðskiptaáætlun. 

Slíku var ekki til að dreifa í fiskeldinu.  

Hin hliðin á málinu eru sjónarmið um hversu langt stjórnvöld eiga að ganga í að skipta sér 

af atvinnurekstri. Um það eru skiptar skoðanir. Það er mat Hrefnu að stjórnvöld hafi gert fólki 

erfitt fyrir með smábátaútgerð sem atvinnugrein. Hún nefndi líka að þau hefðu ýtt fólki út í að 

stofna einkahlutafélög um atvinnurekstur án þess að gera fólki það ljóst að slík félög borga 

skatta til ríkisins en ekki sveitarfélaga, og þótt slíkt kunni að virðast smávægilegt er það atriði 

sem skiptir fjárvana sveitarfélög á landsbyggðinni miklu máli.  

Agnar fór illa út úr fiskeldinu, varð gjaldþrota. Hann lýsti því þannig: „Það bara hrynur allt 

og skeður ekki neitt, eins og hljóðni allt saman, þetta er alveg ótrúlegt.“ Það var ekki lengur 

nein starfsemi, þar sem áður var nóg að gera, var allt í einu ekki neitt. Eitthvað svipað gerist 

með loðdýraræktina. Þar fengu bændur ekki að stofna fyrirtæki um reksturinn og taka til að 

mynda íbúðarhús undan og veðsetja eingöngu jörðina fyrir rekstri loðdýrabúa og forða þannig 

fjölskyldunni frá því að lenda undir hamrinum ef illa gekk. Það kom svo í hlut bænda að 

glíma við vandann og stjórnvöld voru ekki kölluð til ábyrgðar þegar upp var staðið.  
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4.1.5 Kvótinn 

Fátt hefur valdið meiri deilum í íslensku samfélagi á síðustu árum en fiskveiðistjórnunarkerfið 

sem í daglegu tali er kallað kvótakerfið. Það hefur haft umtalsverð áhrif, ekki hvað síst á 

landsbyggðinni og á þróun margra byggðarlaga.  

Árið 2008 var viðhorf viðmælenda það að kvótinn hefði orðið þess valdandi að fólk hafði 

minni peninga á milli handanna og þorpin sem áður höfðu verið hálaunasvæði urðu að 

láglaunasvæði. Fólksfækkun hófst sem hefur haldist fram síðustu ár. „Ég segi alveg blákalt að 

kvótinn er búinn að rústa þessum stöðum,“ sagði Þóra og bætti við: „Ég stend á því fastar en 

fótunum.“ Þessi skoðun kemur heim og saman við það viðhorf að kvótakerfið sé óvinsælt 

víða út um hinar dreifðu byggðir. Agnar liggur ekkert á skoðun sinni á því: „Það stútaði öllu, 

það væri gott mannlíf hér ef kvótinn hefði ekki farið.“ Hrefna hafði fengist við smábátaútgerð 

með manni sínum. Hún sagði frá því hvernig stjórnvöld breyttu oft reglugerðum varðandi 

stærð báta og á grundvelli slíkrar breytingar seldu þau bát sinn á um 2 milljónir, en þegar 

liðnir voru tveir mánuðir var sett önnur reglugerð með orðalaginu „og/en“ og „þá hækkaði 

báturinn um 10 milljónir“. Hrefnu og manni hennar fannst eins og verið væri að leika sér með 

lífsafkomu fólks.  

Páli sýnist ekki vera björgulegt í sjávarútveginum og kvótakerfið í landbúnaði varð til þess 

að menn eins og hann fóru í loðdýrarækt. Það sama átti við um Agnar, þegar sett voru lög um 

kvótann þá dróst saman atvinna smiða og það varð til þess að hann fór út í fiskeldi með 

hörmulegum afleiðingum. Annað viðhorf, ekki síður mikilvægt, kom fram hjá Lárusi fyrir 

fjórum árum þegar hann sagði: 

Hvers eiga þeir að gjalda sem hafa þessar heimildir á hendi, ef þeir mega ekki 

losa sig við þær öðruvísi en að valda stórskaða í byggðarlaginu? Við þetta 

búum við hér eins og annars staðar, að lífið er bara einn hringur og eiga þeir 

sem eftir koma alltaf að taka við keflinu sem er í umferð í byggðarlaginu? Mér 

finnst það ósanngjarnt.  

Þarna er á ferðinni sjónarmið sem ekki heyrist oft. En það er með kvótakerfið eins og annað í 

lífinu að á því eru fleiri en ein hlið. Getur það verið réttlætanlegt að fólk láti eigur sínar af 

hendi til að halda úti byggðarlagi? Jafnvel þó það sé fætt þar og uppalið. En réttur þess til að 

fá sinn arf getur eins og staðan er í dag orðið til þess að lífsbjörginni sé kippt frá öðrum íbúum 

staðarins. Þarna er því um samfélagslega ábyrgð að ræða sem á síðari árum hefur ekki verið 

mjög til tals hér á landi. Það byggðist allt á því að einstaklingsframtakið ætti og mætti. 
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Það var ekki eingöngu í landbúnaði sem þurfti að draga saman á árunum fyrir 1980, það 

var ekki síður í sjávarútvegi. Þar hafði verið mikið uppbyggingarskeið og því lýsti 

Guðmundur meðal annars á þessa leið: 

Uppbygging togaraflotans og bjartsýnin sem fylgdi í kjölfar útfærslu 

landhelginnar entist skammt og eftir að svarta skýrslan um ástand fiskistofna 

kemur út árið 1975, þá varð ljóst að ekki var innistæða fyrir allri þeirri veiði 

sem hafði verið fram að því.  

Fram að þeim tíma hafði verið haldið að nóg væri af fiski í sjónum og nú sætu Íslendingar 

einir að þeim afla sem barst á land. Það var því mörgu leyti svipað ástand í sjávarútvegi og 

landbúnaði á þessum tíma að samdráttur var fyrirsjáanlegur. Hér hefði þurft 

langtímastefnumótun um það hvernig ætti að draga saman seglin í þessum atvinnugreinum. 

Allir vissu þó að við því þurfti að bregðast og svona lýsir Guðmundur því að fiskurinn var 

ekki ótakmarkaður í sjónum: 

Það reyndist því miður ekki og síðan hefur þetta auðvitað áhrif 1983 þegar 

kvótakerfið er sett á og tók gildi 1984, því þar sem byggðin var veikust þoldi 

hún ekki þetta kerfi. Af því kerfið byggði á því hver var landaður afli þrjú 

síðustu ár á undan og það var mjög veikt hér. Ég held það hafi verið hér um 

1980, tíu, ellefu vertíðarbátar en 1982 eða 1983 fækkaði þeim niður í þrjá. 

Þannig að viðmiðunarárin voru slæm.  

Það var líkt með framleiðslutakmörkun í sjávarútvegi og í landbúnaði að þegar sett var 

viðmiðun fyrir framleiðslurétt í landbúnaði og aflatakmörkun í sjávarútvegi var stuðst við þrjú 

síðustu ár fyrir skerðinguna. Auðvitað þurfti einhverja viðmiðun, og ef til vill var þessi leið 

ekki verri en hver önnur. Markmiðið var að losa úr greininni þá sem ekki stæðust 

samkeppnina. Það þurfti að fækka skipum og minnka veiðar og það hlaut að koma einhvers 

staðar niður.  

Það sem er neyddi menn til að gera þegar kvótakerfið var sett á 1984 sem sagt 

og aftur fest í sessi 1990 að þá bara urðu menn að lifa eða deyja og þá dóu 

mjög margir og það fækkaði skipum um næstum helming á Íslandi.  

Þessi fækkun kom vissulega misjafnt niður og eins hitt að fyrst voru fáar fisktegundir háðar 

aflamarki. Þannig sagði Hrefna árið 2008 að þegar kvótinn kom á var sagt að „það kæmi 

aldrei kvóti á steinbít og ufsa“. Síðan kom kvóti á þessar tegundir. Að hennar mati hefði þetta 

ekki þurft að fara svona ef ekki hefði verið hægt að framselja kvótann. Á þeim tíma var búið 
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að skerða svo veiðar smábáta að þeir urðu að hætta veiðum í byrjun júlí. Atvinna þeirra var 

því klárlega að dragast saman.  

Afleiðingar kvótakerfisins eru margvíslegar og það skorti á að menn gerðu sér grein fyrir 

því hvernig kerfið færi með byggðirnar. Það var mat Lárusar árið 2008:  

Hún var saumuð að byggðunum á sínum tíma án þess að menn gerðu sér 

nokkra grein fyrir því og ég er alveg viss um að hefði menn grunað út í hvað 

þeir voru að fara, þá hefðu þeir reynt að velja einhverja aðra leið. 

Það er staðreynd að fáar ef nokkrar aðgerðir stjórnvalda í atvinnumálum hafa haft meiri og 

víðtækari afleiðingar á síðustu öld en fiskveiðistjórnunarkerfið. Þá er vert að halda því til haga 

að afleiðingar kvótakerfisins áttu að vera stjórnvöldum ljósar þegar þau leyfðu framsal 

aflaheimilda sem síðar leiddi til þess að þær voru veðsettar. Það varð líka til í kjölfar þess 

mikil samþjöppun auðs og valda. Agnar benti á þessa staðreynd: 

Það er verið að tala um að auðlindin, útgerðin, gefi af sér sex milljarða á ári. 

Og þetta eru tekjur þeirra þegar búið er að borga allan kostnað og allt saman. 

Og hverjir sitja með þetta? Það eru þeir sem hafa aðgang að þessu og eiga sem 

sagt, telja sig eiga þetta og fara með þetta vald. Þeir tíma ekki að láta eina 

einustu krónu af þessu.  

Hann er líka á þeirri skoðun að hið opinbera horfi aðallega til einkageirans og þeirra sem eiga 

kvóta og þeirra sem hafa peninga í þjóðfélaginu, „það eru þeir sem kallaðir eru kvótagreifar“. 

Það er ekki nóg að hans áliti heldur „ráða þeir lögum og lofum og hafa ítök í stjórnkerfinu“. 

Þetta viðhorf leiðir hugann að öðru sem fjallað verður um síðar í þessu verki og það er 

hvernig viðmælendur litu á sitt nærumhverfi og töldu að þar og víða annars staðar væri 

klíkuskapur ráðandi.  

Framsal aflaheimilda er það í kvótakerfinu sem mest hefur verið gagnrýnt. Þetta þarf að 

skoða í ljósi þess að aflaheimildir hafa nánast horfið úr byggðarlögunum og eftir situr fólk án 

atvinnu, með verðlitlar eignir eða verðlausar. Því finnst það hafa verið svipt möguleikanum til 

að bjarga sér. Fólki finnst eitthvað vera að, eins og Þóra benti á, að hún keypti sér húseign í 

þorpi úti á landi á 13 milljónir og á sama tíma keypti kunningi hennar sér bát á 6 milljónir. 

Hann öðlaðist kvóta á bátinn án þess að þurfa að borga fyrir hann. Fimm árum seinna selur 

hann bátinn á 56 milljónir en ef hún hefði reynt að selja eign sína á þeim tíma hefði hún í 

mesta lagi fengið 5 milljónir fyrir hana.    

Upphaflegur tilgangur kvótakerfisins var að draga úr sókn í fiskistofna. Það tókst að því 

marki að afli dróst verulega saman og skipum fækkaði stórlega. Jafnframt hafa aflaheimildir 
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færst á færri hendur með þeim afleiðingum að samþjöppun valds og eigna er orðin gríðarleg í 

landinu. Það eru fá teikn á lofti um að það breytist á næstunni. 

