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Útdráttur 

Orsakir búferlaflutninga úr dreifbýli í þéttbýli er viðfangsefni sem hefur talsvert verið 

rannsakað í gegnum árin. Þegar hefur verið birt ógrynni af rannsóknum á viðfangsefninu þar 

sem orsök og áhrif að baki slíkra flutninga hafa verið kortlögð. Að einhverju marki hefur 

tekist að setja saman talsvert skýra mynd af því hvaða þættir það eru sem valda því að fólkí 

dreifbýli yfirgefur heimabyggð sína til  að búa á stærri þéttbýlisstöðum. Það virðist þó vera 

glompa í fræðunum því fram til þessa hafa tengsl milli makavals og búsetu lítið sem ekkert 

verið rannsökuð. Makaval hefur talsvert verið rannsakað en ekki hefur verið gerð tilraun til að 

skoða hvort makaval geti verið einn þeirra þátta sem hefur áhrif á framtíðarbúsetu. 

 Í smærri samfélögum er hjónabandsmarkaðurinn talsvert minni og hafa þeir sem þar 

búa því ekki úr jafn miklu að velja þegar kemur að makavali. Mikil tengsl, fjölskyldubönd og 

fámenni spila líklega stærsta hlutverkið í því samhengi. Í leit sinni að maka er hugsanlegt að 

fólk  fari og finni sér maka utan sinnar heimabyggðar sem getur leitt af sér eitt af tvennu, 1) 

Maki viðkomandi flytur með honum í heimabyggð einstaklingsins eða 2) Viðkomandi aðili 

yfirgefur sína heimabyggð. Megin markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða áhrif það 

hefur á búsetu  fólks ef það finnur sér maka innan eða utan sinnar heimabyggðar.  

 Í rannsókninni verða sjávarþorp á austurhluta Íslands tekin sérstaklega fyrir og borin 

saman önnur svæði á Austurlandi auk þess sem gerður er samanburður á þeim við stærstu 

þéttbýliskjarna landsins,  Akureyri og höfuðborgarsvæðið. Við framkvæmd rannsóknarinnar 

er stuðst við gögn frá Hagstofu Íslands þar sem finna má upplýsingar um núverandi búsetu 

fólks sem fætt er  á tímabilinu 1971-1991 og búsetu við 10 ára aldur. Auk þess má finna 

upplýsingar um kyn, aldur, hjúskaparstöðu og búsetu maka við 10 ára aldur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að makaval hafi ýmiskonar áhrif á búsetu 

einstaklinga um allt land. Þeir sem búsettir eru í dreifbýli eru líklegri en  íbúar í þéttbýli til 

þess að yfirgefa sína heimabyggð og flytja á heimasvæði makans. Líkurnar á því að íbúar í 
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stóru þéttbýli flytji í heimabyggð makans í minna byggðarlagi eru mjög litlar. Finni fólk sér 

maka innan sinnar heimabyggðar eru hins vegar allar líkur á því að það haldi þar kyrru fyrir. 

Niðurstaðan er því sú að makaval utan heimabyggðar hefur neikvæðari áhrif á búsetu þeirra  

sem eru búsettir í dreifbýli  en þeirra sem eru búsettir í stóru þéttbýli.   

 

Lykilhugtök: Búseta, makaval, byggðafræði, búferlaflutningar, Austurland, dreifbýli. 
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Abstract 

The reasons for migration from rural areas to urban areas is an issue which has been studied 

considerably over the years. A wealth of studies has already been published where the causes 

and effects of such migration has been mapped out. A relatively clear picture has been drawn 

to some extent of the causes behind people in rural areas leaving their home areas for bigger 

urban places. Some pieces seem to be missing as the connection between choosing a spouse 

and where you choose to live has hardly been studied at all. The choice of a spouse has been 

studied to some extent but no attempt has been made to see if it might be one of the causes of 

where people choose to live permanently.  

The spousal market is much smaller in smaller communities and people there do not 

have the same scope to choose from. Close connections, family connections and a shortage of 

people probably play the biggest role there.  In search of a spouse people might go and find a 

spouse outside their local area which might lead to one of two things. The new spouse moves 

to the area or the individual in question leaves his area. The main purpose of this study is to 

look into the effects it has on people's residency if they find a spouse in their own local area 

or outside it.  

Small fishing villages in the eastern part of Iceland will be studied specifically in this 

study and compared to the biggest urban areas, Akureyri and the capitol area. Data from 

Statistics Iceland will be used for information on the present residency of people born in the 

period between 1971-1991 and their residency at the age of 10. Furthermore information on 

gender, age, marital status and spousal residency at the age of 10.  

The conclusions reached indicate that spousal choice has considerable effect on where 

people all over the country choose to live. Those living in rural areas are more likely than 

people in urban areas to leave their localities and move to the area where their spouses come 

from. The likelihood of people living in larger urban areas moving to their spouses'  home 
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areas are relatively small. Someone who finds a spouse in his own local area is most likely to 

stay put there. The conclusion is therefore that choosing a spouse from outside your home 

area has a more negative effect on the residency of those living in urban areas than those 

living in larger urban areas. 

 

Key words: Residency, spousal choice, rural development, migration, eastern part of 

Iceland, rural areas.  
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Formáli og þakkarorð 

Þegar ég hóf nám við háskólann á Akureyri hafði ég ekki hugmynd um hvert ég vildi stefna. 

Mér fannst námið áhugavert og spennandi og var tilbúin til að takast á við þessa nýju áskorun 

sem ég hafði fyrir tilviljun tekið að mér. Ég sá mjög fljótt að ég hafði ekki einungis valið 

réttan háskóla til þess að mæta þessari áskorun með heldur valdi ég líka nám sem hentaði mér 

að öllu leyti. Ritgerð þessi er er ekki einungis hluti af lokaári mínu í námi í félagsvísindum 

við Háskólann á Akureyri heldur einnig upphafið að því sem koma skal. Nám í félags-

vísindum hefur opnað bæði hug minn og hjarta því fram að þessu hafði ég ekki nokkra 

hugmynd um það hvar minn áhugi innan félagsvísindanna lægi nákvæmlega. Viðfangsefnið 

tengist mér á vissan hátt persónulega þar sem ég er Austfirðingur í húð, hár og hjarta. Þó má 

segja að viðfangsefnið tengist okkur öllum á einn eða annan hátt. 

Mig langar til að byrja á því að þakka Háskólanum á Akureyri kærlega fyrir 

framúrskarandi kennslu, aðstöðu og andrúmsloft sem gerði mér ekki einungis kleift að takast 

á við námið heldur gaf mér einnig kraft og áhuga til þess að halda áfram þegar mig langaði til 

þess að gefast upp. Auk þess vil ég þakka Guðjóni Haukssyni hjá Hagstofu Íslands fyrir 

þolinmæði sína og aðstoð við að fá þau gögn sem ég svo nauðsynlega þurfti til þess að þetta 

verkefni gæti orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, vinum og sérstaklega 

mínum bestu vinkonum fyrir trú sína á mér og ómetanlegan stuðning. Frænka mín, Nanna 

Gunnarsdóttir,  fær einnig mínar bestu þakkir fyrir sitt framlag og góða aðstoð á 

lokasprettinum. Sá sem á þó sérstakt lof skilið og mínar bestu þakkir er leiðbeinandi minn 

Þóroddur Bjarnason sem hefur veitt mér fleiri tækifæri en mig gat órað fyrir og fyrir að hafa 

ótrúlega mikla þolinmæði og trú á getu minni til að takast á við þau viðfangsefni sem hann fól 

mér. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem komu á einhvern hátt að uppsetningu eða 

yfirlestri þessa verkefnis. Öllu þessu fólki kann ég mínar bestu þakkir fyrir ómetanlegt 

framlag og stuðning.  
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1. Inngangur 

Fræðimenn um allan heim hafa rannsakað byggðaþróun og búferlaflutningar í þaula 

(Greenwood, 1985; Greenwood og Hunt, 2003; Kodrzycki, 2001; Þóroddur Bjarnason, 2011). 

