
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málefni landsbyggðarinnar með augum háskólanema 
á Íslandi 
 

 

Rannsókn á viðhorfum nemenda við Háskóla Íslands og Háskólann 
á Akureyri til byggðamála 

 

Signý Líndal Sigurðardóttir 
 

 

 

 
 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til  
 
B.A. prófgráðu í félagsvísindum  
 
 
 
 
 
 
 
 
Félagsvísindadeild 
 



  

Maí 2015 

 

 

 
 

Lokaverkefni til 180 eininga B.A. prófs á Hug- og félagsvísindasviði 

Félagsvísindi  

2015 

    

 

 

Hver á sér fegra föðurland, 

með fjöll og dal og bláan sand,  

með norðurljósa bjarmaband 

og björk og lind í hlíð? 

Með friðsæl býli, ljós og ljóð, 

svo langt frá heimsins vígaslóð. 

Geym, drottinn, okkar dýra land 

er duna jarðarstríð.  

(Hulda, 1944). 

 

 

 

Signý Líndal Sigurðardóttir 

 

Leiðbeinandi: Dr. Þóroddur Bjarnason 



  

 ii 

 

 

 

 

Yfirlýsing 

 

Undirrituð lýsir því hér með yfir að hún er ein höfundur þessa verkefnis og það er ágóði eigin 

rannsókna. 

 

 

 

___________________________________________ 

Signý Líndal Sigurðardóttir 

 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.A. prófs 

við Hug- og félagsvísindasvið. 

 

___________________________________________ 

 

Þóroddur Bjarnason 

 

 

 

 



 

 

Útdráttur           iii 

Markmið rannsóknarinnar er að fá mynd af viðhorfum háskólanema í tveimur mismunandi 

skólum, Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri, til byggðamála og einnig á að greina 

hvort viðhorfsmunur sé á almennri umræðu gagnvart landsbyggðinni, fréttaflutningi eða 

flutningi opinberra stofnana til landsbyggðar. Svör voru einnig skoðuð út frá búsetu og 

uppeldisstað nemenda. Í upphafi ritgerðar eru tekin fyrir ýmis málefni sem varða alla 

landsmenn, en sá póll er tekinn í hæðina að greina þau út frá byggðafræðilegu sjónarmiði og 

því hvernig þau horfa við í byggðum landsins. Sendur var tölvupóstur með slóð á vefkönnun 

til allra nemenda í grunnnámi við háskólana tvo. Alls var 8324 nemendum boðin þátttaka, 

6945 úr Háskóla Íslands og 1379 úr Háskólanum á Akureyri, en  990 tóku þátt eða 12%. Í 

rannsókninni kom meðal annars fram að 50% nemenda Háskólans á Akureyri finnst almenn 

umræða gagnvart landsbyggðinni vera neikvæð en 34% af nemendum Háskóla Íslands eru 

sama sinnis. Rannsóknin leiðir einnig í ljós að 32% nemenda Háskóla Íslands finnst 

fréttaflutningur af málefnum landsbyggðar vera neikvæður og 49% nemenda Háskólans á 

Akureyri finnst slíkt hið sama. Nemendur beggja skóla eru almennt fylgjandi því að flytja eigi 

opinber störf frá höfuðborgarsvæði til landsbyggðar, en nemendur Háskóla Íslands svöruðu í 

43% tilvika á þann hátt og 62% nemenda Háskólans á Akureyri. Nemendur beggja skóla eru 

sammála um að mikilvægt sé að stofna opinbera þjónustu á landsbyggðinni og greinist enginn 

marktækur munur milli viðhorfa nemenda gagnvart því málefni. 

Abstract 

The aim of this study is to get an idea of difference in opinion between university students in 

two different universities in the country, the University of Iceland and the University of 

Akureyri, regarding regional development. Furthermore the purpose is to determine whether 

opinions differ in issues regarding public debate about rural regions, media reporting or 

transfer of jobs in the public sector from the capital to rural regions. The replies were also 

examined from the point of view of the students current residence and place of up-bringing. 

The beginning of the thesis addresses various issues concerning the whole of Iceland, and 

analyzes them from the rural point of view and how they appear to the inhabitants of the rural 

regions. All undergraduate students in both the aforementioned universities received an email 

with a link to an online survey. A total of 8324 students were invited, 6945 students from the 

University in Iceland and 1379 students from the University of Akureyrin and 990 

participated, or 12%. This study shows, among other things, that 50% of students at the 

University of Akureyri think the general debate is negative towards rural issues and 34% of 

students at the University of Iceland have the same opinion. The study also reveals that 32% 

of students at the University of Iceland find media reports of rural issues negative and 49% of 

students at the University of Akureyri feel the same way. Students at both schools are 

generally in favor of transferring official work from the capital region to the rural regions. 

43% of students in the University of Iceland answered in that way, and 62% of students at the 

University of Akureyri. Students at both schools agree that it‘s important to establish public 

services in rural areas and no notable differences between opinions were detected therein. 
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Þakkir 

 

Ég vil færa þeim sem stóðu mér við hlið og hvöttu mig áfram við gerð þessarar ritgerðar bestu 

þakkir. Sérstakar þakkir færi ég nemendum Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri sem 

gáfu sér tíma til þess að svara spurningum mínum. Haukur Sigurðsson á þakkir skildar fyrir 

ótrúlega þolinmæði gagnvart mér og foreldrar mínir fyrir að hafa óbilandi trú á mér. Ég vil 

einnig þakka samferðarmönnum mínum í ritgerðarskrifum, Ólöfu Maríu og Höllu Mjöll, fyrir 

stuðninginn og samveruna undanfarnar vikur. Að lokum þakka ég Þóroddi Bjarnasyni fyrir 

hjálpsemi og leiðsögn við undirbúning ritgerðarinnar og vinnslu hennar. 
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1. Inngangur 
 

Í þjóðfélaginu skapast oft mikil umræða um málefni líðandi stundar er varða stjórnunarhætti, 

ákvarðanatöku, stofnanir og stjórnsýslu á landsbyggðinni. Skoðanir manna eru skiptar á því 

hver framtíð dreifðra byggða úti á landi skuli vera, og þar sem einum finnst allt skuli gert til 

að aðstoða brothætt byggðalög til að rétta af kútinn, finnst öðrum að leggja skuli árar í bát og 

leyfa byggðum sem standa höllum fæti að renna sitt skeið. Þegar umræða almennings er 

skoðuð er greinilegt að hún þróast oft á þann veg að talað sé um höfuðborgarsvæðið og 

landsbyggðina sem tvo mismunandi póla sem deila ekki sömu hagsmunum. Í þessu samhengi 

má taka nýleg dæmi, svo sem umræðuna um flutning Fiskistofu eða framtíð flugvallarins.

   

 Ég get ekki sagt að byggðamál hafi alltaf verið mér hugleikin, en eftir flutning minn til 

Akureyrar frá Hafnarfirði til þess að stunda nám við Háskólann á Akureyri kviknaði áhugi 

minn smám saman. Sér í lagi voru það viðbrögð annarra við flutningi mínum frá 

höfuðborgarsvæðinu út á land sem kveiktu áhuga minn á því að reyna að mæla viðhorfsmun 

milli nemenda á þessum tveimur landsvæðum. Ég fékk iðulega þá spurningu af hverju ég 

hefði ákveðið að flytjast búferlum út á land til að mennta mig með Háskóla Íslands nánast í 

bakgarðinum, en að sama skapi get ég ekki ímyndað mér að ungmenni af landsbyggðinni fái 

séu spurð að því af hverju þau hafi flutt til höfuðborgarsvæðisins í sama tilgangi. Fólk virðist 

virðist skilja það mun betur. 

 Mér finnst því áhugavert og mikilvægt að fá úr því skorið hvort viðhorf háskólanema 

séu mismunandi til málefna landsbyggðarinnar eftir því hvar þeir séu búsettir og við hvaða 

háskólastofnun þeir leggi stund á nám sitt.  
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1.1 Byggðastefna á Íslandi  
 

Á sjötta áratug 20. aldar var þéttbýlisþróun á Íslandi komin á hraða siglingu til 

suðvesturhornsins og stjórnvöld orðin uggandi yfir henni. Áhyggur stjórnvalda af 

byggðaþróuninni urðu til þess að árið 1953 stofnaði Alþingi jafnvægisnefnd sem hafði þann 

tilgang að búa til heildaráætlanir á svæðum sem stóðu verst. Þar er að finna frumvarp til laga 

sem kveður á um að skuli auka jafnvægi í byggðum landsins, og kalla má þessa skýrslu fyrstu 

byggðaáætlunina (Hjalti Jóhannesson, 2003).  

 Hagfræðingurinn Jónas H. Haralz (1966) skilgreindi byggðaáætlanir á þá vegu að þær 

meti vandamál sem byggð stendur frammi fyrir og leiti útskýringar á honum. Þær geta verið 

þýðingarmikið tæki til þess að ná fram efnahagslegum framförum samhliða heilbrigðri þróun 

byggða og atvinnugreina. Jónas bendir einnig á að aldrei skuli líta á byggðaáætlanir sem 

ófrávíkjanlegan leiðarvísi heldur stjórntæki sem skuli breytast með breyttum aðstæðum og 

aukinni þekkingu. Í samræmi við þessi orð Jónasar eru byggðaáætlanir aðeins settar fram sem 

þingsályktunartillögur, en aldrei í formi laga. 

 Byggðastofnun leit dagsins ljós árið 1985, en  hún vinnur að undirbúningi 

stefnumótandi byggðaáætlanna sem Alþingi samþykkir fyrir fjögurra ára tímabil í senn. Í 

lögum um Byggðastofnun (nr. 106/1999) kemur fram að byggðaáætlanir skuli gera grein fyrir 

ástandi og horfum byggða í landinu og lýsa markmiðum og stefnu ríkisstjórnar í 

byggðamálum. Byggðastofnun hefur einnig það hlutverk að undirbúa, skipuleggja, fjármagna 

og veita lán til verkefna sem stuðla að bættu atvinnulífi, nýsköpun og eflingu byggðarlaga 

sem standa höllum fæti.   

 Byggðastofnun hefur í gegnum tíðina sett ýmsar aðgerðir á laggirnar til að aðstoða 

byggðarlög sem standa höllum fæti. Ein þeirra snerist um að efla blómleg og fjölmenn 

byggðarlög sem ættu mesta möguleika á að vaxa í framtíðinni. Efling þeirra myndi leiða til 

styrkingar á minni byggðarkjörnum í nágrenni þeirra og verða þeim sem þar byggju til 
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hagsbóta með ýmis konar þjónustu og verslun (þingskjal nr. 843/2001-2002). Í annarri 

byggðaáætlun birtist í fyrsta sinn ákvæði um að styðja ætti við atvinnurekstur kvenna á 

landsbyggðinni, sem hlýtur að teljast stórt skref fram á við hvað varðar hlut kvenna á 

landsbyggðinni, sem oft hafa átt undir högg að sækja (þingskjal nr. 473/2005-2006). Í 

núgildandi stefnumótandi byggðaáætlun sem nær til áranna 2014-2017 er gert ráð fyrir 

sértækum aðgerðum Byggðastofnunar á svæðum sem eiga mjög í vök að verjast. Verkefnið 

Brothættar Byggðir er liður í þeim aðgerðum. Markmið þess er að sporna gegn viðvarandi 

fólksfækkun í smáum byggðarlögum og sveitum hérlendis (þingskjal nr. 468/2013-2014). 