 

 

4.1.6 Ferðaþjónusta 

Ein af þeim atvinnugreinum sem stundaðar eru af töluverðum þrótti á landsbyggðinni eru 

ferðaþjónusta og þá ekki hvað síst menningartengd ferðaþjónusta. Eins og áður segir hefur 

vöxtur í þeirri grein verið meiri á Vestfjörðum en víðast annars staðar (Áki Guðni Karlsson, 

2009).  

Í viðtölunum frá 2008 kom fram hjá flestum viðmælendum að ferðaþjónusta gæti aldrei 

orðið annað en viðbót við þá atvinnusköpun sem stunduð var út um hinar dreifðu byggðir. Þar 

vó þyngst hversu ferðamannatíminn er stuttur, eða oft ekki meira en þrír mánuðir. Þá var líka 

gagnrýnt að mikil vinna færi í ferðaþjónustu en tekjurnar væru litlar og mikil binding yfir 

lítilli eftirtekju. Það þyrfti að vera langtímamarkmið að efla ferðaþjónustu og ná upp arðsemi 

af henni.  

Tryggvi benti á einn þátt sem þyrfti að huga betur að og það eru möguleikar ferðamanna til 

að komast um svæðin, vegasamgöngur og þjónusta við þá. Hann nefndi dæmi um bónda sem 

vildi láta af hendi land undir tjaldstæði og síðan fengust styrkir í gerð þess en sveitarstjórn var 

ekki samstiga í málinu og það tafðist í nokkur ár. Á endanum kom tjaldstæðið og er mjög 

vinsælt í dag. Þarna virtust stangast á orð og athafnir. Ráðamenn vilja ferðaþjónustu en gera 

síðan lítið í að koma henni á legg. Eftir hrun varð ferðaþjónustan einn af vonarneistunum í 

endurreisn lands og lýðs. Þóra er þeirrar skoðunar að ferðamönnum eigi eingöngu eftir að 

fjölga og að Vestfirðir fari að komast á kortið.  

Þrátt fyrir ungan aldur hefur Ólöf nokkra reynslu af ferðaþjónustu og hún sér mikla 

möguleika þar. Hún telur spennandi að sjá hvað ferðafólk vilji vita um svæðið hérna og hvað 

það hefur mikinn áhuga á til að mynda ættfræði. Hún þarf því að vera vel að sér um ættir og 

hverjir hafi búið á hennar heimaslóðum á liðnum áratugum og gott ef ekki öldum. Á fyrri tíð 

snerist líf fólks á sunnanverðum Vestfjörðum að miklu leyti um sjósókn. Hún telur að einn af 

mestu vaxtarsprotunum í ferðaþjónustu gæti verið að róa til fiskjar með ferðamenn og elda 

síðan aflann þegar komið er í land og hafa heimaræktað grænmeti með, til að mynda kartöflur 

sem fyrst voru ræktaðar af Íslendingum í Sauðlauksdal, sem er einmitt staðsettur á 

sunnanverðum Vestfjörðum.  
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Marta hafði meðal annars þetta að segja um menningartengda ferðaþjónustu: 

Ég held hún sé að breytast núna, sé að færast meira úr þessum – ég vil ekki 

segja alvarlega – úr svona fræðandi búningi yfir í svona afþreyingu og yngra 

fólk hafi ekki eins mikinn áhuga á hefðbundnum byggðasöfnum. 

Það er einmitt sú gagnrýni sem menningartengd ferðaþjónusta hefur fengið að henni hætti til 

að draga upp of einsleita mynd að menningararfinum. En Marta ræddi töluvert um nýjungar 

eins og matarminjagripi, það er að búa til mat og þá sér í lagi nokkurs konar snakk og selja 

sem minjagripi. Þá er ekki hvað síst horft til matar úr héraði, þó það sé ekki algilt. Það hefur 

gengið vel með nokkrar tegundir slíkra matarminjagripa og þeir selst vel bæði úti á landi og í 

sælkerabúðum á höfuðborgarsvæðinu. Þá hefur Matvís verið brautryðjendum til hjálpar til að 

mynda með því að útvega þeim aðstöðu með fullkomið eldhús og þurrkgræjur, svo eitthvað sé 

nefnt. Hún sagði það væri áhugavert að prófa slíkt og hafa þá staðbundið hráefni sem auðvelt 

er að fá út um allt „en það er svona á byrjunarstigi“. 

Eitt af því sem hefur vaxið hvað hraðast á síðustu árum eru bæjarhátíðir og sérstakar 

hátíðir eins og heimildamyndahátíðin Skjaldborg, tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður og 

leiklistarhátíðin Act alone, svo eitthvað sé nefnt. Þessar hátíðir hafa gert mikið fyrir 

menningartengda ferðaþjónustu og það er engum vafa undirorpið að þær hafa gert mikið fyrir 

þau samfélög þar sem þær eru haldnar. Ólöf er bjartsýn á ferðaþjónustuna eins og allt annað: 

Ferðaþjónustan er bara í plús. Það vantar bara svolítið meiri afþreyingu. Það 

vantar afþreyingu yfir veturinn, til að mynda norðurljósaferðir, kajaka, ferðir 

upp á fjöll og rjúpu. Og það vantar líka leiðsögumenn til að fara með fólk í 

vetrarferðir, vélsleðaferðir eða fjórhjólaferðir. Byggja upp gamlar rústir eins og 

verbúðir og láta fólk sofa þar.  

Það er enginn uppgjafartónn í ungu konunni.  

 

 

4.1.7 Samgöngur  

Samgöngubætur eru í eðli sínu langtímaaðgerð og vissulega líka varanlegar aðgerðir þótt 

ávallt sé þörf á viðhaldi. En eins að framan segir þá hafa þær stundum verið notaðar sem 

sértækar aðgerðir til að bæta fyrir afleiðingar annarra aðgerða eða gripið er til þeirra þegar 

eitthvað þarf að gera fyrir dreifbýlið. Það er ekki nógu gott því samgöngur eru í 

nútímasamfélagi forsenda þróunar. Vegir eru þannig langtímafjárfesting og hafa mikið að 
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segja fyrir samfélagið. Það kom líka skýrt fram hjá viðmælendum að þau telja að 

samgöngumál séu brýn verkefni stjórnvalda.  

Atvinnustarfsemi, hverju nafni sem hún nefnist, þarf á samgöngum að halda. Þær eru ein af 

forsendum atvinnusköpunar eins og Páll benti réttilega á árið 2008, að sér fyndist úrbætur í 

samgöngumálum það brýnasta sem þyrfti að gera. Þá er það líka staðreynd að eftir því sem 

lengra er frá höfuðborgarsvæðinu eru stofnvegir sums staðar ekki með bundnu slitlagi og þá 

oft á tíðum í slæmu ástandi. Þannig er þjóðvegurinn um sunnanverða Vestfirði ennþá árið 

2012 malarvegur að hluta til, svo dæmi sé tekið. Þar er ekki mokað á laugardögum, ferjan 

Baldur siglir ekki yfir Breiðafjörð á laugardögum né heldur er flug frá Bíldudal á 

laugardögum. Enn verra er ástandið í samgöngumálum í Árneshreppi á Ströndum, þar er ekki 

fært landleiðina í nokkra mánuði á ári ef snjór er mikill. Þangað eru flugsamgöngur tvisvar í 

viku. Það eru fleiri staðir á landinu þar sem samgöngur eru slæmar þó að þessir staðir séu 

teknir hér sem dæmi.  

Það kemur því ekki á óvart að samgöngumál brenni á viðmælendum. Góðar samgöngur eru 

forsenda þess að hægt sé að koma frá sér vörum, flytja til sín hráefni, komast á milli staða, fá 

neysluvörur og þær eru frumforsenda þess að ferðamenn komi í viðkomandi samfélög. Án 

þeirra verður engin uppbygging eins og Páll benti réttilega á:  

Ef við ætlum að halda þessu í byggð þá þarf að ná vegasamgöngum upp. Það 

er bara lykilinn að því að koma fólki upp úr holunum. Og þegar það er búið þá 

kemur hitt á eftir ... Það er alveg tómt mál að tala um að fara að byrja á 

einhverju nýju fyrr. 

Það er hans bjargfasta sannfæring að ekkert gerist fyrr en vegur með bundnu slitlagi verður 

kominn. Þau voru fleiri sem nefndu það að stjórnvöld létu ekki leggja almennilega vegi þó að 

dreifbýlið skaffaði miklar tekjur fyrir þjóðfélagið af þeim útflutningi sem kæmi frá 

landsbyggðinni. Ferðaþjónusta nær heldur ekki að blómstra nema ferðamenn komist greiðlega 

til allra landshluta. Þar gegna samgöngur mikilvægu hlutverki. Það er annað sem skiptir líka 

miklu máli fyrir atvinnusköpun og það er flutningur til og frá dreifbýlinu. Þar koma til að 

mynda strandsiglingar inn í myndina. Nokkrir viðmælendur nefndu þær sem raunhæfan kost 

og þá sér í lagi á hráefni sem þyldi nokkra geymslu og afurðir sem ekki þyrfti að koma á 

markað strax. Það yrði þó að nota vegina fyrir þá framleiðslu sem þyrfti að koma á markað 

strax og eins vörur sem ekki væri hægt að geyma lengi, hraðinn er lykilatriði í 

nútímasamfélagi.  
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Lárus nefndi að samgönguyfirvöld hefðu ekki haft í farteskinu neinar áætlanir um úrbætur í 

samgöngumálum á sunnanverðum Vestfjörðum. Þrátt fyrir margar ályktanir í þeim efnum á 

liðnum árum ef ekki áratugum. Það var augljóst að ekkert hafði verið hlustað á það sem 

heimamenn sögðu í þeim efnum.   

Umræða um vegamál á Vestfjörðum og ef til vill annars staðar á landinu, leiðir stundum til 

gagnrýni á viðhorf fólks á höfuðborgarsvæðinu. Þannig eru deilurnar um vegarstæði í Austur-

Barðastrandarsýslu þar sem takast á annars vegar þeir sem búa fyrir vestan og vilja 

láglendisveg um firðina og þeir sem ekki vilja leggja veg um viðkvæmt gróðursvæði. Það 

leiðir hugann að öðru viðfangsefni sem er togstreita milli landsbyggðar og höfuðborgar.  

 

 

4.1.8 Togstreita milli dreifbýlisins og höfuðborgarsvæðisins 

Eins og áður segir hefur byggðastefna stjórnvalda miðað að töluverðu leyti að því að styðja 

við hefðbundnar atvinnugreinar. Sá stuðningur viðhélst lengi eftir að flestum hefði átt að vera 

ljóst að komið var að þolmörkum í aukningu þeirra greina. Þar spilaði pólitíkin stórt hlutverk, 

reynt var að gera höfuðborgina og það sem þéttbýlinu á Suðvesturlandi fylgdi, að 

andstæðingi. Það er þekkt aðferð í stjórnmálum.  

Það kom fram í máli Guðmundar að hann teldi nauðsynlegt fyrir íbúana að spyrja á hverju 

ári: Hversu lengi hangir svona þorp? Að hans mati er það ekki gefið að þorp eins og hann býr 

í haldist í byggð allt árið. Þótt viðhorf hans kunni að virðast svartsýnt, þá er þetta hans mat á 

stöðunni:  

Þéttbýlið hirðir af okkur alla okkar bestu starfsmenn, það hirðir allt af okkur og 

menn búa til einhverja byggðastefnu, átök, búa til einhver störf úti á landi. 

