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Útdráttur 

Skútustaðahreppur er sveitarfélag með viðvarandi fólksfækkun. Íbúafjöldi sveitarfélagsins 

náði hámarki árið 1983 en íbúum fækkaði um 30% frá 1983 til 1. janúar 2015.  Höfundur 

þessarar skýrslu gerir grein fyrir fækkun íbúa sveitarfélagsins og fjallar um fyrri greiningar á 

atvinnulífi sveitarfélagsins. Tilgangur verkefnisins er að kortleggja atvinnulífið og 

atvinnugreinaskiptingu í Skútustaðahreppi og hvort það geti haft áhrif á íbúaþróun 

sveitarfélagsins. Tölfræðiforritið SPSS –Statistical Package for the Social Sciences var notað 

til úrvinnslu gagna. 

Lögð var póstkönnun fyrir alla íbúa Skútustaðahrepps sem höfðu náð 18 ára aldri, 301 talsins, 

og var svarhlutfallið 58,1%. Rannsóknin leiddi það í ljós að ferðaþjónusta og landbúnaður er 

stærstu atvinnugreinarnar í sveitarfélaginu. Ungt fólk vinnur helst við ferðaþjónustu og virðist 

vera mikil hreyfing innan atvinnugreinarinnar á meðan fólk eldra en 40 ára starfar helst við 

landbúnað. Nokkur kynjaskipting var á milli starfa þar sem karlar starfa í mun meiri mæli við 

landbúnað og iðnað heldur en konur en þær sóttu frekar í störf á borð við ferðaþjónustu, 

verslun og fræðslustarfsemi. Íbúum svæðisins fjölgaði um 6,5% frá 1. janúar 2014 – 1. janúar 

2015 og eru íbúarnir almennt bjartsýnir á að atvinnuástand fari batnandi á komandi árum. 

Efnisorð: Skútustaðahreppur – Mývatn – Byggðaþróun – Atvinnulíf – Ferðaþjónusta  
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Abstract 

Skútustaðahreppur is a municipality with decreasing population. The population of the 

municipality reached its high peak in 1983 but has decreased around 30% from 1983 to 1. 

January 2015. The author of this research talks about this decreased population in the 

municipality and former analysis of the economic life in the municipality. The purpose of this 

research is to analyze the economic life and industries in Skútustaðahreppur and see if the 

economic life can influence the population of the municipality. SPSS – Statistical Package for 

the Social Sciences was used to analyze the data. 

A mail survey was sent to everyone above the age of 18 in the municipality, 301 in total,  and 

the response rate was 58,1% This research showed that tourism and agriculture where by far 

the biggest industries in the municipality. Young people mostly works in tourism and the data 

indicates that there is much mobility in the industry while people over the age of 40 mostly 

work in agriculture. There is much different in gender rate among the industries where men 

works much more industrial work and in agriculture than women while women works more in 

tourism, shop service and education than men. The population of the municipality did 

increase by 6.5% from 1. January 2014 – 1. January 2015 and the residents are optimistic that 

the condition of employment will improve over the next few years. 
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Þakkarorð 

Ég vil þakka öllum íbúum Skútustaðahrepps fyrir góðar móttökur og áhuga sem íbúar sýndu 

verkefninu mínu. Starfsmenn póstsins fá þakkir fyrir aðstoð við að taka við og safna saman 

spurningarlistunum. Einnig þakka ég Sólveigu Erlu Hinriksdóttur fyrir að búa til íbúa- og 

fyrirtækjaskrá sem nýtt voru við gerð verkefnisins. Jón Þorvaldur Heiðarsson fær sérstakt 

þakklæti fyrir leiðbeiningar við gerð verkefnisins, hugmyndir og fyrir þá þolinmæði sem hann 

hefur sýnt mér við gerð verkefnisins. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og kærustu fyrir 

alla þá aðstoð sem þau veittu mér við gerð þessa verkefnis og þá sérstaklega framkvæmd og 

dreifingu spurningarlistans. 
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1. Inngangur 

Á lítilli eyju, langt norður í Atlantshafi er sveitarfélagið Skútustaðahreppur. 

Sveitarfélagið er þekkt fyrir náttúru sína og lífríki sem hefur verið íbúum þess nauðsynleg 

matarkista og innblástur í gegnum aldirnar. Fljótlega eftir að eyjan fannst hófst byggð þar sem 

Skútustaðahreppur er í dag, á landinu í kringum Mývatn. Samfélagið hefur vaxið og dafnað 

allt frá upphafi og er í dag vinsæll áfangastaður ferðamanna, bæði innlendra sem erlendra.  

 

Eitt af því sem einkennir mörg sveitarfélög á landsbyggðinni er langvarandi 

fólksfækkun og er Skútustaðahreppur ekki undantekning þar á. Íbúum sveitarfélagsins hefur 

fækkað töluvert á síðustu árum og áratugum. Hvað er það samt sem veldur því? Er breytingu 

á atvinnulífi sveitarfélagsins að kenna eða er aðdráttarafl þéttbýlisstaða það mikið að 

fólksfækkunin er óumflýjanleg? Margar erlendar kenningar fjalla um aðdráttarafl 

þéttbýlisstaða og að fólksflutningar þangað séu eðlilegir á meðan önnur svæði, jaðarsvæði, 

búi við fámenni og fólksfækkun.  

 

Rannsóknin fjallar um atvinnulíf og íbúaþróun í Skútustaðahreppi þar sem leitað er 

eftir að finna hvort einhver tengsl séu á milli þessara þátta. Tilgangur hennar er meðal annars 

að rannsaka uppbyggingu atvinnulífsins eins og til dæmis að skoða hversu margir starfa við 

ákveðnar atvinnugreinar, hvernig kynjahlutfall er í atvinnugreinunm og hvort að yngra fólk 

sæki í einhver ákveðin störf. Markmið hennar er því í raun og veru ætlað að afla gagna um 

hvernig atvinnulífið er og atvinnuskiptinguna í Mývatnsseit og hvort það hafi mögulega haft 

einhver áhrif á íbúaþróun sveitarfélagsins undanfarin ár. Rannsókn sýnir að einhverju leyti 

hvernig sveitarfélagið hefur aðlagað sig að breyttum aðstæðum á vinnumarkaði, þar sem 

helsta atvinnugrein sveitarinnar breyttist úr iðnaði yfir í ferðaþjónustu á um 10 árum. 

Rannsóknin gæti aukið skilning innan félagsvísinda á því hvernig hægt sé að skapa störf í 

staðinn fyrir þau sem glatast og hvernig samfélag getur lagað sig að breyttum aðstæðum 

ásamt því að rannsóknin getur nýst til stefnumótunar í ferðaþjónustu. Rannsóknin gagnast að 

auki vel á sviði byggðafræði þar sem hún veitir góðar upplýsingar og nýjar um þróun 

atvinnulífs og íbúaþróun síðustu ára sem gæti gagnast til stefnumótunar við sóknaráætlun 

sveitarfélagsins og hvernig það getur sótt fram á við og fjölgað íbúum. Verkefnið gildir sem 

12 ECST eininga lokaverkefni til B.A. gráðu í félagsvísindum. 
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Ritgerðinni er hægt að skipta upp í tvo hluta. Fyrri hlutinn fjallar um þau gögn og 

upplýsingar sem til voru um atvinnulíf og íbúaþróun sveitarinnar og fjallað er um þrjár 

kenningar erlendra fræðimanna um byggðarþróun og þróun samgangna. Eins er fjallað um 

innlendar áætlanir stjórnvalda, sóknaráætlanir, vinnusóknarsvæði og samgönguáætlun. 

Þessum fræðilega hluta er skipt upp í 4 meginkafla og nokkra undirkafla. Síðari hluti 

ritgerðarinnar er svo rannsóknin sjálf. Þar er lýst aðferðum við gagnaöflun, niðurstöður færðar 

fram og túlkaðar sem lýkur svo á samantekt, umræðum og hugleiðingum höfundar um 

verkefnið.  

Rannsóknin hófst haustið 2014. Til þess að byrja með þá var það lítið 

rannsóknarverkefni í áfanga við Háskólann á Akureyri sem nefnist Rannsóknarerkefni II (á 

áherslusviði). Í áfanganum áttu nemendur að gera sína eigin rannsókn og var hægt að nýta þá 

rannsókn til áframhaldandi BA verkefnis í félagsvísindum. Í félagsvísindanámi með áherslu á 

byggðafræði langaði höfundi til þess að skoða eitthvað sem tengdist byggðinni í hans 

sveitarfélagi, Skútustaðahreppi. Oft hafa skapast miklar umræður um ferðaþjónustuna og 

ferðamennina, skort á húsnæði og fækkun íbúa sveitarfélagsins (og þá sérstaklega fækkun á 

börnum og ungu fólki). Margir ungir Mývetningar eru með lögheimili í Skútustaðahreppi 

þrátt fyrir að búa mestan part ársins annars staðar, ýmist vegna vinnu eða menntunar. Á 

sumrin flytja margir heim aftur þar sem næga atvinnu er að fá yfir sumartímann sem ekki er 

hægt að fá yfir vetrartímann. Höfundi fannst áhugavert að ráðast í þetta verkefni með það að 

leiðarljósi að athuga hvort hægt væri að varpa einhverri mynd á þessi atriði að undanskyldum 

húsnæðisvandanum, verkefnið hefði þá mögulega geta orðið of umfangsmikið ef hann hefði 

líka verið tekinn fyrir.   
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2. Um Mývatnssveit  

Mývatnssveit er staðsett í Skútustaðahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu. Skútustaðahreppur 

er fjórða stærsta sveitarfélag landsins í landfræðilegum skilningi, rúmlega 6000 km
2
 

(Landmælingar Íslands, 2014) en var jafnframt með 395 íbúa í byrjun árs 2014 (Hagstofa 

Íslands, 2015a). Þetta gerir sveitarfélagið að 19. fámennasta sveitarfélagi landsins (Hagstofa 

Íslands, 2015a) eða með 0,065 íbúa á hvern ferkílómeter. Byggð er þó einungis á litlu svæði í 

hreppnum og er hún öll í nágrenni Mývatns og því er ekki gott að tala um íbúa á ferkílómeter 

til að bera saman stærðir sveitarfélaga. Segja má að byggðin skiptist í tvennt, annars vegar 

Reykjahlíð sem er byggðakjarninn á svæðinu, og hins vegar dreifbýlið í kringum vatnið.  

Jarðfræði, lífríki og saga Mývatnssveitar er frekar sérstök samanborið við aðra staði og 

byggðir á Íslandi. Mývatn er í 277 metra hæð yfir sjávarmáli og er því byggðin í kringum 

vatnið í einni mestri hæð sem þekkist á Íslandi. Vatnið sjálft myndaðist fyrir um 3800 árum 

þegar eldgos hófst í Ketildyngju, en hún stendur suðaustur af Mývatni í u.þ.b. 25 km fjarlægð. 

Laxárhraun yngra rann yfir Mývatn fyrir um 2000 árum sem breytti útliti og lögun Mývatns 

og mótaði það eins og það er í dag. Í raun hefur saga svæðisins einkennst af jarðhræringum 

þar sem eldvirkni hefur verið mikil í gegnum aldirnar (Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn, 

e.d. a). 

Mývatn og Mývatnssveit hefur nánast hlotið heimsfrægð fyrir lífríki sitt og er það 

jafnvel talið einstakt á heimsvísu. Lífríkið þrífst á vatninu og er það að mörgu leyti sérstakt 

fyrir vatnshita sinn, dýpi, efnasamsetningu og strauma. Meginhluti vatns sem rennur í Mývatn 

er tilkomið úr lindum sem eru víðs vegar við bakka þess. Vatnið sjálft er grunnt, meðaldýpi 

um 2,5m á meðan vatnið er með þeim stærri á landinu eða tæpir 37 km
2
 

(Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn, e.d. b). 

Fuglalíf í Mývatnssveit er mjög auðugt og er Mývatn með þeim vötnum í heiminum 

sem eru hvað þéttsetnust af fuglum, þökk sé lífríki vatnsins. Húsönd er ein af þeim 

andategundum sem verpir við vatnið á hverju ári og verpir hvergi annars staðar í Evrópu 

heldur en í Mývatnssveit og nágrenni (Arnþór Garðarsson, 1991).  Gróðurinn við Mývatn er 

fjölbreyttur og sætir það í raun furðu sé staðsetning vatnsins skoðuð nánar. Mývatn er til að 

mynda þekkt fyrir að þar finnst Kúluskítur, sérkennilegt vaxtarform grænþörunga sem vex í 

stórar og þéttar kúlur. Kúluskíturinn hefur fundist á örfáum stöðum í heiminum og hér á landi 

hefur hann bara fundist í Mývatni. Hann var friðlýstur á Íslandi árið 2006 en virðist því miður 

vera að mestu leyti horfinn úr vatninu (Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn, e.d. c). 
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Ekki er ólíklegt að þetta einstaka lífríki sem finna má í Mývatnssveit hafi verið ástæða 

þess að fólk ákvað að byggja sér bú á svæðinu strax á landnámsöld þrátt fyrir hæð yfir 

sjávarmáli, fjarlægð frá sjó og erfið ræktarskilyrði. Margar fornminjar styðja þá kenningu að 

byggð hafi hafist snemma í Mývatnssveit þrátt fyrir að ekki séu nefndir margir landnámsmenn 

í Íslendingasögunum. Víðamikill fornleifauppgröftur hefur til að mynda farið fram á 

Hofsstöðum þar sem talið er að hafi verið stórbýli fyrr á öldum. Gríðarstór skáli hefur fundist 

þar ásamt kirkju og kirkjugarði svo eitthvað sé nefnt (Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn, 

e.d. d). 

Áður en samgöngur urðu eins og þær eru um þessar mundir var ekki eins mikil þörf á 

þjónustustörfum. Mývetningar ræktuðu flestir sína jörð og var Mývatn og Laxá mikil 

matarkista fyrir íbúa sveitarinnar. Erfið ræktarskilyrði eru þó þar fyrir hendi og lítið 

ræktanlegt land auk þess sem úrkomulítið er þar á ársgrundvelli. (Náttúrurannsóknastöðin við 

Mývatn, e.d. e). Landbúnaðurinn var mikilvægasta avinnugrein Mývetninga í margar aldir og 

eru til fornminjar um það. Aðrar atvinnugreinar hafa þó verið stundaðar í Mývatnssveit eins 

og til dæmis brennisteinsnám en gamlar minjar bera þess vitni að brennisteinn hafi verið 

numinn á tveimur stöðum í nágrenni Mývatns. (Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn, e.d. e). 

 

2.1 Íbúaþróun 

Upp úr miðri 19. öld virðist sem aukinn fólksflutningur úr sveit í þéttbýli hafi hafist. 