 

1.2 Andstæð sjónarmið gagnvart landsbyggð 
 

„Enn einu sinni stendur til að fámennur hópur landsbyggðarinnar sem hefur óheyrilegt vald 

gegnum ólýðræðislegt kosningakerfi nái að þröngva áhugamáli sínu upp á alla 

skattgreiðendur landsins og íbúa höfuðborgarsvæðisins sérstaklega“. 

Með þessum orðum byrjar þingmaðurinn Þór Saari (2010) bloggfærslu sína þar sem hann 

gagnrýnir harðlega framkvæmdir við Héðinsfjarðargöng og væntanleg Vaðlaheiðargöng og 

nefnir jafnframt að slíkar framkvæmdir séu ævintýramennska.   

 Orð þingmannsins eru lýsandi fyrir það hvernig orðræða kann að þróast þegar kemur 

að framkvæmdum og uppbyggingu á landsbyggðinni. Á vef Akureyri vikublaðs er fjallað um 

að umræðan fari að snúast um svokallað kjördæmapot ef þingmaður beitir sér fyrir 

framkvæmdum á landsbyggð, en að sama skapi hafi slík orðanotkun ekki heyrst um þingmenn 

höfuðborgarsvæðisins sem gera slíkt hið sama fyrir sitt kjördæmi. Þar er ennfremur varpað 

fram spurningunni um hvar menn þurfi að búa svo kjördæmapot geri átt sér stað? (Er Harpan 

kjördæmapot?, 2012).   
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 Héðinsfjarðargöng stytta leiðina á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar um 47 km, 

stórauka umferðaröryggi og tengja byggðarlögin við Eyjafjarðarsvæðið, sem styrkir þannig 

byggð á svæðinu (Héðinsfjarðargöng, 2015). Árið 2014 var slegið met í umferð um 

Héðinsfjarðargöng en þá fóru rúmlega 222 þúsund ökutæki í gegnum þau. Þetta er 8,4% 

aukning frá árinu 2013 þegar rúmlega 205 þúsund ökutæki keyrðu þar í gegn (Friðleifur I. 

Brynjarsson, 2015). Vaðlaheiðargöng munu leysa Víkurskarðið af hólmi sem einu akstursleið 

þjóðvegar 1 austur fyrir Akureyri, en það getur verið afar erfitt yfirferðar yfir vetrartímann, og 

var vegurinn um skarðið til dæmis ófær í samtals 30 daga veturinn 2013-2014 (Ragnar Hólm, 

2013). Með tilkomu ganganna stækkar þjónustusvæði- og atvinnusvæði Akureyrar, 

ferðaþjónusta styrkist og vöruflutningar munu ekki tefjast vegna ófærðar (Hjalti Jóhannesson, 

2002). Í könnun sem var gerð á meðal íbúa Akureyrar sögðu 86% aðspurðra að þeir væru 

mjög eða frekar hlynntir slíkri samgöngubót (Akureyringar vilja Vaðlaheiðargöng, 2011).

  

 Þó umtalsverðir hagsmunir liggi að baki ganganna beggja fyrir íbúa svæðanna sem þau 

ná til, sem og allra landsmanna sem vissulega nota þau, þá er ekki erfitt að finna efni á helstu 

fréttamiðlum landsins sem bendlar ákvarðanir um framkvæmd þeirra við kjördæmapot 

ákveðinna þingmanna.  

2. Byggðamál á Íslandi 
 

2.1 Skipulag byggðar á Íslandi 
 

Í flestum löndum samanstanda byggðakerfi af dreifðum byggðum og þéttbýli þar sem dreifðu 

byggðirnar myndast fyrst og þéttbýliskjarnar þróast út frá þeim. Þegar horft er til baka í sögu 

byggðar á Íslandi er þar margt ólíkt því sem við þekkjum í dag.  

 Í ráðstefnuriti Sagnfræðistofnunar greinir Hrefna Róbertsdóttir (2013) frá því hvernig 



  

5 

 

starfsemi svokallaðra Landsnefnda hér á landi var háttað. Vorið 1770 komu fjórir menn til 

Íslands frá Kaupmannahöfn sem höfðu það verkefni að kanna hagi landsmanna og sjónarmið 

þeirra til ýmissa þátta sem vörðuðu þjóðina á þeim tíma. Með þeirri heimsókn var 

Landsnefndin fyrri stofnuð og starfaði í eitt ár. Sú nefnd safnaði bréfum og erindum sem 

bárust frá Íslendingum um öll málefni milli himins og jarðar. Árið 1785 var stofnuð 

Landsnefndin síðari sem var starfrækt í Kaupmannahöfn, og komu að henni margir danskir 

embættismenn sem fóru með mál Íslands. Landsnefndin síðari starfaði í tvö ár en var ekki 

formlega lögð niður fyrr en 1794. Starfsemi Landsnefndarinnar síðari var svipuð og þeirrar 

sem á undan henni kom en hún einbeitti sér einnig að málum landsins, líkt og 

verslunarfyrirkomlagi, iðnaðarmálum og kaupstöðum. 

 Árið 1786 var ákveðið af Landsnefndinni síðari að stofna sex aðalkaupstaði í landinu 

en það voru Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmannaeyjar. 

Trausti Valsson (2003) segir að á þeim tíma hafi borgir ekki verið taldar fýsilegur 

búsetukostur fyrir landsmenn og Íslendingar haft áhyggjur af vexti kaupstaða sem stofnaðir 

höfðu verið. Það voru farnar ýmsar leiðir til að styrkja þessa kaupstaði og gera þá að 

vænlegum búsetukosti fyrir landsmenn. Sem dæmi má takaað menn öðluðust sérstök 

borgararéttindi en þeim fylgdu ýmis fríðindi, til dæmis hlutu borgarar undanþágu frá 

opinberum skatti í 20 ár, og iðnaðar-og verslunarmenn sem fluttu til landsins erlendis frá 

fengu byggingarstyrk og ókeypis lóðir, og leyfi til atvinnurekstrar ókeypis. 

 Skipulag byggðar á Íslandi nú um stundir einkennist af því að mestur hluti landsmanna 

býr á suðvesturhorni landsins. Heildarfjöldi allra landsmanna þann 1. janúar 2015 var 329.100 

manns (Hagstofa Íslands, 2015-a). Þar af búa rúmlega 207 þúsund manns á 

höfuðborgarsvæðinu og tæplega 122 þúsund á landsbyggðinni (Hagstofa Íslands, 2015-b). Þó 

hlutfall íbúa á landsbyggðinni sé mun lægra en þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu er fjarri 

lagi að þeim fari fækkandi.  
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 Þóroddur Bjarnason (2011) bendir á að í raun hafi aldrei fleiri búið á landsbyggðinni 

en einmitt nú. Þó nokkrir smáir byggðakjarnar eru í örum vexti og fólksfjölgun þar er nánast 

fjórföld sé tekið mið af landsmeðaltali. Sumir þessara kjarna eru í nálægt höfuðborgarsvæðinu 

og aðrir í nágrenni Akureyrar. Þeir hafa náð að stækka og eflast í skjóli stærri byggðarfélaga, 

en einnig getur það haft áhrif á vöxt minni byggðakjarna ef stofnanir eru settar á lagginar þar, 

til dæmis framhalds- eða háskólar. 

  Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl. (2002) báru saman brautskráða nemendur frá Háskóla 

Íslands og Háskólanum á Akureyri á tímabilinu 1987-2000. Í ljós kom að tæplega 90% 

brautskráðra nemenda Háskóla Íslands búa áfram höfuðborgarsvæðinu að námi loknu. Af 

brautskráðum nemendum Háskólans á Akureyri búa tæplega 45% áfram þar eða annarsstaðar 

á landsbyggðinni. Þessar niðurstöður benda til þess að framboð af háskólamenntuðu fólki 

aukist á stöðum þar sem háskóli er starfræktur. Það verður til þess að mannauður samfélagsins 

eflist og utanaðkomandi þekking á greiðari leið inn á svæðið. Því er ljóst að háskólar gegna 

mikilvægu hlutverk í framtíðaruppbyggingu þess samfélags þar sem þeir eru staðsettir.  

 

2.2 Almenn umræða og fréttaflutningur   
 

Í almennri umræðu beinist athyglin yfirleitt að þeirri íbúafækkun sem talin er hafa átt sér stað 

í gegnum árin, en síður að þeim fjölda sem flytur til landsbyggðarinnar ár hvert (Þóroddur 

Bjarnason, 2011-a). Árið 2013 fluttu 3.227 manns frá höfuðborgarsvæðinu til 

landsbyggðarinnar en sama ár fluttu 3.636 manns frá landsbyggð til höfuðborgarsvæðisins 

(Hagstofa Íslands, 2015-c). Þessar tölur sýna að fólk flyst líka til landsbyggðar, þó minna 

heyrist um það í fréttamiðlum landsins. 

 Fólksfækkun er ekki verulegt vandamál í öllum byggðum landsins heldur eru 

vandamálin staðbundin og í raun gætir aðeins verulegrar fólksfækkunar á Vestfjörðum 
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(Þóroddur Bjarnason, 2011-b). Orðræða um framtíð landsbyggðarinnar hefur einnig verið á 

þann veg að fólksflótti til suðvesturhornsins sé óstöðvandi (Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, 

2012) og jafnvel að landsbyggðin verði einungis bakgarður stór-höfuðborgarsvæðisins í 

framtíðinni vegna þess hve hátt hlutfall landsmanna býr þar (Landsbyggðin - jaðarsvæði 

borgríkisins?, 2001), en þó eru enn sem komið er engar vísbendingar um að svo verði.  

 Í grein Edwards Huijbens (2012) kemur þó í ljós að þróunin er sú að sífellt fleiri 

höfuðborgarbúar eigi sér frístundahúsnæði úti á landi og til dæmis eru nánast 25% af 

íbúðarhúsum á Siglufirði og Ólafsfirði í eigu annarra en þeirra sem búa á svæðinu að 

staðaldri. Í sumum tilvikum er það fólk sem kaupir sér frístundahúsnæði brottfluttir íbúar af 

svæðinu sem kaupa sér eign til þess að eiga hægara með að heimsækja átthagana, en aðrir 

vilja baran eiga sér athvarf utan borgarmarkana og njóta fjölbreyttra tómstunda.  