Hvort sem það er símsvörun eða þróunarfélög eða hvað sem er. En um leið og 

við fáum eitt starf á kostnað ríkisins úti á landi þá tekur það tvö til baka.  

Það voru fleiri þeirrar skoðunar að stjórnvöldum væri ekki treystandi þegar kæmi að því að 

færa störf út á land. Togstreita og stundum tortryggni gagnvart stjórnvöldum og líka 

höfuðborgarsvæðinu var nokkuð gegnumgangandi hjá mörgum viðmælendum.     

Þá kom fram gagnrýni á þá starfsemi sem felur í sér eftirlit með til að mynda framleiðslu 

sem stofnanir á vegum hins opinbera láta framkvæma og sagði Guðmundur að hér væru oft á 

tíðum fjórir, fimm bílar frá mismunandi eftirlitsaðilum í einu. Hann vildi helst hafa eftirlitið á 

einni hendi og þá heima í héraði. Þar væri sóknarfæri að fjölga störfum á landsbyggðinni með 
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því að færa eftirlitið sem mest út á land. Það kom líka fram gagnrýni á leyfisveitingar og hvað 

þrengt væri að framkvæmdum og þó sér í lagi að nýsköpun. Þannig sagði Guðmundur: 

Að einhverjum datt í hug að setja út línu fyrir krækling sem er svona einföld 

ræktun í framkvæmd og er mjög vinsæl. Þetta er spotti og hann er settur niður 

á einhverjum stöðum á 20 metra dýpi meðfram ströndinni. Það þarf sex aðila í 

það minnsta til að koma að því áður en þú færð leyfi til að henda spottanum út 

og hvert leyfi kostar eitthvað 100 til 150 þúsund kall eins og hann sagði þarna 

maðurinn sem var að halda erindið. Það er miklu betra að auglýsa að það sé 

bannað að setja upp kræklingaeldi á Íslandi í staðinn fyrir að vera búa til svona 

svakalegan eftirlitsiðnað. 

Það er hans skoðun að eftirlit hafi í reynd komið í stað boða og banna. Hann gagnrýnir líka að 

ríkisstofnanir sem eru í eftirlitinu þurfi að fá meiri tekjur í formi gjalda sem atvinnulífið borgi. 

Þannig séu sértekjur stofnana alltaf að aukast og það fjármagn komi frá fyrirtækjunum. Það er 

að hans mati verið að ríkisvæða hans starfsemi.  

Ég hefði viljað hafa eftirlitsstofnanir á hverju svæði þar sem þeir sæju bara um 

allt eftirlit. Hvort það héti vigtar eða þessi fiskiðnaðareftirlitsmenn eða 

matvæla, vatnssýni, bara allt sem er í sjálfu sér nauðsynlegt. Það er óþarfi að fá 

mann úr Reykjavík.  

Það mætti til að mynda spara í ferðakostnaði ef ekki þyrfti að borga fyrir akstur um langan 

veg. Þannig er árið 2012 greitt allt að 117 krónum á hvern ekinn kílómetra sem er fljótt að 

komast í dágóðar upphæðir þegar farið er mörg hundruð kílómetra út frá Reykjavík og til baka 

(Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2012). Það er vissulega sjónarmið og gæti leitt til sparnaðar 

og aukið atvinnu út um land. Hitt, hvort heppilegt væri að hafa eftirlitsaðila svo nærri þeim 

sem á að líta eftir, er annað mál. Á smærri stöðum er nálægðin milli manna oft meiri en í 

stærri samfélögum og það getur haft galla í för með sér, auk þess sem ekki er hægt að hafa 

slíka starfsemi á hverjum stað.  

Framkvæmdir út um land sæta eins og annars staðar gagnrýni. Það á bæði við um þau verk 

sem komast til framkvæmda og líka hin sem ekkert verður úr. Þannig voru hugmyndir um 

byggingu olíuhreinsunarstöðvar á Vestfjörðum gagnrýndar bæði af Vestfirðingum og öðrum 

íbúum landsins. En vegna þessarar togstreitu sem hér er fjallað um er oft gripið strax til varnar 

í stað þess að ræða efnislega um málefnið. Það er staðreynd að atvinnutækifærum hefur víða í 

hinum dreifðari byggðum fækkað á liðnum áratugum, meðal annars vegna samdráttar í 

hefðbundnum framleiðslugreinum. Afleiðingin verður sú að fólki fækkar, laun lækka og 
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lífskjör fólks skerðast. Þegar síðan bætist við að aðstæður, til að mynda í vistkerfinu, líkt og 

varð með skel- og rækjuveiðar, verða til þess að enn meiri samdráttur verður þá er ekkert að 

því að leitað sé leiða til að koma annarri starfsemi á stað.  

Um þennan veruleika ræddi Lárus og tók dæmi af þorpi sem hann þekkti vel til í. Þar hafði 

allt lagst á eitt, slæleg stjórnun fyrirtækja, sem reyndar var lítið gagnrýnd af viðmælendum 

mínum, og breytingar í lífríkinu sem kipptu fótunum undan atvinnustarfsemi á staðnum að 

töluverðu leyti. Það komu síðan fram hugmyndir um stórfellda atvinnuuppbyggingu, sem 

reyndar urðu ekki að veruleika, það er olíuhreinsunarstöð sem stóð til að reisa á Vestfjörðum 

en þær fyrirætlanir voru umdeildar. Þá kom upp sú kynlega staða, sagði Lárus, að „þá ætlar 

bara alþjóð að hafa vit fyrir íbúum meðal annars í þessu byggðarlagi, að þetta passi ekki“. 

Hann benti á hver bæri ábyrgð á því hvað yrði um það fólk sem byggi í þorpinu án möguleika 

til að sjá sér farborða og eignir þess orðnar verðlitlar eða verðlausar. Það eru margar hliðar á 

svona málum. En það er vafasamt hjá þeim sem búa í dreifbýli að líta á gagnrýna umræðu um 

atvinnumál sem árás á sig. Fólk má hafa sínar skoðanir og tjá þær.  

Það má segja að togstreitan sé eins og rauður þráður í gegnum viðtölin og þar með talið á 

milli dreifbýlis og þéttbýlis. Fólk í dreifbýli grípur oft til varnar eins og kemur fram í 

tilvitnuninni hér að framan. Það telur eðlilegt að fólk geti búið þar sem það vill og séð sér og 

sínum farborða. Gagnrýni á hugmyndir eða aðgerðir þarf ekki að þýða að verið sé að ráðast á 

íbúana. Það getur hentað þeim sem eru að berjast fyrir einhverjum málstað en er ekki endilega 

rétt aðferð. 

Það eru fleiri hlutir sem vert er að nefna og það er viðhorf til utanaðkomandi fólks, það er 

þeirra sem koma í samfélag þar sem allir þekkja alla. Þannig nefndi einn viðmælandi minn 

„aðfluttan leðurklæddan mann“ þegar við ræddum um atvinnusköpun. Viðtölin bera það með 

sér að erfitt getur verið að hasla sér völl og vinna að því að fá fólk í lið með sér ef viðkomandi 

er ekki og verður ekki hluti af samfélaginu.  

Tryggvi, sem hefur unnið við ráðgjöf og byggðaþróun, ræddi erfiðleika í starfi sínu hjá 

ónafngreindri opinberri stofnun, því ef hann kom með hugmynd til sveitarstjórnar þá fannst 

honum að ef hugmyndin kom frá honum þá þótti bæjarstjórn hún arfavitlaus, það er 

frumkvæðið átti að koma frá bæjarstjórn sjálfri. Og ef frumkvæðið kom af sunnanverðum 

Vestfjörðum, þótti þeim á Ísafirði það vitlaust, það átti að vera fjarstýrt þaðan og hingað.  
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4.1.9 Klíkuskapur  

Nokkrir viðmælendur gagnrýndu styrkjakerfi stjórnvalda og töldu það alls ekki sanngjarnt. 

Þar eins og svo víða í samfélaginu væri klíkuskapur ráðandi. Sigrún lýsir sínum viðhorfum 

svona á stjórnvaldsaðgerðum og styrkjum sem hún gefur ekki mikið fyrir. Þær reka 

kvennafyrirtæki og ættu því að fá einhverja fyrirgreiðslu. 

Ég má ekki einu sinni hugsa um það. Það er verið að auglýsa alls konar 

aðgerðir og alls konar útfærslur til að styrkja þessi fyrirtæki. Við erum að leita 

að styrkjum og skoða ýmsa möguleika til að auka til dæmis fjölbreytni í 

framleiðslu. Við erum búnar að fara út í alls konar aðgerðir hérna, hvað á ég að 

segja, maður leggur mikla vinnu í að skila þessum skýrslum. [...] Maður fer að 

að skoða þetta og það er til dæmis Atvinnuþróunarfélagið eða hvað þetta 

batterí heitir á [...]. Það er hringt og maður látinn vita um styrk og maður biður 

um aðstoð þó ekki sé nema að benda manni á leiðir. Ég er ekki að tala um að 

þau geri skýrsluna, sko. En þar er bara nei. Við bara rekumst þar á vegg.  

Sigrúnu finnst hún og hennar fyrirtæki ekki fá þá fyrirgreiðslu sem eðlilegt væri að fá hjá 

Atvinnuþróunarfélaginu. Það viðhorf heyrist oft í viðtölunum og vekur upp spurningar um 

starfsemi atvinnuþróunarfélaga en slíkt liggur þó utan ramma þessarar ritgerðar.  

Það er bara eins og það sé þeirra hlutverk að láta okkur vita. Ég held við séum 

bara ekki nógu áhugaverð. Kannski hef ég bara ekki lag á að tala við fólkið. Ég 

er ekki að kenna því alfarið um.  

Hún vill því ekki alveg varpa ábyrgðinni alfarið á aðra heldur lítur einnig í eigin barm. Þannig 

fengu þær styrk frá Byggðastofnun út af mótvægisaðgerðum vegna kvótaskerðingar. Það varð 

þeim þó ekki til mikils stuðnings vegna þess að:  

Styrkurinn fór nánast allur í aðra aðila, við þurftum að leita aðstoðar, fá 

ráðleggingar og ráðgjöf. Við þurftum náttúrlega að borga fyrir það. Þannig að 

peningurinn, hann endaði ekki hjá okkur. Hann endaði suður í Reykjavík.  

Hagur þeirra af styrkveitingunni varð því lítill. Niðurstaða hennar er sú að 

Atvinnuþróunarfélagið „virkar á mann eins og lokaður hringur“. Það hefur komið fram 

gagnrýni á ofuráherslu á efnahagslega þætti í umfjöllun um atvinnuþróun í dreifbýli. Til að 

skilja framvindu í dreifðari byggðum þurfi að leita í smiðju félagsvísinda frekar en eingöngu í 

hagrænni líkanagerð samkvæmt Norman og Ann Long. Þessi áhersla var þörf og tímabær 

(Karl Benediktsson, Magnfríður Júlíusdóttir, Anna Karlsdóttir (2008:22). Það er ekki 

eingöngu formgerð samfélagsins sem skiptir máli, þó hún geri það vissulega, heldur eru 
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íbúarnir líka gerendur. Það má þó alls ekki horfa framhjá því að ytri öfl geta skipt verulegu 

máli.       