Til þessa hefur byggðaþróun einkennst að töluverðu leyti af búferlaflutningum úr dreifbýli í 

þéttbýli (Drozdzewski, 2006; Vífill Karlsson og Kolfinna Jóhannesdóttir, 2010). Fólk sækist í 

auknum mæli eftir því að búa í námunda við stóra þéttbýlisstaði (Baum-Snow, 2007; 

Mitchell, 2004). Með því móti getur fólk haldið áfram að búa í smærri þéttbýlum en þarf ekki 

að ferðast langar vegalengdir til þess að sækja vinnu eða þjónustu í borgina (Mitchell, 2004). 

Að einhverju leyti hefur fólk þó líka í auknum mæli sóst eftir því að snúa baki við 

borgarsamfélögum og flytja frekar í dreifbýli (Mitchell, 2004). Flestir sem yfirgefa þéttbýli til 

að flytja í dreifbýli gera það í leit að betri lífsgæðum. Sumir yfirgefa borgina til að forðast 

mengun og glæpi. Í dreifbýli má líka gjarnan finna ódýrara og stærra húsnæði, stærri garða og 

opin svæði (Grimsrud, 2010).  

Meðal þess sem virðist eiga stóran þátt í því að fólk ákveður að yfirgefa sitt 

heimasvæði er meðal annars skortur á atvinnu- og menntunartækifærum á svæðinu og að fleiri 

tækifæri sé að finna annarsstaðar (Bjarnason og Thorlindsson, 2006; Drozdzewski, 2006; 

Jones, 1999; Stockdale, 2002). Þá eru konur eru líklegri en karlar til að flytja vegna 

menntunar en karlar eru líklegri til að flytja vegna atvinnu (Stockdale, 2002). Jafnframt hefur 

verið sýnt fram á að eftir því sem menntunarstig einstaklingsins hækkar er hann líklegri til 

þess að yfirgefa heimasvæði sitt og flytja í stærri þéttbýli (Kodrzycki, 2001). Konur eru 

almennt líklegri en karlar til að yfirgefa dreifbýli og flytja í þéttbýli (Dalström, 1996; 

Ravenstein, 1885; Stockdale, 2002; Vífill Karlsson og Kolfinna Jóhannesdóttir, 2010). Þá eru 

konur taldar hafa mest með búsetu fjölskyldunnar að segja (Sigurbjörg K. Ásgeirsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2016; Þóroddur Bjarnason, Ingi Rúnar Eðvarðsson, Ingólfur 

Arnarsson, Skúli Skúlason og Kolbrún Ósk Baldursdóttir, 2016).  
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 Í fyrri rannsóknum á viðfangsefninu hefur verið bent á að tengsl við fjölskyldu og vini 

geti skipt verulegu máli, bæði til þess að halda fólki í heimabyggð en einnig geti það leitt til 

þess að fólk sé líkegra til þess að flytja þangað sem það á fjölskyldu, vini eða tengsl 

(Stockdale, 2002). Þá er ungt fólk í meirihluta þeirra sem yfirgefa dreifbýlissvæði til að sækja 

sér menntun (Drozdzewski, 2006; Jones, 1999; Stockdale, 2002). Það flytji þá gjarnan í 

nágrenni við sína heimabyggð til að byrja með (Stockdale, 2002). Ungt fólk segir jafnframt að 

gerðar séu til þeirra væntingar um að þau yfirgefi heimabyggðina til þess að mennta sig og að 

um það ríki ákveðin sátt innan samfélagsins (Stockdale, 2002). Þá eru væntingar ungs fólks til 

þess að flytja einnig áhrifaþáttur í ákvörðun þeirra að yfirgefa heimabyggðina (Bjarnason, 

2014; Bjarnason og Thorlindsson, 2006). Þeir sem eru ekki innfæddir eru jafnframt líklegri til 

þess að ætla að yfirgefa byggðina (Drozdzewski, 2006). 

Það hefur hins vegar lítið sem ekkert verið rannsakað er hvort greina megi tengsl milli 

makavals og búsetu. Líklegt verið að teljast að greina megi tengsl á milli makavals og búsetu 

af tveimur megin ástæðum. Í fyrsta lagi að líkur á búferlaflutningum aukist verulega ef fólk 

finnur sér maka utan sinnar heimabyggðar. Í öðru lagi mætti telja að þeir sem  búsettir eru í 

smærri byggðum séu líklegri til þess að finna sér maka utan heimabyggðar en innan sökum 

þess að vegna smæðar samfélagsins sé úrvalið minna og þar megi finna mikil innbyrðis 

fjölskyldu- og vinatengsl. Fram til þessa hefur ekki hefur verið sýnt fram á hvort makaval hafi 

áhrif á það hversu líklegt fólk er til þess að halda kyrru fyrir á sínu heimasvæði eða yfirgefa 

það. Skortur er á rannsóknum á því hvaða áhrif makaval kann að hafa á framtíðarbúsetu ef 

fólk finnur sér maka utan síns heimasvæðis og hversu líklegt það er þá til þess að halda kyrru 

fyrir finni viðkomandi sér maka frá stóru þéttbýlissvæði.  

 Finni fólk sér maka utan sinnar heimabyggðar eru allar líkur á því að það yfirgefi 

hugsanlega sitt byggðarlag til þess að búa með maka sínum. Sé maki frá öðru heimasvæði 

munu hjónin eða parið koma til með að þurfa að velja á hvorum staðnum skal setjast að eða 
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jafnvel hvort þau finni sér allt annan stað til þess að setjast að á. Það er þó óljóst hvort konur 

séu líklegri en karlar til  að flytja á heimasvæði maka sökum atvinnu hans eða einhvers annars 

sem gæti haft áhrif á þessa ákvörðun. Jafnframt er óljóst hvort þeir sem búa í þéttbýli séu jafn 

líklegir og þeir sem búa í dreifbýli til þess að yfirgefa sitt heimasvæði finni þeir sér maka utan 

þess. 

 

2. Makaval í dreifbýli 

2.1. Almennt um makaval 

Fjölmargir ólíkir þættir geta vegið þungt þegar einstaklingurinn velur sér maka (Buss, 1989). 

Upphaf rannsókna á makavali má rekja til rannsóknar Reuben Hill árið 1945 sem setti fram 

átján persónueinkenni sem fólk leita eftir í fari maka (Schvaneveldt og Hubler, 2012). 

Einkennin voru meðal annars góð heilsa, að vera andlega stöðugur, hafa svipaðan bakgrunn, 

svipað menntunarstig, skírlífi (þ.e. að tilvonandi maki hafi ekki neina kynlífsreynslu) o.fl. 

(Buss, Shackelford, Krikpatrick og Larsen, 2001). Aðferðafræði Hill byggir á skala þar sem 

þessum átján persónueinkennum er raðað á skala frá núll til þrír og þrátt fyrir að langt sé um 

liðið þá er hún enn notuð við rannsóknir á makavali (Buss og félagar, 2001). Fyrri rannsóknir 

benda jafnframt til þess að sá aldur sem fólk telur vera ákjósanlegan aldur til þess að gifta sig 

fer hækkandi (Souza, Conroy-Beam og Buss, 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt að fólk velur sér ekki maka á tilviljunarkenndan hátt heldur að 

verulegu leyti út frá ákveðnum forsendum. Fólk er þannig mjög líklegt til að velja sér maka 

sem líkist því sjálfu að einhverju leyti (Buss, 1985). Í fyrri rannsóknum hefur komið í ljós að 

líkamlegir þættir geta vegið þungt þegar kemur að makavali. Þessir þættir geta meðal annars 

verið þyngd, hæð, aldur og útlit en þó er aldur talinn vera líklega sú forsenda sem vegur 

þyngst þeirra þegar kemur að makavali (Buss, 1985; Khallad, 2005). Auk þess getur 
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félagslegur bakgrunnur einnig haft áhrif á makaval og viðkomandi því líklegri til að velja sér 

maka sem á sér svipaðan bakgrunn, svo sem stétt, menntun og þjóðerni (Botwin, Buss og 

Shackelford, 1997). Einnig geta sameiginleg gildi eins og trú eða stjórnmálaskoðanir skipt 

miklu máli (Botwin og félagar, 1997). Fyrri rannsóknir benda til þess að sá aldur sem fólk 

telur vera ákjósanlegan aldur til þess að gifta sig fer hækkandi (Souza og félagar, 2016). 