Þegar þilskipaútgerðin hófst um 1880 og þegar reglur um vistarband voru afnumdar um árið 

1890 fór fólk að flytja úr sveitum landsins og í þéttbýli, þá sérstaklega í þéttbýli við 

sjávarsíðuna. Þróunin var mjög hröð og strax árið 1920 bjuggu rúmlega 40% þjóðarinnar í 

þéttbýli og árið 1950 bjuggu um 75% þjóðarinnar í þéttbýli (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og 

Sveinn Agnarsson, 2002).  Þrátt fyrir þessa þéttbýlismyndun sem var á Íslandi á 20. öldinni þá 

fjölgaði íbúum Skútustaðahrepps úr 319 einstaklingum árið 1901  (Hagstofa Íslands, 2015d)  í 

568 íbúa árið 1983 en þá náði íbúafjöldi sveitarfélagsins hámarki (Tinna Þórarinsdóttir, 2010). 

Eftir það hefur íbúum farið fækkandi eins og sjá má á meðfylgjandi mynd og voru þeir 395 

þann 1. janúar 2015 (Hagstofa Íslands, 2015a). Íbúafjöldi sveitarfélagsins í upphafi árs 2015 

ekki ólíkur þeim sem var á fyrri hluta 20. aldarinnar. 
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Mynd 1: Fjöldi íbúa í Skútustaðahreppi frá 1901 – 2010 með 10 ára millibili 

Á 10 ára tímabili frá árinu 1960 – 1970 fjölgaði íbúum sveitarfélagsins um 107 íbúa, 

úr 371 íbúum í 478 íbúa sem gerir fjölgun upp á tæplega 29%. Íbúum sveitarfélagsins hélt 

síðan áfram að fjölga allt til ársins 1983 þegar íbúar sveitarfélagsins voru flestir eins og áður 

segir (Hagstofa Íslands, 2015a) (Tinna Þórarinsdóttir, 2010). Á 23 ára tímabili, frá 1960 – 

1983, fjölgaði íbúum sveitarfélagsins um 53%. Greinilegt er að á þessum árum hefur verið 

mikill uppgangur í atvinnulífi Mývatnssveitar. Líklegt er að bygging Kísiliðjunnar og 

Kröfluvirkjunar hafi verið stærstu áhrifaþættirnir í þessum málum. Fjölmargir komu að 

byggingu Kísiliðjunnar og Kröfluvirkjunnar og þurftu báðir vinnustaðirnir á nægu vinnuafli 

að halda. Framleiðsla á Kísilgúr hófst árið 1968 og raforkuframleiðsla í Kröflu hófst 10 árum 

síðar.  

 

2.1.1 Íbúaþróun síðustu 25 ár 

Byggðastofnun skilgreinir Skútustaðahrepp sem byggðarlag með viðvarandi 

fólksfækkun.  Samkvæmt skýrslu Byggðastofnunar frá árinu 2008 fækkaði íbúum 

sveitarfélagsins um 21% á tímabilinu 1991 – 2006. Í sömu skýrslu kom fram að elstu hópar 

sveitarfélagsins voru fjölmennir miðað við landsmeðaltal á meðan fólk á aldrinum 20 – 34 ára 

var fámennt (Sigríður K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008) Þetta virðist vera í 

takt við það sem tíðkast í landbúnaðarhéruðum á Íslandi (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur 

Heiðarsson, 2015). Aukin fólksfækkun varð í sveitarfélaginu eftir að Kísiliðjan lokaði þar í 

lok árs 2004 en áhrifin voru ekki eins mikil og búist var við í fyrstu. Áhrifin komu samt ekki í 
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ljós fyrr en nokkrum áður síðar því fyrst í stað virtist sem fólk ynni annars staðar en byggi enn 

í Mývatnssveit. Það flutti síðan í burtu eftir nokkur ár (Elín Gróa Karlsdóttir, Sigríður K. 

Þorgrímsdóttir, Sigríður E. Þórðardóttir og Sigurður Árnason, 2012). 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands hélt fólksfækkunin áfram og fækkaði íbúum 

sveitarfélagsins um 58 íbúa á árunum 2006 – 2014 eða sem nemur 13,5% á því tímabili. 

Breyting varð á þessu mynstri þegar tölur fyrir ársbyrjun 2015 lágu fyrir en þá kom í ljós að 

íbúum sveitarfélagsins hafði fjölgað um 24 íbúa, sem er fjölgun um 6,5% (Hagstofa Íslands, 

2015a). Ekki er ólíklegt að mikil uppbygging í ferðaþjónustu útskýri þessa fjölgun á íbúum 

sveitarfélagsins sem kallaði á aukinn mannafla (Akureyri vikublað, 19. mars 2015). 

 

Mynd 2: Íbúaþróun í Mývatnssveit 2006 – 2015 

Reykjahlíð er það sem næst kemst því að kallast þéttbýli í sveitarfélaginu, en 

samkvæmt skilgreiningum Hagstofu Íslands þá þarf íbúafjöldi þéttbýlis að ná að minnsta kosti 

200 íbúum innan ákveðins svæðis (Jórunn Íris Sindradóttir og Ómar Harðarson, 2012) og er 

samkvæmt því ekki hægt að tala um Reykjahlíð sem þéttbýli, þrátt fyrir að íbúafjöldinn hafi 

lengi vel verið yfir lágmarksíbúafjölda Hagstofunnar. Frá árinu 2007 hefur íbúafjöldi 

Reykjahlíðar verið innan við 200 íbúa en þeir voru 156 í ársbyrjun 2015 (Hagstofa Íslands, 

2015b) (Hagstofa Íslands, 2015c).  
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2.1.2 Þróun á fjölda skólabarna í sveitarfélaginu 

Nýr grunnskóli var byggður í Reykjahlíð árið 1993 og fljótlega var allt skólahald á 

grunnskólastigi í sveitarfélaginu flutt þangað en það hafði áður verið starfrækt á tveimur 

stöðum í sveitinni, í Reykjahlíð og á Skútustöðum. Á árunum 2001 – 2006 hélst 

nemendafjöldi í grunnskólanum svipaður eða á bilinu 73 – 82 nemendur og á þessu tímabili 

voru nemendurnir flestir árið 2002 eða 82 talsins. Árið 2007 fór hins vegar nemendum á 

grunnskólastigi að fækka verulega og voru þeir árið 2013 einungis 35 (Hagstofa Íslands, 

2015e) sem gerir fækkun upp á 57%. 

 

Mynd 3: Fjöldi grunnskólabarna í Skútustaðahreppi 2001 – 2013 

Svipaða þróun má sjá á fjölda leikskólabarna í sveitarfélaginu yfir sama tímabil. Fjöldi 

leikskólabarna á þessu tímabili nær hámarki árið 2002, rétt eins og hjá grunnskólanemendum, 

en fækkunin hefst þar fyrr heldur en í grunnskólanum. Strax árið 2003 hafði börnum fækkað 

um 5 og hélt fækkunin áfram allt til ársins 2008 þegar hún náði lágmarki en þá voru einungis 

7 leikskólabörn í sveitarfélaginu (Hagstofa Íslands, 2015f). Fjöldi barna féll því úr 25 niður í 

7 á 6 ára tímabili og gerir það fækkun upp á 72%.  
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Mynd 4: Fjöldi leikskólabarna í Skútustaðahreppi 2001 – 2013 

Líklegt er að fækkun leikskólabarna tengist fækkuninni á grunnskólabörnum og er 

ekki óeðlilegt að fækkun á ungum, fullorðnum íbúum sveitarfélagsins megi fyrst sjá á fækkun 

leikskólabarna. Fámennir leikskólaárgangar verða að fámennum bekkjum í grunnskóla 

nokkrum áður síðar þegar börnin hafa aldur til þess að hefja grunnskólagöngu. Því er ekki 

óeðlilegt að veruleg fækkun grunnskólabarna hefjist fyrr en um 4 árum síðar þegar flestir 

smáu leikskólaárganganna eru gengnir upp í grunnskóla á móti fjölmennari árgöngum sem 

útskrifast úr grunnskóla. 

 

2.2 Helstu atvinnugreinar 

Mikil og falleg náttúra er kannski það helsta sem einkennir Mývatnssveit og er hennar 

aðal aðdráttarafl. Í skýrslu Ferðamálastofu frá apríl 2015 kom fram að meirihluti ferðamanna, 

tæp 80%, sögðu að íslensk náttúra hefði haft áhrif á ákvörðun viðkomandi um að koma til 

landsins (Oddný Þóra Óladóttir, 2015). Mývatnssveit er því kjörin staður fyrir ferðamenn. 

Einhverja þjónustu þurfa ferðamennirnir að hafa aðgang að og þar sem Mývatnssveit hefur  

lengi vel verið áfangastaður ferðamanna þá er komin þar upp rík þjónustuhefð. Samt sem áður 

hefur þjónusta ekki alltaf verið stór þáttur í atvinnulífi Mývetninga. Í könnun sem 

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri (RHA) vann fyrir Skútustaðahrepp í byrjun árs 2004 

kom í ljós að 36% svarenda í slembiúrtaki störfuðu í iðnaði á meðan 20% íbúa 

sveitarfélagsins unnu við þjónustu (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2004). Hafa verður samt í huga 

að þegar sú rannsókn var framkvæmd var Kísiliðjan við Mývatn enn starfræk en henni var 
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lokað síðar það ár. Í skýrslu Byggðastofnunar sem var gerð árið 2008 kom í ljós að um 52% 

starfa í sveitarfélaginu árið 2006 voru í þjónustu á meðan til dæmis í Reykjavík voru 42% 

starfa í þjónustu samkvæmt sömu skýrslu. (Sigríður K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. 

Kristjánsson, 2008). 

Það er ekki erfitt að gera sér í hugarlund að flest þjónustustörfin tengist á einn eða 

annan hátt þeim fjölda ferðamanna sem leggja leið sína í Mývatnssveit á hverju ári og er 

Mývatnssveit í raun einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Samkvæmt tölum frá 

Ferðamálastofu þá komu til landsins 998.600 erlendir ferðamenn árið 2014 (þar af rúmlega 

408 þúsund yfir sumartímann). Af þeim fjölda sem kom til landsins yfir sumartímann höfðu 

34% viðkomu í Mývatnssveit (Oddný Þóra Óladóttir, 2015) eða tæplega 139 þúsund. Um 

veturinn lækkaði hlutfallið til muna en þá höfðu „einungis“ 10,1% af öllum ferðamönnum 

viðkomu í Mývatnssveit (Oddný Þóra Óladóttir, 2015) eða um 28 þúsund af þeim tæplega 280 

þúsund ferðamönnum sem komu hingað til lands yfir vetrarmánuðina. Um 279 þúsund 

ferðamenn komu til landsins um vorið eða haustið (Oddný Þóra Óladóttir, 2015). Ef 20% 

þeirra höfðu viðkomu í Mývatnssveit þá gera það rúmlega 55 þúsund. Þetta gera um 222 

þúsund ferðamenn. Inn í þessum tölum eru ekki þeir farþegar sem komu til landsins með 

skemmtiferðaskipum en árið 2014 komu rúmlega 81 þúsund farþegar til Akureyrar með 

skemmtiferðaskipum (Hafnarsamlag Norðurlands, 2015) og fóru sennilega fjölmargir þeirra í 

dagsferðir í Mývatnssveit. Ef 25% þeirra fóru í slíkar þá ferðuðust um 20 þúsund farþega úr 

skemmtiferðaskipum til Mývatnssveitar. 

Í áðunefndri skýrslu Ferðamálastofu kom fram að 9 af hverjum 10 Íslendingum 

ferðuðust innanlands árið 2014 og lögðu 10,1% þeirra leið sína í Mývatnssveit (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2015). 1. janúar 2014 voru Íslendingar rúmlega 325 þúsund (Hagstofa Íslands, 

2015a). Tæplega 30 þúsund Íslendingar lögðu því leið sína í Mývatnssveit árið 2014. Ef við 

leggjum þá saman við þá rúmlega 220 þúsund ferðamenn sem ferðuðust þangað ásamt þeim 

20 þúsund ferðamönnum sem fóru í dagsferðir úr skemmtiferðaskipum þá komu um 270 

þúsund ferðamenn í Mýatnsseit árið 2014. 

Eins og sjá má á fyrrgreindum tölum þá er gríðarlegur munur á komu ferðamanna til 

Mývatnssveitar eftir því hvaða árstíð er. Ferðaþjónustan er því sennilega ekki orðin heilsárs 

atvinnugrein nema að litlu leyti. Ef skoðaðar eru atvinnuleysistölur frá Vinnumálastofnun má 

sjá greinilegar árstíðarveiflur í atvinnuleysi. 
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Mynd 5: Fjöldi atvinnulausra í Skútustaðahreppi frá janúar 2013 – desember 2014 

Hér í töflunni að ofan eru tekin fyrir árin 2013 og 2014. Sjá má að atvinnuleysið er 

lágt yfir sumarmánuðina á meðan það er mun hærra yfir aðra mánuði ársins 

(Vinnumálastofnun, 2015). 

 

 

Mynd 6: Fjöldi fyrirtækja eftir atvinnugreinum í Skútustaðahreppi 
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Þegar skoðuð voru þau fyrirtæki sem voru skráð í Mývatnssveit af 

Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga í marsbyrjun 2015 mátti sjá að af 49 fyrirtækjum sem eru 

með skráða atvinnustarfsemi eru 23 þeirra ferðaþjónustufyrirtæki samkvæmt upplýsingum frá 

skrifstofu Skútustaðahrepps (Sólveig Erla Hinriksdóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2015). Inn 

í tölufjölda frá Atvinnuþróunarfélaginu vantar hins vegar lögbýli í sveitarfélaginu en árið 

2013 voru í Skútustaðahreppi 33 sauðfjárbú og 8 kúabú (Birkir Fanndal Haraldsson, 2014). Á 

einhverjum búum er blandaður búskapur en miðað við þessar tölur er stundaður búskapur á að 

lágmarki 33 lögbýlum.  

 

2.3 Kenningar um byggðarþróun 

Fjölmargar kenningar sem tengjast byggðaþróun hafa verið settar fram af mörgum 

fræðimönnum í gegnum tíðina. Flestar þeirra snúast um af hverju fólk flytur frá dreifbýli í 

þéttbýli og hver helsti hvatinn sé. Hér verður fjallað um þrjár erlendar 

byggðaþróunarkenningar. 