 

4.1.10  Jafnréttismál  

Ein rannsóknarspurningin laut að störfum fyrir konur og karla. Það er búið að vera í lögum í 

áratugi að konur skuli hafa sama rétt til launa og karlar og reyndar hafa konur haft sama rétt 

og karlar til embætta síðan 1911. Vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur og störf kvenna minna 

metin en störf karla. Það hefur verið í stjórnarsáttmálum í meira en áratug að vinna skuli bug á 

þessari misskiptingu og framkvæmdaáætlanir stjórnvalda hafa kveðið á um samþættingu 

jafnréttissjónarmiða við alla ákvarðanatöku. Fjárhagslegar þrengingar nú um stundir leysa 

ekki stjórnvöld undan þeirri skyldu sinni að fara að lögum og sínum eigin 

framkvæmdaáætlunum. Stjórnvöldum ber því skylda til að framfylgja þeirri stefnu og í því 

ljósi er áhugavert að sjá hvernig viðmælendur mínir líta á jafnrétti kynjanna til starfa og 

annarra hluta. Að sjálfsögðu eiga jafnréttissjónarmið líka við gagnvart því sem er liðið. Þá er 

rétt að ítreka að það skiptir máli frá hvaða sjónarhorni litið er á til að mynda samfélagið. Með 

kenningu um sjónarmiðsfemínisma og sér í lagi um staðsetninguna bendir Sandra Harding á 

„að þekking sé ævinlega staðsett og skilyrt af þeim samfélagslegu og menningarlegu 

aðstæðum sem hún er sprottin úr ... Viðleitni hennar miðar að því að víkka út viðmið 

hlutlægni með því að taka fleiri viðmið inn en hefð er fyrir“ (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

2009:19).   

Það er ljóst af tölum um íbúafjölda að konur eru færri en karlar í dreifbýli og þá sér í lagi 

þar sem fólki hefur fækkað á síðustu áratugum. Það er þar sem byggð stendur höllum fæti. 

Skoðum hvað viðmælendur hafa um það að segja. Ein ástæða þess að konur búa síður í 

dreifbýli taldi Páll að væri þessi: 

Það fækkaði í sveitunum þegar skólarnir fóru allir í kaupstaðina. Konurnar fóru 

með börnin og fóru þá jafnvel að vinna með, þær fóru að kynnast peningum 

aftur og bara sko lífinu. Þær voru ósáttar við að koma út í sveit aftur.  

Áður hefur verið bent á að rannsóknir sýni að konum líður ekki eins vel í sveitum og körlum. 

Það getur verið af því að grunnþjónusta eins og skólahald hefur að miklu leyti lagst af og í 

kjölfar þess þá fækkar íbúunum. Við þeirri þróun var varað að það að leggja niður skóla í 

strjálbýli gæti þýtt að byggð legðist fyrr af en ella (Pétur Bjarnason, 1992). Ef til vill eru 

karlarnir áfram en konurnar fara og á endanum fara karlarnir líka. Það má líka velta því fyrir 

sér hvaða afleiðingar það hafði þegar grunnskólinn var færður til sveitarfélaganna án þess að 
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nægjanlegt fjármagn fylgdi með, þá varð ennþá erfiðara en áður að reka skólana og þar með 

jókst krafan um sameiningu skóla (Bjarki Jóhannesson, 2001). Það gat aftur á móti leitt af sér 

að fólk varð að velja á milli þess að senda börnin í burtu, þar sem svo háttaði til með 

samgöngur, eða flytja sjálft með þeim. Þá er þetta með peningana ábyggilega nokkuð sem 

mikið er til í. Ég þekki það af eigin reynslu því að peninga sá ég varla fyrr en ég flutti til 

Reykjavíkur.    

Eðlishyggju (e. essentialism) er hægt að rekja allt aftur til heimspekinga fornaldar og þá 

ekki hvað síst til Aristótelesar sem byggði kenningar sínar á því að konur annars vegar og 

karlar hins vegar hefðu ólíkt náttúrulegt eðli, oft nefnd líffræðileg eðlishyggja. Þetta viðhorf 

hefur lifað góðu lífi fram á okkar daga (Þóra Sigurðardóttir, 2004). Þau ráða oft lögum og 

lofum þegar rætt er um konur og karla. Það er í sjálfu sér ekki skrýtið þar sem staða kynjanna 

er ólík. Það á bæði við um veru og reynd. Þannig sagði Hrefna í viðtalinu: 

Við hugsum bara allt öðruvísi en karlar, það er svo tvennt ólíkt. Bara svo ég 

taki dæmi, að þú ert að sækja um styrk og átt að segja hvað þú skapar mörg 

störf. Þá hefur maður alltaf vaðið fyrir neðan sig, ég segi kannski 3 til 5 en það 

gætu verið 10, en ég myndi aldrei segja það. Ég veit ekki hvort ég gæti staðið 

við það. Karlar myndu segja 20, þannig erum við svo ólík ... Ég hef alveg þurft 

að fá svona pepp og stappa í mig stálinu. Ég verð að fara að hugsa stórt.   

Þarna kemur fram hvað konur eru oft hógværar. Hún veit það að hennar verkefni gæti 

hugsanlega skapað allt að tíu störf en hún dregur úr frekar en að segja þann fjölda sem hún 

gæti skapað störf fyrir. Það eru gömul sannindi og ný að konur standa að sumu leyti verr en 

karlar og þær þurfa stundum hvatningu, því þær geta, þora og vilja eins og segir í 

baráttusöngnum frá kvennafrídeginum árið 1975. Sama viðhorf kom fram hjá Þóru. Þar ræðir 

hún líka um karlmenn og hvernig þeir séu í sambandi við peninga og framkvæmdir: 

Flestir vilja nú meina að konur séu ekki eins stórhuga í öllum þessum málum 

og karlmenn. Þeir ætla að græða peninga á morgun og helst í gær og það er 

ekkert verkefni nema það séu einhverjir tugir milljóna. En ég held konur séu 

ekki almennt eins stórhuga.   

Þá sýna rannsóknir að karlar eru líklegri en konur til að hafa oftrú á sjálfum sér og á það ekki 

síst við í fjármálakerfinu (Þorgerður Einarsdóttir, Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010).  

Þóra og Marta eru á því að það hafi ekki heft þær í sínum atvinnurekstri að vera kona. Það 

hafi jafnvel hjálpað þeim. Þó viðurkennir Marta að hún hafi kynnst mjög forneskjulegum 

viðhorfum hjá fyrri sveitarstjórn í sínu sveitarfélagi þegar hún byrjaði sinn atvinnurekstur. 
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Það hafi gjörbreyst frá þeim tíma sem er vel innan við áratugur. Það er hennar skoðun að „ef 

maður vandar sig með það sem maður gerir og bara virkilega vinnur vel þá finn ég ekki að 

það skipti máli“ hvort maður er karl eða kona. Hún er þó á því að konur séu í miklum 

minnihluta í atvinnurekstri í hennar sveitarfélagi og „að kannski hafi þær ekki góð tækifæri til 

að gera eitthvað“. Þar með viðurkennir hún að konur hafi ekki sömu möguleika og karlar. 

Enda nefndi hún að örugglega væru margar konur sem vildu skapa sér eitthvert starf en þær 

væru fastar í umönnunarhlutverkinu. Það er hins vegar skoðun Hrefnu að einhver mismunun 

sé fyrir hendi: 

Og ég hef bæði gert umsókn sem er mjög ítarleg og líka gert umsókn eins og 

við köllum karlaumsókn. Og ... áætlanirnar þeirra eru yfirleitt miklu hærri en 

hjá konum. Við erum sko varfærnari. Og ég hef alveg sent þeim karlaumsókn 

og verið með stórar tölur og það kom heldur ekkert út úr því þannig að þetta er 

svoldið svona sérstakt og það mætti auðvitað styrkja mikið meira. Mér finnst 

það mætti styðja meira við bakið á okkur. 

Konur sækja um lægri styrki og henni finnst hún ekki fá það sem hún verðskuldar. Hún hefur 

farið ótroðnar slóðir og starfsemi hennar hefur borið árangur og henni þykir framhjá sér 

gengið. Hrefna bendir á, að karlar séu stórtækari í allri áætlanagerð. Það kemur heim og 

saman við skoðun Tryggva, en hann hefur unnið við að leiðbeina fólki og verið hinum megin 

við borðið:  

Ég er alveg klár á því að konur undirbúa sig miklu betur. Já, mér finnst það, 

þær hugsa öðruvísi, það er meiri langtímahugsun, það er alveg klárlega. Þannig 

að ég styð sérstakt átak í að skapa störf fyrir konur bæði vegna þess að þær eru 

ekki eins agressívar í að sækja peninga og það þarf að hvetja þær meira, held 

ég, til að koma sínum hugmyndum á framfæri. Ef það var illa undirbúið 

verkefni, þá voru það einhverjir karlar með skyndihugmyndir. Þannig verkefni 

færðu ekki frá konum.  

Það dugar þó ekki alltaf til að konur sæki um, þannig talar Sigrún um að þeirra fyrirtæki 

passaði ekki inn í kerfið. Í eitt skiptið voru þær með of lítið fyrirtæki til að fá styrk, næst voru 

þær með of stórt fyrirtæki. Þeirra fyrirtæki virðist ekki passa inn í og afleiðingin er sú að þær 

fá ekki neina styrki.  

Ég tala nú ekki um af því við erum svo margar konur í þessu fyrirtæki. Við 

erum búnar að leggja mikla vinnu á okkur og erum í alls konar að leita að 

styrkjum og skoða ýmsa möguleika til að auka til dæmis fjölbreytni í 
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framleiðslu. [...] Mér finnst svona margir gefa það í skyn að ég viti ekki hvað 

ég er að tala um. Það er ekki bara í fiskeldinu heldur líka í sambandi við 

gistiheimilið. Það liggur svona í orðunum. Er ekki hægt að tala við karlinn?  

Sigrún lýsir þarna að hún hafi orðið vör við misjafnt viðhorf til karla annars vegar og hins 

vegar til kvenna. Hún sagði þó að þegar hún væri farin að kynnast þeim sem kaupa afurðir 

þeirra væri viðhorfið allt annað.  

Guðmundur er þeirrar skoðunar að konur og þeirra viðhorf og væntingar hafi allt um það 

að segja hvernig byggð kemur til með að þróast í dreifbýli: 

Já, það er mitt viðhorf að kvenfólk hafi minni möguleika [atvinnumöguleika] 

... og það er kvenfólk sem ræður búsetu fjölskyldu ... Og það er að þéttbýlið 

hefur dregið að, eigum við ekki að orða það að móðureðlið, það færir fólk af 

landsbyggðinni til Reykjavíkur, þær eru að hugsa um börnin sín, fjölskylduna, 

menntunina, heilbrigðiskerfið og allt er þjappað í höfuðborginni. Reyndar er 

þetta alþjóðlegt vandamál þannig að raunverulega hefur kvenfólkið flutt á 

höfuðborgarsvæði af landsbyggðinni um allan heim. Á þéttbýlli staði og þetta 

er þekkt og það má segja að karlmennirnir séu að elta, þess vegna eru fleiri 

karlmenn en konur á landsbyggðinni. En það er erfitt fyrir kvenfólk að hasla 

sér völl á landsbyggðinni. 

Guðmundur viðurkennir að möguleikar kvenna til atvinnu í dreifbýli séu minni en í þéttbýli 

og kemur það heim og saman við niðurstöður úr rannsókn Önnu Kristínar Gunnarsdóttur, að 

konur hafi ekki möguleika í dreifbýli ef þær eru búnar að afla sér menntunar:   

En kvenfólk hefur því miður ekki nægileg tækifæri hér og af því leitar það 

meira á svið atvinnu sem er í þéttbýli. Það er ekki rétt að segja að karla flýi 

léttu störfin af því launin séu lág, eins og kennslu, en það getur verið, en hér er 

takmarkaður fjöldi af svoleiðis störfum. Þannig að bara hluti af því sem við 

þurfum að horfa á er hvað við búum til og það er meðal annars gert með 

þessum þróunarsetrum og konur höfðu atvinnu þar og voru þar alveg á 

jafnréttisgrundvelli.  