 Fréttamiðlar hafa mótandi áhrif á viðhorf manna til hinna ýmsu málefna. Erfitt er að 

henda reiður á hversu mikil áhrif fjölmiðlar hafa á skoðanamyndun almennings en ætla má að 

þau séu umtalsverð. Í daglegu lífi fylgist almenningur með fréttaflutningi sem varðar 

landsbyggðarmál og því skiptir máli hvaða pól fréttamiðlar taka í umfjöllun sinni. Fjölmiðlar 

hafa undanfarin ár og jafnvel áratugi sagt fréttir af fólksfækkun á landsbyggðinni og þeim 

vanda sem byggðarlög standa frammi fyrir í kjölfarið. Fyrir fólk í búferlahugleiðingum getur 

slík umræða haft vissan fælingarmátt, þannig að almenningur sjái sinn kost ekki vænstan í að 

flytja til þess svæðis sem fjölmiðlar lýsa með neikvæðum hætti. Slík umræða getur ekki 

einungis haft slæm áhrif á búsetuþróun utan höfuðborgarsvæðisins, heldur einnig alið á 

fordómum í garð landsbyggðarinnar. Aðalbjörn Sigurðsson (2001) rannsakaði hvort 

fréttaflutningur af Austurlandi væri af jákvæðum eða neikvæðum toga og í niðurstöðu 

rannsóknarinnar kom í ljós að aðeins 38% af öllum fréttum ársins 2000 sem fjölluðu um 

Austurland voru jákvæðar. Hafa ber í huga að þessar tölur eru ekki nýjar af nálinni en þær 

gefa hugsanlega ákveðna innsýn í farveg fréttaflutnings hér á landi.  
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 Undanfarna mánuði hefur umræða um flutning Fiskistofu frá Hafnarfirði til Akureyrar 

verið fyrirferðarmikil í öllum helstu fréttamiðlum landsins og í flestum tilfellum hefur 

fyrirætlunin verið harðlega gagnrýnd. Páll Jóhannesson (2014) tók viðtal við Sigurð Inga 

Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þar segir ráðherrann að Reykjavíkurmiðað 

fjölmiðlavald sé helsta orsök andstöðunnar sem ríki gagnvart umfjölluninni í þessu máli. 

Hann nefnir einnig að störf séu flutt frá landsbyggð til höfuðborgarsvæðisins í gríð og erg, án 

þess að neinn veiti því áhuga. Því sé nauðsynlegt að flytja störf til landsbyggðar frá 

höfuðborgarsvæðinu í meiri mæli svo það krefjist ekki álags og átaka eins og raun ber vitni 

með áætlunina um að flytja Fiskistofu frá höfuðborgarsvæðinu. 

2.3 Umfang hins opinbera 
 

Umfang hins opinbera á Íslandi hefur stóraukist á undanförnum 20-30 árum. Vífill Karlsson 

(2005)  bendir á að landfræðilegt ósamræmi sé á milli ráðstöfunar og öflunar opinbers 

fjármagns á Íslandi, á kostnað landsbyggðarinnar. Ástæðan er sú að flest opinber þjónusta og 

stjórnsýsla er á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess. Með því að staðsetja meginþorra 

opinberrar starfsemi á sama svæðinu eykst hagvöxtur þar sem um munar, en dregst saman á 

öðrum svæðum. Reykjavík er ekki einungis höfuðborg landsins heldur einnig miðstöð 

verslunar og viðskipta, og einstaklingar og fyrirtæki á landsbyggðinni stunda mun meiri 

viðskipti við höfuðborgarsvæðið en höfuðborgarbúar við landsbyggðina. Vífill bendir einnig á 

að kannanir hafi leitt í ljós að önnur hver króna landsbyggðarbúa renni aftur í vasa 

höfuðborgarbúa. Þetta leiðir til landfræðilegrar efnahagsröskunar sem hægt væri að stemma 

stigu við ef viðskipti við landsbyggð myndu aukast og fleiri opinber störf skapast þar.  

 Rannsókn Byggðastofnunar (2015) sýndi að opinber stöðugildi voru samtals 22.584 

um áramótin 2013-2014. Af þessum tæplega 23 þúsund stöðugildum eru rúmlega 16 þúsund á 

höfuðborgarsvæðinu, eða 72%, en þar búa 64,1% af heildaríbúafjölda landsins. 
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Höfuðborgarsvæðið var eina svæðið þar sem hlutfall opinberra starfa var verulega hærra en 

íbúahlutfallið. Á eftir kom Norðurland vestra með 2,2% stöðugilda opinberra starfa en 2,1% 

íbúafjölda landsins.  

2.4 Búferlaflutningar 
 

Þó fólksfækkun sé ekki vandamál sem öll landsbyggðin býr við þá standa sum sveitarfélög á 

Íslandi frammi fyrir vissum vanda. Mörg ungmenni finnst grasið grænna annars staðar og 

munu flytjast á brott í framtíðinni og fáir flytja til sveitarfélagsins í þeirra stað. Í vestrænu 

nútímasamfélagi eru tækifæri til menntunar orðin meiri en áður var, fjölbreyttari 

atvinnumarkaður er í boði og samgöngur og tækni hafa tekið miklum framförum. 

Hreyfanleiki manna hefur aukist til muna og fólk tengist uppeldisstaðnum ekki eins 

órjúfanlegum böndum og áður var. Dreifbýl samfélög víða um heim hafa af þessum völdum 

fundið fyrir fólksfækkun og hnignun í félags- og hagfræðilegri stöðu sinni (Þóroddur 

Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 2006). Á landsbyggð Íslands hefur fækkað í yngri 

aldurshópum en fjölgað í þeim eldri, og sérstaklega vantar í hópinn á bilinu 20-39 ára. 

Fækkun í yngri aldurshópum hefur vissar afleiðingar í för með sér, t.d. dregur úr 

fæðingartíðni og náttúrulegri fjölgun (Elín Gróa Karlsdóttir o.fl., 2012).  

 Rannsókn Glendinning o.fl. (2003) sýndi að ungmennum sem ólust upp í dreifbýlum 

samfélögum fannst gott að slíta þar barnaskónum. Þegar sá tími er liðinn væri þó orðið 

tímabært að flytjast burt til þéttbýlla samfélaga þar sem tækifæri til menntunar og atvinnu 

væru meiri. Önnur stór ástæða hugsanlegra brottfluttninga er sú að félagslegar hömlur eru 

minni í stærri borgum. 

 Halfacree (2001) bendir þó á nokkra þjóðfélagshópa í Bretlandi sem hafa sýnt 

tilhneigingu til að flytja frá borgum til dreifbýlla svæða á undanförnum áratugum. Helst flytur 

fólk á miðjum aldri í burtu með börn sín, fólk sem komið er á eftirlaun og fólk í efri stéttum 
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samfélagsins. Þessir búferlaflutningar valda því að flutningsjöfnuður dreifbýlla svæða er 

oftast jákvæður. 

 Takmörkuð atvinnutækifæri á dreifbýlum svæðum hafa einnig áhrif á brottflutning 

(Matthews o.fl., 2009). Sum störf sem bjóðast henta hvorki menntun né óskum íbúa og því 

ákveða þeir að flytjast til svæða þar sem atvinnutækifæri eru fjölbreytt. Í þéttbýli er allajafna 

auðveldara fyrir fólk að byggja upp tengslanet sem endurspeglar persónulegt val og þar er 

fjölbreyttara úrval af mismunandi hópum og starfsgreinum. Á dreifbýlum svæðum er 

raunveruleikinn ekki sá sami. Þar eru möguleikar til sköpunar mismunandi tengslaneta eru 

minni og því eru þau einangraðari og einsleitari fyrir vikið. 

 Almennt finnst fólki sömu hlutir skipta mestu máli hvað varðar búsetuskilyrði, hvar 

svo sem á landinu það býr. Þannig töldu til dæmis yfir 90% á höfuðborgarsvæðinu, 

Vestfjörðum og Norðurlandi þætti á borð við fjölbreytt atvinnutækifæri, nálægð við náttúru, 

gott fjarskiptakerfi, lága glæpatíðni og nálæga lágvöruverslun skipta máli (Vífill Karlsson og 

Grétar Þór Eyþórsson, 2009).  

 Sú ákvörðun að flytjast búferlum er ein stærsta og mikilvægasta ákvörðun sem fólk 

tekur á sinni lífsleið. Með henni er einstaklingur að ákveða í hvers konar umhverfi hann ætlar 

að búa, hvaða starfsvettvang hann mun tileinka sér og hvaða vini og kunningja hann muni 

eignast. Í Hagtíðindum (2006) eru tölur um búferlaflutninga frá árinu 2005 greindar. Þar 

kemur fram að 68.335 breytingar voru gerðar á skráðum lögheimilum. Af þeim voru 56.649 

tilvik skráð sem búferlaflutningar innanlands. Tveir af hverjum þremur flutningum innanlands 

voru vegna flutninga innan sama sveitarfélags. Á sama ári fluttu 37,7 einstaklingar af hverjum 

1.000 íbúa búferlum á milli sveitarfélaga innan sama landsvæðis en 32,9 einstaklingar af 

hverjum 1.000 íbúa fluttu á milli landsvæða. 
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5.5 Menntun 
 

Aðgengi almennings að menntun er mikilvægt á öllum landsvæðum og spilar stóran þátt 

þegar kemur að búsetuvali fólks. Aðgengi að menntun á landsbyggðinni hefur tekið miklum 

framförum undanfarin ár, sér í lagi með tilkomu símenntunarstöðva, fjarnáms og stofnun 

nýrra háskóla. Ekki er þó einungis mikilvægt að byggja upp öflugt námsnet á svæðum utan 

höfuðborgarinnar, því samhliða námi þurfa störf  að vera í boði fyrir langskólagengið fólk til 

þess að menntun þeirra og sérþekking skili sér aftur til samfélagsins (Byggðastofnun, 2009). 

Árið 1997 voru 1490 einstaklingar á aldrinum 20-40 ára skráðir til háskólanáms á sjö 

landsvæðum utan höfuðborgarinnar. Það gera 0,5% þjóðarinnar á þeim tíma (Hagstofa 

Íslands, 2015-d). Séu þær tölur bornar saman við árið 2012 kemur í ljós aukning skráðra 

nemenda, en seinna árið voru 3952 einstaklingar á þessum aldri skráðir í nám, en það eru 

1,2% þjóðarinnar á þeim tíma (Hagstofa Íslands, 2015-e). Af þessu má skilja að menntun 

almennings utan höfuðborgar hefur eflst til muna á milli ára.  

 Karl Benediktsson (1999) bendir á að greiður aðgangur að menntun sé 

grundvallaratriði fyrir ungmenni og búferlaflutningar sem tengjast henni geti orsakað stór 

vandamál fyrir mörg byggðarlög á Íslandi. Ungt fólk í sveitum og litlum þéttbýliskjörnum 

þarf oft að flytja sig um set til að geta sótt sér þá menntun sem hugurinn girnist. Karl telur þó 

að þegar ungmenni flytji á framhaldsskólastigi sé sjaldnast um að ræða varanlegan 

brottflutning en öðru máli skipti þegar fólk fer í háskólanám. Þá sé meiri hætta á að tapa 

mannauð varanlega því einstaklingar sem flytji til Reykjavíkur eða jafnvel erlendis séu 

líklegir til að festa rætur þar og snúa ekki til baka að námi loknu.   

 Menntunarstig þjóðarinnar fer sífellt hækkandi og störfin í landinu eru orðin mun 

sérhæfðari en áður var. Vegna alþjóðavæðingar, þar sem nánast öll landamæri eru orðin opin, 

og alþjóðlegra samninga og efnahagssambanda getur sú kynslóð sem nú er að vaxa úr grasi 

flutt til hvaða lands sem er. Ef Ísland býður ekki upp á samkeppnishæfan markað í mennta- og 
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atvinnumálum og ungt fólk sér kosti sína vænlegri í öðrum löndum heims mun þróunin á 

höfuðborgarsvæðinu hugsanlega verða eins og sjávarþorpin úti á landi upplifðu þegar unga 

fólkið þar fluttist til höfuðborgarinnar vegna skorts á atvinnu í heimahögunum (Trausti 

Valsson, 2002). 