Karlar og konur leitast eftir ólíkum eiginleikum í fari hugsanlegs maka (Buss, og 

félagar, 2001). Karlar eru líklegri en konur til þess að velja sér maka sem er yngri en þeir 

sjálfir (Schvaneveldt og Hubler, 2012; Souza og félagar, 2016; Khallad, 2005) en konur eru 

líklegri til þess að leggja áherslu á metnað, andlegan stöðugleika, þroska, trú, menntun og 

gáfur (Buss, 1985; Buss og félagar, 2001; Souza og félagar, 2016). Konur leitast í meiri mæli 

eftir því að hugsanlegur maki geti veitt þeim fjárhagslegt öryggi og sé metnaðargjarn (Buss og 

félagar, 2001; Khallad, 2005; Souza og félagar, 2016) og eru konur alla jafna líklegri heldur 

en karlar til  að velja sér maka sem er eldri en þær sjálfar (Khallad, 2005; Souza og félagar, 

2016). Karlar eru hins vegar líklegri til að leggja meiri áherslu á að konan sé aðlaðandi eða 

falleg (Buss, 1985; Buss 1989; Buss og félagar, 2001; Khallad, 2005; Souza og félagar, 

2016). Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum í Bandaríkjunum að karlar eru einnig líklegri 

en konur til að leita maka sem hefur litla eða enga kynlífsreynslu, kunni að elda og hugsa um 

heimili (Buss og félagar, 2001). Það er þó óljóst að hvaða marki þetta á við í samfélögum þar 

sem mikið jafnrétti ríkir þar sem nýlegri rannsóknir um allan heim benda til þess að karlar 

leggi sífellt minna upp úr skírlífi tilvonandi maka (Buss og félagar, 2001; Kamble, 

Shackelford, Pham og Buss, 2014; Souza og félagar, 2016). Mikilvægi þess að tilvonandi 

maki vilji eignast börn fer líka minnkandi (Souza og félagar, 2016). Bæði kynin virðast þó 

leggja jafn mikið upp úr ást og aðdráttarafli og telja þessa þætti þá mikilvægustu við makaval 

(Buss og félagar, 2001).  
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Sýnt hefur verið fram á það að fólk getur lagt mis mikið upp úr því eftir hverju það 

leitar í fari maka eftir því hvar það er búsett (Buss og félagar, 2001; Schvaneveldt og Hubler, 

2011). Í rannsókn Buss og félaga eru karlkynsnemar í fjórum ríkjum í Bandaríkjunum bornir 

saman til að sjá hvort greina megi ólíka svæðisbundna eiginleika sem karlmenn leita eftir í 

fari tilvonandi maka. Þar kom meðal annars fram að karlar í Texas lögðu meira upp úr skírlífi, 

góðum tekjum, félagslegri stöðu og svipuðum trúarbakgrunni heldur en karlar í öðrum 

fylkjum (Buss og félagar, 2001). 

Þrátt fyrir mikið umfang rannsókna á byggðaþróun, búsetumynstri, búferlaflutningum 

og makavali, virðist vera skortur á rannsóknum þar sem makaval fólks í dreifbýli og þéttbýli 

er skoðað sérstaklega. Schvaneveldt og Hubler birtu þó áhugaverða grein árið 2012 þar sem 

ólíkar forsendur til makavals fólks í þéttbýli og dreifbýli í Boliviu voru skoðaðar og bornar 

saman. Þar kom meðal annars í ljós að íbúar í dreifbýli voru íhaldssamari þegar kom að 

þáttum eins og fyrri hjónaböndum, kynþætti, stéttaskiptingu og áfengisdrykkju svo eitthvað sé 

nefnt. Íbúar í þéttbýli lögðu hins vegar meira upp úr því að tilvonandi maki sé heilsuhraustur 

og stríði ekki við vandamál tengd frjósemi (Schvaneveldt og Hubler, 2012).  

 

2.2. Staða kynjanna í dreifbýli 

Í vestrænum samfélögum virðast konur almennt standa verr en karlar sem hafa mun meira 

vald en jafnframt er búist við því að þeir taki að sér ábyrgðarstöðu (Little og Panelli, 2003). 

Konur taka hins vegar að sér að halda heimili, sjá um fjölskylduna, umönnun og afþreyingu, 

auk þess sem búist er við því að þær viðhaldi hefðbundnum gildum og venjum (Little og 

Panelli, 2003). Einnig hefur atvinnuþátttaka kvenna í dreifbýli verið minni en karla og með 

öðrum hætti (Little og Panelli, 2003; Velferðarráðuneytið, 2000). Því hefur jafnvel verið 

haldið fram að þéttbýli sé kvenlægara og dreifbýli karllægara og því flytji konur í meira mæli 
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úr drefibýli í þéttbýli heldur en karlar (Dalström, 1996). Dalström nefnir jafnframt að skortur 

á tækifærum fyrir konur í þessum karllægu samfélögum sem finnast í dreifbýli hafi 

fráhrindandi áhrif á konurnar (Dalström, 1996). Þó hefur einnig verið sýnt fram að það að 

körlum þyki eðlilegt að taka þátt í heimilsstörfum, barnauppeldi og taki föðurhlutverkið 

alvarlega (Aure og Munkejord, 2016). Rannsókn Aure og Munkejord er mun nýlegri en 

Dalström eða um tuttugu árum yngri. 

 Íbúar í dreifbýli þurfa oft að ferðast um langan veg til að finna atvinnutækifæri við 

hæfi. Sýnt hefur verið fram á að samgönguvenjur karla og kvenna í dreifbýli eru með mjög 

ólíkum hætti (Andrea Hjálmsdóttir og Atli Hafþórsson, 2015). Þá hafa bættar samgöngur hafa 

haft jákvæði áhrif á bæði atvinnuþátttöku kvenna og karla í dreifbýli (Andrea Hjálmsdóttir og 

Atli Hafþórsson, 2015; Þóra Kristín Þórsdóttir og Kjartan Ólafsson, 2010). Konur séu ekki 

jafn hreyfanlegar þegar kemur að vinnu sökum þess að þær bera mun meiri ábyrgð á 

fjölskyldulífi og barnauppeldi heldur en karlar (Andrea Hjálmsdóttir og Atli Hafþórsson, 

2015; Dobbs, 2007).  

 Rannsóknir á sviði stöðu kynjanna í byggðafræði hafa verið gagnrýndar fyrir að snúa 

nánast eingöngu að stöðu og upplifun kvenna í dreifbýli (Ní Laoire, 2001). Ungar konur eru 

talsvert líklegri en ungir karlar til þess að sækja sér hærri menntun (Dalström, 1996; Þóroddur 

Bjarnason og félagar, 2016). Jafnframt eru þeir sem hafa hærra menntunarstig, gjarnan 

konurnar, líklegri til að flytja lengst í burtu af þeim sem fara. Þeir sem síðan hafa lægsta 

menntunarstigið, gjarnan karlar, verða eftir á sínu heimasvæði (Ní Laoire, 2001). 

Menntunarstig kvenna er þó einnig með ólíkum hætti eftir búsetu. Íslenskar konur í dreifbýli 

hafa lægra menntunarstig en konur á höfuðborgarsvæðinu (Velferðarráðuneytið, 2000). 	  
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2.3. Viðfangsefni rannsóknarinnar 

Megin markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort og þá með hvaða hætti makaval hefur 

áhrif á búsetu. Markmiðið er að komast að því hvort greina megi kynjamun á áhrifum 

makavals á búsetu en einnig hvort greina megi meiri eða minni áhrif eftir því hvort 

viðkomandi er búsettur í stóru þéttbýli eða í dreifbýli. Aðstæður fólks í smærri samfélögum 

geta verið misjafnar en alla jafna virðast tengsl innan smærri samfélaga vera umtalsvert nánari 

heldur en tengsl á stærri þéttbýlissvæðum. Í smærri samfélögum má yfirleitt finna 

umfangsmikil ættartengsl. Skortur á makavali hlýtur að vera meiri í smærri samfélögum en í 

stærri samfélögum þar sem töluvert fleiri búa. Það hefur óhjákvæmlega áhrif á búsetu annars 

aðilans sökum þess að í lang flestum tilfellum kjósa hjón eða pör að búa á sama staðnum. Í 

beinu framhaldi af fyrri rannsóknum á búferla- flutningum mætti því ætla að makinn sem 

kemur frá minni staðnum sé líklegri til þess að flytja á stærri staðinn en öfugt.  