 

2.3.1 Kenning Gunnars Myrdal um miðsvæðið og jaðarinn 

Kenningin um miðsvæðið og jaðarinn (e. center-periphery theory) er eftir Gunnar 

Myrdal, sænskan þjóðfélagsfræðing. Kenning hans fjallar um að samkeppnistaða mismunandi 

svæða verði misjöfn með búferlaflutningum. Þau svæði sem hafa einhverja yfirburði umfram 

önnur svæði (kjarnasvæði), hvort sem það er á sviði atvinnu eða þjónustu, dragi til sín fólk og 

þekkingu frá þeim svæðum sem búa ekki að þessum yfirburðum (jaðarsvæði). Kjarnasvæðin 

hafa sterkt aðdráttarafl og dragi til sín fólk frá jaðarsvæðunum. Eftir því sem kjarnasvæðin 

verði stærri verði áframhaldandi vöxtur og fólk leiti frekar til þessara kjarnasvæða heldur en 

jaðarsvæða. Aukinn fólksflutningur frá jaðarsvæðum til kjarnasvæða geti því haft þau áhrif að 

búferlaflutningar aukast sífellt meir og meir. Þessi kjarnasvæði verða fljótt að bæjum eða 

borgum. Þeir sem eru líklegri til þess að flytja frá jaðarsvæðum til kjarnasvæða eru yngra fólk 

og þeir sem eru betur menntaðir samkvæmt kenninguni. Þetta þýðir að á jaðarsvæðunum 

myndast samfélag þar sem íbúarnir eru eldri, minna menntaðir og framleiðni minni heldur en 

á kjarnasvæðunum. Bilið heldur síðan áfram að aukast og aukast á milli þessara svæða (Stefán 

Ólafsson, 1997). 
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2.3.2 Reglan um minnstu áreynslu eftir G. Zipf 

Árið 1949 setti G. Zipf fram kenningu sem hann kallaði „reglan um minnstu 

áreynslu“. Kenningin fjallar um það að hægt væri að sjá vilja íbúa til að flytja á brott á 

hverjum stað fyrir sig með því að skoða íbúafjölda á þeim stað sem flytja á frá. Fámennir 

staðir tengjast frekar brottflutningsvilja heldur en fjölmennari staðir. Að sama skapi má segja 

að stærð mögulegra áfangastaða gefi hugmynd um aðdráttarafl þeirra. Flutningur fólks á milli 

byggðarlaga væri því tengdur stærð byggðarlaganna, bæði byggðarlagsins sem flytja á frá, og 

til þess sem flytja á til á meðan það eru öfug tengls við fjarlægð á milli byggðarlaganna. Þeim 

mun lengra sem fólk vill flytja, þeim mun meira aðdráttarafl þarf byggðarlagið að hafa sem 

flytja á til. Löng vegarlengd getur dregið úr líkum á fólksflutningum vegna kostnaðar við að 

flytja, erfiðara getur verið að halda sambandi við fólk á gamla staðnum ásamt því að staðir 

langt í burtu geta verið framandi og erfiðara að telja í sig kjark að flytja þangað (Stefán 

Ólafsson, 1997). 

Þrátt fyrir að þessi kenning hafi ýmislegt áhugavert fram að færa þá hafa rannsóknir 

sem síðar hafa verið gerðar leitt það í ljós að sambandið á milli vegalengdar og 

búferlaflutninga er oftast fjölbreytilegra heldur en segir í kenningu Zipfs. Aðdráttarafl 

stórborga ætti því að geta yfirunnið áhrif vegalengdarinnar (Stefán Ólafsson, 1997). 

 

2.3.3 Kenning Donald Janelle um þróun samgangna 

Landfræðingurinn Donald Janelle setti fram líkan árið 1969 sem á að lýsa þróun 

samgangna og þeim drifkröftum sem búa að baki þróuninni og hvaða áhrif þessi þróun hefur á 

samfélagið. 
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Mynd 7: Líkan Donald Janelle 1969 

Í raun má líkja líkaninu við einhvers konar hringrás þar sem fyrst er sett krafa um bætt 

aðgengi og betri samgöngur. Eftir því sem krafan verður háværari og krafan eykst er líklegra 

að leitað verði leiða til þess að uppfylla kröfuna og einhverjar tækniframfarir eigi sér stað svo 

unnt sé að verða við kröfum þeirra sem vilja betri samgöngur. Því næst verða einhverjar 

ákveðnar framfarir í samgöngum, hvort sem það eru ný og betri farartæki eða lagt sé bundið 

slitlag á malarveg. Landfræðilegar hindarnir eru yfirstignar í fjórða skrefinu sem þýðir 

yfirleitt að ferðatími á milli ákveðinna staða styttist. Fjöll, fljót og firðir eru landfræðilegar 

hindranir sem þarf oft að yfirstíga og ferðatíminn á milli tveggja staða oft styttur með því að 

gera jarðgöng eða brýr, eftir því sem við á, til þess að yfirstíga þessar landfræðilegu hindranir. 

Á 5. Stigi er talað um að umhverfið (samfélagið) þurfi að aðlaga sig að breyttum aðstæðum 

sem hafa orðið til við þá þróun samgangna sem hefur átt sér stað. Á Íslandi hefur 

vegasjoppum fækkað töluvert á hringveginum eftir að hann varð betri og vegalengdir milli 

bæja styttust. Það verður því ekki lengur eins hagkvæmt að vera með dreifða starfsemi og á 

meðan hagkvæmara verður að hafa færri starfstöðvar en jafnframt stærri. Einstaklingar læra 

líka að nota þessar bættu samgöngur á sem hagkvæmastan máta. Þetta getur opnað fleiri 

atvinnu-, þjónustu-, og afþreyingarmöguleika fyrir einstaklinga. Það leiðir til aukinna 
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samskipta einstaklinga á milli staða sem endar yfirleitt bara á einn veg; aftur á byrjunarreit þar 

sem krafan um bætt aðgengi eða betri samgöngur kemur aftur fram þar sem hringrásin byrjar 

að nýju (Grétar Þór Eyþórsson, Hjalti Jóhannesson, Guðmundur Guðmundsson og Einar 

Ólafsson, 2001). 

 

2.4 Sóknaráætlanir 

Fjölmargar stefnumarkanir og áætlanir hafa verið mótaðar af samtökum eða 

stjórnvöldum um hvernig sé best að byggja upp landið á sem hagstæðastan máta. Hvort sem 

það er að fjárfesta í atvinnulífi og innviðum samfélagsins eða leggja áherslu á menntun og 

mannauð. Á síðustu árum og áratugum virðist hafa vaknað áhugi á meðal stjórnvalda og 

jafnvel almennings um að leita skuli lausna til þess að efla landsbyggðina. Á síðustu árum 

hafa meðal annars litið dagsins ljós þrjár áætlanir þar sem markmiðið er til að mynda að efla 

landsbyggðina. Þær eru Ísland 2020, Sóknaráætlun Norðurlands eystra 2015 – 2019 og 

vinnusóknarsvæði þéttbýlisstaða. 

 

2.4.1 Ísland 2020 

Ísland 2020 er sóknaráætlun fyrir landið í heild sinni. Þar er mörkuð stefna um öflugra 

atvinnulíf og samfélag og gaf forsætisráðuneytið út sóknaráætlunina árið 2011. Sett voru 20 

markmið fyrir Ísland í heild sinni og 30 verkefni sem áttu að vera fyrstu skrefin í átt að 

þessum ákveðnu markmiðum. Að fjárfesta í innviðum og atvinnulífi er meðal þeirra verkefna 

sem Ísland 2020 var sett að vinna að ásamt því að leita leiða til þess að styrkja menningu og 

menntun, nýsköpun og umhverfismál svo fátt eitt sé nefnt (Forsætisráðuneytið, 2011). 

Þegar unnið var að undirbúningi fyrir Ísland 2020 voru haldnir átta fundir, einn í 

hverjum landshluta, þar sem fundað var með fulltrúum sveitarstjórna, íbúum og 

hagsmunaaðilum á svæðinu. Í samráði við verkalýðshreyfingar og samtök í atvinnulífinu á 

hverju svæði fyrir sig vorustyrkleikar og veikleikar hvers svæðis greindir (Forsætisráðuneytið, 

2011). 

Fram kemur í sóknaráætluninni Ísland 2020 að unnar verði sóknaráætlanir fyrir hvern 

landshluta fyrir sig. Þessar sóknaráætlanir eigi að hafa markmið Íslands 2020 til hliðsjónar 

ásamt því að hafa hugmyndir og áherslur sem komu fram á landshlutafundunum í huga. 

Sóknaráætlanir landshluta fela meðal annars í sér forgangsröðun og tiltölugerð sem meðal 
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annars taki til áætlunar um eflingu sveitarfélaga, áætlun um sjálfbæra nýtingu auðlinda, stefnu 

fyrir ferðamál og menningu ásamt endurskipulagningu á stoðkerfi á svæðinu á sviðum 

byggða- og atvinnuþróunar (Forsætisráðuneytið, 2011). 

 

2.4.2 Sóknaráætlun Norðurlands eystra 2015 – 2019 

Í framhaldi af sóknaráætlun Ísland 2020 var í febrúar árið 2015 undirritaður samningur 

um sóknaráætlun Norðurlands eystra 2015 – 2019 af Eyþing (Samband sveitarfélaga í 

Eyjafirði og Þingeyjarsýslum), mennta- og menningarmálaráðuneyti og atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneyti. Sóknaráætluninni er skipt í fjóra kafla; sóknaráætlun, 

uppbyggingarsjóður, áhersluverkefni og ráðstöfun fjármuna og umsýsla (Samband 

sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, 2015). 

Eyþing mun hafa umsjón með vinnu að markmiðum Norðurlands eystra með því að 

vinna að sóknaráætlun sem mun leggja stöðumat á svæðið, móta framtíðarsýn ásamt því að 

verkefni verða sett fram svo unnt sé að ná markmiðum landhlutans. Eyþing mun einnig setja á 

laggirnar uppbyggingarsjóð sem á að nýta til þess að styrkja verkefni á sviði nýsköpunar og 

menningar ásamt öðrum verkefnum í samræmi við markmiðin sem áður voru sett fram. 

Einnig mun Eyþing skilgreina þau áhersluverkefni sem koma fram í sóknaráætluninni. 

Grunnfjárframlög til verkefnisins koma frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og atvinnu- 

og nýsköpunarráðuneyti (Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, 2015).  

 

2.4.3 Vinnusóknarsvæði þéttýlisstaða 

Árið 2008 hóf Byggðastofnun að skoða vinnusóknarsvæði þéttbýlisstaða í landinu. 

Þetta eru svæði þar fólk sækir daglega atvinnu sína. Vinnusóknarsvæðin ættu að vera betri 

viðmiðunarsvæði heldur en bæði sveitarfélög og landshlutar. Í Ísland 2020 og sóknaráætlun 

Norðurlands eystra 2015-2019 er einblínt á landshluta í heild sinni sem er mjög stór eining. 

Að verksmiðja loki í einhverju bæjarfélagi tapast ekki mörg störf sé miðað við landshluta í 

heild sinni en ef vinnusóknarsvæðin eru frekar tekin til viðmiðunar er hægt að sjá áhrifin 

betur. Þetta á sérstaklega við ef vinnusóknarsvæðið er fámennt og ekki með neinn fjölmennan 

þéttbýlisstað (Byggðastofnun, 2014).  

Byggðastofnun skiptir Íslandi upp í 29 vinnusóknarsvæði og myndi Skútustaðahreppur 

falla undir vinnusóknarsvæði Húsavíkur samkvæmt skilgreiningum Byggðastofnunar eins og 
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sjá má á meðfylgjandi korti. Þrítugasta vinnusóknarsvæðið er suðvestursvæði 

sóknaráætlunarinnar Ísland 2020 sem nær frá Hvíta í Borgarfirði að Hvíta í Árnessýslu. 

 

Mynd 8: Vinnusóknarsvæði þéttbýlisstaða 2014 (mynd fengin af heimasíðu Byggðastofnunar) 

Vegalengdin milli Reykjahlíðar og Húsavíkur er 54 km ef Kísilvegurinn er ekinn. 

Hann er ómalbikaður á 11 km kafla og á veturna er hann mokaður tvisvar í viku, á 

mánudögum og föstudögum (Vegagerðin, 2015a) sem gerir það að verkum að hann er ófær 

marga daga á hverjum vetri. Þegar hann er opinn er vegalengdin milli Reykjahlíðar og 

Húsavíkur 54 km eins og áður segir en ef hann er lokaður þá þarf að aka í Laugar í Reykjadal 

og þaðan til Húsavíkur en sú leið er 76 km eða 22 km lengri (Vegagerðin, 2015b). 

Vegalengdin frá Reykjahlíð til Akureyrar er, eins og staðan er í dag, 99 km en sá vegur 

er þjónustaður alla daga. Tilkoma Vaðlaheiðarganga munu stytta þessa leið um 16 km 

(Vaðlaheiðargöng, 2015) og mun því vegalengdin milli Reykjahlíðar og Akureyrar vera 83 

km sem er aðeins 7 km lengra heldur en vegalengdin milli Reykjahlíðar og Húsavíkur ef 

Kísilvegur er lokaður. Vinnusóknarsvæðið gæti því breyst með tilkomu gangnanna þar sem 

fjölbreyttari þjónustu og afþreyingu er að finna á Akureyri heldur en Húsavík. 
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2.4.4. Samgönguáætlun 2011 – 2022 

Árið 2008 voru sett lög á Alþingi, Lög um samgönguáætlun nr. 33/2008. Markmið 

þeirra er að samræma áætlanagerð við rekstur og framkvæmdir í samgöngumálum í landinu. 

Samgönguáætlunin náði yfir 12 ára tímabil og að auki var gerð 4 ára áætlun sem hluti af 

samgönguáætluninni (Alþingi, 2015). 

Stefnumótun samgönguáætlunar er skipt niður í 5 meginmarkmið og eru markmiðin 

þau að samgöngur eigi að vera greiðar, hagkvæmar og öruggar ásamt því að vera 

umhverfislega sjálfbærar og stuðla að jákvæðri byggðaþróun. Með samgönguáætlun á að 

skapa skilyrði fyrir sem flesta landsmenn að þeir komist til atvinnu- og þjónustukjarna á innan 

við einum klukkutíma, uppbygging samgangna verði hagkvæm, neikvæð umhverfisáhrif 

samgangna verði minnkuð eins og til dæmis með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

eða leita leiða til að draga úr hávaða- og loftmengun. Eins verður reynt að auka öryggi 

samgangna, stytta ferðatíma og tengja saman fólkið og byggðirnar í landinu svo fáein dæmi 

séu nefnd (Vegagerðin, 2012). 

Á meðal þeirra framkvæmdaverkefna sem eru á samgönguáætlun 2011 – 2022 eru að 

brúin  yfir Skjálfandafljót við Fosshól/Goðafoss verði endurbyggð og að ný brú verði byggð 

yfir Jökulsá á Fjöllum, báðar á hringveginum. Þessar framkvæmdir koma til með að auka 

öryggi á vegum til og frá Mývatnssveit þar sem báðar brýrnar eru einbreiðar og tengja 

sveitarfélagið við Akureyri annars vegar og Austurland hins vegar. Að sama skapi má nefna 

að stefnt er að ljúka við framkvæmdir á Dettifossvegi, kafla frá bílastæðinu við Dettifoss að 

vestanverðu og norður í Kelduhverfi sem gæti haft mikil áhrif á sveitarfélögin í nágrenninu 

þar sem talið er að flæði ferðamanna verði betra og fleiri muni leggja leið sína í Kelduhverfi 

og svæðin þar í kring (Vegagerðin, 2012). 
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3. Aðferðarfræði 

Ákveðið var að útbúa könnun fyrir íbúa sveitarfélagsins til þess að sjá hvort það væru 

einhver tengsl t.d. á milli atvinnulífs og íbúaþróunar. Til voru gögn frá Hagstofu Íslands, 

Byggðastofnun og Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri um hvernig íbúaþróun 

sveitarfélagsins hafði verið undanfarin ár og hvernig atvinnugreinaskipting sveitarfélagsins 

var. Ekki var til almennileg rannsókn þar sem þessi þættir voru bornir saman eða höfðu áhrif á 

hvorn annann. Í stað þess að biðja um gagnasöfn úr fyrri rannsóknum sem voru nokkurra ára 

gamlar var ákveðið að gera nýja rannsókn til að gögnin væru sem nýlegust og upplýsingarnar 

kæmu frá íbúunum sjálfum. 