Það kemur heim og saman við kenningar um búferlaflutninga, þar sem allt sem þurfi til að 

byggð haldist á einhverju svæði sé að ungar konur vilji búa þar. Þá er athyglisvert að 

Guðmundur beinir sjónum að ríkisvaldinu, að það þurfi að huga betur að atvinnumöguleikum 

kvenna. Það eru þó miklu fleiri störf hér á landi á vegum hins almenna vinnumarkaðar en á 

vegum hins opinbera og ábyrgðin hlýtur að vera þar ekki síður en hjá hinu opinbera.  
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En einhvern veginn eins og hjá ríkinu ... allar þessar eftirlitsstofnanir sem ríkið 

rekur í Reykjavík, það er náttúrlega þægilegt fyrir konur og það hefði mátt 

flytja út á land. Eftirlitsiðnaðurinn hefur að ég held þrefaldast á einhverjum 

sex, átta árum og sérstaklega á síðustu tveimur og þarna er mikið af störfum 

sem myndu henta kvenfólki. Það bara er í Reykjavík. Eftirlitsiðnaðurinn er í 

Reykjavík, það má ekki hafa hann úti á landi af einhverjum ástæðum.    

Guðmundur leggur áherslu á að færa megi eitthvað af starfsemi eftirlitsstofnana út á land. Það 

var reyndar stefna síðustu ríkisstjórnar að koma á störfum án staðsetningar. Þótt Guðmundur 

telji að halli á konur og þyki mikilvægt að bregðast við því, eru viðhorf hans til kynjanna 

hefðbundin. Það er lítið fjallað um að þurfi að breyta starfsaðferðum í samfélaginu til að ná 

fram breytingum.  

Þrátt fyrir jafnréttisbaráttu í nokkra áratugi benda nýjar rannsóknir til að jafnréttisviðhorf 

séu á undanhaldi í samfélaginu, sér í lagi hjá ungu fólki samkvæmt rannsóknum sem gerðar 

hafa verið í Háskólanum á Akureyri (Andrea Hjálmsdóttir, 2012). Það er því áhugavert að sjá 

hvað yngsti viðmælandinn Ólöf hafði að segja um jafnrétti: 

Ég hef verið meira með pabba en mömmu í hinu og þessu, verið meira úti. Mér 

finnst leiðinlegt að vera inni í húsverkum og mér finnst staðan alveg jöfn en 

þegar ég var lítil, þá var ekki mikið um að konan færi út í fjós hérna á hinum 

bæjunum. En mamma hefur alltaf farið út með pabba og það hefur alltaf verið 

jöfn staða. Ég hef alltaf viljað vera úti í fjárhúsi heldur en vera inni í 

einhverjum skítverkum. Ég vil það helst ekki, vil frekar koma mér undan að 

ryksuga og vaska upp en mér finnst staðan hafa verið rosalega jöfn hér.  

Þannig er veruleikinn í sveitinni, að sögn Ólafar. Það er allt annað í þorpinu þar er „bara 

konan sem sér um heimilið og svo er bara karlinn sem gerir það sem honum dettur í hug“. 

Hún segist að vísu ekki þekkja mjög vel til en hún sjái ekki annað en að móðirin hugsi um 

börnin og sjái um allt sem þarf að gera. Karlarnir geri ekkert. Þannig að þorpið er ekki alveg 

dæmi um að konur séu með jafnrétti. Afstaða hennar er athyglisverð, henni finnst jafnrétti 

vera í sveitinni en ekki í þorpinu. En hún vil ekki vera í skítverkum inni. Það er merkilegt 

hvernig hún staðsetur sig utan við þau verk en rekur þó fyrirtæki sem sinnir þjónustu sem er 

að mestu leyti innandyra. Hún nefnir að mamma hennar hafi alltaf verið í útiverkum öfugt við 

hinar konurnar í sveitinni en minnist ekkert á hvort pabbi hennar hafi tekið þátt í inniverkum 

sem getur þó vissulega hafa verið raunin. Það er athyglisvert að hún talar um skítverkin inni, 

hún er því að sumu leyti sammála þeim viðhorfum sem koma fram í rannsókninni Heilsa og 
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lífskjör skólanema frá árinu 2006, á viðhorfum unglinga til jafnréttismála þar sem unglingar, 

sem töldu að kyn skipti ekki máli og aðhylltust þannig „kynblind“ viðhorf til verkaskiptingar 

kynja sem frjálst val, voru líklegri til að líta á matseld, þrif og umhyggju barna í verkahring 

eiginkonu en fjármál og umhirðu bifreiðar í verkahring eiginmanns. Þannig virðast rök 

frjálslyndis og einstaklingsfrelsis geta dregið úr stuðningi við jafnrétti kynjanna á svipaðan 

hátt og rök eðlishyggju og náttúrulegs kynjamunar gerðu áður fyrr (Andrea Hjálmsdóttir, 

Þóroddur Bjarnason 2008:77).  

Það kom fram í viðtalinu við Þóru að konur ynnu ekki síður en karlar í fyrirtækjum sem til 

að mynda sambúðarfólk rekur saman, þó þeirra væri lítið sem ekkert getið. Þá kom það 

sjónarmið fram að hjá einum kvenkyns viðmælanda að erfitt gæti verið að vera í stjórnmálum 

og stunda atvinnustarfsemi, sér í lagi ef sú starfsemi tengdist á einhvern hátt þjónustu. Þar 

getur verið hindrun fyrir konur.  

Mér fannst það athyglisvert að engin viðmælenda minna skyldi minnast á jafnréttisbaráttu 

og þegar stjórnvaldsaðgerðir voru nefndar þá komu aldrei til tals þættir eins og samþætting 

jafnréttissjónarmiða sem þó hefur verið í gildi í rúman áratug. „Samþætting er fyrst og fremst 

aðferðafræði við stefnumótun þar sem hagsmunum beggja kynja er gert jafn hátt undir höfði“ 

(Jafnréttisstofa, 2001). 

Það er ennþá verk að vinna. 

  

 

4.1.11  Umhverfismál  

Það eru fleiri mál en jafnrétti sem hafa komið inn á svið stjórnmála og stjórnvalda á síðustu 

áratugum. Eitt af þeim umdeildari er umhverfismál. Þar takast á sjónarmið þeirra sem vilja 

virkja og nýta þá orku sem hægt er að fá úr fallvötnum og jarðvarma og hinna sem vilja fara 

sér hægar í virkjanamálum. Vissulega snúast umhverfismál um margt fleira en þetta hafa 

verið helstu átakamálin, ekki síst þegar atvinnumál á Vestfjörðum eru annars vegar.  

Umhverfismál hafa orðið stórpólitísk og átakamál eins og hlýnun jarðar skipta meira og 

meira máli í umræðunni. Það er fyrst og fremst þáttur manna í þessu öllu saman sem skiptir 

máli. Viðmælendur mínir ræddu nokkuð um umhverfismál. Þannig sagði Hrefna í viðtali árið 

2008 í sambandi við fyrirhugaða olíuhreinsunarstöð að fólk þyrfti að taka afstöðu til þátta eins 

og hverju yrði fórnað þannig að ekki yrði aftur snúið. Það er til að mynda lykilatriði í 

sjálfbærri þróun að geta breytt aftur í fyrra horf. Í viðtölunum var leitast við að fá fram 
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hvernig viðmælendur sjá fyrir sér næstu ár og áratugi. Það sem Tryggva þykir mikilvægast að 

gera er til að mynda í sambandi við ímynd dreifbýlis: 

Það er núna að Fjórðungssamband Vestfjarða er loksins að vakna af dvalanum 

í því að umhverfisvottun Vestfjarða gæti skipt máli. Það var enginn skilningur 

á því hjá sveitarfélögunum að vinna að því, eða almennt, að umhverfismálum 

heildrænt væri séð fyrir svona matvælaframleiðslusvæði. Menn voru alveg 

tilbúnir að setja hérna niður olíuhreinsunarstöð og eyðileggja ímynd 

Vestfjarða.   

Sennilega er slík verksmiðja ekkert á leiðinni. En Páll nefnir athyglisverðan hlut sem er 

virkjanir hjá bændum, sem áður fyrr voru kallaðar heimarafstöðvar og nú er svo búið um 

hnútana að eigendur slíkra virkjana geta selt raforkuna út í hið almenna raforkukerfi. Þegar 

tilskipun Evrópusambandsins 96/92/EB frá 1996 um aukið viðskiptafrelsi með raforku var 

lögfest á Íslandi fóru landeigendur að hugsa sér til hreyfings. En sú löggjöf hafði í för með sér 

aðskilnað framleiðslu, flutnings og dreifingu (smásölu) á raforku. Með því skapaðist 

möguleiki fyrir einstaklinga að reisa virkjanir á heimalöndum sínum en eftirláta öðrum 

dreifingu og sölu orkunnar (Sigurður Ásbjörnsson, 2010:249). Þar er umhverfisvæn orka þar 

sem bæjarlækurinn eða nálæg á eru virkjuð bæði til heimilisnota eða til að hafa tekjur af því 

eins og Páll gerði. Þá eru slíkar virkjanir yfirleitt sjálfbærar og hægt er með lítilli fyrirhöfn 

hægt að koma landinu í sama horf og var áður en virkjun var byggð.  

Ja, það er svona verið að girða þannig að til dæmis virkjunin sem ég bjó til, 

það var svona svoldið á brattann að sækja að eiga við embættismenn. Í dag er 

þetta nánast orðið óframkvæmanlegt fyrir reglugerðum á öllum sviðum. Þetta 

umhverfiskjaftæði og allt þetta, það er bara verið að hægja á og stoppa þetta af.  

Þarna talar einstaklingshyggjumaður sem ekki vill að stjórnvöld séu að skipta sér af öllu. Það 

þarf að hans mati að einfalda kerfið. Þá er athyglisvert að hann lítur á umhverfismál sem tæki 

til að stöðva framkvæmdir. Rafstöðvar eins og hann byggði eru tilkynningarskyldar til 

Skipulagsstofnunar sem ákveður hvort þær þurfa að fara í umhverfismat, líkt og stórvirkjanir 

(Sigurður Ásbjörnsson, 2010:250). Páll eins og fleiri gagnrýnir leyfisveitingar og hvað allt sé 

flókið í kringum allar framkvæmdir. Hann er þó ekki að mæla með því að gengið sé á landið. 

Ef þú ætlar að fara út í einhvern rekstur þá þarf að fara á fjóra fimm staði. Það 

er hægt að vera með þetta á einni hendi. [...] Hins vegar ber manni að virða 

náttúruna og leyfa henni að njóta vafans. En fyrr má nú aldeilis fyrr vera. Og 

þú sérð bara bónda sem vill búa ef ég vildi girða nýja girðingu þá þarf ég að fá 
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leyfi fyrir girðingunni. Ég þarf að fá byggingafulltrúa til að taka sko stinga út 

fyrir mér girðingu á mínu eigin landi.  