 Með þessari rannsókn er ætlunin að skoða tengsl milli makavals og búsetu. Ýmsir 

þættir verða skoðaðir í því samhengi og lagt upp með að svara tveimur megin 

rannsóknarspurningum. Í fyrsta lagi að skoða hvort þeir sem finna sér maka í sinni 

heimabyggð séu líklegir til þess að vera um kyrrt í byggðarlaginu. Í öðru lagi að skoða 

mögulegan kynjamun og mun á stærð byggðar. Reynist það vera á rökum reist gæti það haft 

áhrif á búferlaflutninga frá smærri stöðum til stærri staða sökum þess að fólk búsett á smærri 

stöðum sé líklegra til að finna sér maka utan heimabyggðar. 

Í rannsókninni verða þorpin Djúpivogur, Breiðdalsvík og Vopnafjörður skoðuð 

sérstaklega og borin saman við önnur svæði á Austurlandi, Akureyri og höfuðborgarsvæðið. 

Þessi þrjú þorp eiga það sameiginlegt að vera af svipaðri stærð, eru öll staðsett á Austurlandi 

og eru sjálfstæð sveitarfélög. Við söfnun gagna fyrir rannsóknina var mikilvægt að hægt væri 

að skoða hvert byggðarlag fyrir sig svo hægt væri að greina áhrif makavals á búsetu íbúanna. 

Önnur sveitarfélög á Austurlandi hafa verið sameinuð og því eru ekki til gögn fyrir hvert og 
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eitt byggðarlag sérstaklega. Í þessari rannsókn verður því gerður samanburður á fyrrgreindum 

svæðum með það markmið að greina áhrif makavals á búsetu íbúanna þar.  

 

3. Sjávarbyggðir á Austurlandi 

3.1. Almennt um byggðaþróun á Íslandi 

Allt frá því við upphaf tuttugustu aldar hefur Íslendingum farið stöðugt fjölgandi og eð 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands er hægt að fá greinargóða mynd af þessari þróun. 

  

 Eins og sjá má á mynd 1 hér að ofan hefur íbúafjöldi á Íslandi meira en fjórfaldast frá  

upphafi tuttugustu aldar. Árið 1901 voru einstaklingar búsettir á Íslandi rúmlega 78 þúsund 

talsins. Síðan fjölgaði Íslendingum jafnt og þétt næstu áratugi og við síðustu aldamót, hundrað 

árum síðar, voru þeir orðnir rúmlega 279 þúsund. Á hundrað árum fjölgaði Íslendingum því 
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Mynd 1: Sýnir mannfjöldaþróun á Íslandi frá árinu 1901 til 2017. 
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um rúmlega tvö hundruð þúsund manns. Við upphaf árs 2017 voru Íslendingar svo orðnir 

rúmlega 338 þúsund talsins (Hagstofa Íslands, 2017a; 2017b). Lágspá Hagstofunnar spáir því 

að mannfjöldatölur á Íslandi muni halda áfram að hækka næstu árin og að innan áratugs eða 

árið 2026 muni Íslendingar vera orðnir fleiri en 350 þúsund (Hagstofa Íslands, 2017c). 

 

Líkt og sjá má á mynd 2 hefur íbúum höfuðborgarsvæðisins farið stöðugt fjölgandi 

undanfarna áratugi og telja íbúarnir í dag tæplega 217 þúsund manns. Á tæplega 50 árum 

hefur íbúafjöldi höfuðborgarsvæðisins tvöfaldast en þeir voru ekki nema rúmlega 106 þúsund 

árið 1970 (Hagstofa Íslands, 2017a; 2017b).  

Byggðaþróun á Íslandi einkenndist af búferlaflutningum af strjálbýlli svæðum sem 

gjarnan er kennt við landsbyggðina yfir á svæði sem hefur verið kennt við höfuðborgarsvæðið 

(Þóroddur Bjarnason, 2011). Sveitarfélögin umhverfis Reykjavík hafa undafarna áratugi 

stækkað hraðar en borgin sjálf (Þóroddur Bjarnason, 2011). Sveitarfélögin sem falla undir hatt 
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höfuðborgarsvæðisins eru sjö talsins en það eru Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnarnes, 

Garðabær, Hafnafjörður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.  

Sveitarfélag Árið 1980 Árið 2017 Hlutfallsleg aukning 

Reykjavík 83.766 123.246 47% 

Kópavogur 13.819 35.246 155% 

Seltjarnarnes 3.100 4.450 43% 

Garðabær 4.909 15.230 210% 

Hafnarfjörður 12.205 28.703 135% 

Mosfellsbær 2.928 9.783 234% 

Kjósarhreppur 201 220 9% 

Tafla 1: Íbúafjöldatölur sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu árin 1980 og 2017. 

 

Líkt og sjá má á töflu 1 hefur íbúum í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 

farið fjölgandi undafarna tæplega fjóra áratugi. Tölur Hagstofunnar gefa einnig glöggt til 

kynna að íbúum í sveitarfélögum umhverfis Reykjavík hefur farið hlutfallslega hraðar 

fjölgandi heldur en íbúum í sjálfri Reykjavík. Íbúum Mosfellsbæjar hefur fjölgað hvað mest 

hlutfallslega á þessu tímabili eða úr tæplega þrjú þúsund í tæplega tíu þúsund sem er fjölgun 

upp á 234 prósent. Á sama tíma fjölgaði íbúum Reykjavíkur um tæplega 40 þúsund sem er 

fjölgun upp á um 47 prósent (Hagstofa Íslands, 2017a; 2017b). Höfuðborgarsvæðið sjálft er 

því mjög áhugavert viðfangsefni þegar byggðaþróun á Íslandi er skoðuð. Við upphaf ársins 

2017 bjuggu um 338 þúsund manns á Íslandi, þar af tæplega 217 þúsund á 
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höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2017a). Aðrir landsmenn eða um það bil 119 þúsund 

manns dreifast síðan um landið (Hagstofa Íslands, 2017a).  

Í gegnum tíðina hefur íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað hlutfallslega mun hraðar 

en íbúum á landsbyggðinni (Þóroddur Bjarnason, 2011). Árið 1998 bjuggu tæplega 165 

þúsund manns á höfuðborgarsvæðinu. Síðan hefur íbúum á svæðinu fjölgað umtalsvert eða 

um 52 þúsund sem er um 32% aukning. Á sama tíma fjölgaði íbúum á landsbyggðinni um um 

það bil 13 þúsund manns sem er um 12% aukning en árið 1998 bjuggu þar um 108 þúsund 

manns (Hagstofa Íslands, 2017d). Þóroddur Bjarnason (2011) bendir á  að vöxtur 

höfuðborgarsvæðisins eigi sér enga hliðstæðu í íslenskri sögu. Þeirri mýtu hefur lengi verið 

haldið á lofti um að íbúum landsbyggðarinnar fari fækkandi, en þvert á móti fer íbúum á 

landsbyggðinni fjölgandi þrátt fyrir að íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgi töluvert hraðar 

(Þóroddur Bjarnason, 2011).  