Þar sem rannsóknin snýr að atvinnumálum sveitarfélagsins þá var augljóst að þýðið 

þyrfti að vera einstaklingar sem væru komnir út á vinnumarkaðinn og var ákveðið í kjölfarið 

að miða við 18 ára aldur. Það var ekki haft neitt aldursþak á könnunni og taldi þýðið 301 

einstakling. Til þess að fá sem marktækastar niðurstöður ákvað rannsakandi að úrtakið skyldi 

vera allir þeir sem tilheyrðu þýðinu. Þetta er jafnan gert í rannsóknum þar sem þýðið er 

tiltölulega fámennt. Stærra úrtak er líklegra til þess að endurspegla þýðið sem úrtakið er tekið 

úr (Amalía Björnsdóttir, 2004). 

Notast var við íbúalista sem skrifstofa Skútustaðahrepps átti frá Hagstofu Íslands frá 

því 1. desember 2013. Þar sem könnunin var framkvæmd 10 mánuðum seinna var augljóst að 

einhverjar breytingar höfðu átt sér stað á listanum. Einstaklingar höfðu flutt í burtu frá 

sveitarfélaginu á þessum tíma og aðrir flutt í sveitarfélagið. Eins höfðu einstaklingar átt 

afmæli á þessum tíma og orðið 18 ára og sömuleiðis höfðu einhver andlát borið að garði. 

Starfsmaður skrifstofu Skútustaðahrepps tók það að sér að uppfæra íbúalistann eftir sinni 

bestu vitund, tók þá út sem ekki lengur áttu heima í sveitarfélaginu og bætt þeim við sem 

höfðu bæst við þann hóp sem tilheyrði þýðinu. 

Útbúinn var spurningarlisti með tæplega 20 spurningum og voru spurningarnar 

lokaðar. Útskýringarblað var heftað á forsíðu spurningarlistans þar sem tilgangur hans var 

útskýrður og verkefnið var kynnt. Í umslaginu sem spurningarlistinn var sendur í fylgdi með 

umslag merkt pósthólfi sem rannsakandi hafði fengið til leigu hjá afgreiðslu póstsins í 

Reykjahlíð og var ætlað til þess að þátttakendur rannsóknarinnar gætu skilað í það útfylltum 

spurningarlistum. Þetta var gert svo að skilin yrðu sem einföldust og til þess að enginn 

kostnaður myndi falla á þátttakandann. Rannsakandi valdi að fara þá leið að gera póstkönnun 
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þar sem rannsakandi ók sjálfur út spurningarlistana og kom þeim til skila til íbúa 

sveitarfélagsins. Þetta var gert til þess að draga úr kostnaði við rannsóknina. 

 Kostur póstkannana er að þátttakendur geta svarað þegar þeim hentar. Póstkönnunum 

fylgir hins vegar töluverður kostnaður. Pappírinn sem spurningalistarnir voru prentaðir á 

kostaði um 3000 krónur, umslögin kostuðu 16 þúsund krónur og blek í prentara og hefti 

kostuðu um 3000 krónur. Ofan á þetta bættist við bensínkostnaður við að aka til 

Mývatnssveitar frá Akureyri og aka út spurningarlistana og aka aftur til Akureyrar þar sem 

rannsakandi var búsettur þegar rannsóknin fór fram. Bensínkostnaðurinn var um 5000 krónur. 

Leiga á pósthólfi og að senda út þá spurningarlista sem ekki komust til skila kostaði um 5000 

krónur og auglýsingin í Mýflugunni kostaði 2000 krónur. Heildarkostnaður rannsóknarinnar 

var því um 34 þúsund krónur. 

Aðrar rannsóknaraðferðir komu til greina áður en póstkönnun var valin. Rannsakandi 

velti því fyrir sér að gera netkönnun þar sem rannsakandi hefði sent spurningarlistann til 

viðkomandi í tölvupósti. Ljóst er að kostnaður við slíka rannsókn hefði ekki orðið eins mikill 

og í póstkönnun þar sem ekki hefði þurft að kaupa pappír, umslög, blek í prentara, bensín og 

leigu á pósthólfi og annan aukakostnað. Það sem mælti á móti netkönnun var að svarhlutfall 

er gjarnan lægra í netkönnunum heldur en póstkönnunum. Meðalsvarhlutfall nettkannana er 

um 40% (The University of Texas, 2010). Að sama skapi hefði verið hægt að framkvæma 

símakönnun. Sú könnun hefði haft töluverðan kostnað í för með sér, sérstaklega hefði 

þjónustan verið keypt af fagaðilum. Þar sem rannsóknin átti að valda sem minnstu ómaki fyrir 

þátttakandann þá var ákveðið að sú leið yrði ekki farin þar sem símhringingar hefðu getað 

truflað fólk á óheppilegum tímum. Svarhlutfall úr símakönnunum er samt sem áður yfirleitt 

mun hærra heldur en úr póstkönnunum, í kringum 80% (The University of Texas, 2010). Eftir 

að kostir og gallar rannsóknaraðferðanna þriggja voru metnir ásamt kostnaði ákvað 

rannsakandi að framkvæma póstkönnun. 

Ekið var með listana um sveitina og þeim komið áleiðis. Listunum var ýmist komið 

fyrir í póstkassa viðkomandi eða komið inn um bréfalúguna ef svoleiðis bar við. Hjá þeim 

einstaklingum þar sem enginn póstkassi fannst og engin bréfalúga heldur var brugðið á það 

ráð að senda surningalistana með Póstinum svo þeir kæmust rétta leið. Svarendur gátu síðan 

skilað útfylltum spurningarlistum í afgreiðslu Póstsins í Reykjahlíð þar sem þeim var komið 

til skila í pósthólf rannsakanda. Þátttakendur gátu einnig komið útfylltum spurningarlistum 
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fyrir í póstkössum sínum sem og í póstkassa við verslunina Sel á Skútustöðum þar sem 

landpóstur sá um að koma þeim í pósthólfið á pósthúsinu. 

Könnunin var lögð fyrir miðvikudaginn 15. október 2014 og var skilafrestur tveimur 

vikum síðar, þann 29. október sama ár. Mývetningar tóku könnuninni vel og þegar 

skilafresturinn var að renna út spurðu nokkrir rannsakanda hvort það væri möguleiki að fá að 

skila spurningarlistunum eftir að skilafresturinn rynni út þar sem þeir höfðu alltaf gleymt að 

koma spurningarlistunum sínum til skila eftir að þeir höfðu svarað honum. Fresturinn var því 

framlengdur um eina viku og var því 3 vikur allt í allt. Auglýsing þess efnis var send út í 

miðlinum Mýflugunni sem er auglýsingamiðill sem nær inn á öll heimili sveitarinnar. Eins 

notaði rannsakandi tækifærið og þakkaði fyrir þann áhuga og viðbrögð sem Mývetningar 

höfðu sýnt könnunni. 

Þegar lokaskilafresturinn rann út höfðu skilað sér 175 útfylltir spurningarlistar í 

pósthólfið sem rannsakandi tók á leigu á Pósthúsinu í Reykjahlíð. M.ö.o. af þeim 301 

spurningarlistum sem sendir voru út skiluðu sér 175 útfylltir spurningarlistar til baka. Þetta 

gerir svarhlutfall upp á 58,1% sem er vel viðunandi í póstkönnun þar sem skilafresturinn var í 

heild 3 vikur og engar ítrekanir sendar. Auglýsingin sem birt var í Mýflugunni um lengri 

skilafrest hefur sennilega virkað sem áminning fyrir þá sem ætluðu sér að svara en höfðu 

gleymt því. Til viðbótar við þessa 175 spurningarlista sem var skilað voru 5 spurningarlistar 

sem bárust í pósthólf rannsakanda en voru óútfylltir. Með einum af óútfylltu 

spurningarlistunum fylgdi orðsending um að viðkomandi sem væri kominn á eftirlaun og 

fannst því ekki passa að hann myndi svara spurningarlistanum þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar var meðal annars að skoða atvinnulífið í sveitinni og spurningarnar miðaðar 

að því. Ekki er ólíklegt að fleiri sem hafi verið komnir á eftirlaun hafi einfaldlega ekki séð 

mikinn tilgang í að svara spurningum um atvinnu sína og því skilað óútfylltum 

spurningarlistum. Áður en spurningarlistarnir voru sendir út velti rannsakandi því fyrir sér 

hvort hann ætti að setja aldursþak á verkefnið en þar sem það er misjafnt hversu langt fram 

eftir aldri fólk vinnur og verkefnið snéri að atvinnumálum Mývatnssveitar þá þótti 

rannsakanda ekki rétt að skilja þá útundan.  

Það að hafa lágmarksaldur þátttakenda rannsóknarinnar 18 ára kann að hafa hafa 

einhverja skekkju í för með sér. Að öllum líkindum eru flestir unglingar sveitarinnar frá 14 

ára aldri, ef ekki allir, komnir út á vinnumarkaðinn yfir sumartímann og gætu niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa verið öðruvísi ef sá hópur hefði verið tekinn með í rannsóknina. Erfitt er 
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að miða við einhvern ákveðinn vinnualdur en rannsakandi tók þá ákvörðun að miða við þá 

einstaklinga sem hefðu náð sjálfræðisaldri. Ekki þurfti því að fá leyfi foreldra eða 

forráðamanna fyrir einstaklinga sem ekki voru orðnir sjálfráða til þess að taka þátt í 

rannsókninni. Öll svör einstaklinga voru órekjanleg þar sem öll umslög voru fyrirfram merkt 

pósthólfi rannsakanda og veit rannsakandi því ekki hver svaraði og hver ekki. 

Almennt er talið að yfir 50% svarhlutfall sé viðunandi þegar kemur að póstkönnunum 

og eru ýmsir þættir sem geta spilað inn í það hversu margir vilja taka þátt í póstkönnunum. 

Það hversu vel rannsakandi eru tengdur þátttakendum, hvort sem þátttakendur þekkja nafnið 

hans eða eiga reglulega samskipti við hann getur ýtt undir hærra svarhlutfall (The University 

of Texas, 2010). Óhætt er að segja að rannsakandi sé tengdur þátttakendum þar sem hann er 

uppalinn í Mývatnssveit og hefur starfað þar á hverju sumri í 10 ár. Það er ekki ólíklegt að 

góð þátttaka rannsóknarinnar geti verið því að þakka hversu vel rannsakandi er tengdur 

þátttakendunum. Eins var reynt að hafa spurningarlistann auðskiljanlegan og stuttan ásamt því 

að auglýsingin í Mýflugunni um lengri skilafrest gæti hafa virkað sem áminning á að svara 

spurningarlistunum. Allt þetta er líklegt til þess að þátttökuhlutfallið verði hærra en ella. Eftir 

að skilafresturinn rann út kom í ljós einn galli við þá aðferð rannsakanda sem hann valdi sem 

hann hafði ekki hugsað út í þegar póstkönnun var valin sem rannsóknaraðferð því í ljós kom 

að sumir voru hættir að nota póstkassana sína og létu í staðinn senda allan sinn póst á 

fyrirtæki í þeirra eigu. Ekki komust allir spurningalistarnir því til skila fyrr en nokkrum 

mánuðum eftir að skilafresturinn rann út.  

Til úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SPSS – Statistical Package for the Social 

Sciences. Þar voru svör þátttakenda slegin inn og gögnin skoðuð. Eins voru sumar breytur 

bornar saman eftir því hvað átti að rannsaka. Nokkrar bakgrunnsbreytur voru settar fram og 

voru þær kyn, aldur, hjúskaparstaða, búsetulengd í Mývatnssveit og menntun viðkomandi og 

voru þær notaðar til þess að fá dýpri innsýn í það hvað bjó að baki hverju svari. Hægt var að 

nota þær til dæmis á þann hátt að bera saman vinnustundir á milli kynjana, aldurs og þess 

háttar. 

Hægt er að skipta spurningum spurningarlistans upp í 3 flokka. Fyrsti flokkurinn var 

bakgrunnspurningar sem notaðar voru til að fá  nákvæmari og fjölbreyttari niðurstöður. Annar 

flokkurinn voru spurningar um núverandi stöðu vinnumarkaðarins en þar var t.d. spurt um 

atvinnu viðkomandi og vinnustundir, stöðu á vinnumarkaði og fleira á meðan þriðji 

flokkurinn voru væntingaspurningar sem snéru að framtíðarhorfum þátttakenda. 
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4. Niðurstöður  

 

Eins og fram kom í aðferðarfræðikaflanum hér á undan fengu 301 einstaklingar sem 

höfðu náð 18 ára aldri sendan spurningarlista heim til sín. Skilafresturinn var þrjár vikur og 

sáu 175 sér fært um að svara eða 58,1% úrtaksins. Að auki skiluðu sér 5 spurningarlistar til 

viðbótar en þeir voru óútfylltir og því ekki hægt að nýta þá til úrvinnslu. 

 

4.1 bakgrunnsbreytur 

Fyrstu 5 spurningar spurningarlistans voru bakgrunnspurningar, spurningar sem 

kannaði bakgrunn fólks. Þessar spurningar voru notaðar til þess að fá nákvæmari og 

fjölbreyttari niðurstöður. Þessar 5 spurningar voru um kyn viðkomandi, aldur, hjúskaparstöðu, 

menntun og hversu lengi viðkomandi hafði búið í sveitarfélaginu. 

 

4.1.1 Kynjaskipting þátttakenda 

 

Mynd 9: Kynjadreifing þátttakenda 

 Af þeim 175 sem svöruðu spuningarlistanum voru 48% karlar og 52% konur. 

Samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands var kynjahlutfall þeirra sem voru 18 ára eða eldri í 

Skútustaðahreppi 1. janúar 2014 á þá leið að karlar voru 48,7% íbúa sveitarfélagsins á meðan 

konour voru 51,3% (Hagstofa Íslands, 2015a). Kynjahlutfall svarenda er því nálægt því sem 

var í þýðinu öllu. 
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4.1.2 Aldursdreifing 

 

Mynd 10: Aldursdreifing þátttakenda 

Þegar skoðaður var aldur þátttakenda þá kom það í ljós að einungis 15 þeirra sem 

svöruðu voru í hópi 18 – 25 ára. Samkvæmt Hagstofu Íslands þá voru 37 íbúar sveitarinnar á 

þessu aldursbili í upphafi árs 2014 (Hagstofa Íslands, 2014a) og því svöruðu einungis um 

40,5% sem tilheyrðu þeim hóp í úrtakinu. Sennilega er skýringin á dræmri þátttöku þessa 

aldurshóps sú að margir á þessum aldri eru í námi og búa því annars staðar á veturna til þess 

að stunda sitt nám þrátt fyrir að eiga lögheimili í sveitarfélaginu. Því er óvíst hve stór hluti 

þessa hóps fékk könnunina í hendurnar innan þess tímaramma sem gefinn var til þess að 

svara. Íbúar sveitarinnar sem voru 70 ára eða eldri í byrjun árs 2014 voru 40 talsins (Hagstofa 

Íslands, 2015a) sem gerir um 10% íbúa sveitarfélagsins. Eins og sjá má á súluritinu hér fyrir 

ofan þá voru 10,3% þeirra sem svöruðu könnuninni 70 ára eða eldri. Könnunin náði því til 

svipað hlutfalls og var í þýðinu í heild sinni á meðal þeirra sem voru 70 ára og eldri, þrátt fyrir 

að einhverjir á því aldursbili væru komnir á öldrunarheimili á Akureyri og Húsavík.  
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4.1.3 Hjúskaparstaða 

 

 

Mynd 11: Hjúskaparstaða 

 Um 66% þeirra sem svöruðu könnuninni voru giftir eða í staðfestri sambúð á meðan 

tæplega 10% voru í óstaðfestri sambúð. Um 24% svarenda voru síðan einhleypir.  

 

4.1.4 Búsetulengd 

 

Mynd 12: Lengd búsetu í Mývatnssveit 

 Þegar spurt var út í búsetulengd einstaklinga kom það í ljós að langflestir eða tæplega 

80% þeirra sem svöruðu könnuninni höfðu búið í sveitarfélaginu í 15 ár eða lengur. 
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Skútustaðahreppur er, samkvæmt Byggðastofnun, sveitarfélag með viðvarandi fólksfækkun. 

Því kemur ekki á óvart hversu fáir af þátttakendum höfðu flutt í sveitarfélagið á síðustu 12 

mánuðum á þeim tíma sem könnunin fór fram. Athygli vekur samt að 13,1% svarenda höfðu 

búið í sveitarfélaginu í 1 – 5 ár á meðan 9,7% svarenda höfðu búið í sveitarfélaginu í 5 – 15 

ár. Greinilegt er að hreyfing er á íbúum sveitarfélagsins, bæði til og frá sveitarfélaginu, fyrst 

fólki hafði fækkað síðustu ár en þrátt fyrir það höfðu meira en 10% svarenda búið þar skemur 

en í 5 ár. 

 

 

Mynd 13: Búsetulengd miðað við aldur 

Ef búsetulengdin er greind nánar, til dæmis borin saman við aldur svarenda kemur í 

ljós að flestir þeirra sem höfðu búið í sveitinni í 1 – 5 ár voru á aldrinum 25 – 40 ára. Allir 

þeir sem voru 70 ára eða eldri höfðu búið í sveitarfélaginu í 15 ár eða lengur.  

 

 

4.1.5 Menntun 

Síðasta bakgrunnsspurningin sem þátttakendur voru beðnir um að svara var hvert var hæsta 

menntunarstig sem viðkomndi hafði lokið. Með því var átt við hvaða menntunarstig 

viðkomandi hafði lokið. Hafði viðkomandi til dæmis lokið grunnskóla og lokið stúdentsprófi, 

þá merkti viðkomandi einungis við svarreitinn stúdentspróf. 
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Mynd 14: Menntunarstig 

 Sé menntun svarenda skoðuð þá kemur í ljós að í 40% tilfella var grunnskóla- eða 

gagnfræðipróf hæsta menntun sem viðkomandi hafði lokið. Yfir 20% svarenda sögðust hafa 

lokið háskólaprófi. Svarmöguleikarnir sem gefnir voru upp voru grunnskóla- eða 

gagnfræðipóf, stúdentspróf, póf í iðngrein, háskólapróf eða ekkert af þessum möguleikum. 

Tæplega 6% höfðu ekki lokið neinu af þessum tilteknu menntunarstigum sem sína hæstu 

menntun. 

 

Kafli 4.2 Núverandi staða vinnumarkaðarins 

 Næstu spurningar spurningarlistans snéru að stöðu vinnumarkaðirns eins og hún var á 

þeim tíma sem rannsóknin fór fram.  Það voru spurningar eins og við hvað viðkomandi vann 

að aðalstarfi, hver staða viðkomandi var á vinnumarkaði og hvort viðkomandi sækti atvinnu 

sínu út fyrir sveitarfélagið svo dæmi séu nefnd.  

 

4.2.1 Staða á vinnumarkaði 

 Spurning 6 á spurningarlistanum fjallaði um stöðu viðkomandi á vinnumarkaði. Um 

20% svarenda voru í eigin atvinnurekstri á meðan rétt rúmlega 40% voru í fullu starfi sem 

launþegar. Þessi mikli fjöldi þeirra sem var í eigin atvinnurekstri skýrist sennilega af því að 

bændur sem reka sín eigin bú eru í eigin atvinnurekstri. Einnig eru mörg lítil fyrirtæki sem 

starfa í ferðaþjónustu og þess vegna er ekki óeðlilegt hversu hátt hlutfallið reyndist vera. 
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Mynd 15: Staða á vinnumarkaði 

 Í spurningarlistanum voru bara gefnir upp 7 möguleikar en nokkrir einstaklingar 

merktu við fleiri en einn valmöguleika. Þar sem þetta var nokkuð algengt þá ákvað 

rannsakandi að setja þau svör inn í gagnasafnið og bæta þeim möguleikum við breytuna. Þess 

vegna bættust við 6 „nýir“ svarmöguleikar hér á súluritinu fyrir ofan við það sem upphaflega 

var gefið upp. 
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Mynd 16: Staða kynjanna á vinnumarkaði 

 Sé staða kynjanna á vinnumarkaði skoðuð kemur í ljós að hærra hlutfall karla voru 

með sinn eigin atvinnurekstur miðað við hlutfall kvenna. Af þeim körlum sem tóku þátt í 

könnuninni voru 12,6% þeirra með sinn eigin atvinnurekstur á meðan 7,4% kvenna voru með 

sinn eigin atvinnurekstur. Fleiri konur heldur en karlar störfuðu í hlutastarfi sem launþegar 

eða 7,4% þeirra kvenna sem svöruðu spurningarlistunum miðað við 1,7% karla. Að öðru leyti 

voru kynin nokkuð hlutfallslega jöfn í öðrum flokkum en athygli vekur að enginn karl var 

öryrki eða atvinnulaus á meðan 2,3% kvenna voru öryrkjar og önnur 2,3% atvinnulausar. 
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4.2.2 Aðalstarf viðkomandi 

 

Mynd 17: Aðalstarf 

 Svarendur spuningarlistans voru beðnir um að svara í hvaða grein atvinnulífsins 

aðalstarf viðkomandi væri. 18,7% svarenda höfðu landbúnað sem sitt aðalstarf á meðan 18% 

svarenda störfuðu við ferðaþjónustu að aðalstarfi. Ef settar eru með þeirri tölu talan fyrir 

hótel- og veitingahúsarekstur (sem byggir tilveru sína að stórum hluta á ferðamönnum) þá eru 

samtals 28,7% þátttakenda sem höfðu ferðaþjónustu sem sitt aðalstarf og var hún því stærsta 

atvinnugreinin í sveitarfélaginu. 

Í rannsókn sem unnin var árið 2004 kom í ljós að 14% íbúa sveitarfélagsins störfuðu 

við landbúnað og 37% við iðnað (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2004). Í þessari rannsókn 2014 

störfuðu 18,7% svarenda við landbúnað en aðeins 15,9% í iðnaði (ef veitustarfsemi og 

mannvirkjagerð er flokkað með iðnaði/framleiðslu) sem sitt aðalstarf. Þetta skýrist sennilega 

af því að í lok árs 2004 var Kísiliðjunni lokað þar sem margir störfuðu við iðnað en 

sambærileg störf komu ekki í staðinn. 

 

 Í könnuninni nú var ekki einungis spurt um hvert aðalstarf viðkomandi væri heldur var 

hann líka spurður að því við hvað hann starfaði sem fyrsta, annað og þriðja aukastarf. 21 

einstaklingur störfuðu í ferðaþjónustu í sínu fyrsta aukastarfi og þar á meðal 3 einstaklingar 

sem höfðu ferðaþjónustu einnig sem sitt aðalstarf. Ef við bætum við þessum 18 við þau 28,7% 
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sem sögðu að þau störfuðu við ferðaþjónustu að fyrsta starfi þá verður talan orðin 40,7% sem 

starfa við ferðaþjónustu á einn eða annan hátt. Að sama skapi má benda á að 12 þeirra sem 

höfðu eitthvað aukastarf störfuðu í landbúnaði og var hluttfall þeirra sem starfaði við 

landbúnað á einn eða annan hátt því 26,7%. Athuga þarf þó að einungis svöruðu 150 

svarendur þessari spurningu sem var rétt tæpur helmingur þýðisins eða 49,8%. 

 

 

Mynd 18: Aðalstarf eftir kyni 

 Þegar aðalstarf svarenda var skoðað út frá kyni kom í ljós að starfstéttirnar voru býsna 

kynjaskiptar. Eins og sjá má á súluritinu hér fyrir ofan þá störfuðu fleiri karlar heldur en 

konur í landbúnaði, fiskvinnslu og í ýmis konar iðnaði á meðan fleiri konur störfuðu við alls 

konar þjónustu og fræðslustarfsemi. Tvær starfsgreinar voru þó með nokkuð jafnt hlutfall þar 

sem munaði bara einum einstaklingi á milli kynjanna en það var í opinberri stjórnsýslu og 

annarri þjónustu.  
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Mynd 19: Aðalstarf eftir búsetulengd 

 Þegar aðalstarf er skoðað út frá aldri viðkomandi kemur í ljós að þeir sem voru á 

aldrinum 18 – 25 ára störfuðu flestir við iðnað eða framleiðslu, alls rúm 33% þeirra. Algeng 

störf meðal þessa aldurshóps er einnig hótel- og veitingahúsarekstur ásamt ferðaþjónustu. 

81,3% þeirra sem voru í þessum aldurshóp störfuðu við þessar þrjár greinar. Taka skal það 

samt fram að í þessum aldrushóp svöruðu einungis 12 spurningunni. 

 Í hópi 25 – 40 ára var ferðaþjónusta algengasta atvinnugreinin en 39,5% þeirra sem 

voru á þessum aldri störfuðu við ferðaþjónustu. Önnur þjónusta var einnig algeng 

atvinnugrein en 21% þeirra sem voru á aldrinum 25 – 40 ára störfuðu við aðra þjónustu. 

 Engin ein atvinnugrein var áberandi algengari heldur en aðrar hjá aldurshópunum 40 – 

55 ára og 55 – 70 ára. Flestir í þessum hópum störfuðu við landbúnað en hlutfall þessara hópa 

skiptist nokkuð jafnt á milli atvinnugreina. Í hópi 70 ára og eldri var hins vegar 

landbúnaðurinn lang algengasta atvinnugreinin en 87,5% þeirra sem tilheyrðu þeim aldurshóp 

störfuðu við landbúnað. Einungis 8 einstaklingar í þessum aldurshóp svöruðu þessai 

spurningu og var því bara einn sem starfaði við aðra atvinnugrein en viðkomandi starfaði við 

iðnað eða framleiðslu. 
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4.2.3 Tími í aðalstarfi 

 

 

Mynd 20: Tími í aðalstarfi 

 Þátttakendur könnunarinnar voru spurðir hversu lengi viðkomandi hefði starfað í sínu 

aðalstarfi. Samtals höfðu 15% svarenda verið í 2 ár eða skemur í sínu aðalstarfi. Flestir 

svarenda eða um 27% höfðu starfað í 20 ár eða lengur í sínu aðalstarfi. Þegar starfslengd var 

borin saman við hjúskaparstöðu viðkomandi þá kom til dæmis í ljós að flestir þeirra sem voru 

í hjónabandi eða í staðfestri sambúð höfðu starfað í 20 ár eða lengur í sínu aðalstarfi.  

 

Mynd 21: Tími í aðalstarfi eftir hjúskaparstöðu 
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 Í hópi einhleypra voru hlutfallslega flestir sem höfðu starfað í sínu aðalstarfi í 5 – 10 ár 

eða 25% og 22,5% þeirra höfðu starfað í 2 – 5 ár. Á meðal þeirra sem voru í óstaðfestri 

sambúð höfðu 25% starfað í 12 mánuði eða skemur í sínu aðalstarfi, sama hlutfall og þeir sem 

höfðu starfað 20 ár eða lengur í sínu starfi. Hafa ber það samt í huga að af þeim 165 sem 

svöruðu báðum spurningunum, hversu lengi viðkomandi hafði starfað í sínu aðalstarfi og hver 

hjúskaparstaða viðkomandi var, voru einungis 16 einstaklingar sem sögðust vera í óstaðfesti 

sambúð á móti 109 sem sögðust vera í hjónabandieða í staðfestri sambúð og 40 sem voru 

einhleypir. Það þarf því fáa úr hópi þeirra sem er í óstaðfestri sambúð til þess að hækka 

hlutfallstöluna mikið innan hópsins. 

 

 

Mynd 22: Aðalstarf eftir tíma í starfi 

 Þegar tími í starfi var skoðaður eftir atvinnugreinum kom í ljós að nýliðun í 

landbúnaði var ekki sérlega mikil. Af þeim sem höfðu starfað í 20 ár eða lengur í sínu starfi 

voru rúm 43% sem störfuðu í landbúnaði. Af þeim sem störfuðu í landbúnaði í heild sinni 

voru 68% sem höfðu verið í atvinnugreininni í 20 ár eða lengur. 19 einstaklingar af 28 sem 

störfuðu við landbúnað í sínu aðalstarfi höfðu því starfað í 20 ár eða lengur. Einungis svöruðu 

149 einstaklingar báðum þessum spurningum. 
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 Flestir þeirra sem höfðu starfað í 12 mánuði eða skemur í sínu starfi störfuðu við 

ferðaþjónustu eða 42,9% og flestir sem höfðu starfað í sínu aðalstarfi í 1 – 2 ár störfuðu við 

hótel og veitingahúsarekstur. Af þeim 27 einstaklingum sem sögðust vinna í ferðaþjónustu í 

sínu aðalstarfi höfðu 17 þeirra unnið í 5 ár eða skemur. Það gerir hlutfall upp á tæp 63%. 