Það eru tvenns konar viðhorf hér. Annars vegar eru þau sem vilja staldra við og ekki fara út í 

framkvæmdir líkt og olíuhreinsunarstöðina sem hugmyndir voru með á sínum tíma. Það er að 

láta umhverfið njóta vafans. Hins vegar er viðhorf Páls sem telur að alltof langt sé gengið í 

umhverfisvernd. Hann tekur þó þátt í umhverfisvernd með því að virkja og nýta til þess 

sjálfbæra orku. Þar eins og víða er togstreita milli verndunar og nýtingar.  

 

 

4.1.12  Atvinnuþróunarfélög og þáttur þeirra í atvinnuuppbyggingu í dreifbýli       

Það er ekki eingöngu starfsemi og starfsaðferðir sem vekja furðu sumra viðmælenda heldur 

fannst þeim einnig að ekki væri allt á hreinu með þær hugmyndir sem fá styrki en ekkert 

verður úr. Það er upplifun að eftirlit virðist ekki vera til staðar eða að úthlutun styrkja byggi á 

einhverju öðru en að koma hugmyndunum í framkvæmd. Þá var gagnrýnt að stjórnvöld og að 

viðkomandi sjóðir ættu að sjá hverjir eru að leggja allt sitt undir í því sem þeir eru að gera. 

Þannig ættu þeir sem úthluta að geta séð hverjum er full alvara með sínum umsóknum og 

hverjum ekki. Ekki hefur verið skoðað hvernig þessum hlutum er háttað í reynd en ljóst er að 

tortryggni gætir hjá viðmælendum í garð styrkjaumhverfisins og þar er verk að vinna að bæta 

trú fólks í dreifbýli á það kerfi. Þessi skoðun viðmælenda er í samræmi við niðurstöður úr 

könnun Land- og ferðamálafræðistofu Háskóla Íslands á hvötum að nýsköpun meðal 

bænda/ábúenda á lögbýlum og viðhorfum þeirra til stuðnings og hindrana við þróun nýrra 

starfsemi í sveitum. Meirihluti svarenda í þeirri könnun var mjög ósammála staðhæfingunni 

um að allir hafi jafna möguleika til styrks (Anna Karlsdóttir, Magnfríður Júlíusdóttir, Inga 

Elísabet Vésteinsdóttir, 2009:87). Það þarf að vera augljóst að fólk sem er að basla í sínum 

fyrirtækjum með mikilli vinnu hefur sannað sig sem frumkvöðlar.  

Hrefna segir að Atvinnuþróunarfélagið hjálpi til við að útbúa umsóknir. En umsækjandinn 

þarf samt alltaf að leggja heilmikla vinnu í þær. Það er ekki alltaf æskilegt, sér í lagi þar sem 

sumir eiga erfitt að koma fyrir sig orði á blaði, er ef til vill annað miklu betur gefið. Slíkt 

getur komið niður á gæðum umsókna.    

Agnar er sama sinnis og Sigrún, að ekki sé alltaf skilningi að mæta hjá 

Atvinnuþróunarfélaginu þegar kemur að nýsköpun. Agnar tekur dæmi af rannsóknum á því 

sviði sem hann starfar á og með möguleika þar á útflutningi. Honum finnst vera „bara ein 
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ákveðin undirliggjandi stefna“, þeir sem ekki fylgja henni geta bara farið eitthvað annað. 

Viðhorf þeirra er að það skortir á traust fólks til stofnana. Það er skoðun Agnars að honum 

sem verður sundurorða við þetta afl, honum verður ekki vært. Þar á hann við að sterkir 

hagsmunahópar, til að mynda í útgerð og stjórnmálum, ráði öllu.  

Það eru fleiri sama sinnis og Þóru finnst ekki alltaf verið að leggja áherslu á einhverja 

nýsköpun. Fólk sé að fá styrki til að fara í beina samkeppni við þá aðila sem fyrir eru, svo 

dæmi sé tekið af því sem henni fannst. Það hefur pirrað hana í gegnum árin að fá ekki 

skilgreiningu á hvað sé átt við með nýsköpun. „Ég hef nú ekki séð neitt voðalega mikla 

nýsköpun, ekki á mínu svæði.“ Það er þörf á skýrari reglum um hvað sé nýsköpun og hvernig 

styrkveitingar fara fram til að fólk fái ekki á tilfinninguna að því sé mismunað.  

Hrefna taldi að fólk þyrði ekki að segja sína skoðun og það sé erfitt að búa í litlum 

samfélögum. Sama viðhorf kom fram í könnunni Litróf landbúnaðarins en þar sögu sumir 

viðmælendur að það væri nauðsynlegt að taka meðvitaða ákvörðun um að láta úrtöluraddir 

ekki á sig fá (Anna Karlsdóttir og fleiri, 2008:8). Það sannast hér hið fornkveðna að engin 

verður spámaður í sínu föðurlandi og það á ekki hvað síst við í dreifbýli þar sem nálægðin er 

meiri en í stærri samfélögum. Kunningjasamfélagið er að hennar mati vandamál bæði í 

dreifbýli og þéttbýli.  

 

 

4.1.13  Lærdómurinn eftir hrun 

Eftir hrun fór að bera á vantrausti á stofnanir samfélagsins jafnvel svo að sumir hafa talað um 

siðrof í þjóðfélaginu. Ekki eru til mælingar á þessu viðhorfi en ef stuðst er við niðurstöður úr 

könnun European Social Survey frá árinu 2004 benda þær ekki til annars en félagsleg tengsl 

og félagsauður séu meiri hér á landi en víðast annars staðar (Félagsvísindastofnun, 

Hagfræðistofnun, 2009). Þá ber á vaxandi tortryggni í garð viðskiptageirans vegna spillingar á 

árunum 2005–2009. Hvað varðar afleiðingar bankakreppunnar á félagsauð og traust þá er 

aðeins hægt að byggja niðurstöðurnar á mjög takmörkuðum upplýsingum, en þær benda til 

þess að vissar stofnanir ríkisvaldsins hafi beðið mikinn álitshnekki (Félagsvísindastofnun, 

Hagfræðistofnun, 2009).    

Flestir viðmælendur eru á því að eftir hrun sé miklu erfiðara en áður að verða sér úti um 

fjármagn til að framkvæma eitthvað. Þannig hafa styrkir verið skornir niður við trog. Marta 

sagði þetta til að mynda: 
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Það eru alltaf einhverjar aðgerðir í gangi sem hjálpa en það er aðallega þegar 

kemur að fjármagni því svona batterí og allir sem eru í svona bransa þurfa 

alltaf eitthvað utanaðkomandi til að hjálpa til. Það er allt orðið mikið erfiðra og 

maður sér bara núna þegar það eru færð verkefni frá Fjárlaganefnd yfir til 

Menningarráðs og þá var svakalega mikið skorið niður um allt land. Það er 

bara alveg ótrúlegt.   

Hér eru þó ekki eingöngu á ferðinni afleiðingar hrunsins heldur er þetta liður í því að færa 

stjórnsýslu á Íslandi til nútímalegra hátta. Það var gagnrýnt meðal annars af Ríkisendurskoðun 

í skýrslu frá árinu 2009 að Alþingi væri að úthluta til verkefna styrkjum sem ætti að .úthluta 

úr sérfræðisjóðum. Þannig varð til að mynda nokkur umræða um það innan safnageirans, sem 

ég þekki af eign raun, að óeðlilegt væri að þingið væri að úthluta meira fé til safna og skyldrar 

starfsemi á meðan framlag ríkisins til safnasjóðs drægist saman. „Þannig verði áherslur 

safnastefnunnar og safnalaga lagðar til grundvallar úthlutun á fjármagni frá opinberum 

aðilum“ (Þjóðminjasafn, 2010:4). Það á síðan eftir að koma í ljós hvort hér er um varanlega 

stefnubreytingu að ræða með því að draga saman fjárveitingar til verkefna sem menningarráð 

hefur úthlutað.    

Sértækar aðgerðir eru oft gagnrýndar og það með réttu. Þær verða frekar til þess að ekki er 

horft til langs tíma sem er æskilegt í stjórnmálum og stefnumótun. Lárus nefndi þó 

stjórnvaldsaðgerð sem hefði skilað miklu og átti þá við vegaframkvæmdir á sunnanverðum 

Vestfjörðum frá því rétt fyrir og eftir hrun. Þær voru reyndar afleiðingar af annarri sértækri 

aðgerð sem var að draga saman fiskveiðiheimildir árið 2007 til að minnka þensluna sem þá 

var á Suðvesturlandi og ef til vill víðar í samfélaginu en gætti ekki á Vestfjörðum. Þá vantaði 

stjórnvöld eitthvað til að rétta hlut þeirra sem komu illa út úr skerðingunni og vegagerð varð 

lausnin. Þrátt fyrir að langtímaáætlun í samgöngumálum hafi verið við lýði í nokkra áratugi, 

þá hefur á stundum verið eins og um sértæka aðgerð væri að ræða. Þó vissulega hljómi það 

einkennilega þar sem góðar samgöngur eru grundvöllur fyrir blómlegt atvinnulíf og mannlíf. 

Tryggvi talaði um breytt viðhorf eftir hrun til landsbyggðar, verðmætasköpunar og 

umhverfismála. Fólk væri farið að sjá meiri möguleika í verðmætum, til að mynda í 

framleiðslu, en var fyrir hrun. Hann nefndi sem dæmi áhuga á starfsemi sjávarútvegsklasa 

sem ekki hefði verið mikill fyrir hrun en hefði aukist mikið eftir það. Fólk væri farið að sjá 

meiri árangur af því að vinna saman að gæðaþróun og umhverfismerkingum svo dæmi sé 

tekið. Það er farið að sinna sínu betur og hugmyndin um skyndigróða breyttist að töluverðu 

leyti. Þetta viðhorf kemur saman við aukna áherslu á klasasamstarf. Þar er átt við að klasi er 
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landfræðileg þyrping tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum 

atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni og einnig í samvinnu. 

Sagt er að veikleiki fyrirtækja sé ekki smæðin heldur einangrunin (Karl Friðriksson, 2010). Þá 

leggur Karl til að byggðaáætlun, áætlun Vísinda- og tækniráðs, samgönguáætlun og áætlanir 

fyrir einstaka landshluta verði samþættar þannig að allir aðilar móti skorkort eða stefnukort 

við stefnu og markmið atvinnustefnu á hverjum tíma.  

 

 

4.1.14  Sóknarfæri 

Þegar viðtölin árið 2008 voru tekin hafði fólki fækkað jafnt og þétt á Vestfjörðum eins og á 

fleiri stöðum á landsbyggðinni. Það lá því beinast við að spyrja um skoðun viðmælendanna á 

framtíðarstörfum í hinum dreifðari byggðum.  

Til að það takist að byggja upp samfélag, þar sem ungt fólk vill setjast að, þarf að auka 

flóruna, að mati Páls. Það þarf störf sem krefjast menntunar. Ef þau störf eru sköpuð þá kemur 

unga fólkið til baka. Aukin þjónusta verður að vera í heimabyggð, til að mynda 

hjúkrunarheimili, þannig að gamla fólkið þurfi ekki að fara í burtu og vera með heimþrá árum 

og jafnvel áratugum saman. Menntun er lykilatriði að mati Agnars því „það unga fólk sem er 

hérna koðnar niður ... nema það fari og mennti sig“. Ef unga fólkið gerir það ekki þá er hætt 

við að það sitji í sama farinu og til verði láglaunafólk. Fjölbreytt og vel launuð störf eru því 

það sem þarf til að bjarga Vestfjörðum. 