 

3.2. Þróun sjávarbyggða  

Um aldir byggði íslenskt atvinnulíf á einungis tveimur atvinnugreinum og treystu þær að öllu 

leyti á auðlindirnar sem landið gaf. Þessar atvinnugreinar eru vitaskuld sjávarútvegur og 

landbúnaður og sökum nauðsynjar þess að vera í nálægð við auðlindina urðu til mörg lítil 

sjávarþorp víðsvegar með ströndum landsins. Með hugtakinu sjávarþorp er hér átt við þorp 

sem byggir tilveru sína að miklu leyti á afurðum sjávarútvegs og helsta atvinnugrein innan 

þorpsins byggir því á greinum sem tengjast sjávarútvegi. Í mörgum sjávarþorpum hér á landi 

hefur fólksfækkun verið viðvarandi og hafa mörg  þessara þorpa átt mörg erfitt uppdráttar 

vegna þeirra breytinga sem hafa átt sér stað innan sjávarútvegarins undanfarna áratugi 

(Þóroddur Bjarnason, 2012).  
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Sjávarútvegurinn hefur tekið miklum stakkaskiptum undafarin ár og má rekja þær 

breytingar að miklu leyti til áherslna í stjórnun í sjávarútveginum (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2016). Árið 1984 var tekið upp aflamarkskerfi sem markaði upphafið að miklum 

breytingum innan sjávarútvegarins hér á landi og árið 1990 var kerfinu breytt með þeim hætti 

að kvótinn varð eign einstaklingsins og þar með framseljanlegur. Skyndilega breyttist þessi 

eign þjóðarinnar í verðmæta einkaeign og í kjölfarið seldu margir kvótann sinn. Á nokkrum 

árum færðist fiskveiðikvótinn því hægt og rólega til færri og valdameiri einstaklinga eða 

fyrirtækja (Einar Eyþórsson, 1996; Gísli Pálsson og Agnar Helgason, 1996; Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2016; Benediktsson og Karlsdóttir, 2011). Í kjölfar kvótasölunnar voru mörg 

þeirra litlu sjávarútvegsfyrirtækja sem voru á markaðnum sameinuð eða keypt af stærri 

fyrirtækjum. Á árunum 2007-2008 héldu tíu sjávarútvegsfyrirtæki á landinu eignarhaldi af 

yfir 50% af kvótanum (Fjóla B. Jónsdóttir og Ögmundur Knútsson, 2009). Gríðarleg fækkun 

varð á sjávarútvegsfyrirtækjum á markaðnum hér á landi en á árunum 2003-2007 fækkaði 

þeim um 428 (Fjóla B. Jónsdóttir og Ögmundur Knútsson, 2009). Úr varð að sum 

sjávarútvegsfyrirtækin urðu mun sterkari en önnur og höfðu mikil völd sem leiddi af sér 

útilokun margra íbúa í sjávarþorpum frá sjávarútvegsmarkaðnum og má greina biturleika 

vegna þessa víða um land (Benediktsson og Karlsdóttir, 2011). Kvótakerfið hafi því orðið til 

þess að byggðarlög sátu eftir með engan kvóta, enga vinnu og verðlitlar eignir (Sigurbjörg K. 

Ásgeirsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2016). 

 

3.3. Þróun byggða á Austurlandi 

Byggðir á austurhluta landsins eru flestar sjávarþorp sem byggja lífsviðurværi sitt á 

sjávarútvegi. Á Austurlandi má finna byggðir af ýmsum stærðum sem eru nokkuð jafnt 

dreifðar yfir svæðið. Sveitarfélögin sem tilheyra Austurlandi eru sjö talsins og eru 

eftirfarandi: Djúpivogur, Breiðdalsvík, Fjarðabyggð, Fljótdalshérað, Seyðisfjörður, 
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Vopnafjörður og Borgarfjörður eystri. Fjarðabyggð samanstendur af fimm þéttbýliskjörnum 

sem voru sameinaðir eftir langan aðdraganda í eitt sveitarfélag árið 2006. Byggðakjarnarnir 

sem heyra nú undir Fjarðabyggð eru Stöðvafjörður, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður, 

Mjóifjörður, Eksifjörður og Neskaupsstaður. Fljótsdalshérað er sveitarfélag sem varð til árið 

2004 þegar Austur-Hérað, Norður-Hérað og Fellabær sameinuðust í eitt sveitarfélag. 

Fljótsdalshérað er stærsta sveitarfélag landsins að flatarmáli og það næst fjölmennasta á 

Austurlandi (Fljótsdalshérað, e.d.).   

Í Fjarðabyggð búa tæplega fimm þúsund manns en á Fljótsdalshéraði tæplega þrjú 

þúsund og fimmhundruð. Borgarfjarðarhreppur og Breiðdalshreppur skera sig úr með minnsta 

íbúafjölda á Austurlandi með undir tvö hundruð íbúa hvort um sig. Sveitarfélögin 

Seyðisfjörður, Vopnafjarðarhreppur og Djúpavogshreppur eru af svipaðri stærð með um 450-

650 íbúa hvert (Hagstofa Íslands, 2017). Breiðdalshreppur er eitt þeirra sveitarfélaga sem 

fellur undir verkefnið brothættar byggðir sem Byggðastofnun setti á stofn árið 2012. Með 

verkefninu er ætlunin að hjálpa og vernda byggðir sem hafa einkennst af viðvarandi 

fólksfækkun og erfiðum vinnumarkaði (Byggðastofnun, 2016). 
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Mynd 3: Íbúatölur í byggðakjörnum á Austurlandi árið 2017 

 

 

	   Mynd 3 sýnir að byggðakjarnar á Austurlandi eru af mjög ólíkum stærðum. Egilsstaðir 

er stærsti byggðakjarninn og jafnframt sá eini á Austurlandi með yfir tvö þúsund íbúa. 

Neskaupsstaður fylgir síðan á eftir með um fimmtán hundruð íbúa og svo Reyðarfjörður með 

um tólf hundruð íbúa. Aðrir byggðakjarnar á Austurlandi eru með undir eitt þúsund íbúa en 

íbúatölurnar í þeim eru allt frá 80 íbúar til 997 íbúar. Borgarfjörður eystri er minnsti 

byggðakjarninn í fjórðungnum með 80 íbúa og Breiðdalsvík sá næst minnsti með 130 íbúa 

(Hagstofa Íslands, 2017e).  

Þrátt fyrir að íbúafjöldi á Austurlandi hafi haldist nokkuð stöðugur á árunum 1998-

2016 gefa tölur Hagstofunnar til kynna að konum á Austurlandi fari fækkandi meðan körlum 

fer fjölgandi. Árið 1998 bjuggu 6422 karlar á Austurlandi og 6000 konur. Átján árum seinna 
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eða árið 2016 eru karlarnir orðnir 6558 en konurnar aðeins 5894 (Hagstofa Íslands, 2017a). 

Þessar tölur frá Hagstofunni eru alveg í takt við það að íbúum á landsbyggðinni fer fjölgandi. 

Þrátt fyrir að höfuðborgarsvæðið fari sífellt stækkandi og sá hluti þjóðarinnar sem býr á 

landsbyggðinni minnkandi fer íbúum landsbyggðarinnar ekki fækkandi (Þóroddur Bjarnason, 

2011).    

Stórtækar samfélagslegar breytingar urðu á Austurlandi með tilkomu og uppbyggingu 

álversins í Reyðarfirði á árunum 2003-2007. Álverið færði fjórðungnum mörg tækifæri og 

skapaði mörg ný störf fyrir íbúa á öllu Austurlandi og var markmiðið að hleypa nýju lífi í 

atvinnumarkaðinn á Austurlandi. Álverinu var ætlað að skapa störf fyrir bæði kyn en þó starfa 

þar að talsvert fleiri karlar í dag. (Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2012).  
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4. Gögn og aðferðir 

4.1. Aðferðafræði 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var stuðst við megindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

quantitative research). Í megindlegum rannsóknaraðferðum er upplýsingum um fyrir fram 

ákveðin atriði safnað saman á kerfisbundinn hátt á tölulegu formi og notast við tölfræðilegar 

aðferðir við túlkun gagna. Megindlegar rannsóknaraðferðir hafa það fram yfir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir að gefa yfirlit yfir veruleika og bjóða upp á samanburð af ýmsu tagi sem 

eigindlegar rannsóknaraðferðir bjóða ekki upp á (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í þessari 

rannsókn varð megindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi 

sökum þess að með megindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á 

fleiri en þá sem gögn rannsóknarinnar ná yfir og því hægt að draga ályktanir um aðra hópa 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í öðru lagi vegna þess að fram til þessa hefur verið skortur á 

rannsóknum á viðfangsefninu og er mikilvægt að byrja á því að kortleggja viðfangsefnið með 

því að framkvæma megindlega rannsókn líkt og þessa. Í beinu framhaldi er hægt að 

framkvæma eigindlega rannsókn þar sem stuðst er við tölfræðilegar niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Mikilvægur hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum er að geta stuðst við 

tölfræðilegar niðurstöður úr megindlegum rannsóknum.	  