2.6 Heilbrigðisþjónusta 

  
Öflug heilbrigðisþjónusta er grunnstoð í hverju samfélagi og allir landsmenn eiga rétt á 

heilbrigðisþjónustu til að vernda líkamlegt, andlegt og félagslegt heilbrigði. Íslensk 

heilbrigðisþjónusta hefur tekið miklum framförum undanfarna áratugi. Ungbarnadauði á 

Íslandi er með þeim lægstu af aðildarríkjum OECD og lífslíkur manna hér á landi með þeim 

hæstu (Jórunn María Ólafsdóttir, 2009). Þó vissulega hafi miklar framfarir orðið á ýmsum 

sviðum er varða heilbrigði Íslendinga er víða pottur brotinn hvað varðar aðgengi allra 

landsmanna að heilbrigðisþjónustu. Ákvörðun heilbrigðisráðherra, Kristjáns Þórs Júlíussonar, 

um sameiningu Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða og Heilbrigðisstofnunar Patreksfjarðar hefur 

til dæmis verið harðlega gagnrýnd af Fjórðungssambandi Vestfirðinga (Smári Karlsson, 

2014). Á Vestfjörðum eru samgöngur erfiðar yfir vetrartímann og það ástand getur varað á 

allt að 9 mánuði á ári, og því heftir slík sameining verulega aðgengi íbúa þessa svæðis að 

læknisþjónustu (RÚV, 2014). Barnshafandi konur á Vestfjörðum hafa ekki komist í 

ómskoðun á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða síðan í nóvember 2014. Ástæðan er sú að 

ljósmóðir sem sinnir því verki hefur ekki komist vestur vegna veðurs og enginn starfsmaður 

er á svæðinu sem getur hlaupið í skarðið. Barnshafandi konur hafa þurft að fljúga suður til 

þess að komast í 20 vikna sónar með tilheyrandi tekju- og vinnutapi (Ingileif Friðriksdóttir, 

2015). Slíkur skortur á mikilvægri þjónustu og það óöryggi sem því fylgir fyrir barnshafandi 

konur getur haft þær afleiðingar í för með sér að ungt fólk á barneignaraldri fælist frá því að 

búa á Vestfjörðum.  

 Á dreifbýlum svæðum hér á landi þar sem engin heilbrigðisþjónusta er í þeirra næsta 
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nágrenni upplifa íbúar mun verri andlega og líkamlega heilsu en þeir sem búa við fjölbreytta 

flóru sérhæfðrar læknisþjónustu (Sigríður Haraldsdóttir, Unnur A. Valdimarsdóttir og 

Sigurður Guðmundsson, 2014). Íbúar höfuðborgarsvæðisins nota sérfræðiþjónustu utan 

sjúkrahúsa í mun meiri mæli en fólk á landsbyggðinni en þó er mismikill munur eftir 

sérgreinum. Sem dæmi má taka að geðlæknisþjónusta er tífalt meira notuð í Reykjavík en á 

landsbyggðinni, en heimsóknir til augnlækna eru svipaðar óháð búsetu (Dr. Ingi Rúnar 

Eðvarðsson,1998). 
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2.7 Markmið þessarar rannsóknar 
 

Markmið rannsóknarinnar er að fá úr því skorið hvernig nemendur háskólanna beggja líta á 

byggðamál líðandi stundar. Eins og kemur fram hér að ofan er umræða gagnvart 

landsbyggðinni af ólíkum toga milli þeirra sem þar búa og íbúa höfuðborgarsvæðisins. 

Rannsakanda langaði því að fá háskólanemendur til að hugsa um hvernig þeir lítu á 

umræðuna, og bjóst við því að nemendur teldu umræðuna almennt neikvæða. Ástæða þess er 

sú að orðræðan gagnvart íbúum landsbyggðarinnar er oft af neikvæðum toga og íbúar þar hafa 

í gegnum tíðina hlotið misjafnar nafngiftir sem enn heyrast á hinum ýmsu vettvöngum. Sama 

máli gildir um fréttaflutning sem hefur oft  mikil áhrif á skoðanamyndun almennings. Hvernig 

fjölmiðlar haga sínum fréttaflutningi getur haft teljandi áhrif á hvernig skoðun manna í 

landinu er gagnvart tillögum sem varða aðgerðir og uppbyggingu á landsbyggðinni. Hér bjóst 

rannsakandi við að nemendur Háskólans á Akureyri (HA) yrðu neikvæðari í svörum en 

nemendur Háskóla Íslands (HÍ). Nemendur HA eiga flestir heima á landsbyggðinni eða eiga 

fjölskyldu þar og því gerði rannsakandi ráð fyrir því að þeir tækju bæði meira eftir 

fréttaflutningi um málefni þess svæðis og tækju neikvæðan fréttaflutning meira til sín en 

nemendur HÍ. 

  Ljóst er að dreifing opinberra starfa hérlendis er verulega ójöfn og byggðaaðgerðir 

hafa oft miðast að því að leiðrétta þann ójöfnuð. Umræða um flutning Fiskistofu hefur verið 

fyrirferðarmikil í þjóðfélaginu og rannsakanda lék forvitni á að kanna hvernig afstaða 

háskólanemenda væri til málsins, en einnig almennt til flutnings opinberra stofnana til 

landsbyggðarinnar. Rannsakandi bjóst við að viðhorf til flutnings Fiskistofu yrðu almennt 

neikvæð hjá nemendum beggja skóla vegna þess að umræða og fréttaflutningur eru á þann 

hátt. Rannsakandi getur ekki gert sér í hugarlund hvaða niðurstöður koma í ljós í spurningu 

varðandi flutning stofnana almennt frá höfuðborgarsvæði til landsbyggðarinnar. 

 Vegasamgöngur á Vestfjörðum hafa verið óásættanlegar lengi og hefta verulega 
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aðgengi íbúa þar að heilbrigðisþjónustu. Vandinn er vissulega alvarlegur en rannsakandi vildi 

athuga hve alvarlegum augum nemendur litu hann. Ekki er ósennilegt að nemendur HA svari 

af meiri festu hér vegna tengingar við landsbyggðina, en vegna fréttaflutnings af ástandi vega 

á Vestfjörðum þá gerir rannsakandi ráð fyrir að nemendur séu samróma um mikilvægi 

samgöngubóta á svæðinu. Að auki vildi rannsakandi athuga viðhorf nemenda gagnvart 

breikkun Hvalfjarðarganga. Þær framkvæmdir hafa ekki verið mikið í umræðunni en heyrast 

þó annað slagið. Sú framkvæmd liggur nær höfuðborgarsvæðinu og vildi rannsakandi athuga 

hvort nemendum þætti hún aðkallandi. Rannsakandi bjóst frekar við að nemendur HÍ yrðu 

hlynntari framkvæmdinni en nemendur HA vegna nálægðar sinnar við höfuðborgarsvæðið.  

   

 Leitað verður svara við fjórum rannsóknarspurningum ,,Er munur á viðhorfum 

nemenda Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri til almennrar umræðu gagnvart 

landsbyggð? Er viðhorfsmunur milli nemenda skólanna gagnvart fréttaflutningi af 

landsbyggð? Er viðhorfsmunur milli skóla varðandi flutningi opinberra stofnana frá 

höfuðborgarsvæðinu til landsbyggðar? Er munur á viðhorfum nemenda skólanna gagnvart 

stofnun opinberrar þjónustu á landsbyggð? 
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3. Aðferðir og gögn 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf nemenda til málefna sem tengjast byggðum 

landsins. Settur var upp spurningalisti með 23 lokuðum spurningum sem margar tóku mið af 

málefnum sem hafa verið áberandi í umræðunni hérlendis. Tvær opnar spurningar voru í lok 

listans sem gerðu svarendum kleift að tjá sig með sínum eigin orðum. 

 Þessi rannsókn er lýsandi samanburðarrannsókn (e. descriptive comparative design). 

Slíkar rannsóknir eru við hæfi þegar skoða á mun á milli tveggja eða fleiri hópa og margar 

félagsfræðilegar rannsóknir eru af þessu tagi. Mælingar eru gerðar einu sinni á hópunum og 

munur á milli þeirra er athugaður með notkun margs konar breyta. Þetta rannsóknarsnið skýrir 

þó ekki hver sé orsök mismunarinssem greinist á milli hópanna, heldur aðeins hvort munur sé 

til staðar eða ekki (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 Sendur var rafrænn spurningalisti til nemenda Háskóla Íslands annars vegar og 

Háskólans á Akureyri hins vegar. Spurningalistar auðvelda rannsakendum að ná til víðtæks 

hóps svarenda með ódýrum hætti, sér í lagi þegar þeir eru sendir út rafrænt í gegnum 

netkönnun. Þegar spurningalistar eru sendir út á þennan hátt er ekki gert ráð fyrir því að 

rannsakandinn sé viðstaddur þegar spyrjendurnir svara og því sparar þetta verkfæri 

rannsakendum mikinn tíma. Nafnlausa spurningalista er ekki hægt að rekja til svarandans og 

því má ætla að þeir séu óhræddari við að fylgja sinni eigin sannfæringu þegar þeir fá að svara 

á þann hátt (Munn og Drever, 2014). Svarhlutfall rafrænna spurningalista er misjafnt. Það fer 

eftir því hversu aðgengilegur listinn er fyrir svarendur og hversu sérhæfður hópurinn er sem 

rannsakandi vill fá upplýsingar frá. Einnig skiptir máli hversu góð kynning könnunarinnar er  

og að leiðbeiningar séu fullnægjandi (Félagsvísindastofnun, 2014). 

 Til þess að vinna úr þeim upplýsingum sem fást úr spurningalistanum verður stuðst 

við megindlega aðferðarfræði og úrvinnsla gagna fer fram í tölfræðiforritinu SPSS og Excel 
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tölvureikni. Framkvæmd voru kí-kvaðrat próf og miðað við 95% öryggismörk. Niðurstöður 

voru greindar út frá krosstöflum og tíðnitöflum. Allar spurningar voru greindar eftir skólum, 

en einnig eftir uppeldisstað og núverandi búsetu nemenda. 

 Spurningalistinn var gerður á Google Forms og vefslóðin send á netföng nemenda. 

Upphafleg hugmynd rannsakanda var að láta þýðið ná til grunnnámsnemenda beggja skóla og 

afmarka úrtakið annars vegar við nemendur sem eru á 1. ári í stjórnmálafræði við Háskóla 

Íslands og bera svör þeirra saman við 1. árs nemendur í félagsvísindum við Háskólann á 

Akureyri. Til samanburðar áttu að vera svör þeirra sem eru á 3. ári í stjórnmálafræði við 

Háskóla Íslands og á 3. ári í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri.  