Það var mat Lárusar að „Vestfirðir eigi ábyggilega fullt af möguleikum“, þó hann teldi 

ekki að þeim landshluta yrði bjargað af ferðamönnum. Hans mat var að ferðamennska yrði 

aldrei atvinnugrein til að byggja upp samfélagið. Lárus er bjartsýnismaður og lagði áherslu á 

að fólk þyrfti að gera sér grein fyrir tækifærunum: „Í hruninu og þeirri kreppu sem að því 

fylgir þurfa menn bara að vera duglegir að eygja að í öllu svona eru líka tækifæri.“ Það er alls 

enginn uppgjafartónn í Lárusi. Að hans mati er það brýnt að fólkið fái að vera í friði og „það 

sé búið að því með tilliti til þeirra möguleika sem það hefur og umhverfið hefur til að afla 

þjóðinni tekna“. Þá nefndi hann strandveiðar sem hefðu sannað gildi sitt og aukið umsvif í 

þorpum vítt og breitt um landið og þá ekki hvað síst á Vestfjörðum. 

En það eru ekki allir jafn bjartsýnir á framtíðina. Það á við um Pál en hann „reynir að halda 

sjó“. Hann sér ekki að nein starfsemi sé farin almennilega af stað og það er „bara skattpíning 

og rugl alveg frá a til ö“. Agnar er líka svartsýnn á framtíðina og telur það þurfi að verða 
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miklar breytingar á samfélaginu, „ef það á að vera lífvænlegt“. Þeir Agnar og Páll sjá lítið 

bjart framundan, hvorki fyrir sig né sitt nánasta samfélag. Það er skoðun Agnars að ef einhver 

vaxtarsproti sé á ferðinni „þá sér kvótafyrirtækið að einhverjir peningar eru á bak við“ og þar 

með er það komið undir valdið.  

Þeir eru svartsýnir en aðrir eru bjartsýnir. Konurnar eru allar bjartsýnar á framtíðina og 

hinir karlarnir eru það líka. Guðmundur talaði um að á hans svæði vantaði sárlega iðnmenntað 

fólk, svo sem: 

Rafvirkja, það fer að vanta trésmiði, það vantar pípulagningamenn, það vantar 

múrara, það vantar allt í dag, það er aðeins farið í gang hérna eins og er. Þá 

vantar líka starfsfólk í laxeldið sem er að byrja og það eru flestir mjög 

menntaðir menn sem vinna þar, þetta eru vélstjórar, skipstjórar, 

fiskeldisfræðingar, kafarar, tæknimenn, já, rafeindavirkjar og fleira, það þarf 

menntað fólk í þetta líka, þó það sé eitthvað af almennum störfum en það er að 

verða breyting á þessu, þessi þekkingariðnaður er að koma til okkar og við 

þurfum að taka á móti. 

Það vekur strax athygli við upptalninguna að þar eru iðnaðarmenn í miklum meirihluta og það 

eru starfsgreinar þar sem konur eru í minnihluta, reyndar í sumum tilfellum í miklum 

minnihluta eins og skipstjórn og vélstjórn.Uppbyggingin sem Guðmundur talar um virðist því 

vera mest í hefðbundnum karlastörfum þó að frekar vanti konur en karla í íbúatölu hinna 

dreifðari byggða.    

Þannig gætir nokkurrar bjartsýni hjá Guðmundi ef frá eru taldar breytingar á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu. Það líst honum ekki á en segir, „það hefur verið að fjölga fólki, 

það er vegna þess að það er að aukast þenslan“. Þá ræddi Guðmundur um þróun starfa, að fólk 

sem áður vann í fiski, sem þá var talið ófaglært verkafólk, væri nú í rauninni frekar að vinna 

við tæknigreinar. Það færi enginn að vinna í fiskvinnslu í dag nema að hafa farið í gegnum 

stranga starfsþjálfun. Þróun væri síðan sú að störfum í frumframleiðslu eins og fiskvinnslu 

fækkaði á meðan störfum í tæknigeiranum, sem fengist við framleiðslu á vörum fyrir 

fiskveiðar, fjölgaði víðast hvar út um land. Hann bætti við: „Þetta er þróun og hún verður að 

vera.“ 

Tryggvi er ennþá bjartsýnni og hann sér Vestfirði og þá sérstaklega sunnanverða Vestfirði 

sem næsta vaxtarsvæði fjórðungsins eða landsins í heild. Hann telur þar vera mikil tækifæri: 



  

72 

Þar eru gríðarlega miklar auðlindir, það eru miklir möguleikar í ferðaþjónustu, 

gríðarlegir, það eru möguleikar að nýta strandsvæðin betur. Og bara þetta 

tvennt, það er mikil sérstaða og það verður ekki tekið frá þeim tekið.  

Það er því umhverfið sem á að byggja á frekar en allt annað. Hann sér fyrir sér að 

ferðaþjónusta eigi mikla möguleika og telur að svæðið verði mjög vinsælt þegar fólk 

uppgötvar að: 

Sunnanverðir Vestfirðir eru veðursælt svæði, það er með alla Vestfirðina sem 

skýla þeim fyrir verstu vindáttunum og þar á eftir að vera mikil skógrækt, það 

er verið að rækta, til að mynda í Tálknafirði og víðar verið að planta trjám. Það 

á eftir að byggja upp grunnþjónustuna í rafmagnsmálum og þegar kemur til að 

mynda hitaveita í þéttbýlisstaði þar sem finnst heitt vatn, og útivistarsvæði sem 

fjölskyldusvæði, þetta á eftir að verða mjög eftirsótt ef næst að skapa fjölþætta 

atvinnu. Það gerist. 

Hann telur óhjákvæmilegt annað en að sveitarfélög sameinist og það verði mótuð heildræn 

stefna í atvinnu- og byggðamálum. 

Auðlindirnar eru hérna alls staðar fyrir fótum okkar og það þarf bara vinnu, 

þekkingu, og með vinnu á ég við undirbúning, markvissan undirbúning, 

rannsóknir og faglega vinnu til að stefna að þessu og það þarf að endurskoða 

atvinnumálastefnuna núna, hún rann út núna 2009, ég held það hafi enginn 

verið að spá í þetta síðan, sko, og hérna, það er skortur á langtímahugsun hjá 

sveitarfélögunum í því að koma þessu í þennan farveg og að nýta þessar 

staðbundnu auðlindir. 

Orkumál eru Tryggva líka hugleikin. Hann telur að sunnanverðir Vestfirðir geti orðið 

sjálfbærir með orku ef ár á Rauðasandi og í Arnarfirði verði virkjaðar og hitaveita komi þar 

sem finnst heitt vatn sem er á nokkrum stöðum. Það leiðir hugann að því að Vestfirðir hafa 

nær algerlega orðið útundan í umræðu um nýtingu orkuauðlinda. Þar eru nær eingöngu 

bergvatnsár og ættu þær því að vera góður virkjunarkostur út frá sjónarmiðum um sjálfbæra 

orkunýtingu. Það hefur staðið Vestfjörðum fyrir þrifum að til að mynda raforka hefur verið 

ótrygg og lítið hefur verið um hitaveitur og því er nauðsyn á að efla orkugeirann. Hann telur 

að í þeim málum skorti fyrst og fremst langtímastefnumótun. Það þurfi að hverfa frá 

skammtímasjónarmiðum og hugsa til langs tíma. Skelrækt er einn vaxtarsprotinn að hans 

mati. Þar geta leynst mikil tækifæri og reyndar í allri matvælaframleiðslu sem byggir á 

hreinleika náttúrunnar og hversu lítið er um mengandi starfsemi á þessu svæði.      
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Þá verður þjóðgarður í fyrrum Rauðasandshreppi líka mikilvæg lyftistöng fyrir svæðið að 

mati Tryggva. Þar er að sjálfsögðu átt við Látrabjarg og svæðið þar í kring. Metnaðarfyllstu 

hugmyndirnar snúa að því að gera allan hreppinn að þjóðgarði en sennilega er það óraunhæft 

nema þá í áföngum. Það er viðhorf Tryggva að æskilegt sé að Rauðisandur verði með í 

þjóðgarðinum enda er náttúrufegurð þar mikil eins og reyndar víða á þessu svæði. Við þetta 

má bæta að þar eru líka miklar menningarminjar um útræði sem var þar stundað víða á fyrri 

tíð líkt og Lárus nefndi að báturinn var lífsbjörg heimilisins. Þá er Minjasafn Egils Ólafssonar 

staðsett á Hnjóti í Örlygshöfn sem geymir marga muni úr atvinnusögu sunnanverðra 

Vestfjarða (http://www.hnjotur.is).  

Það er rétt að enda þessa umfjöllun um sóknarfæri og framtíðarsýn viðmælenda á því hvað 

þau telji skipta mestu máli í þeim efnum. Má þar nefna að aukið samstarf framleiðenda og 

þjónustuaðila, til dæmis í klasaverkefnum, var talinn álitlegur kostur til að efla atvinnulíf og 

ekki síður til að auka samheldni í dreifbýli. Jafnframt eru fjarskipti og fjarnám mikilvægir 

þættir sem hafa gert búsetu í dreifbýli að fýsilegum kosti að sumra áliti.   

 

 

4.1.15  Hugleiðingar rannsakanda 

Það kraumar undir mikil gremja í sumum viðtölunum, jafnvel meiri en sú er snýr að 

togstreitunni milli landshluta og aðgerðum stjórnvalda. Mér hefur fundist dálítið erfitt að 

takast á við þann þátt í annars fræðandi og áhugaverðum skoðunum sem þar koma fram. Ég 

hef líka breyst frá því ég byrjaði að taka viðtölin og þar til ég lauk þeim. Úrvinnsla þeirra 

hefur líka á stundum valdið mér heilabrotum. Mér finnst stundum vera ýmislegt sem ekki er 

sagt en liggur í loftinu. Það er mín tilfinning sem ég vil leitast við að setja í orð.  

Þráin eftir fortíðinni er, að ég held, hluti af þessu. Það er ef til vill fylgifiskur þess að 

eldast, þó er ég ekki viss. Landið, sjórinn og birtan er sú sama og var fyrir hálfri öld að miklu 

eða öllu leyti. Flest annað hefur breyst. Vonir hafa vaknað, í sumum tilfellum ræst, sumar í 

stuttan tíma og sumar lengur, aðrar hafa brugðist. Þar sem áður var líf og fjör er nú allt komið 

í eyði. Það er orðið að sumarparadís. Mér finnst reyndar fallegast á Vestfjörðum á veturna.    

En aftur að viðtölunum og hvaða hughrif þau vekja hjá mér. Ég hef búið í strjálbýli meira 

en helming ævinnar og þekki því vel til staðhátta á slíkum stöðum og ekki síður þeirra 

tilfinninga sem mér virðast mara í hálfu kafi hjá viðmælendum mínum. Það er erfitt að vera 

utanveltu og sú tilfinning kemur upp í huga mér þegar ég les sum viðtölin. Að feta troðnar 

slóðir er auðvelt en að þræða nýjar leiðir getur verið áhættusamt og ekki endilega víst að 
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maður komi heill úr því ef fótur skrikar. Það vantar stundum skilning á að ekki vilja allir fara 

eftir því sem ráðandi öfl vilja og þá getur gustað um þann sem verður fyrir storminum. Skjólið 

er þá eftirsóknarvert jafnvel þó viðkomandi viti að því fylgir að þurfa að láta af sínu.  