	  

4.2. Gagnasöfnun og gagnavinnsla 

Rannsókn þessi styðst við gögn sem Hagstofa Íslands safnaði saman sérstaklega fyrir þessa 

rannsókn. Í gagnasafninu má finna upplýsingar um alla sem eru búsettir á Íslandi og eru 

fæddir á tímabilinu 1971-1991. Gögnin samanstanda af upplýsingum um kyn, fæðingarár, 

núverandi lögheimili, lögheimili við 10 ára aldur, hjúskaparstöðu, persónueinkenni maka, 

lögheimili maka við 10 ára aldur og fæðingarár maka.  
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Reykjavík 39.109 

Kópavogur 9.916 

Seltjarnarnes 1.076 

Garðabær 3.731 

Hafnarfjörður 8.398 

Mosfellsbær 2.653 

Kjósarhreppur 51 

Seyðisfjörður 170 

Fjarðabyggð 1.285 

Vopnafjörður 144 

Fljótsdalshérað 907 

Borgarfjörður eystri 31 

Breiðdalshreppur 37 

Djúpavogshreppur 127 

Akureyri 4.898 

Samtals 72.533 

Tafla 2: Dreifing og heildarfjöldi  íbúa eftir sveitarfélögum. 

Þegar upp var staðið var úrtak gagnasafnsins 96.659 einstaklingar en við framkvæmd 

rannsóknarinnar var notast við upplýsingar fyrir 72.533 einstaklinga sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Djúpavogi, Breiðdalsvík, Vopnafirði, Borgarfirði eystra og 

annarsstaðar á Austurlandi. 
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5. Niðurstöður 

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Þorp á Austurlandi 54% 28% 

Austurland annað 7% 6% 

Akureyri 2% 12% 

Höfuðborgarsvæðið 24% 42% 

Annað 13% 12% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df): 21,9(4), p.<0,001 

Tafla 3: Hversu líklegt fólk sem býr í þorpi á Austurlandi er til þess að halda áfram að búa í heimabyggð 
sé það einhleypt. 

 

Í upphafi rannsóknar voru áhrif makavals á búsetu fólks í þorpum á Austurlandi 

skoðuð. Af töflu 3 má draga nokkrar mjög áhugaverðar ályktanir. Fyrir það fyrsta eru 

einhleypir karlar mun líklegri en einhleypar konur til þess að halda kyrru fyrir í þorpinu. Um 

54% karlanna sem eru einhleypir búa enn í þorpinu á meðan einungis 28% þeirra kvenna sem 

eru einhleypar búa þar enn. Einhleypar konur eru því töluvert líklegri til þess að flytjast á 

brott og eins og sjá má fer stór hluti þeirra á höfuðborgarsvæðið og setjast þar að. Um 42% 

einhleypra kvenna í þorpum á Austurlandi taka þá ákvörðun að flytjast búferlum á 

höfuðborgarsvæðið en einungis um 24% einhleypra karla gera slíkt hið sama. Áhugavert er 

einnig að draga fram að einhleypar konur eru einnig töluvert líklegri en karlar til að flytja til 

Akureyrar sem er annar stærsti þéttbýliskjarni landsins. Um 12% einhleypu kvennanna fluttu 
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þangað en einungis 2% einhleypu karlanna. Einhleypir karlar og konur eru þó nánast jafn 

líkleg til að setjast að í öðrum byggðarlögum á landinu. Niðurstöðurnar eru tölfræðilega 

marktækar miðað við 95% öryggismörk þar sem p-gildið er undir 0,05 og þar af leiðandi er 

kynjamunurinn marktækur. 

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Þorp á Austurlandi 15% 15% 

Austurland annað 15% 12% 

Akureyri 9% 10% 

Höfuðborgarsvæðið 38% 43% 

Annað 23% 20% 

Samtals 100% 99% 

Kíkvaðrat(df): 1,4(4), p.>0,05 

Tafla 4: Hversu líkleg manneskja sem býr í þorpi á Austurlandi er til þess að halda áfram að búa í 
heimabyggð finni hún sér maka utan sinnar heimabyggðar. 

 

Tafla 4 sýnir að einnig má greina kynjamun á því hversu líklegt fólk er til að halda 

áfram að búa í þorpinu ef þeir finna sér maka utan þorpsins. Karlar eru aðeins líklegri en 

konur til að halda kyrru fyrir á sínu heimasvæði ef maki þeirra er ekki frá sama svæði en um 

28% karlanna halda kyrru fyrir. En einungis um 15% kvennanna hélt kyrru fyrir í þorpinu 

þrátt fyrir að maki þeirra væri frá öðru svæði. Ef fólk búsett í þorpunum finnur sér maka utan 

þorpsins þá er það frekar líklegt til þess að flytjast burt úr þorpinu og setjast að í öðrum 

byggðakjarna eða þéttbýli.  
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Eins og sjá má á töflu 4 er þetta fólk mjög líklegt til þess að setjast að á 

höfuðborgarsvæðinu en um 40% þeirra sem fundu sér maka utan síns heimasvæðis fluttust 

búferlum á höfuðborgarsvæðið. Kynin voru um það bil jafn líkleg til þess að taka sér búsetu á 

öðrum svæðum landsins. Niðurstöðurnar eru ekki tölfræðilega marktækar miðað við 95% 

öryggismörk þar sem p-gildið er yfir 0,05 og þar af leiðandi er kynjamunurinn ekki 

marktækur í þessum niðurstöðum. 

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Þorp á Austurlandi 81% 78% 

Austurland annað 9% 9% 

Akureyri 5% 4% 

Höfuðborgarsvæðið 5% 4% 

Annað 0% 4% 

Samtals 100% 99% 

Kíkvaðrat(df): 0,9(4), p.>0,05 

Tafla 5: Hversu líklegt fólk sem býr í þorpi á Austurlandi er til að halda áfram að búa í sinni heimabyggð 
finni það sér maka innan sinnar heimabyggðar.  

 

Sjá má á töflu 5, finni fólk sér maka innan þorpsins eru líkurnar á því að það haldi 

kyrru fyrir í þorpin töluverðar en um 80% þeirra sem finna sér maka innan þorpsins koma til 

með að búa þar áfram og má einungis greina lítinn kynjamun þar á. Karlar eru um 4% líklegri  

en konur til þess að halda kyrru fyrir á svæðinu finni þeir sér maka frá sama svæði. Fólk af 
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báðum kynjum er síðan um það bil jafn líklegt eða ólíklegt til þess að setjast að á öðrum 

svæðum landsins. 

Niðurstöður þessar eru fremur afgerandi og má draga þrjár megin ályktanir af þeim. Í 

fyrsta lagi, um það bil helmings líkur eru á því að einhleypur karlmaður í litlu þorpi haldi þar 

kyrru fyrir áfram á meðan einungis tæplega þriðjungur kvenna heldur kyrru fyrir. Konurnar 

fara í stórum stíl á höfuðborgarsvæðið. Í öðru lagi, finni fólk í minni þorpum sér maka utan 

sinnar heimabyggðar eru miklar líkur á því að það yfirgefi byggðina eða um það bil 70-85% 

líkur. Í þriðja lagi,  finni fólk sér maka innan sinnar heimabyggðar eru yfirgnæfandi líkur á 

því að viðkomandi haldi kyrru fyrir í sinni heimabyggð með maka sínum. Niðurstöðurnar eru 

ekki tölfræðilega marktækar miðað við 95% öryggismörk þar sem p-gildið er yfir 0,05 og þar 

af leiðandi er kynjamunurinn ekki marktækur í þessum niðurstöðum.  

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Akureyri 58% 54% 

Höfuðborgarsvæðið 32% 37% 

Annað 10% 9% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df): 4,3(2), p.>0,05 

Tafla 6: Hversu líklegur sá sem býr á Akureyri er til að halda áfram að búa í heimabyggð sé hann 
einhleypur. 