 Sú áætlun gekk ekki eftir því spurningalistinn var óvart sendur til allra 

grunnnámsnema Háskóla Íslands, alls 6945 talsins. Því var ákveðið að senda spurningalistann 

einnig til allra grunnnemenda Háskólans á Akureyri, 1379 talsins. Sá spurningalisti fór hins 

vegar til allra nemenda Háskólans á Akureyri, bæði á grunnnáms- og meistarastigi. Því var 

spurningalistinn alls sendur til 1703 nemenda innan Háskólans á Akureyri. Ekki er þó gert ráð 

fyrir því að meistaranemar hafi svarað könnuninni því ekki var boðið upp á svarmöguleika 

fyrir það námsstig. Því verður aðeins farið eftir fjölda þeirra sem skráðir eru til grunnnáms í 

Háskólanum á Akureyri. Samtals samanstóð úrtakið af 8324 nemendum, en bæði staðar- og 

fjarnemar beggja skóla fengu spurningalistann sendan. Alls bárust 990 svör og var því 

svarhlutfall samanlagt tæp 12%.  
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4. Bakgrunnsbreytur 
 

Áður en niðurstöður rannsóknarinnar koma fram verða bakgrunnsbreytur skoðaðar. Þær eru 

kyn, aldur, skóli, nám og hvaða ári í námi svarandi er á.  

4.1 Þátttaka kynja eftir skólum 

 

 

Mynd 1, þátttaka kynja eftir skólum 

Í Háskóla Íslands eru 8654 skráðir nemendur til grunnnáms, þar af eru 37,3% karlar og 62,7% 

konur (Háskóli Íslands, 2015). Í Háskólanum á Akureyri eru 1703 nemendur skráðir til náms, 

þarf af eru tæplega 79% konur og 21% karlar (Háskólinn á Akureyri, 2015). Þó vissulega séu 

fleiri konur skráðar til náms í báðum skólum er munurinn ekki jafn afgerandi og svörunin hér 

sýnir.  

Á mynd 1 kemur fram skipting svarenda eftir kynjum og hvert hlutfallið var eftir skólum. Hjá 

Háskóla Íslands voru tæplega 80% svarenda konur, en 20% karlar. Hjá Háskólanum á 

Akureyri voru tæplega 84% svarenda konur, en 16% karlar.  Ef kynin eru skoðuð út frá 

heildartölu allra sem boðin var þátttaka þá líta tölurnar öðruvísi út. Af 6945 nemendum 

Háskóla Íslands sem boðin var þátttaka í könnuninni tóku 5,5% kvenna þátt en 1,4% karla. Af 
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1379 nemendum Háskólans á Akureyri sem boðin var þátttaka tóku 30,5% kvenna þátt en 

5,8% karla.  

4.2 Aldursdreifing svarenda 
 

 

Mynd 2, aldursdreifing svarenda 

Á mynd 2 sést hvernig svarendur skólanna skiptast eftir aldri. Hjá HA eru 46% svarenda 30 

ára og eldri en 54% nemenda sem svöruðu hjá HÍ eru 19-24 ára. Þetta er merkileg skipting en 

útskýringin gæti verið sú að mikið er af eldri nemendum í HA vegna fjarnámsins sem skólinn 

býður upp á. Nemendur á aldrinum 25-30 ára skiptast nokkuð jafnt eftir skólum, eða 27% hjá 

HA en 23% hjá HÍ. 
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4.3 Fjöldi svarenda eftir skólum 
 

 

Mynd 3, fjöldi svarenda eftir skólum 

 Á mynd 3 sést hvernig svörin skiptust eftir skólum og eru þau nánast hnífjöfn. Af nemendum 

Háskóla Íslands sem boðin var þátttaka svöruðu 488 talsins eða 7%. Af nemendum Háskólans 

á Akureyri sem boðin var þátttaka svöruðu 502 eða 36%. Þegar höfundur fór að grennslast 

fyrir um ástæður dræmrar þátttöku nemenda Háskóla Íslands fengust þau svör að mikill 

ágangur væri á nemendur skólans að svara ýmsum könnunum og margir hverjir hættir að taka 

þátt í þeim (Kristín Jónasdóttir, 2015). Einnig má ætla að fólk svari síður könnunum ef það 

hefur ekki áhuga á málefninu. Ætla má af þessari þátttöku að færri nemendur HÍ hafi áhuga á 

byggðamálum og það skýri að einhverju leyti svörunina. 
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4.4 Búseta nemenda eftir skólum 
 

 

Mynd 4, búseta nemenda eftir skólum 

Á mynd 4 er búseta nemenda beggja skóla greind. Hér sést að langflestir svarenda úr Háskóla 

Íslands eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 80%. Einnig eru 11% í nágrenni þess, á 

Suðurnesjum, í Kjós, Borgarfjarðar- eða Árnessýslu. 7% svarenda sögðust búa annars staðar á 

landinu, 1% á Akureyri eða annars staðar í Eyjafirði og 1% erlendis. Nemendur Háskólans á 

Akureyri búa flestir á Akureyri eða annars staðar í Eyjafirði, samtals 46%, og 20% sögðust 

búa annars staðar á landinu. Önnur 20% búa á höfuðborgarsvæðinu, 13% á Suðurnesjum, í 

Kjós, Borgarfjarðar- eða Árnessýslu og 3% erlendis. Líklega má rekja þessa miklu dreifingu 

nemenda Háskólans á Akureyri um landið til fjarnámsins sem skólinn býður upp á. 
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4.5 Uppeldisstaður nemenda eftir skólum 
 

 

Mynd 5, uppeldisstaðir nemenda eftir skólum 

Á mynd 5 eru uppeldisstaðir nemenda greindir eftir skólum. Flestir nemendur Háskóla Íslands 

ólust upp á höfuðborgarsvæðinu, eða samtals 48%, og flestir nemendur Háskólans á Akureyri 

ólust upp á Norðurlandi, alls 36%.  

Sjá má að 15% svarenda sem ólust upp á Norðurland eru nemendur Háskóla Íslands og 25% 

svarenda sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu eru nemendur Háskólans á Akureyri. Þessar 

tölur sýna að þó nokkur fjöldi nemenda sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu kýs að sækja 

menntun sína til Háskólans á Akureyri, hugsanlega vegna sérstöðu hans í fjarnámi eða 

námsvali.   

Önnur landsvæði eru fremur jöfn á milli skólanna, en einna helst sker Austurland sig úr þar 

sem 10% svarenda Háskólans á Akureyri koma þaðan, en 5% svarenda Háskóla Íslands. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Höfuðborgarsvæði

Vesturland/Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland/Suðurnes

Erlendis

HÍ

HA



  

23 

 

5. Niðurstöður rannsóknar 
 

5.1 Viðhorf  nemenda til almennrar umræðu um landsbyggð  

Í rannsókninni var spurt um viðhorf nemenda til almennrar umræðu sem tengist 

landsbyggðinni og málefnum hennar. Spurningin var greind frá sjónarhóli nemenda í báðum 

skólum en einnig út frá uppeldisstað og núverandi búsetu nemendanna. 

 

Mynd 6, viðhorf nemenda til almennar umræðu eftir skólum og 

uppeldisstað 

Á mynd 6 skera nemendur HA sem ólust upp á Vesturlandi,Vestfjörðum og Austurlandi sig 

töluvert frá öðrum svarendum. Nemendur HA sem ólust upp á Vestfjörðum og Vesturlandi 

töldu í 64% tilvika að almenn umræða væri mjög eða frekar neikvæð, og 57% nemenda 

Háskóla Íslands (HÍ) voru sammála því. Nemendur HA sem ólust upp á Austurlandi svöruðu 

á sama hátt í 65% tilvika. Af nemendum HA sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu fannst hins 

vegar 31% umræðan vera mjög eða frekar neikvæð, en 24% nemenda HÍ. Þegar öll svör voru 

tekin saman sést að nemendur HA, óháð hvar þeir ólust upp, töldu flestir að almenn umræða 

væri frekar neikvæð, eða í 50% tilvika. Hjá nemendum í HÍ voru viðhorfin fremur jöfn, 32% 
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fannst umræðan frekar jákvæð og 37% fannst hún neikvæð. Bæði kí-kvaðrat prófin fyrir 

skólana voru marktæk, á þann hátt fyrir HA χ²=53,4(20), p<0,05 og χ²=59,1(20), p<0,05 fyrir 

HÍ 

 

 

Mynd 7, viðhorf nemenda til almennar umræðu eftir skólum og búsetu 

Á mynd 7 var spurningin flokkuð eftir skólum og því hvar nemendur búa í dag. Þar kom fram 

töluverður munur á nemendum HA sem búa á höfuðborgarsvæðinu og þeim sem búa á öðrum 

stöðum á landinu. Nemendur á höfuðborgarsvæðinu sögðu í 38% tilvika að umræðan væri 

frekar eða mjög neikvæð en, 74% nemenda í seinni hópnum fannst umræðan neikvæð. 

Nemendur HA, óháð búsetu, sögðu flestir að umræðan væri frekar eða mjög neikvæð, eða um 

46% allra svarenda. Tölfræðilega marktækur munur var á nemendum búsettum erlendis, þar 

sem 15% nemenda HA fannst umræðan neikvæð en 83% nemenda HÍ voru sama sinnis. 

Einnig kom í ljós marktækur munur milli skólanna þegar svör allra nemenda í garð 

neikvæðrar umræðu voru skoðuð, þar sem 46% af nemendum HA svöruðu á þann hátt en 34% 

nemenda í HÍ. Þegar litið var til allra nemeda HÍ sem svöruðu spurningunni, óháð núverandi 

búsetu, kom í ljós mjög jöfn skipting á jákvæðu eða neikvæðu viðhorfi til almennrar umræðu, 
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31% af svarendum fannst hún jákvæð en 34% neikvæð. Marktækur munur er á viðhorfum 

nemenda HA χ²=58,4(16), p<0,05 en próf fyrir nemendur HÍ kom út ómarktækt χ²=25,5(16), 

p>0,05.  

5.2 Viðhorf til fréttaflutnings um málefni landsbyggðar út frá uppeldisstað 

og búsetu 
 

Nemendur skólanna voru spurðir um viðhorf þeirra til almenns fréttaflutnings af málefnum 

sem varða landsbyggðina. Hér eru svör þeirra greind eftir uppeldisstað þeirra og hvar þeir búa 

í dag. 

 

Mynd 8, viðhorf til fréttaflutnings eftir skólum og uppeldisstað 

Á mynd 8 sést að nemendur beggja skóla sem ólust upp á Vestfjörðum eða Vestfjörðum voru 

nánast samróma um að almennur fréttaflutningur af landsbyggðinni væri frekar eða mjög 

neikvæður, í tilviki HA svöruðu 53% nemenda á þá leið, en 46% nemenda HÍ. Hér sást að 

almennt var munur á skólunum hvað varðar þetta málefni, og var afdráttarlaus munur á 

viðhorfum nemenda þeirra sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu. Nemendur HA sögðu í 65% 

tilvika að fréttaflutningur væri mjög eða frekar neikvæður en 24% af nemendum HÍ. Einnig 
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var mikill munur á nemendum sem ólust upp erlendis þar sem 6% nemenda HÍ fannst 

fréttaflutningur neikvæður en 39% nemenda HA. Við gerð kí-kvaðratprófs kom í ljós 

tölfræðilega marktækur munur á viðhorfum HÍ χ²=60,6(20), p<0,05 en ekki greindist 

marktækur munur hjá nemendum HA χ²=36,4(20), p>0,05. 