Nýliðun virðist því vera mikil þegar kemur að ferðaþjónustu og hótel- og veitingahúsarekstri 

á meðan lítil nýliðun á sér stað í landbúnaði, allavega þegar aðalstarf er haft í huga.  

 

4.2.4 Aðalstarf síðustu 10 ára 

 

Mynd 23: Fyrra aðalstarf 

 Rúmlega 45% svarenda sögðust ekki hafa skipt um aðalstarf á síðustu 10 árum. Flestir 

þeirra sem höfðu skipt um aðalstarf á síðastliðnum 10 árum höfðu starfað við ferðaþjónustu, 

iðnað og framleiðslu og svo við aðra þjónustu eða 28,4%. Þegar þessi rannsókn var gerð voru 

um 10 ár síðan Kísiliðjan hætti starfsemi sinni án þess að sambærileg störf kæmu í staðinn og 

er það sennilega útskýringin á því hversu margir þeirra sem höfðu skipt um aðalstarf á síðustu 

10 áum höfðu áður starfað við iðnað eða framleiðslu. 
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4.2.5 Vinnusóknarsvæði 

 

Mynd 24: Sækir þú vinnu út fyrir sveitarfélagið? Skipt eftir kyni 

Þátttakendur voru spurðir hvort viðkomandi sækti vinnu sína út fyrir sveitarfélagið. 

 Af þeim sem svöruðu spurningunni sögðu 12,7% svo vera. Fleiri karlar heldur en konur sóttu 

starf sitt út fyrir sveitarfélagið eða 16,7% á móti 8,9% kvenna. Af þeim 175 þátttakendum 

sem svöruðu spurningarlistanum voru 158 sem svöruðu þessari spurningu. Af þessum 158 

einstaklingum sóttu 20 einstaklingar vinnu út fyrir sveitarfélagið. 

 

 

 

Mynd 25: Sækir þú vinnu út fyrir sveitarfélagið? Skipt eftir hjúskaparstöðu 
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Þegar spurningin var skoðuð út frá hjúskaparstöðu viðkomandi þá voru flestir þeirra 

sem sóttu vinnu sína út fyrir sveitarfélagið í hópi einhleypra en 16,7% þeirra sóttu vinnu sína 

eitthvert annað en innan sveitarfélagsins. 15,4% þeirra sem voru í óstaðfestri sambúð sóttu 

vinnu út fyrir sveitarfélagið og 10,9% þeirra sem voru gift/kvæntir eða í staðfestri sambúð.  

 

 

Mynd 26: Sækir þú vinnu út fyrir sveitarfélagið? Skipt eftir menntun 

 Flestir þeirra sem sóttu atvinnu sína eitthvert annað heldur en innan sveitarfélagsins 

höfðu lokið stúdentsprófi sem hæstu menntun. 21% þeirra sem tilheyrðu þeim hóp sóttu 

atvinnu sína út fyrir sveitarfélagið. 18,5% þeirra sem höfðu lokið próf í iðngrein sem sína 

hæstu menntun sóttu starf sitt annað. Þeir sem höfðu lokið grunnskóla- eða gagnfræðiprófi 

sem sína hæstu menntun voru hlutfallslega fámennasti hópur þeirra sem sóttu starf sitt út fyrir 

sveitarfélagið eða 8,2%. 

 Þeir sem svöruðu því játandi að viðkomandi sækti starf sitt út fyrir sveitafélagið voru 

beðnir um að svara því í hvaða sveitarfélag þeir myndi sæktu sína vinnu. Gefnir voru upp 

möguleikarnir Norðurþing, Þingeyjarsveit, Akureyri, Austurland, Reykjavík eða annað.  
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Mynd 27: Hvert sækir viðkomandi vinnu sína 

 20 einstaklingar svöruðu á þann veg að þeir sæktu atvinnu sína út fyrir sveitarfélagið. 

7 þeirra sóttu starf sitt í Norðurþing, 1 sótti starf sitt til Þingeyjarsveitar, 4 til Akureyrar, 3 til 

Reykjavíkur og einn sótti starf sitt eitthvert annað. 4 eintaklingar merktu við fleiri en einn 

svarmöguleika og sóttu þeir aðilar atvinnu sína til allra þeirra staða sem svarmöguleikanir 

buðu upp á nema Þingeyjarsveit. 

 

Mynd 28: Fjarlægð frá vinnustað 

 Þeir einstaklingar sem sóttu starf sitt eitthvert annað en innan sveitarfélagsins voru líka 

beðnir um að svara hversu langt þeir þyrftu að fara til þess að sækja atvinnu sína. Af þeim 20 

einstaklingum sem sóttu atvinnu sína út fyrir sveitarfélagið svöruðu 19 spurningunni um 
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hversu langt þeir þyftu að sækja atvinnu sína. 5 einstaklingar þurftu að ferðast 50 – 75 km leið 

til þess að sækja atvinnu sína og jafnmargir þurftu að ferðast 200 km eða meira. Einn 

einstaklingur merkti svo að auki í báða þessa svarmöguleika en hann er settur undir flokkinn 

„fleira en eitt svar“. 

 

4.2.6 Tekjur 

 

Mynd 29: Mánaðarlegar tekjur eftir kyni 

 Ein spurningin í rannsókninni var hverjar mánaðarlegar tekjur viðkomandi voru. Ekki 

var það skilgreint nánar eins og hvort þetta væru þær tekjur sem viðkomandi hefði fyrir skatt 

eða hvort þetta væri eftir að skattur hefði verið tekið af þeim.  

 Ekki er mánaðarlegum tekjum dreift jafnt á milli kynja. 37,5% kvenna voru með 

200.000 krónur eða minna á mánuði í tekjur á meðan 19,4% karla voru undir þeim mörkum. Í 

öllum hinum 5 tekjuflokkunum sem gefnir voru upp var hærra hlutfall karla. 66,7% karla og 

58.9% kvenna voru með mánaðarlegar tekjur á bilinu á 200.000 – 500.000 krónur. Þegar 

tekjuhæsti flokkurinn var skoðaður, þeir einstaklingar sem voru með 500.000 krónur eða 

meira á mánuði kom í ljós að í þeim launaflokki voru 13,9% karla á meðan 3,8% kvenna falla 

í sama launaflokk. Af þessu má sjá að karlar eru almennt með hærri laun í sveitarfélaginu 

heldur en konur. Ekki var reynt að skoða hvort sá munur væri eðlilegur þegar tillit væri tekið 

til t.d. starfsreynslu eða tíma í starfi, menntun eða vinnustunda. Öll þessi atriði geta haft áhrif 

á laun. 
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Mynd 30: Mánaðarlegar tekjur eftir menntun 

 Þegar mánaðarlegar tekjur einstaklinga voru skoðaðar út frá menntun kom í ljós að 

73,7% þeirra sem höfðu lokið grunnskóla- eða gagnfræðiprófi voru með 300.000 krónur eða 

minna á mánuði, þar af voru 38,6% þeirra sem höfðu 200.000 krónur eða minna í laun á 

mánuði. Af þeim sem höfðu lokið stúdentsprófi sem sína hæstu menntun höfðu 55,6% 

300.000 krónur eða minna á mánuði, 34,4% þeirra sem hafa lokið próf í iðngrein, 37,8% 

þeirra sem hafa lokið háskólaprófi og þeir sem hafa lokið einhverju öðru námi en því sem 

fyrrgreint hefur verið voru 88,9% þeirra með mánaðarlegar tekjur upp á 300.000 krónur eða 

minna. 

4.2.7 Möguleg framtíðaratvinnugrein 

 

Mynd 31: Vilji viðkomandi til að skipta um atvinnugrein 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

200.000 
kr eða 
minna 

200.000 - 
300.000 

kr 

300.000 - 
400.000 

kr 

400.000 - 
500.000 

kr 

500.000 
kr eða 
meira 

Ekkert af ofantöldu 

Grunnskóla- eða 
gagnfræðipróf 

Stúdentspróf 

Próf í iðngrein 

Háskólapróf 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Já Nei 

18 - 25 ára 

25 - 40 ára 

40 - 55 ára 

55 - 70 ára 

70 ára eða eldri 



 

40 
 

 Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort þeir myndu vilja starfa við aðra 

atvinnugrein en viðkomandi gerði ef sá möguleiki væri til staðar. 37 einstaklingar svöruðu 

spurningunni játandi og 106 svöruðu henni neitandi. Hæsta hlutfall þeira sem svöruðu 

spurningunni játandi var í hópi 18 – 25 ára eða 38,5% svarenda. Svipað hlutfall var í hópi 

þeirra sem voru á aldrinum 25 – 40 ára. 36,8% þeirra svöruðu spurningunni játandi. Í hópi 40 

– 55 ára svöruðu 15,6% þeirra að þeir myndu vilja starfa við aðra atvinnugrein og í hópi 55 – 

70 ára voru 27,5% sem svöruðu spurningunni játandi. Enginn af þeim sem höfðu náð 70 ára 

aldri sagði já við þessari spurningu. Það skýrist kannski af því að þeir sem hafa náð 70 ára 

aldri eru komnir á ellilífeyrisaldur og eru því ekki mikið að skipta um störf. 

 

4.2.8 Vinnuvikan 

 

Mynd 32: Meðalvinnuvika skipt eftir kyni 

 Í súluritinu hér fyrir ofan má sjá áætlaðar vinnustundir sem hver og einn vann að 

meðaltali í launuðu starfi í hverri viku. Þeir sem unnu 40 klst eða minna á viku voru töluvert 

fleiri á veturna heldur en sumrin. 40 – 60 klukkustunda vinnuvika var algengust óháð árstíð. 

44,7% svarenda unnu 40 – 60 klukkustundir á viku yfir vetrartímann á meðan 44,9% svarenda 

unnu slíka vinuviku á sumrin. Þetta er munur upp á einungis 0,02%. Þegar skoðaður var 

flokkurinn 60 klukkustundir á viku eða meira kom í ljós mikill munur á milli árstíða. 7,1% 

svarenda unnu 60 klukkustundir eða meira á viku á veturna á meðan 23,9% unnu slíka 

vinnuvika á sumrin. 
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4.3 Horfur til framtíðar 

 Í lok spurningarlistans var spurt sem fjölluðu aðeins um horfur til framtíðar og viðhorf 

hjá íbúum sveitarinnar. Lagðar voru fyrir spurningar sem snéru að því hvort viðkomandi teldi 

að atvinnuástand í sveitarfélaginu myndi batna á komandi árum og hvort viðkomandi fyndist 

líklegt að hann myndi skipta um aðalstarf á næstu 12 mánuðum og þá í hvaða atvinnugrein 

viðkomandi teldi líklegt að næsta starf hans yrði í. Að lokum var spurt um hversu 

umfangsmikil ferðaþjónustan væri í Skúturstaðahreppi að mati viðkomandi. 

 

4.3.1 Horfur á atvinnuástand 

 

Mynd 33: Líkur til þess að atvinnuástand sveitarinnar batni 

Aðspurðir voru íbúar sveitarfélagsins bjartsýnir á atvinnuástand sveitarinnar. Af þeim 

sem svöruðu þessari spurningu voru 78,3% bjartsýnir á að það færi batnandi á komandi árum. 

Erfitt getur verið að benda á eitthvað eitt atriði sem fólk var bjartsýnt með í tengslum við 

atvinnuástandið. Varla var það hversu margir eru atvinnulausir en í annarri spurningu sögðust 

einungis 4 vera atvinnulausir í sveitinni. Á einum spurningarlistanum var skrifuð sú 

athugasemd að viðkomandi teldi líklegt að atvinnuástand myndi batna í formi hærri launa þar 

sem atvinnustigið væri gríðarlega hátt nú þegar. Ekki er ólíklegt að fólk setji mismunandi 

skilgreiningu í spurninguna og telji það batna (eða versna) á mögulega mismunandi vegu. 
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4.3.2 Atvinnugreinaskipti 

 

Mynd 34: Líkur á að viðkomandi skipti um aðalstarf á næstu 12 mánuðum 

 Fleiri konum heldur en körlum fannst líklegt að þær myndu skipta um aðalstarf á 

næstu 12 mánuðum. 14,6% kvenna sögðu að þeim fyndist það líklegt á meðan 9,2% karla 

svöruðu sömu spurningu játandi. Þeir sem svöruðu því játandi að líklegt væri að viðkomandi 

myndi skipta um starf á næstu 12 mánuðum voru beðnir um að svara því í hvaða atvinnugrein 

þeim fyndist líklegt að næsta aðalstarf þeirra yrði. 

 

Mynd 35: Nýtt aðalstarf 
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 Mun fleiri karlar heldur en konur voru óákveðnir eða 55,5% á meðan óákveðnar konur 

voru 28,6%. Athyglisvert er að enginn karl sagði að landbúnaður yrði líklega næsta 

atvinnugrein viðkomandi á meðan 14,3% kvenna sögðu að sitt næsta aðalstarf yrði líklega í 

landbúnaði. Eins var mikill munur á milli kynjanna þegar ferðaþjónustan var skoðuð. 35,8% 

kvenna sögðu líklegt að næsta starf þeirra yrði í ferðaþjónustu á meðan 11,1% karla svöruðu 

að næsta starf þeirra yrði líklega í ferðaþjónustu. 

 

4.3.3 Umfang ferðaþjónustunnar í Skútustaðahreppi 

 

Mynd 36: Umfang ferðaþjónustunnar í Skútustaðahreppi 

Síðasta spurning könunarinnar var að komast að því hversu umfangsmikil 

ferðaþjónustan væri í sveitarfélaginu að mati fólks. 168 svöruðu spurningunni og slepptu 7 

einstaklingar því að svara henni. Niðurstöður hennar voru á þá leið að 19,6% svarenda sögðu 

að hún væri allt of umfangsmikil, 28% svarenda sögðu að hún væri aðeins of umfangsmikil 

og 43,5% svarenda sögðu að hún væri hæfilega umfangsmikil. Einungis 8,3% svarenda töldu 

hana vera aðeins of umfangslitla og 0,6% sögðu að hún væri allt of umfangslítil. Það þýðir að 

8,9% telja hana vera aðeins eða allt of umfangslitla á móti 47,6% sem sögðu hana vera aðeins 

eða allt of umfangsmikla. 
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Mynd 37: Umfang ferðaþjónustunnar í Skútustaðahreppi, skipt eftir atvinnugreinum 

Ákveðið var að skoða viðhorf fólk til umfangs ferðaþjónustunnar eftir 

atvinnugreinum. Flestir þeirra sem töldu ferðaþjónustuna vera aðeins of umfangslitla eða allt 

of umfangslitla störfuðu við hótel- og veitingahúsarekstur og ferðaþjónustu eða 69,3% sem 

töldu ferðaþjónustuna vera aðeins of umfangslitla eða allt of umfangslitla.. Athuga skal að 

ljósbláa súlan í súluritinu táknar þann sem fannst ferðaþjónustan vera allt of umfangslítil og 

nær hún því upp í 100%, mun hærra heldur en súluritið sýnir. Þetta er gert vegna þess að 

súlurnar eru lágar á myndinni og ef súluritið myndi sýna allan kvarðann þá væri erfitt að átta 

sig á myndinni. 