 

Tafla 6 að kynin eru nánast jafn líkleg til þess að halda áfram að búa á Akureyri séu 

þau einhleyp en um 58% einhleypra karla og 54% einhleypra kvenna halda kyrru fyrir á 
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Akureyri. Kynjamunur reyndist einnig vera lítill þegar skoðað var hversu líkleg kynin voru til 

þess að flytjast búferlum á höfuðborgarsvæðið. Um 37% einhleypra kvenna á Akureyri flytja 

á höfuðborgarsvæðið og um 32% einhleypra karla gera slíkt hið sama. Lítill sem enginn 

kynjamunur reyndist vera á því hversu líkleg kynin voru til þess að setjast að annars staðar á 

landinu.  

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöðurnar fyrir þorpin á 

Austurlandi má sjá talsverðan mun þar sem um 42% einhleypra kvenna flytja á 

höfuðborgarsvæðið og um 24% karla. Niðurstöður þessar gefa því skýrt til kynna að 

einhleypar konur á Austurlandi eru líklegri en einhleypir konur á Akureyri til þess að flytja á 

höfuðborgarsvæðið. Einhleypir karlar á Austurlandi eru hins vegar ekki eins líklegir og 

einhleypir karlar á Akureyri til þess að flytja á höfuðborgarsvæðið. Niðurstöðurnar eru ekki 

tölfræðilega marktækar miðað við 95% öryggismörk þar sem p-gildið er yfir 0,05 og þar af 

leiðandi er kynjamunurinn ekki marktækur í þessum niðurstöðum.  

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Akureyri 34% 38% 

Höfuðborgarsvæðið 50% 42% 

Annað 16% 20% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df): 9,5(2), p.<0,009 

Tafla 7: Hversu líklegur sá sem býr á Akureyri er til að halda áfram að búa í heimabyggð finni hann sér 
maka utan byggðarinnar. 
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Lítinn kynjamun má einnig greina þegar skoðað er hversu líkleg kynin eru til þess að 

halda kyrru fyrir á Akureyri finni fólk sér maka frá öðru svæði. Eins og sjá má á töflu 7 eru 

það um það bil 38% kvenna sem halda kyrru fyrir á Akureyri þrátt fyrir að maki þeirra sé ekki 

frá Akureyri. Um 34% karla gera slíkt hið sama. Líkurnar á því að Akureyringar sem finni sér 

maka utan heimabyggðar yfirgefi svæðið eru því talsvert miklar eða rúmlega 60%. Áhugavert 

er að karlar frá Akureyri eru örlítið líklegri en konur til þess að flytja á höfuðborgarsvæðið 

finni þeir sér maka utan heimabyggðar. Um helmingur karla sem finna sér maka utan 

heimabyggðar flytja á höfuðborgarsvæðið samanborið við 42% kvenna. 

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður fyrir fólk sem er búsett í 

þorpi á Austurlandi og finna sér maka utan heimabyggðar kemur í ljós að Akureyringar eru 

talsvert líklegri til þess að halda kyrru fyrir í sinni heimabyggð ef maki þeirra sé ekki frá 

sömu byggð. Um 28% karla í þorpum á Austurlandi sem finna sér maka utan heimabyggðar 

halda kyrru fyrir í sinni heimabyggð og um 15% kvenna gera slíkt hið sama. Hlutföllin eru 

því talsvert lægri fyrir þorpin á Austurlandi en Akureyri þar sem 34% karla halda um kyrrt og 

38% kvenna. Niðurstöðurnar eru tölfræðilega marktækar miðað við 95% öryggismörk þar 

sem p-gildið er undir 0,05 og þar af leiðandi er kynjamunurinn marktækur.  
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Karlar 

 

Konur 

Akureyri 76% 75% 

Höfuðborgarsvæðið 18% 19% 

Annað 6% 6% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df): 0,3(2), p.>0,05 

Tafla 8: Hversu líklegur sá sem býr á Akureyri er til að halda áfram að búa í heimabyggð finni hann sér 
maka innan byggðarinnar. 

 

Líkt og sjá má á töflu 8 eru um það bil 75% líkur á því að bæði konur og karlar frá 

Akureyri sem finna sér maka innan í heimabyggð haldi kyrru fyrir í byggðarlaginu. Tæplega 

20% Akureyringa sem finna sér maka innan heimabyggðar flytja þó á höfuðborgarsvæðið en 

einungis um 6% setjast að annars staðar á landinu.  

Karlar úr þorpum á Austurlandi eru örlítið líklegri en karlar á Akureyri til þess að 

halda kyrru fyrir í sinni heimabyggð finni þeir sér maka innan byggðarinnar. Um 81% slíkra 

úr þorpum á Austurlandi halda kyrru fyrir samanborið við 76% karla frá Akureyri. Konur úr 

þorpum á Austurlandi voru líka örlítið líklegri en konur á Akureyri til að gera slíkt hið sama 

en um 77% kvenna þeirra héldu áfram að búa í byggðinni samanborið við 75% kvenna á 

Akureyri. Einstaklingar búsettir á Akureyri og fundu sér maka innan sinnar heimabyggðar 

voru þó talsvert líklegri til þess að flytja á höfuðborgarsvæðið en íbúar í þorpum á 

Austurlandi sem fundu sér líka maka innan heimbyggðar. Um 20% Akureyringanna fluttu á 

höfuðborgarsvæðið samanborið við um 5% þeirra sem bjuggu í þorpi á Austurlandi.  
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Niðurstöðurnar úr rannsókninni fyrir Akureyri eru þríþættar. Í fyrsta lagi eru rúmlega 

helmings líkur eru á því að einhleypir búsettir á Akureyri haldi þar kyrru fyrir. Í öðru lagi eru 

um helmings líkur á því að finni fólk frá Akureyri sér maka utan heimabyggðar flytji það á 

höfuðborgarsvæðið. Um það bil þriðjungs líkur eru á því að það haldi kyrru fyrir á Akureyri 

ef makinn er ekki frá Akureyri. Í þriðja lagi, finni fólk frá Akureyri sér maka innan 

heimabyggðar eru líkurnar á því að það haldi kyrru fyrir á Akureyri töluverðar eða um það bil 

75%. Niðurstöðurnar eru ekki tölfræðilega marktækar miðað við 95% öryggismörk þar sem p-

gildið er yfir 0,05 og þar af leiðandi er kynjamunurinn ekki marktækur í þessum niðurstöðum.  

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Höfuðborgarsvæðið 93% 92% 

Annað 7% 8%% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df): 3,2(1), p.>0,05 

Tafla 9: Hversu líklegur sá sem býr á höfuðborgarsvæðinu er til að halda áfram að búa í heimabyggð sé 
hann einhleypur. 

 

Á töflu 9 má sjá hversu líklegir þeir sem eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eru til þess 

að halda kyrru fyrir á svæðinu séu þeir einhleypir. Niðurstaðan er sú að um það bil 92-93% 

einhleypra karla og kvenna halda kyrru fyrir á höfuðborgarsvæðinu. Einhleypar konur eru þó 

örlítið líklegri en karlar til að búa áfram í heimabyggð. 

Einhleypir íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru talsvert líklegri heldur en einhleypir íbúar í 

þorpi á Austurlandi til að búa áfram í heimabyggð. Einungis um 28% einhleypra kvenna og 



26	  	  

um 54% einhleypra karla sem búa í þorpi á Austurlandi halda kyrru fyrir í sinni heimabyggð. 

Samanborið við um 92-93% einhleypra karla og kvenna á höfuðborgarsvæðinu. Þá flytja um 

42% einhleypra kvenna í þorpi á Austurlandi á höfuðborgarsvæðið og um 24% einhleypra 

karla. Niðurstöðurnar eru ekki tölfræðilega marktækar miðað við 95% öryggismörk þar sem 

p-gildið er yfir 0,05 og þar af leiðandi er kynjamunurinn ekki marktækur í þessum 

niðurstöðum.  

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Höfuðborgarsvæðið 81% 79% 

Annað 19% 21% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df): 4,5(1), p.<0,04 

Tafla 10: Hversu líklegur sá sem býr á höfuðborgarsvæðinu er til að halda áfram að búa í heimabyggð 
finni hann sér maka utan byggðarinnar. 