  

 

Mynd 9, viðhorf til fréttaflutnings eftir skólum og búsetu 

Á mynd 9 sést að nemendur HÍ falla undir flokkinn „annarsstaðar á landinu“ voru neikvæðari 

í garð fréttaflutnings en nemendur HA, þar sem 76% nemenda HÍ mæta 63% hjá nemendum 

HA. Þegar öll svör voru tekin saman, óháð því hvar nemendur búa, kemur hins vegar í ljós að 

45% nemenda HA fannst fréttaflutningur neikvæður en 35% nemenda HÍ fannst hann 

jákvæður. Við gerð kí-kvaðratprófs greindist ekki tölfræðilega marktækur munur hjá 

nemendum HÍ til málefnisins χ²=17,1(16), p>0,05 en hjá HA kom í ljós marktækur munur 

χ²=35,4(16), p<0,05. 
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5.3 Viðhorf nemenda til bættra vegasamgangna á Vestfjörðum  
 

Nemendur skólanna voru spurðir hve áríðandi þeim fyndist að bæta vegasamgöngur á 

Vestfjörðum. Hér eru svör þeirra greind eftir uppeldisstað þeirra og hvar þeir búa í dag. 

 

Mynd 10, viðhorf til bættra vegasamgangna á Vestfjörðum eftir skólum og 

uppeldisstað 

Spurt var um mikilvægi þess að bæta vegasamgöngur á Vestfjörðum og gefin dæmi um slíkar 

umbætur, til dæmis að byggja göng á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar sem myndi leiða til 

þess að norður- og suðursvæði Vestfjarða tengdust betur saman. Á mynd 10 sést nokkuð 

afgerandi afstaða hjá nemendum beggja skóla gagnvart mikilvægi þess að bæta vegina á 

Vestfjörðum. Þó var áhugaverður munur á milli nemenda sem ólust upp á Vesturlandi eða 

Vestfjörðum. Þannig svöruðu 93% þeirra nemenda við HA að mjög eða frekar áríðandi væri 

að bæta vegasamgöngur en 79% hjá nemendum HÍ. Nemendur sem ólust upp erlendis hafa 

minnst afgerandi svörun en 33% af nemendum HÍ sögðu að mjög eða frekar óáríðandi væri að 

bæta vegasamgöngur. Gert var kí-kvaðratpróf fyrir þessa spurningu og reyndist það 

tölfræðilega marktækt hjá HA χ²=45,7(20),p<0,05 og hjá HÍ χ²=46,3(20), p<0,05.  
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Mynd 11, viðhorf til bættra vegasamgangna á Vestfjörðum eftir skólum og 

búsetu 

Á mynd 11 eru viðhorf til bættra vegasamgangna greind eftir núverandi búsetu nemenda. 

Þegar prófuð var marktækni svara fyrir þessa spurningu kom í ljós tölfræðilega marktækur 

munur hjá svarendum beggja skóla, bæði þeirra sem svöruðu mjög eða frekar áríðandi og 

þeirra sem svöruðu mjög eða frekar óáríðandi. 75% af öllum svarendum HA sögðu að mjög 

eða frekar áríðandi væri að bæta vegasamgöngur en 3% að það væri frekar eða mjög áríðandi, 

á móti 67% allra svarenda í HÍ sem svöruðu á þann veg og 11% sem sögðu að það væri mjög 

eða frekar óáríðandi. Við gerð kí-kvaðratprófs kom í ljós tölfræðileg marktækni hjá HA 

χ²=30,5(16), p<0,05 en ekki hjá HÍ χ²=13,2(16), p>0,05. 
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5.4 Viðhorf nemenda til breikkunar Hvalfjarðarganga  
 

Nemendur skólanna voru spurðir álits á hversu áríðandi þeim finnst breikkun 

Hvalfjarðarganganna sem hefur verið rætt um af og til seinustu ár. Eins og áður eru svör 

þeirra greind út frá uppeldisstað og búsetu. 

 

Mynd 12, viðhorf til breikkun Hvalfjarðarganga eftir skólum og 

uppeldisstað 

Á mynd 12 voru viðhorf til breikkunar Hvalfjarðarganga borin saman við uppeldisstað 

nemenda. Hér voru nemendur frekar sammála um að óáríðandi sé að breikka göngin. Þeir sem 

eru helst fylgjandi því eru nemendur beggja skóla sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu, en á 

þann hátt svöruðu 36% nemenda HA og 30% nemenda HÍ. Nemendur sem ólust upp erlendis 

voru mótfallnastir slíkri framkvæmd, þar sem 61% þeirra svöruðu á þann hátt. Í kí-

kvaðratprófi kom hvorki marktækur munur í ljós hjá nemendum HA χ²=38,7(20), p>0,05 né 

hjá nemendum HÍ χ²=23,3(20), p>0,05. 
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Mynd 13, viðhorf til breikkunar Hvalfjarðarganga eftir skólum og búsetu 

Á mynd 13 voru viðhorfin gagnvart Hvalfjarðargöngum greind út frá búsetu nemenda og 

marktæknipróf leiddi í ljós að enginn tölfræðilegur marktækur munur var á milli svarhópanna 

tveggja. Það eina sem skar sig töluvert úr þessari dreifingu voru nemendur HÍ sem eru búsettir 

erlendis, en 83% af þeim sögðu að mjög eða frekar óáríðandi væri að breikka 

Hvalfjarðargöngin. Kí-kvaðratpróf var tölfræðilega marktækt hjá nemendum HA χ²=26,5(16), 

p<0,05 en ekki hjá HÍ χ²=17,1(16), p>0,05. 
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5.5 Viðhorf nemenda til flutnings Fiskistofu  
 

Umræðan um flutning Fiskistofu hefur verið áberandi í fréttaflutningi, sem og meðal 

almennings, undanfarin misseri. Nemendur voru spurðir um viðhorf sín gagnvart því máli.  

 

Mynd 14, viðhorf nemenda til flutnings Fiskistofu eftir skólum og 

uppeldisstað 

Á mynd 14 sjást viðhorf nemenda til flutnings Fiskistofu eftir því hvar þeir ólust upp. 

Nemendur HÍ sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu voru í 45% tilvika mjög eða frekar 

óhlynntir flutningi Fiskistofu og 7% fylgjandi honum. Nemendur HA á höfuðborgarsvæðinu 

voru í 26% tilvika mótfallnir flutningi en 23% voru fylgjandi. Nemendur HA sem ólust upp á 

Vesturlandi eða Vestfjörðum sögðu í 48% tilvika að þeir voru hlynntir flutningnum og 34% af 

nemendum HÍ svöruðu á sama hátt. Nemendur beggja skóla sem ólust upp á Norðurlandi voru 

mest fylgjandi flutningi Fiskistofu, en 53% nemenda HA svöruðu á þann hátt og 40% 

nemenda HÍ. Þegar litið var á svör skólanna óháð búsetu sást að nemendur HA voru álíka 

hlynntir flutningnum og nemendur HÍ voru á móti honum. Þannig svöruðu 39% nemenda HA 

með flutning en 34% nemenda HÍ á móti. Í kí-kvaðratprófi kom í ljós tölfræðilega marktækur 
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munur svara hjá nemendum HA χ²=70,2(20), p<0,05 og einnig hjá nemendum HÍ 

χ²=74,4(20), p<0,05. 

 

 

Mynd 15, viðhorf nemenda til flutning Fiskistofu eftir skólum og búsetu 

Á mynd 15 voru svör nemenda skoðuð út frá búsetu þeirra. Marktækur munur var á milli 

nemenda skólanna sem búsettir voru á Akureyri eða annarsstaðar í Eyjafirði. Þar svöruðu 7% 

nemenda HA að þeir væru óhlynntir en 50% nemenda HÍ á þessu svæði. Einnig var 

marktækur munur á báðum svarhópum, óháð búsetu, bæði þeim sem óhlynntir og hlynntir 

voru. Af nemendum HA voru 39% hlynntir en 19% af nemendum HÍ og af þeim sem voru 

óhlynntir voru 15% í HA en 34% í HÍ. Kí-kvaðratpróf leiddi í ljós tölfræðilega marktækan 

mun á svörum nemenda hjá HÍ χ²=30,9(16), p<0,05 og einnig hjá nemendum HA χ²=67,2(16), 

p<0,05. 
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5.6 Viðhorf til flutnings opinberra stofnana frá höfuðborg til landsbyggðar 
 

Hér voru nemendur spurðir hve hlynntir þeir væru því að flytja opinberar stofnanir af 

höfuðborgarsvæði til landsbyggðar. Hér var jafnframt útskýrt að um væri að ræða stofnanir 

sem hefðu verið starfandi á höfuðborgarsvæðinu frá upphafi, eins og á við um Fiskistofu. 

 

Mynd 16, viðhorf til flutnings opinberra stofnana eftir skólum og 

uppeldisstað 

Á mynd 16 sést skýrt að skólarnir voru almennt sammála um að flutningur opinberra stofnana 

til landsbyggðar væri af hinu góða. Þó mátti sjá að þeir nemendur sem ólust upp á 

landsbyggðinni voru hlynntari flutningi opinberra stofnana en nemendur af 

höfuðborgarsvæðinu. Nemendur HÍ sem ólust þar upp sögðu í 22% tilvika að þeir voru 

hlynntir flutningi en 46% af nemendum HA á sama svæði. Nemendur beggja skóla sem ólust 

upp á Vesturlandi eða Vestfjörðum svöruðu í 66% tilvika að þeir voru fylgjandi málefninu. 

Nemendur HA á Austurlandi voru mjög hlynntir flutningi opinberra stofnana og svöruðu á 

þann hátt í 77% tilvika, en  nemendur HÍ í 56% tilvika. Óháð uppeldisstað voru nemendur HA 

hlynntir flutningi í 62% tilvika en 43% af nemendum HÍ svöruðu á þann hátt. Kí-kvaðratpróf 
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leiddi í ljós tölfræðilega marktækan mun á svörum nemenda HA χ²=64,7(20), p<0,05 og 

einnig hjá nemendum HÍ χ²=118,7(20), p<0,05. 

5.7 Viðhorf til stofnunar opinberrar þjónustu á landsbyggð  
 

Í þessari spurningu voru nemendur beðnir um að svara hve hlynntir eða óhlynntir þeir væru 

stofnun opinberrar þjónustu á landsbyggðinni, og enn fremur var tekið fram að hér væri verið 

að meina upphaf stofnunarinnar en ekki flutning. 

 

Mynd 17, viðhorf nemenda til stofnunar opinberrar þjónustu eftir skólum 

og uppeldisstað 

 

Á mynd 17 sést afdráttarlaus samstaða milli nemenda um að stofnun opinberrar þjónustu á 

landsbyggð sé verulega jákvæð. Nemendur HÍ sem ólust upp á Norðurlandi höfðu hæsta 

svarhlutfallið varðandi þetta málefni, en  95 % þeirra sögðust vera mjög eða frekar hlynntir 

stofnun opinberrar þjónustu á landsbyggðinni en 71% nemenda af höfuðborgarsvæðinu voru 

sama sinnis. Nemendur HA af Austurlandi sögðu í 94% tilvika að þeir voru frekar eða mjög 

hlynntir og 84% nemenda HÍ voru sama sinnis. Svarhlutfall nemenda sem ólust upp á 

Suðurlandi eða Suðurnesjum var hnífjafnt og svöruðu 80% að þeir voru mjög eða frekar 
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fylgjandi málefninu. Nemendur beggja skóla sem ólust upp erlendis sögðu í um 60% tilvika 

að þeir voru hlynntir stofnun opinberrar þjónustu á landsbyggð. Við gerð kí-kvaðratprófs kom 

í ljós tölfræðilega marktækur munur hjá nemendum HÍ χ²=55,9(20), p<0,05 og einnig hjá HA 

χ²=62,1(20), p<0,05. 