 

5. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja atvinnustarfsemina í Skútustaðahreppi og 

þá íbúaþróun sem þar hefur átt sér stað undanfarin ár. Með því að fá íbúa sveitarfélagsins til 

þess að svara spurningum gat rannsakandi fengið svör við þeim spurningum sem hann vildi 

varðandi viðfangsefnið. Þrátt fyrir að ýmis gögn hafi verið til um viðfangsefnið til dæmis frá 

Hagstofu Íslands, Vinnumálastofnun og Byggðastofnun þá voru gögnin sem til voru ýmist of 

gömul, náðu ekki yfir þetta takmarkaða svæði eða gögnin voru hreint ekki til.  
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Til þess að fá svör við rannsóknarspurningunni „hvernig er atvinnulífið og 

atvinnuskiptingin í Mývatnssveit og hefur það mögulega haft einhver áhrif á íbúaþróun 

undanfarin ár?“ þá var útbúinn spurningarlisti með 16 spurningum sem íbúar sveitarfélagsins 

18 ára og eldri voru beðnir um að svara.  

 

5.1 Atvinnulíf og atvinnuskipting íbúa sveitarfélagsins 

Auðvelt er að lesa út úr þeim niðustöðum sem rannsóknin leiddi í ljós ásamt þeim 

gögnum sem til voru fyrir frá hinum ýmsu stofnunum og fræðimönnum hvernig atvinnulíf 

sveitarinnar hefur þróast og breyst á undanförnum árum. Fjölmargir íbúar sveitarfélagsins 

störfuðu á árum áður við landbúnað, iðnað og framleiðslu. Nýlegar rannsóknir og skýrslur 

hafa sýnt fram á það að þetta hafði verið að breytast árin síðustu ár og þá sérstaklega eftir að 

Kísiliðjan lokaði, samanber rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur á atvinnu- og 

húsnæðismálum í Skútustaðahreppi. Sú könnun var unnin fyrir sveitarfélagið árið 2004 og 

varpaði hún ljósi á það hversu stór hluti íbúa sveitarfélagsins unnu við ákveðnar 

atvinnugreinar. Þar kom til dæmis í ljós að 36% þátttakenda rannsóknarinnar störfuðu við 

iðnað (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2004) en þegar þessi rannsókn var framkvæmd hafði 

hlutfallið lækkað niður í 15,9% íbúa. Rannsókn Hjördísar var framkvæmd í apríl árið 2004 en 

nokkrum mánuðum síðar hætti Kísiliðjan starfsemi sinni. Í annarri rannsókn sem birt var á 

vegum Byggðastofnunar í júlí árið 2008 voru um 15% starfa í iðnaði og landbúnaði (Sigríður 

K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008) sem er svipað hlutfall og í þessari 

rannsókn sem framkvæmd var haustið 2014. Í rannsókn Byggðastofnunar frá 2008 kom fram 

að 52% starfa sveitafélagsins væru þjónustustörf sem er mjög svipað þeim niðurstöðum sem 

fengust úr þessari rannsókn.  

Algengasta þjónustugreinin var á sviði ferðaþjónustu. Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar störfuðu rúmlega 40% sveitarinnar á einn eða annan hátt við 

ferðaþjónustu, ýmist sem fyrsta eða annað starf. Þrátt fyrir þetta fannst 47,6% svarenda 

ferðaþjónustan vera orðin of umfangsmikil í sveitarfélaginu. Þetta gæti þýtt það að fjöldi 

ferðamanna sé að nálgast þolmörk íbúa sveitarfélagsins en ferðaþjónusta sé eina 

atvinnugreinin sem býður upp á ný störf fyrir íbúa Skútustaðahrepps. 

Landbúnaður var næst algengasta atvinnugreinin en tæplega 27% þátttakenda störfuðu 

við landbúnað sem sitt fyrsta eða annað starf. Hlutfall þessara starfsgreina virðist hafa haldist 

í nokkru jafnvægi um nokkurra ára skeið séu niðustöður þessara rannsóknar bornar saman við 
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skýrslu sem gerð var á vegum Byggðastofnunar og var birt í heild sinni árið 2012 (Elín Gróa 

Karlsdóttir, Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Sigríður E. Þórðardóttir og Sigurður Árnason, 2012). 

Þetta gæti bent til þess að nokkur stöðugleiki sé í atvinnulífi sveitarinnar. 

Flestir þeirra sem voru á aldrinum 25 – 40 ára störfuðu í ferðaþjónustu á meðan 

landbúnaður var algengasta atvinnugreinin hjá aldurshópunum 40 – 55 ára, 55 – 70 ára og á 

meðal þeirra sem voru 70 ára eða eldri. Áberandi flestir þeirra sem höfðu starfað við sitt 

aðalstarf í 5 ár eða skemur störfuðu annað hvort við ferðaþjónustu eða hótel- og 

veitingahúsarekstur en á meðal þeirra sem höfðu starfað í sínu aðalstarfi í 20 ár eða lengur 

voru langflestir sem störfuðu við landbúnað. Starfsaldur þeirra sem starfa í landbúnaði er því 

mun hærri heldur en þeirra sem starfa í ferðaþjónustu. Flestir þeirra sem höfðu skipt um 

aðalstarf á undanförnum 10 árum höfðu einnig starfað við ferðaþjónustu sem gæti bent til þess 

að mikil hreyfing sé innan starfsgreinarinnar. Fólk gæti hafa skipt um aðalstarf án þess að 

skipta á milli atvinnugreina. Eins virðast flestir þeirra sem búast við að skipta um aðalstarf 

reikna með því að sitt nýja starf verði í ferðaþjónustu. 

 

5.2 Munur á milli kynja 

Nokkur munur var á milli kynjana þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar. 

Karlar störfuðu frekar við ákveðin störf eins og landbúnað og iðngreinar á meðan konur 

störfuðu frekar við ýmis þjónustustörf eins og ferðaþjónustu, verslun og fræðslustarfsemi. 

Karlmenn voru í meirihluta þeirra sem voru með eigin atvinnurekstur 

Um 20% þátttakenda störfuðu við eigin atvinnurekstur og var hlutfallið hærra á meðal 

karla heldur en kvenna. Konur voru í meirihluta þeirra sem störfuðu í hlutastarfi. Karlar voru 

líka með að jafnaði hærri laun heldur en konur og sóttu þeir atvinnu sína út fyrir sveitarfélagið 

í meiri mæli heldur en konur. Flestir þeirra sem sóttu atvinnu sína út fyrir sveitarfélagið sóttu 

hana til Norðurþings og til Akureyrar. 7 einstaklingar sóttu atvinnu sína í Norðurþingi en 4 

einstaklingar störfuðu á Akureyri. Ekki er ólíklegt að fleiri sjái sér hag í því að sækja atvinnu 

til Akureyar í auknum mæli þegar Vaðlaheiðargöng verða tilbúin.  
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5.3 Íbúaþróun 

Í þessari rannsókn kom fram að að töluverð hreyfing væri á búsetu fólks í 

sveitarfélaginu. Viðvarandi fólksfækkun hafði verið í sveitafélaginu um nokkurra ára skeið en 

íbúum sveitarfélagsins fjölgaði frá ársbyrjun 2014 til ársbyrjunar 2015. Flestir þeirra sem 

höfðu flutt í sveitarfélagið á síðustu 5 árum voru á aldrinum 25 – 40 ára. Í þeim þeim 

byggðarlögum sem búa við langvarandi fólksfækkun er gjarnan hlutfallslega fátt fólk á 

aldrinum 25 – 40 ára og er Skútustaðahreppur þar ekki undantekning (Elín Gróa Karlsdóttir, 

Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Sigríður E. Þórðardóttir og Sigurður Árnason, 2012). Þar sem fólk 

á aldrinum 25 – 40 ára er á barneignaraldri þá er ekki útilokað að flutningur fólks í þessum 

aldurshóp til sveitarfélagsins geti þýtt fjölgun barna í grunn- og leikskóla sveitarfélagsins á 

komandi árum sem stuðli að fjölgun íbúa sveitarfélagsins síðar meir. 

 

5.4 Horfur til framtíðar 

Íbúar sveitarfélagsins virðast vera bjartsýnir á að atvinnuástand fari batnandi á 

komandi árum í Skútustaðahreppi en tæplega 80% þátttakenda sögðu svo vera. Bjartari tímar 

gætu því verið framundan í atvinnu- og íbúaþróun sveitarfélagsins á komandi árum þar sem 

mikil bjartsýni er fyrir hendi varðandi vinnumarkaðinn, ungt fólk á barneignaraldri er að flytja 

til sveitarfélagsins og íbúum fjölgaði um 6,5% frá ársbyrjun 2014 til ársbyrjunar 2015. 

Möguleiki er því á því að íbúum sveitarfélagsins komi til með að fjölga á komandi árum. 

Skútustaðahreppur gæti því komið í veg fyrir aukinn flutning fólks frá jaðarsvæðum til 

kjarnasvæða sé kenning Gunnars Myrdal um miðsvæðið og jaðarinn skoðuð. Hann talaði um 

að á jaðarsvæðum myndist samfélag þar sem íbúarnir væru eldri og minna menntaðir heldur 

en á kjarnasvæðum (Stefán Ólafsson, 1997). Aukinn umsvif í ferðaþjónustu kalla eftir frekari 

mannskap til starfa með meiri menntun heldur en hefur verið á undanförnum árum í 

Skútustaðahreppi sem gerir það að verkum að sveitarfélagið kemur til með að falla ekki undir 

hebundnar skilgreiningar Myrdal á jaðarsvæðum. Einkennandi fyrir kjarnasvæði er flutningur 

ungs og menntaðs fólks til svæðisins (Stefán Ólafsson, 1997). 

 Í kenningu Myrdal kom einnig fram að þessi kjarnasvæði verði fljótt að bæjum. Það 

er erfitt að ímynda sér að í Skútustaðahreppi muni rísa stór bær á komandi árum vegna 

staðsetningar sinnar. Vissulega er þar byggðakjarni með tæplega 200 manns en aðdráttarafl 

kjarnasvæða í nágrenni sveitarfélagsins er meira fyrir íbúa svæðisins heldur en 

Skútustaðahreppur hefur þar sem meiri möguleiki er á atvinnu og afþreyingu. Akureyri, 
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Húsavík og Egilsstaðir eru allt stærri og fjölmennari staðir heldur en Reykjahlíð í 

Mývatnssveit. Reykjahlíð stendur við hringveginn og er mitt á milli þessara staða. Með 

auknum framförum í samgöngum gæti Reykjahlíð vaxið og orðið miðpunktur í samgöngum 

milli Akureyar, Húsavíkur og Egilsstaða. Erfitt er að segja fyrir um aðlögun umhverfisins að 

betri samgöngum á milli þessara staða og er því erfitt að spá fyrir um þróun svæðisins. 

 

5.5 Túlkun rannsakanda á niðurstöðum rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn gefur til kynna að mikil breyting hafi átt sér stað innan avinnulífsins í 

Skútustaðahreppi á undanförnum árum þar sem ferðaþjónustan er orðin aðal atvinnugrein 

sveitarinnar. Mikil uppbygging hefur átt sér stað innan ferðaþjónustunnar og laðar hún að sér 

yngra fólk heldur en til dæmis landbúnaður sem er næst stærsta atvinnugreinin. Mikil hreyfing 

á sér stað innan ferðaþjónustunnar þar sem fólk skiptir um störf án þess þó að yfirgefa 

atvinnugreinina. Helsti ókosturinn er hversu árstíðarbundin störfin eru í sveitarfélaginu en 

næstum því fjórðungur íbúana starfa 60 klukkustundir að meðaltali í viku á sumrin en 

meðalvinnuvikan er mun skemri á veturna. Skortur á heilsársstörfum gæti því verið hindrun 

fyrir fólk að flytja í sveitarfélagið og gæti það skýrt fólksfækkun undanfarinna ára. Með 

framförum í samgöngum á svæðinu eins og til dæmis beint flug til Akureyar eða Egilsstaða 

frá útlöndum gæti heilsársstörfum farið fjölgandi í sveitarfélaginu. Þetta gæti aukið 

ferðamannafjölda yfir vetrartímann sem gæti skapað fleiri heilsársstörf í Mývatnssveit sem 

myndi gæti haft jákvð áhrif á íbúaþróun sveitarfélagsins. Allt bendir þó til þess að 

heilsárstörfunum fari fjölgandi í ljósi þess að íbúum sveitarfélagsins fjölgaði um 6,5% árið 

2014 (Hagstofa Íslands, 2015a) en beint flug til Akureyar eða Egilsstaða frá áfangastöðum 

erlendis frá gæti hjálpað þessari fólksfjölgun og verið atvinnuskapandi fyrir íbúa 

Mývatnssveitar. 

 

6. Samantekt 

Íbúaþróun sveitarfélagsins hefur verið neikvæð síðastliðin ár og skilgreinir 

Byggðastofnun Skútustaðahrepp semsveitarfélag með langvarandi fólksfækkun. Aldur íbúa 

sveitarfélagsins er hærri heldur en í þéttbýli sem er einkennandi fyrir landbúnaðarsamfélag.    

Fjölmargir íbúar sveitarinnar störfuðu við eigin atvinnurekstur eða um 20% þeirra sem 

skýrist af fjölda lögbýla og smáfyrirtækjum í ferðaþjónustu. Þessar tvær atvinnugreinar voru 
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jafnframt fjölmennustu atvinnugreinar sveitarfélagsins þar sem um 40% íbúanna störfuðu að 

einhverju leyti í ferðaþjónustu og tæplega 27% störfuðu við landbúnað. Ferðaþjónustan er 

langstærsta atvinnugreinin meðal ungra Mývetninga og virðist mikil hreyfing vera innan 

ferðaþjónustunnar. 

 

Fleiri karlar heldur en konur sóttu starf stt út fyrir sveitarfélagið og var algengast að 

viðkomandi sækti starf sitt í Norðurþing. Karlar voru einnig töluvert launahærri heldur en 

konur og sóttu í frekari mæli í störf á borð við landbúnað og iðnað á meðan konur sóttu frekar 

í ferðaþjónustu, verslun og fræðslustarfsemi. Atvinnulífið virðist stjórnast mikið af því hvaða 

árstíð er þar sem meðalvinnuvikan er mun lengri á sumrin heldur en á veturna. Þetta gæti bent 

til þess að erfitt sé að fá fulla vinnu í heilsársstarfi í sveitarfélaginu og getur það hindrað fólk í 

að flytja til sveitarfélagsins. Almennt ríkir mikil bjartsýni um að atvinnuástand svetarinnar 

fari batnandi á næstu árum. 