Samband fólks er margvíslegt og það er reyndar ekki viðfangsefni ritgerðarinnar nema að 

því marki hvernig viðmælendur líta á líf sitt í ljósi reynslu af atvinnurekstri. Þar eru vissulega 

samskipti en þau eru á öðru sviði. Þannig gerðist það nokkrum sinnum að eftir að viðtölunum 

lauk þá hófst annað spjall sem oft var ekki síður merkilegt en það sem lagt er til grundvallar í 

rannsókninni. Það er eingöngu milli mín og viðmælenda minna en minnir mig á að aðgát skal 

höfð í nærveru sálar.    

Öfundin er tilfinning sem gerir vart við sig hjá sumum, ef til vill er hún meira áberandi í 

smærri samfélögum en stórum. Í það minnsta man ég ekki mikið eftir slíku viðhorfi þegar ég 

bjó í Reykjavík en það getur verið vegna þess hverja ég umgekkst þar fremur en af því að slíkt 

sé ekki til staðar. Ekki svo að skilja að viðmælendur mínir hafi verið að öfundast út í aðra 

heldur höfðu þau greinilega sum orðið fyrir barðinu á slíku þó þau nefndu það ekki beint. 

Að geta ekki glaðst yfir því þegar öðrum gengur vel, getur orðið að þrúgandi helsi sem 

leggst yfir allt og drepur niður samtakamátt og baráttuvilja. Mér verður því hugsað til 

ummæla Sigríðar Dúnu hér að framan að barátta Kvennalistans var vissulega stundum erfið en 

hún var skemmtileg og í minningu minni frá þeim tíma þá er það fyrst og fremst það sem eftir 

stendur af þeirri reynslu.  
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5 Umræða og lokaorð 

Hér hefur verið rakið hver stefna stjórnvalda í atvinnumálum í dreifbýli hefur verið á 

undanförnum áratugum. Það hefur ýmislegt verið gert en skortur á heildarstefnumótun og 

langtímamarkmiðum hefur hamlað árangri. Þannig var ekki til heildstæð áætlun eða stefna um 

hvernig ætti að bregðast við fyrirsjáanlegum samdrætti í landbúnaðarframleiðslu, of stórum 

skipastóli og minnkandi afla. Þarna vantaði að mati fræðimanna stefnumótun og ekki síður 

stefnufestu hjá stjórnmálaflokkunum. Afleiðingin varð sú að gripið var til lausna í sértækum 

aðgerðum og til dæmis um það er hvernig staðið var að setningu aflatakmarkana í fiskveiðum 

sem voru fyrst í stað til eins árs í senn. Ráðamenn töluðu um endurskoðun á því kerfi en þær 

breytingar sem gerðar hafa verið á því hafa styrkt það frekar en hitt. Þá var það lengstum svo 

að stuðningur var einkum við tilteknar atvinnugreinar frekar en við almenna uppbyggingu 

atvinnulífs í hinum dreifðari byggðum landsins.  

Það vantaði að litið væri til mismunandi stöðu kynjanna og að hvaða marki væri horft til 

hennar við opinbera stefnumótun og framkvæmd. Breytti það litlu þó ríkisstjórnir hefðu 

samþykkt ákvæði um samþættingu jafnréttissjónarmiða og síðan lögfest slíkt ákvæði. Þannig 

var rekin stóriðjustefna um árabil þó reynslan sýndi að slíkar framkvæmdir auka frekar 

atvinnu karla en kvenna. Það virðist ekki hafa verið litið til reynslunnar af því hversu seint var 

brugðist við offramleiðslu í landbúnaði og of mikilli fiskveiði og á fyrri árum þegar 

stjórnmálamenn héldu fast í virkjana- og stóriðjupólitík. Þó bent hafi verið á að hættulegt væri 

að hafa öll eggin í sömu körfunni og að sígandi lukka væri best. 

Þá var ekki síður lærdómsríkt að heyra viðhorf og reynslu viðmælenda af aðgerðum 

stjórnvalda og atvinnusköpun í dreifbýli, í þessu tilfelli á Vestfjörðum. Þegar viðtölin eru 

greind kemur í ljós töluverður munur á afstöðu kynjanna. Í fyrri hluta ritgerðarinnar kemur 

fram að atvinnustefna miðaðist fyrst og fremst við hefðbundnar atvinnugreinar og þar var ekki 

tekið tillit til þess að staða kynjanna er um margt ólík. Þó samþætting jafnréttissjónarmiða 

hafi verið markmið stjórnvalda í vel á annan áratug og í lögum í nokkur ár er ekki margt sem 

bendir til að þar hafi orðið veigamiklar breytingar. Karlar höfðu fyrst og fremst reynslu af 

fyrri aðgerðum stjórnvalda í fiskeldi og loðdýrarækt. Hlutur kvenna var þar nánast ósýnilegur. 

Konur hafa haslað sér völl í atvinnurekstri á seinni árum og þá án atbeina eiginmanna sinna. 

Þannig eru konur miklu bjartsýnni en karlar þó auðvitað sé þar um einstaklingamun að ræða. 

Það kemur fram mikil seigla hjá konunum. Þótt þær hafi minna umleikis en karlarnir eru þær 

ekki síður að leggja allt sitt undir. En þær eru varfærnari og þær eru síður í valdastöðum.  
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Karlarnir eru almennt svartsýnni. Þeir eru frekar einstaklingshyggjumenn en konurnar en 

gera þó meiri kröfur á aðra. Engu að síður er töluverður munur á þeirra viðhorfum. Í hópi 

viðmælenda eru menn sem hafa haft mikil völd þó þeir ræði lítið um þau. Svo eru menn sem 

hafa misst sitt, eða nánast allt. Í sumum viðtölunum kraumar mikil gremja undir niðri. Það er 

líka áhugavert að sjá hvað þau sem eru yngri eru í rauninni bjartsýnni en hin eldri. Slíkt gefur 

von um framtíðina. 

Bæði Páll og Agnar tóku þátt í tilraunaverkefnum sem voru þó ekki sett upp sem slík 

heldur átti þar að vera trygg atvinnuuppbygging. Þeir hófu sína starfsemi af fúsum og frjálsum 

vilja, voru ekki neyddir til þess en þeir telja sig á vissan hátt hafa verið blekkta. Það er því vel 

skiljanlegt að þeir séu svekktir og sárir út í stjórnvöld og eftir atvikum út í samfélagið. Páll 

hefur sætt sig við sínar aðstæður hvað reynsluna af loðdýraræktinni varðar. En hann er ekki 

sáttur við hvernig samfélagið er og sér ekki marga jákvæða hluti vera að gerast.  

Agnar er enn mjög bitur og telur sig hafa verið beittan ofríki. Hann nefndi það vald sem 

öllu vill ráða og ef maður fer ekki eftir því sem það vald vill þá er fólki ekki vært. Eins og 

bent er á hér að framan verður enginn spámaður í sínu föðurlandi og það er skoðun margra 

sem búa í fámennum samfélögum. Valdið er oftast á höndum mjög fárra sem vilja láta hlýða 

sér eða réttara sagt: þeir leggja línurnar fyrir almenningsálitið. Báðir eru þeir andstæðingar 

valdsins á sinn hátt. Þó með ólíkum hætti sé.  

Það er dálítið öðruvísi með konurnar. Þær eru valdaminni, þær hafa minna umleikis, þær 

eru bjartsýnni, þær seiglast og gefast aldrei upp. Þóra hafði verið í stjórnmálum og taldi það 

ekki fara saman við sína starfsemi. Marta gaf ekki beint upp sína afstöðu en það kom 

greinilega fram í viðtalinu að hún er hluti af hópi sem bæði hefur þekkingu og þar með 

nokkurt vald á sínu sviði. Hún var líka eina konan sem taldi að aðgerðir stjórnvalda hefðu 

komið sér vel. Aðrar voru annaðhvort á því að þessar aðgerðir hefðu ekki skipt þær máli eða 

komið þeim illa. Sigrún og Hrefna berjast áfram með sín fyrirtæki og láta ekki mótlæti slá sig 

út af laginu. Þær eru baráttujaxlar sem aldrei gefast upp. Ólöf er ung og bjartsýn. Hún hugsar 

um sitt, veltir ekki öðru fyrir sér nema að litlu leyti.   

 

Síðasta rannsóknarspurningin laut að því hvernig viðmælendur sæju fyrir sér framtíðina í 

atvinnu- og byggðalegu tilliti og þá hvort sértækar aðgerðir kæmu til fremur en að hugað væri 

að uppbyggingu samfélagsins og það gæti vaxið og dafnað á eigin forsendum. Flestir 

viðmælendur eru vongóðir um framtíðina og telja að möguleikar bæði dreifbýlis og þeirra 

sjálfra vera góða og sumir reyndar telja þá mikla. 
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Lárus er einstaklingshyggjumaður sem hefur sterka samfélagslega sýn. Hann vill sínu 

samfélagi vel. Það á auðvitað við um alla viðmælendurna en mér fannst hann hafa mesta 

samfélagsvitundina. Það er, sjá hlutina í stærra samhengi og frá mörgum hliðum. Tryggvi er 

líka bjartsýnismaður. Hann hefur víðtæka reynslu og sér hlutina frá mismunandi hliðum. Þó 

hann hafi aldrei verið í stjórnmálum þá hefur hann komið nærri valdakjörnum sem ráðgjafi og 

sú reynsla er honum ekki alveg að skapi. Hann hafði margt að athuga við viðhorf og 

starfsaðferðir bæði sveitarstjórnarmanna og fulltrúa ýmissa félaga sem eiga að veita ráðgjöf 

og styðja við atvinnulífið. Þar er margt sem betur mætti fara að hans mati. Guðmundur er 

fulltrúi þeirra sem fara með valdið í dreifbýli. Hann er eins og Lárus mikill reynslubolti á því 

sviði. Hann man tímana tvenna og veit að samfélög geta verið brothætt ekki síður en ýmislegt 

annað.  

Það er áhugavert að velta fyrir sér afstöðu Tryggva og Mörtu til samfélagsins þar sem þau 

hafa lengsta skólagöngu viðmælenda að baki. Marta er ekki svo gagnrýnin á sitt nærsamfélag 

enda ef til vill skiljanlegt þar sem hún er fædd þar og á mikið af skyldfólki. Hún gagnrýnir 

reyndar þröngsýni sveitarstjórnarmanna og líka hugmyndafátækt sem henni finnst vera til 

staðar í sínu þorpi. Bæði eru þau á þeirri skoðun að menntun sé lykillinn að frekari 

uppbyggingu í dreifbýli. Viðhorf Tryggva eru margslungnari. Hann er gagnrýninn á 

sveitarstjórnir og finnst stjórnvöld heima í héraði oft standa í vegi fyrir framkvæmdum, ef þau 

eiga ekki frumkvæðið.   

 

Leikur og strit er lífsins viðfang. Hér að framan hefur sjónum verið beint að stritinu, það er 

atvinnusköpun í dreifbýli. Reynsla viðmælendanna er margvísleg og misjöfn en það er 

greinilegt að staða kvenna er önnur en karla. Þrátt fyrir áratuga baráttu fyrir jafnrétti kynjanna 

eru konur enn undirskipaðar í samfélaginu. Það eru brátt þrjátíu ár síðan ég hóf afskipti af 

réttindabaráttu kvenna og lærði að konur eru mótaðar af samfélagi þar sem þær hafa lengstum 

hvorki haft völd né áhrif. Af vinnslu þessa verkefnis hef ég séð að áfangar hafa náðst en langt 

er þó í land. Það má þó ekki gleyma leiknum og þegar ég lít um öxl þá finnst mér að lífið hafi 

verið það á liðnum áratugum.   
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