5.8 Viðhorf nemenda til ríkisstjórnar og áherslu hennar á eflingu 

landsbyggðar 
 

Hér voru nemendur spurðir um viðhorf þeirra til ríkisstjórnarinnar og hvort hún leggi næga 

áherslu á að styrkja landsbyggðina og þá innviði sem þar eru. Svörunum er skipt á milli þeirra 

sem svöruðu á jákvæða og neikvæða vegu. 

 

Mynd 18, jákvæð svör nemenda um störf ríkisstjórnar 
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Mynd 19, neikvæð svör nemenda um störf ríkisstjórnar 

Á mynd 18 sjást svör þeirra nemenda sem fannst ríkisstjórn almennt leggja mjög mikla 

áherslu á styrkingu landsbyggðar og þeirra sem töldu að eitthvað hafi verið gert en ekki nóg. 

Á mynd 19 voru svör nemenda sem töldu að áherslunni á landsbyggðina væri ábótavant hjá 

ríkisstjórninni og svör þeirra voru mjög afgerandi í þessum samanburði. Nemendur á 

Vestfjörðum skoruðu hæst í báðum svarmöguleikum og voru skólarnir hnífjafnir í 

svarmöguleikanum „Nei, þarf að vera meiri“. Einnig skoruðu Vestfirðir hæst í 

svarmöguleikarnum „Nei, alls enga“, þar sem 30% svarenda HÍ svöruðu á þá vegu.  Í kí-

kvaðratprófi kom í ljós tölfræðilega marktækur munur á svörum nemenda HA χ²=53,2(16), 

p<0,05 en ekki kom slíkur munur í ljós hjá nemendum HÍ χ²=25,4(16), p>0,05. 
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5.9 Niðurstöður opinna spurninga 
 

Í lok spurningalistans voru nemendir beðnir að svara tveimur opnum spurningum. Sú fyrri var 

svohljóðandi: „Þegar þú hugsar um landsbyggðina, hvað dettur þér fyrst í hug?“ Svörin voru 

246 talsins og afar misjöfn. 147 einstaklingar töluðu á jákvæða vegu um landsbyggðina og 

mikil sveitarómantík einkenndi þau svör. Taldir voru upp þættir eins og kyrrð og friðsæld, 

falleg náttúra og samkennd milli manna. Neikvæð svör voru 63 og rauði þráðurinn í gegnum 

þau svör var einna helst slæmar samgöngur, atvinnuleysi og skortur á grunn- og opinberri 

þjónustu. Önnur svör voru hlutlaus og féllu því undir hvorugan hópinn. 

 Seinni spurningin var „Þegar þú hugsar um höfuðborgina, hvað dettur þér fyrst í 

hug?“ Henni svöruðu 246 einstaklingar og flest svörin sem voru á neikvæða vegu, eða alls 

155 talsins. Helstu þættir sem einkenndu þau svör voru stress, örtröð, mengun, fólk í kapp við 

tímann, bílaumferð og hávaði. Jákvæðu svörin voru 53 og voru það einna helst þættir eins og 

skemmtun, menning, allt til alls, atvinnutækifæri, nóg af þjónustu og fjölbreytni.  
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6. Umræður 
 

Eins og áður sagði var markmið rannsóknarinnar að skoða mun á viðhorfum nemenda við 

Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands til ýmissa málefna er varða byggðir landsins. 

Margar áhugaverðar niðurstöður fengust úr rannsókninni sem gefa góða innsýn í viðhorf 

nemenda. 

 Í spurningunni sem snerist að viðhorfi nemenda til almennrar umræðu varðandi 

landsbyggðina voru nemendur HA almennt ósáttari við umræðuna. Sú niðurstaða kom 

rannsakanda ekki á óvart. Margir nemendur HA búa á landsbyggðinni eða eiga rætur að rekja 

þangað, beint eða óbeint, og ætla má að þeir taki meira eftir neikvæðri umræðu sem þeir heyra 

um málefni landsbyggðarinnar. Burtséð frá því við hvaða skóla nemendur stunda nám, þá 

voru þeir sem ólust upp á Vesturlandi eða Vestfjörðum augljóslega óánægðastir með almenna 

umræðu. Í þessari spurningu var einkar áhugavert að yfirgæfandi meirihluti nemenda HÍ sem 

búsettir eru erlendis segir að umræðan sé frekar eða mjög neikvæð. Gaman væri að fá að vita 

ástæðu slíkrar svörunar hjá þeim.  

 Eins og kemur fram hér ofar er fréttaflutningur af málefnum landsbyggðar oft talinn 

heldur ósanngjarn, einna helst af þeim sem þar búa. Rannsókn Aðalbjarnar Sigurðssonar 

rennir stoðum undir það, því í henni kom í ljós að aðeins 38% frétta sem bárust af Austurlandi 

árið 2000 voru á jákvæðum nótum. Því var upplagt að spyrja nemendur skólanna hver viðhorf 

þeirra væru til fréttaflutnings. Svör nemenda HA eru heldur afdráttarlausari gagnvart 

neikvæðri umræðu en svör nemenda HÍ. Nemendur HA sem ólust upp á höfuðborgarsvæðinu, 

Vesturlandi eða Vestfjörðum, Austurlandi og Norðurlandi eiga allir hæstu svörunina hér hvað 

það varðar. Yfir heildina segja nemendur HÍ að fréttaflutningur sé frekar eða mjög jákvæður. 

Slíkar niðurstöður eru í takt við það sem rannsakandi lagði upp með í byrjun. Líklegra er að 

nemendur HA hafi sterk tengsl við byggðir landsins vegna búsetu sinnar þar eða í gegnum 
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fjölskyldu og vini og því má ætla að þeir séu beinskeyttari í svörum sínum en nemendur HÍ. 

Önnur ástæða fyrir ólíkri svörun hjá nemendum gæti verið það sem ráðherra Sigurður Ingi 

Jóhannsson bendir hér á að ofan. Hann segir að fréttaflutningur af landsbyggð sé 

Reykjavíkurmiðaður, og hugsanlegt er að viðhorf nemenda HÍ gagnvart fréttaflutningi séu 

einmitt litað af því. 

Vegasamgöngur á Vestfjörðum hafa lengi verið í miklum ólestri og visst aðgerðarleysi hefur 

ríkt gagnvart þessu stóra vandamáli sem íbúar þar lifa við. Í spurningu sem varðar þetta 

málefni var ánægjulegt að sjá samstöðu nemenda gagnvart vandanum. Um og yfir 70% 

nemenda beggja skóla studdu vegaumbætur og augljóst er að þeir átta sig á ástandinu sem 

ríkir í vegasamgöngum á Vestfjörðum og hafa afgerandi skoðun á hvað skuli gera, samgöngur 

á Vestfjörðum skuli bættar. Vegaumbætur á Vestfjörðum eru stórt hagsmunamál, sem varðar 

þó tiltölulega smáan hóp af nemendum skólanna beint. Svörin stafa því ekki af því að svo 

margir nemendur búi þar eða hafi alist þar upp, heldur af því hve raunverulegur vandinn er á 

Vestfjörðum og nemendur augljóslega meðvitaðir um hann. 

  Nemendur voru spurðir hve áríðandi þeim fyndist að breikka Hvalfjarðargöngin. Sú 

umfjöllun hefur skotið upp kollinum í fréttum undanfarin ár og eru skiptar skoðanir gagnvart 

henni. Nemendur HÍ sem ólust upp erlendis og á Vesturlandi eða Vestfjörðum eru 

mótfallnastir þeirri framkvæmd. Það er áhugavert því Hvalfjarðargöngin eru nálægt þeim 

byggðarlögum sem á Vesturlandi eru. Nemendur sem ólust þar upp þekkja líklega vel til á 

svæðinu og hugsanlegt er að þeir telji slíkar framkvæmdir tilgangslausar og að göngin sinni 

sínu hlutverki vel í núverandi ástandi.  

Nemendur voru einnig spurðir um viðhorf sín gagnvart flutningi Fiskistofu frá Hafnarfirði til 

Akureyrar. Þar má sjá að nemendur HA svara í 39% tilvika, að þeir séu hlynntir flutningi 

stofnunarinnar en aðeins 19% nemenda HÍ. Nemendur HA sem ólust upp á Vestfjörðum, 

Vesturlandi eða Norðurlandi eru mjög eða frekar hlynntir flutningi Fiskistofu. Nemendur HÍ 
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eru almennt óhlynntir því að stofnunin verði færð til Akureyrar. Sú niðurstaða kom 

rannsakanda ekki á óvart sé tekið mið af umræðunni um málið. Rannsakandi bjóst þó ekki við 

að nemendur HA væru eins fylgjandi flutningi Fiskistofu líkt og raun ber vitni.  

 Önnur spurning snerist að flutningi opinberra stofnana almennt frá höfuðborgarsvæði 

til landsbyggðar. Í þeim svörum kom annað hljóð í strokkinn hjá nemendum beggja skóla. Séu 

svörin hér borin saman við spurninguna um Fiskistofu sést veruleg breyting á viðhorfum. Yfir 

40% nemenda HÍ vilja flytja stofnanir frá höfuðborgarsvæðinu til landsbyggðar og rúmlega 

60% nemenda HA. Jákvæð svör við flutningi Fiskistofu voru mun færri. Því er nokkuð ljóst 

að hér hefur fréttaflutningur áhrif. Nemendur heyra og lesa gagnrýni fréttamiðla og óánægju 

starfsmanna með slíka tilhögun og því er flutningur þessarar stofnunar sem ber heitið 

Fiskistofa ekki rétta leiðin. Ef stofnunin ber hins vegar ekki ákveðið nafn, flutningur hennar 

hefur ekki fengið slæma útreið í miðlum landsins og engir óánægðir starfsmenn eru til staðar, 

þá virðist réttlætanlegt að færa hana frá höfuðborgarsvæði til landsbyggðar. Slíkt verður þó 

aldrei, því hver stofnun ber eitthvert nafn, það verða alltaf einhverjir óánægðir starfsmenn og 

fréttaflutningur, fari hann ekki úr þeim farveg sem hann er í dag, verður óvæginn.  

 Þegar kemur að spurningunni um stofnun opinberrar þjónustu á landsbyggðinni, þ.e. 

stofnun frá grunni en ekki flutning, kemur fram afdráttarlaus afstaða nemenda til þess 

málefnis. Hvergi í neinni annarri viðhorfsspurningu kemur jafn skýr skoðun nemenda í ljós. 

Nemendur beggja skóla eru mjög hlynntir því að opinber þjónusta sé stofnuð á landsbyggð og 

nær svarhlutfall um og yfir 80% hjá báðum skólum. Athyglisvert var að sjá að nemendur HÍ 

sem ólust upp á Vesturlandi eða Vestfjörðum, Norðurlandi og erlendis eru með hærra 

svarhlutfall en nemendur HA á sömu svæðum.  