 

 

6.1 Takmarkanir rannsóknarinnar  

Þrátt fyrir að margt áhugavert hafi komið fram í þessu verkefni þá hafði það sín 

takmörk. Helstu takmarkanir verkefnisins eru þær að ekki var unnt að sjá af hverju íbúum 

sveitarfélagsins hafði fækkað undanfarin ár. Að sama skapi var ekki beint hægt að sjá af 

hverju fólk kaus að flytja til sveitarfélagsins og hvaða hvatar lágu þar að baki og því nær 

verkefnið ekki að útskýra almennilega af hverju íbúaþróunin er eins og hún hefur verið. Eins 

getur verkefnið ekki sagt til um dulda búsetu í sveitarfélaginu þar sem einstaklingar gætu 

verið að vinna þar en samt ekki með sitt lögheimili þar. Þetta á sérstaklega við yfir 

sumartímann. Þessi dulda búseta gæti skekkt hlutfall starfa við hverja atvinnugrein. Ekki 

kemur heldur fram hvers vegna íbúar sveitarfélagsins starfi annars staðar en í sveitarfélaginu. 

 

Rannsókn þessi varpar sýn á tengsl milli atvinnugreina og íbúaþróun í 

Skútustaðahreppi og sýnir hún að einhverju leyti hvernig sveitarfélagið hefur aðlagað sig að 

breyttum aðstæðum á vinnumarkaði, þar sem helsta atvinnugrein sveitarinnar breyttist úr 

iðnaði yfir í ferðaþjónustu á um 10 árum. Rannsóknin gæti aukið skilning innan félagsvísinda 

á því hvernig hægt sé að skapa störf í staðinn fyrir þau sem glatast og hvernig samfélag getur 

lagað sig að breyttum aðstæðum ásamt því að rannsóknin getur nýst til stefnumótunar í 

ferðaþjónustu.  



 

50 
 

 

Ekki eru til almennilegar upplýsingar um atvinnugreinaskiptingu innan sveitarfélaga. 

Þessi rannsókn skapar því þekkingu á atvinnugreinaskiptingu innan Skútustaðahrepps sem 

ekki eru til nein almennileg gögn um. Sambærilega rannsókn væri því hægt að gera fyrir 

önnur sveitarfélög til þess að afla upplýsinga um atvinnugreinaskiptingu annarra 

sveitarfélaga. 

 

 

6.2 Hugmyndir af framtíðarrannsóknum 

Hægt væri að gera svipaða könnun eftir nokkur ár til þess að skoða þróunina og hvort 

hún sé áfram í þá átt sem hér kemur fram. Mögulegt er að úrtak rannsóknarinnar gefi ekki 

rétta mynd af þýðinu (til dæmis ef einhver ákveðinn hópur sveitarfélagsins hefur sniðgengið 

rannsóknina) eða vegna einhverra annarra tilviljunarbundinna ástæðna. Niðurstöður gætu hafa 

breyst t.d. vegna aukins fjölda ferðamanna og vegna aldurs þeirra sem starfa við landbúnað og 

gæti verið forvitnilegt að reyna að varpa ljósi á þá þróun sem á sér stað á milli ára, hvort sem 

nýrri rannsókn myndi sýna að breytingin hefur orðið mikil eða lítil. Eins væri hægt að athuga 

með fjölda starfa í sveitarfélaginu. Ólíklegt er að allir þeir sem starfi í sveitarfélaginu séu með 

lögheimili þar og eins væri möguleiki á því að skoða muninn á fjölda starfa sem unnin eru á 

sumrin samanborið við fjölda starfa á veturna þar sem ferðaþjónustan er að mestu bundin við 

sumarið. Hægt væri að skoða fjölda sumarstarfsmanna í sveitarfélaginu, athuga hvort 

viðkomandi ynni sumarstarf með heilsársstarfinu sínu og þar fram eftir götunum.  

 

 

6.3 Hugleiðingar höfundar 

Í ljósi þess hversu hátt hlutfall íbúa sveitarfélagsins starfa að einhverjum hluta í 

ferðaþjónustu, yfir 40%, kemur á óvart hversu mörgum þeirra sem starfa í atvinnugreininni 

finnst umfang ferðaþjónustunnar vera of mikið. Kannski er þetta merki um að ferðaþjónustan 

sé að nálgast þolmörk íbúa sveitarfélagsins en sé samt sem áður eina atvinnugreinin sem hægt 

sé að fá vinnu við. Könnunin var framkvæmd í október 2014, um tveimur mánuðum eftir að 

aðal ferðamannatími sveitarinnar (júní – ágúst) lauk. Forvitnilegt væri að vita hvort niðurstaða 

þessarar spurningar yrði önnur ef rannsóknin yrði gerð á öðrum tímum ársins og hvort að 

hlutfall þeirra sem teldu ferðaþjónustan vera of umfangsmikla myndi t.d. hækka á sumrin og 

lækka þegar lengra er liðið frá aðal ferðamannatímanum. 
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Þrátt fyrir þetta viðhorfa margra íbúa sveitafélagsins þá má telja að fækkun íbúa hefði 

orðið enn meiri á síðastliðnum 10 árum ef aukning ferðamanna hefði ekki komið til. Mörg 

störf glötuðust þegar Kísiliðjan hætti starfsemi sinni en ferðaþjónustustörf hafa komið í 

staðinn þrátt fyrir að þau hafi ekki orðið til um leið og Kísiliðjan lokaði. Hvernig staðan hefði 

verið í atvinnulífinu í sveitarfélaginu í dag hefði Kísiliðjan ekki hætt starfsemi sinni er 

ómögulegt að segja. Kannski lögðu fleiri ferðamenn leið sína til Mývatnssveitar vegna þess að 

dælingu kísilsgúrs úr Mývatni var hætt. Náttúran og umhverfið er helsta aðdráttarafl 

ferðamanna sem leggja leið sína hingað til lands og vilja þeir frekar sjá náttúru sveitarinnar 

heldur en Kísilgúrverksmiðju. Lokun hennar gæti hafa ýtt undir uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar. Hver veit nema að í framtíðinni þegar Vaðlaheiðargöng verða tilbúin muni 

ferðaþjónustan verða meiri heilsársatvinnugrein heldur en hún er í dag? Mývatnssveit virðist 

því vera að breytast úr því að vera landbúnaðar- eða iðnaðarsamfélag yfir í að verða 

þjónustumiðstöð ferðamanna og verður tíminn að leiða í ljós hvort sú þróun sé góð eða slæm 

fyrir samfélag Mývatnssveitar og lífríki þess. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 – Spurningarlisti 

 

Kæri íbúi Skútustaðahrepps. 

Ég heiti Kristinn Björn Haraldsson og er nemandi við Félagsvísindadeild Háskólans á  

Akureyri. Ég er að vinna að BA-verkefni mínu sem snýr að atvinnulífinu í Skútustaðahreppi 

og hef ég því ákveðið að leggja fyrir könnun á meðal íbúa sveitarfélagsins. Í könnuninni 

verður spurt atvinnutengdra spurninga.  

Leiðbeinandi minn við gerð þessa verkefnis er Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við 

viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. 

Meðfylgjandi spurningalisti er sendur öllum íbúum Skútustaðahrepps sem eru 18 ára og eldri.  

Það tekur einungis um 5 mínútur að svara spurningunum og þætti mér vænt um að sem flestir 

sæu sér fært að svara. Því fleiri sem taka þátt, þeim mun áreiðanlegri verða niðurstöðurnar. 

Það er þó ekki skylda að svara einstökum spurningum, eða listanum í heild sinni.  

Þessi rannsókn er hluti af BA-verkefni mínu og verður farið með gögnin sem slík. Svörin eru 

trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja þau til einstaklinga. 

Í könnuninni eru 16 spurningar. Meðfylgjandi er umslag sem er merkt pósthólfi númer 4020 

sem ég hef tekið á leigu í Pósthúsinu í Reykjahlíð. Brjóta þarf könnunina saman svo hún passi 

í umslagið. Umslaginu er síðan hægt að skila í afgreiðslu Póstsins í Reykjahlíð. Einnig mun 

landpóstur taka við svarumslögum og koma í afgreiðslu Póstsins í Reykjahlíð. Setja má þau 

umslög sem hann tekur við í póstkassann ykkar eða skila í póstkassa í Seli á Skútustöðum. 

 

Skilafrestur er til miðvikudagsins 29. október 2014. 

 

Með fyrirfram þökkum fyrir þátttökuna, 

Kristinn Björn Haraldsson, 

Grænavatni. 
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1. Ert þú karl eða kona? 

  Karl  

  Kona  

 

2. Hver er aldur  þinn? 

  18 – 25 ára 

  25 – 40 ára 

  40 – 55 ára 

  55 – 70 ára 

  70 ára eða eldri. 

 

3. Ertu gift/kvæntur, eða ertu í sambúð?  

  Ég er gift/kvæntur eða í staðfestri sambúð  

  Ég er í óstaðfestri sambúð  

  Ég er einhleyp(ur)  

 

4. Hversu lengi hefur þú búið í Mývatnssveit?  

  0-12 mánuði 

  1 - 5 ár 

  5 - 10 ár 

  10 - 15 ár 

  15 ár eða lengur 
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5. Hver er hæsta menntun sem þú hefur lokið? 

  Grunnskóla- eða gagnfræðapróf  

  Stúdentspróf  

  Próf í iðngrein  

  Háskólapróf   

  Ekkert af ofantöldu 

 

6. Hver er staða þín á vinnumarkaði? 

  Eigin atvinnurekstur 

  Í fullu starfi sem launþegi  

  Í hlutastarfi sem launþegi  

  Í námi  

  Er öryrki  

  Er ellilífeyrisþegi  

  Atvinnulaus 

 

7. Við hvað starfar þú að aðalstarfi? Ef þú starfar við fleira en eitt launað starf, merktu þá 

aðalstarfið þar sem það á við og síðan við 1. aukastarf (ef þú vinnur við fleira en eitt aukastarf 

þá merkir þú það á viðeigandi stað). Athugið að fleiri svarmöguleikar eru á næstu blaðsíðu. 

           Aðalstarf    1. aukastarf    2. aukastarf   3. aukastarf  

Landbúnaður            

Fiskveiðar/fiskvinnsla          

Iðnaður/framleiðsla           

Veitustarfsemi            

Mannvirkjagerð           

Verslun og ýmis viðgerðaþjónusta         

Hótel- og veitingahúsarekstur         

Samgöngur og flutningar          
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Ferðaþjónusta            

Fjármálaþjónusta           

Fasteigna- og viðskiptaþjónusta         

Opinber stjórnsýsla           

Fræðslustarfsemi           

Heilbrigðis- og félagsþjónusta         

Önnur þjónusta           

 

8. Hversu lengi hefur þú starfað í þínu aðalstarfi? 

  0 – 12 mánuði 

  1 – 2 ár 

  2 – 5 ár 

  5 – 10 ár 

  10 – 20 ár 

  20 ár eða lengur 

  Er ekki í neinu starfi 

 

9. Ef þú hefur skipt um aðalstarf á síðustu 10 árum, í hvaða atvinnugrein var þitt fyrra 

aðalstarf? Athugið að fleiri svarmöguleikar eru á næstu blaðsíðu. 

  Hef ekki skipt um aðalstarf á þessum tíma 

  Landbúnaður  

  Fiskveiðar/fiskvinnsla 

  Iðnaður/framleiðsla 

  Veitustarfsemi  

  Mannvirkjagerð 

  Verslun og ýmis viðgerðaþjónusta 

  Hótel- og veitingahúsarekstur 
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  Samgöngur og flutningar 

  Ferðaþjónusta  

  Fjármálaþjónusta 

  Fasteigna- og viðskiptaþjónusta 

  Opinber stjórnsýsla  

  Fræðslustarfsemi 

  Heilbrigðis- og félagsþjónusta 

  Önnur þjónusta 

 

10. Sækir þú vinnu út fyrir sveitarfélagið? (Ef þú svarar já, vinsamlegast svaraðu spurningum 

10a og 10b). 

  Já 

  Nei 

10a. Ef já, þá í hvaða sveitarfélag? 

 Norðurþing 

 Þingeyjarsveit 

 Austurland 

 Akureyri 

 Annars staðar í Eyjafirði 

 Reykjavík 

 Annað 

10b. Hve langt í burtu þarft þú að sækja vinnu þína ef þú sækir hana út fyrir 

sveitarfélagið? 

    50 km eða minna 

  50 – 75 km 

  75 – 100 km 

  100 – 200 km 

  200 km eða meira 
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11. Hverjar eru þínar persónulegu tekjur á mánuði?  

    200.000 kr eða minna 

  200.000 – 300.000 kr 

  300.000 – 400.000 kr 

  400.000 – 500.000 kr 

  500.000 – 600.000 kr 

  600.000 eða meira 

 

12. Myndir þú vilja starfa við aðra atvinnugrein en þú gerir ef möguleiki væri á því? 

   Já 

  Nei 

 

13. Finnst þér líklegt að atvinnuástand fari batnandi í Skútustaðahreppi á komandi árum? 

   Já 

  Nei 

 

14. Finnst þér líklegt að þú skiptir um aðalstarf á næstu 12 mánuðum? 

   Nei 

   Já 

14a. Ef já, þá í hvaða atvinnugrein er líklegt að þitt næsta aðalstarf verður? Athugið að 

fleiri svarmöguleikar eru á næstu blaðsíðu. 

    Veit ekki 

    Landbúnaður  

   Fiskveiðar/fiskvinnsla 

      Iðnaður/framleiðsla 

   Veitustarfsemi  

   Mannvirkjagerð 
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   Verslun og ýmis viðgerðaþjónusta 

   Hótel- og veitingahúsarekstur 

   Samgöngur og flutningar 

   Ferðaþjónusta  

   Fjármálaþjónusta 

   Fasteigna- og viðskiptaþjónusta 

   Opinber stjórnsýsla  

   Fræðslustarfsemi 

   Heilbrigðis- og félagsþjónusta 

   Önnur þjónusta 

 

15. Hversu margar vinnustundir vinnur þú í launuðu starfi/störfum að meðaltali í hverri viku? 

Vetur    Sumar 

10 klst eða minna            

10 – 20 klst             

20 – 30 klst             

30 – 40 klst             

40 – 60 klst             

60 eða meira             

 

16. Hversu umfangsmikil finnst þér ferðaþjónustan vera í Skútustaðahreppi? 

   Allt of umfangsmikil 

   Aðeins of umfangsmikil 

   Hæfilega umfangsmikil 

   Aðeins of umfangslítil 

   Allt of umfangslítil 
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Viðauki 2 - Auglýsing í Mýflugu. 

 

Kæru Mývetningar.  

Ég þakka fyrir þau frábæru viðbrögð sem ég hef fengið varðandi spurningarlistana sem ég 

dreifði út fyrir BA-verkefnið mitt. Eins hef ákveðið að lengja skilafrestinn á 

spurningarlistunum fram til miðvikudagsins 5. nóvember. 

Kristinn, Grænavatni. 

 