 

Á töflu 10 má sjá að finni fólk sér maka utan höfuðborgarsvæðisins eru 80% líkur á 

því að það búi áfram á höfuðborgarsvæðinu og á þetta við um bæði karla og konur. 

Líkurnar á því að einstaklingar haldi kyrru fyrir í heimabyggð þrátt fyrir að maki sé 

ekki frá sömu byggð eru talsvert meiri á höfuðborgarsvæðinu en í þorpum á Austurlandi. Um 

28% karla og um 15% kvenna sem búa í þorpi á Austurlandi og finna sér maka utan 

heimabyggðar halda kyrru fyrir í byggðinni. Þessi hlutföll eru umtalsvert lægri en hlutföll 

höfuðborgarsvæðisins þar sem um 80% þeirra sem finna sér maka utan heimabyggðar halda 

samt kyrru fyrir á höfuðborgarsvæðinu. Um 38% karla og 42% kvenna frá þorpum á 
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Austurlandi sem finna sér maka utan heimabyggðar flytja á höfuðborgarsvæðið. 

Niðurstöðurnar eru tölfræðilega marktækar miðað við 95% öryggismörk þar sem p-

gildið er undir 0,05 og þar af leiðandi er kynjamunurinn marktækur.  

 

 

 

Karlar 

 

Konur 

Höfuðborgarsvæðið 96% 96% 

Annað 4% 4% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df): 0,0(1), p.>0,05 

Table 11: Hversu líklegur sá sem býr á höfuðborgarsvæðinu er til að halda áfram að búa í heimabyggð 
finni hann sér maka innan byggðarinnar. 

 

 Tafla 11 sýnir að finni fólk sér maka innan höfuðborgarsvæðisins eru líkur á því að 

það haldi kyrru fyrir í heimabyggð töluvert miklar og mun hærri heldur en hefur sést fram að 

þessu í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Líkurnar á því að karlar og konur haldi kyrru fyrir á 

höfuðborgarsvæðinu ef maki þeirra er einnig frá höfuðborgarsvæðinu eru 96%. 

Fólk frá höfuðborgarsvæðinu sem finna sér maka innan heimabyggðar eru líklegra til 

þess að búa áfram í heimabyggð en fólk í þorpum á Austurlandi sem finnur sér líka maka 

innan heimabyggðar. Um 77% kvenna og um 81% karla frá þorpum á Austurlandi sem finna 

sér maka innan heimabyggðar halda kyrru fyrir í byggðinni samanborið við 96% þeirra sem 

búa á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöðurnar eru ekki tölfræðilega marktækar miðað við 95% 

öryggismörk þar sem p-gildið er yfir 0,05 og þar af leiðandi er kynjamunurinn ekki 

marktækur í þessum niðurstöðum. 



28	  	  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru margþættar en draga má fram fjórar megin 

ályktanir: 

1) Finni fólk sér maka innan sinnar heimabyggðar eru líkurnar almennt mjög miklar á 

að parið haldi kyrru fyrir í sinni heimabyggð.  

2) Finni fólk í þorpum á Austurlandi sér maka utan sinnar heimabyggðar aukast 

líkurnar á því að hann yfirgefi byggðina. 

3) Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru almennt mjög líklegir til þess að halda kyrru fyrir á 

höfuðborgarsvæðinu óháð því hvort þeir eru einhleypir eða finni sér maka utan eða 

innan heimabyggðar.  

4) Einhleypar konur í þorpum á Austurlandi eru ólíklegri en einhleypir karlar til þess 

að halda kyrru fyrir í heimabyggð en stór hluti kvennanna fer á höfuðborgarsvæðið. 

 



29	  	  

6. Umræður 

Ýmsir orsakaþættir geta legið að bak búferlaflutninga fólks um allan heim hvort sem það er úr 

dreifbýli í þéttbýli eða öfugt (Stockdale, 2002; Jones, 1999; Bjarnason og Thorlindsson, 2006; 

Kodrzycki, 2001; Grimsrud, 2010; Mitchell, 2004). Jafnframt hafa verið gerðar fjölmargar 

rannsóknir á makavali fólks um allan heim (Buss, 1985; Souza, Conroy-Beam og Buss, 2016; 

Botwin, Buss og Shackelford, 1997; Khallad, 2005; Schvaneveldt og Hubler, 2012; Buss og 

félagar, 2001). Áhrif makavals á búsetu hafa þó ekki verið rannsökuð fram til þessa.  

 Í þessari rannsókn var megin markmiðið að greina tengsl á milli makavals og 

framtíðarbúsetu fólks búsett í dreifbýli og þéttbýli á Íslandi. Í upphafi rannsóknar voru settar 

fram tvær forsendur sem gætu skýrt tengsl milli makavals og búsetu. Annars vegar að 

búferlaflutningar í byggðum aukist þegar fólk finnur sér maka utan heimabyggðar og hins 

vegar að að þeir sem búa í smærri byggðum séu líklegri til að finna sér maka utan 

heimabyggðar sökum lítils hjónabandsmarkaðar sem hugsanlega leiðir af sér búferlaflutninga.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa sterklega til kynna að makaval hefur veruleg 

áhrif á framtíðarbúsetu fólks og þá sérstaklega þeirra sem eru búsettir í dreifbýli. Megin 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að finni fólk í dreifbýli eða þéttbýli sér maka innan 

sinnar heimabyggðar eru mjög miklar líkur á því að það haldi kyrru fyrir í sinni heimabyggð. 

Finni manneskja í dreifbýli sér maka utan heimabyggðar eru hins vegar talsvert miklar líkur á 

því að hún yfirgefi sína heimabyggð en finni manneskja í þéttbýli sér maka utan 

heimabyggðar eru líkurnar á því að hún haldi samt kyrru fyrir í heimabyggð mjög miklar. 

Einhleypir í þéttbýli eru mjög líklegir til að halda kyrru fyrir í heimabyggð á meðan 

einhleypir í dreifbýli, sérstaklega konur, eru líklegar til þess að yfirgefa sína heimabyggð. 

Íbúar í stórum þéttbýliskjörnum virðast því almennt halda kyrru fyrir óháð því hvort þeir eru 

einhleypir, eigi maka frá sömu heimabyggð eða maka frá öðru byggðarlagi. Makaval hefur 
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því ólík áhrif á framtíðarbúsetu fólks eftir því hvort það er búsett í þéttbýli eða dreifbýli og 

eru áhrifin neikvæðari fyrir íbúaþróun í dreifbýli. Makaval er því svo sannarlega enn ein 

forsendan sem legið getur að baki búferlaflutninga fólks úr dreifbýli í þéttbýli.  

Viðfangsefnið krefst þó frekari rannsókna svo greina megi þessi tengsl milli makavals 

og búsetu enn frekar. Með þessari rannsókn er þó búið að leggja grunninn að því að kortleggja 

tengsl milli makavals og búsetu í þéttbýli og dreifbýli á Íslandi. Framtíðar rannsóknir á 

viðfangsefninu geta verið frekari kortlagning til að fá skýrari mynd af umfangi tengslanna á 

milli makavals og búsetu. Höfundur leggur þó til að í beinu framhaldi af þessari rannsókn 

verði lagt af stað með eigindlega rannsókn á viðfangsefninu þar sem markmiðið verður að 

öðlast dýpri skilning á því hvað það er sem veldur því að fólk leitar út fyrir heimabyggð í leit 

að maka og hvers vegna verður það til þess að fólk yfirgefur sína heimabyggð. Með frekari 

rannsóknum mætti jafnframt greina hvort makaval eitt og sér geti ákvarðað framtíðarbúsetu 

fólks eða hvort þar spili fleiri þættir inn.  

 

Niðurlag 

Það er von mín og trú að með þessari litlu rannsókn hafi verið opnað fyrir nýtt svið innan 

fræðanna sem mun nýtast til frekari rannsókna á bæði búferlaflutningum og makavali fólks 

um allan heim. Muni þetta nýja svið koma til með að hjálpa fræðimönnum um rannsaka 

orsakir búferlaflutninga og forsendur makavals um allan heim. Ósk mín er sú að þessar 

niðurstöður komist því út fyrir landsteinana og fræðimenn haldi áfram með frekari rannsóknir 

á viðfangsefninu.  
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