 Grein Vífils Karlssonar og rannsókn Byggðastofnunar frá árinu 2015 greina báðar frá 

ójafnri dreifingu opinberra stöðugilda á landinu. Það hallar verulega á landsbyggðina í þeim 

efnum og hún hlýtur efnahagslegan skaða af þeirri ráðstöfun opinberra starfa sem ríkjandi er 
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nú um stundir. Nemendur skólanna eru almennt samþykkir því að opinberum störfum þurfi að 

fjölga á landsbyggðinni og vonandi er það sá farvegur sem myndast í framtíðinni. 

Rannsakanda lék forvitni á að vita hvaða viðhorf nemendur bæru í garð starfa ríkisstjórnar í 

þágu landsbyggðarinnar. Þeir voru spurðir hvort  þeim fyndist hún leggja nægja áherslu á að 

styrkja landsbyggðina og þá innviði sem þar væru. Séu svörin einfaldlega túlkuð eftir þeim 

sem svöruðu á neikvæða eða jákvæða vegu kemur fram skýr afstaða nemenda gagnvart 

ríkisstjórninni í þessu máli. Af niðurstöðum má ráða að almennt séu nemendur háskólanna 

tveggja samróma um að ríkisstjórnina skorti áherslur gagnvart málefnum landsbyggðar. 

Þannig svöruðu 60% nemenda HA og 50% nemenda HÍ. Þetta eru skýr skilaboð um að 

núverandi ríkisstjórn ætti að gera betur til að efla byggðir landsins.  

Fjórar rannsóknarspurningar voru settar fram í byrjun ritgerðar og hér skal þeim svarað.   

Er munur á viðhorfum nemenda úr Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri til almennrar 

umræðu gagnvart landsbyggð? Þegar gögn eru skoðuð varðandi þessa spurningu sést að 

munur er á milli nemenda skólanna. Sé bæði litið til uppeldisstaðar og núverandi búsetu 

nemenda Háskólans á Akureyri kemur í ljós að þeir segja oftar að umræðan sé frekar eða 

mjög neikvæð. 

 Er viðhorfsmunur milli nemenda skólanna gagnvart fréttaflutningi af landsbyggð? Sé litið á 

niðurstöður út frá uppeldisstað og núverandi búsetu kemur í ljós að  nemendur Háskólans á 

Akureyri hafa hærri svörun en nemendur Háskóla Íslands gagnvart neikvæðum fréttaflutningi 

af málefnum landsbyggðar. Því er munur á milli skólanna varðandi málefnið. 

Er viðhorfsmunur milli skóla varðandi flutning opinberra stofnana frá höfuðborgarsvæðinu 

til landsbyggðar? Báðir skólar eru fylgjandi flutningi opinberra stofnana frá 

höfuðborgarsvæði til landsbyggðar. Þó greinist munur á viðhorfum nemenda séu niðurstöður 
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skoðaðar út frá uppeldisstað og núverandi búsetu þeirra. Nemendur Háskólans á Akureyri eru 

hlynntari því að flytja stofnanir til landsbyggðarinnar. 

Er munur á viðhorfum nemenda skólanna gagnvart stofnun opinberrar þjónustu á 

landsbyggð? Hér er enginn munur sem vert er að nefna á milli nemenda skólanna. Í kringum 

80% úr báðum hópum segjast frekar eða mjög hlynnt stofnun opinberrar þjónustu frá grunni á 

landsbyggðinni. 

7. Lokaorð 
 

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið framkvæmd áðurn en vonandi verða á komandi árum 

gerðar fleiri rannsóknir sem leggja áherslu á að efla vitund ungmenna gagnvart byggðamálum 

og leita viðhorfa til þróunar byggðamála hérlendis. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa 

notagildi fyrir byggðafræði á Íslandi og gætu leitt til þess að fræðimenn á þessu sviði fái 

hugmyndir að frekari rannsóknum sem gefa innsýn í hugsunarhátt ungmenna á Íslandi 

gagnvart byggðamálum. Þannig má hugsanlega spá fyrir þróun byggðamála í komandi 

framtíð. 

 Rannsókn þessi er ekki gallalaus og ber merki þess að höfundur er reynslulítill þegar 

kemur að slíku verki. Sem dæmi má nefna að spurning sem höfundur hélt mikið upp á, sem 

hljóðaði svo „Hvað af málefnum landsbyggðarinnar finnst þér að núverandi ríkisstjórn megi 

leggja meiri fjárveitingu í og áherslu á til umbóta?“ var ónothæf vegna þess að enginn 

svarmöguleiki var fyrir þá sem ekki styðja byggðaaðgerðir. Þrátt fyrir ákveðna hnökra komu 

margar áhugaverðar niðurstöður úr spurningunum og með því var takmarki höfundar náð.  

 Áhugaverðast þótti höfundi að sjá að samstaða nemenda í margvíslegum málefnum 

var allajafna mikil. Í spurningunni um almenna umræðu og fréttaflutning eru nemendur til 

dæmis sammála um að slíkt er oftast neikvætt. Eins eru þeir að mestu sammála um að 
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mikilvægt er að stofna opinbera þjónustu á landsbyggð og stuðla þar með að dreifingu 

opinberra starfa um landið allt. Eins og kemur fram hér að ofan er nóg af neikvæðni í 

samfélaginu gagnvart landsbyggðinni og fólkinu sem þar býr. Í svörum við opnu 

spurningunni um landsbyggðina má finna keim af slíkri orðræðu orðræðu, þar sem tveir 

svarendur töluðu um „sveitalubba“ og „landsbyggðarpakk“. Það verða alltaf svartir sauðir í 

hverri hjörð, en mestu máli skiptir að koma orðræðunni upp á hærri pall og miðað við 

niðurstöður hér þá eru flestir nemendur sammála því.  

 Margir af brautskráðum nemendum skólanna munu sinna ábyrgðarmiklum stöðum í 

samfélaginu og því er góðs viti að samstaða ríki um mikilvægi þess að halda áfram að efla 

byggðir landsins í komandi framtíð. Það er í hag landsmanna allra að eiga blómlega en ekki 

síður kröftuga landsbyggð, því öll erum við hluti af sömu heildinni og með samstöðu eru allir 

vegir færir. 
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Viðauki 
 

Viðhorf nemenda HA og HÍ til málefna er varða landsbyggðina 

 
Ertu karl eða kona? 

Karl  

Kona  
 

Hve gömul/gamall ert þú?  

19-24 ára  

25-30 ára  

Eldri en 30 ára  
 

Í hvaða skóla stundar þú nám? 

Háskóli Íslands  

Háskólinn á Akureyri  
 

Við hvaða deild stundar þú nám þitt?  

Stjórnmálafræðideild HÍ 

Félags- og mannvísindadeild HÍ 

o Hugvísindadeild HA  

o Annað HÍ 

o Annað HA 

 
 

Á hvaða ári ert þú í BA-námi? 

Ég er á 1. ári  

Ég er á 2. ári  

Ég er á 3. ári  

o Ég er á 4. ári 
 

Hvar áttu heima? 

Höfuðborgarsvæðinu  

Suðurnesjum, Kjós, Borgarfjarðarsýslu eða Árnessýslu  

Akureyri eða annarsstaðar í Eyjarfirði  

Annarsstaðar á landinu  

Erlendis  
 

Hvar ólstu upp? 

Höfuðborgarsvæðinu  

Vesturlandi  
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Vestfjörðum  

Norðurlandi Vestra  

Norðurlandi Eystra  

Austfjörðum  

Austurlandi  

Suðurlandi  

Suðurnesjum  

Erlendis  
 

Gætir þú hugsað þér að búa á eftirtöldum svæðum í framtíðinni? 

 
Alls ekki Helst ekki Kannski Gjarnan 

Höfuðborgarsvæðið 
    

Suðurnesjum, Kjós, 
Borgarfjarðarsýslu 

eða Árnessýslu 
    

Akureyri eða 
annarsstaðar í 

Eyjafirði 
    

Annarsstaðar á 
landinu     

Erlendis  
    

 

Hvernig finnst þér umræða almennings almennt vera gagnvart málefnum landsbyggðar? 

Mjög jákvæð  

Frekar jákvæð  

Veit ekki  

Frekar neikvæð  

Mjög neikvæð  
 

Hvað finnst þér um almennan fréttaflutning sem tengist málefnum landsbyggðar? 

Mjög jákvæður  

Frekar jákvæður  

Veit ekki  

Frekar neikvæður  

Mjög neikvæður  
 

Finnst þér að ríkisstjórnir leggi almennt næga áherslu á að efla landsbyggðina og þá 
innviði sem þar eru? 

Já, mjög mikla  

Já, en ekki nóg  

Veit ekki  

Nei, þarf að vera meiri  
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Nei, alls enga  
 
 

Hvað af málefnum landsbyggðinnar finnst þér að núverandi ríksstjórn megi leggja meiri 
fjárveitingu og áherslu á til umbóta? 
Vinsamlega veljið þann þátt sem ykkur þykir mikilvægastur. 

Heilbrigðismál  

Samgöngur/vegakerfið  

Menntun  

Atvinnumál  

Húsnæðismál  

Opinber stjórsýsla  

Hef ekki skoðun  

Annað, þá hvað?  

Other:  
 

Getur þú hugsað þér að eignast frístundahúsnæði á landsbyggðinni í framtíðinni? 

Já  

Nei  

Veit ekki  

Á nú þegar frístundarhúsnæði á landsbyggð  
 

Hve áríðandi finnst þér að bæta vegasamgöngur á Vestfjörðum?  
T.d. með því að byggja göng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar sem myndi tengja norðursvæði og 
suðursvæði Vestfjarða betur saman. 

Mjög áríðandi  

Frekar áríðandi  

Hvorki né  

Frekar óáríðandi  

Mjög óáríðandi  
 

Hve áríðandi finnst þér breikkun Hvalfjarðarganganna? 
Þ.e. að gerð verði tvöföld akgrein í báðar akstursáttir ganganna. 

Mjög áríðandi  

Frekar áríðandi  

Hvorki né  

Frekar óáríðandi  

Mjög óáríðandi  
 

Hversu hlynnt/ur ert þú flutningi Fiskistofu frá Hafnarfirði til Akureyrar? 

Mjög hlynnt/ur  
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Frekar hlynnt/ur  

Hvorki né  

Frekar óhlynnt/ur  

Mjög óhlynnt/ur  
 

Ertu hlynnt/ur því að flytja opinberar stofnanir frá höfuðborgarsvæði til landsbyggðar? 

Ég er hlynnt/ur því  

Ég er frekar hlynntur því  

Hvorki né  

Ég er frekar óhlynnt/ur því  

Ég er óhlynnt/ur því  
 

Ertu hlynnt/ur stofnun opinberrar þjónustu á landsbyggðinni?  
Þ.e. frá upphafi stofnunar en ekki flutning hennar. 

Ég er hlynnt/ur því  

Ég er frekar hlynnt/ur því  

Hvorki né  

Ég er frekar óhlynnt/ur því  

Ég er óhlynnt/ur því  
 
 

Þegar þú hugsar um landsbyggðina, hvað dettur þér fyrst í hug? 
Vinsamlega skrifið svör ykkar.  

 
 

Þegar þú hugsar um höfuðborgina, hvað dettur þér fyrst í hug? 
Vinsamlega skrifið svör ykkar. 

 
 

 


