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Útdráttur 

Talsverður munur er á hlutfalli háskólamenntaðra einstaklinga eftir landsvæðum á 

Íslandi. Á landinu í heild hafa 33% einstaklinga á aldrinum 25–64 ára lokið 

háskólanámi. Hlutfallið er hæst á höfuðborgarsvæðinu þar sem 38% einstaklinga á 

aldrinum 25–64 eru með háskólapróf. Í þessari rannsókn er sjónum beint að 

háskólamenntun á Austurlandi en þar hafa 23% einstaklinga á aldrinum 25–64 ára lokið 

háskólanámi sem er nokkuð lægra en að landsmeðaltali.  

Könnuð er búseta þeirra sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift en 

42% þeirra búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift. Hlutfall þeirra sem býr á sínu 

heimasvæði fimm árum eftir útskrift er 83% á höfuðborgarsvæðinu sem er mun hærra 

en annars staðar á landinu og hlutfallið fer lækkandi eftir því sem fjær dregur 

höfuðborgina, að undanskildu Norðurlandi eystra. Hlutfall aðfluttra á meðal 

háskólamenntaðra á Austurlandi er 37% en á höfuðborgarsvæðinu er það 21% en fer 

hækkandi eftir því sem fjær dregur höfuðborgarsvæðinu að undanskildu Norðurlandi 

eystra. Hlutfall aðfluttra og þeirra sem búa á sínu heimasvæði að námi loknu er svipað á 

Austurlandi og öðrum svæðum landsbyggðarinnar þar sem ekki eru háskólar.  

Líkur þess að þeir sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift búi á 

Austurlandi fimm árum eftir útskrift voru kannaðar út frá kyni, ólíkum háskólum og 

námformi. Konur sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift eru líklegri en 

karlar til að búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift, auk þess sem konur eru líklegri 

til að sækja sér háskólamenntun. Þeir sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift 

og stunduðu háskólanám við landsbyggðarháskólana þrjá; Háskólann á Hólum, 

Háskólann á Bifröst og Háskólann á Akureyri reyndust líklegri til að búa á Austurlandi 

fimm árum eftir útskrift heldur en þeir sem stunduðu nám við Háskóla Íslands. Stærsti 

einstaki áhrifaþátturinn á það hvort að Austlendingar komi til með að búa á Austurlandi 

að námi loknu er þó fjarnám. 70% þeirra sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir 

útskrift og stunduðu fjarnám býr á Austurlandi fimm árum eftir útskrift. Af þeim sem 

bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift og stunduðu staðnám bjó aðeins 33% á 

Austurlandi fimm árum eftir útskrift.  

 

Lykilhugtök: Búseta, háskólar, háskólamenntun, Austurland, fjarnám, dreifbýli.   
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Abstract 

There is a considerable difference between educational levels in different regions of 

Iceland. In the country as a whole, 33% of all residents between the age 25 and 64 have 

a university degree. The proportion is highest in the capital area where 38% of residents 

aged 25 to 64 have a university degree. This research focuses on university education in 

the east area of Iceland where 23% of residents from 25 to 64 years old have a 

university degree.  

    Residency of people who lived in the east area of Iceland five years prior to there 

graduation is mapped, 42% of them lived in the east area of Iceland five years after their 

graduation. The proportion of people living in their home region five years after 

graduation is 83% in the capital area. That is substantially higher than in other regions 

and decreases with more distance to the capital, apart from the North East. The 

proportion of new residents among university graduated in eastern Iceland is 37% but in 

the capital area it is 21% and is lower in more distance to the capital, apart from the 

North East. The proportion of new residents and people living in there home area is 

similar in eastern Iceland and in other regions in Iceland where there is no university.  

    The odds of people who lived in the eastern region of Iceland five years prior to there 

graduation living in eastern Iceland five years after their graduation were calculated 

according to gender, different universities and form of learning. Women who lived in 

eastern Iceland five years prior to graduation are more likely than men to live in eastern 

Iceland five years after graduation. Women are also more likely than men to graduate 

from university. The residents of eastern Iceland five years prior to graduation and 

studied at any of the regional universities, University of Hólar, Bifröst University and 

the University of Akureyri, are more likely to live in eastern Iceland five years after 

graduation than those who studied at the University of Iceland. 

The biggest factor in the residency of people from the East living in the East 

after graduation is off-campus studying. 70% of those who lived in eastern Iceland five 

years prior to graduation and studied off-campus lived in eastern Iceland five years after 

graduation. Of the people who lived in eastern Iceland five years prior to graduation and 

studied on-campus, only 33% lived in eastern Iceland five years after graduation.  

 

Keywords: Residency, university, university education, eastern Iceland, distance 

learning, urban.  
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1. Inngangur 

Búseta, búferlaflutningar og val á búsetu eru málefni sem snerta alla, þetta er val sem 

allir einstaklingar samfélagsins standa frammi fyrir einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Ákvörðunin um að flytjast búferlum er stór en það er einnig stór ákvörðun að gera það 

ekki og vera áfram á sama stað. Þegar ákvörðun um búsetu og búferlaflutning er tekin er 

margt sem kemur til álita, þar á meðal eru atvinnutækifæri, tækifæri til menntunar, 

fjölskylduvænleiki samfélagsins, búseta ættingja og vina og ótal margt fleira 

(Dahlström,1996; Drozdzewski, 2006).  

Þegar byggðaþróun kemur til umræðu er gjarnan fjallað um flutninga fólks úr 

dreifbýli í þéttbýli en minna talað um þá sem flytja úr þéttbýli í dreifbýli. 

Búferlaflutningum á Íslandi er ekki þannig háttað að aðeins sé um að ræða flutninga úr 

sveit í borg. Margir flytja úr dreifbýli á höfuðborgarsvæðið en einnig flytja margir af 

höfuðborgarsvæðinu og í dreifbýli. Umræðan er stundum á þann veg að ætla mætti að 

fólki fækki sífellt á landsbyggðinni en fjölgi á höfuðborgarsvæðinu. Sannleikurinn er 

aftur á móti sá að á landsbyggðinni er fólksfjölgun, þrátt fyrir að þar fjölgi fólki ekki 

jafn hratt og á höfuðborgarsvæðinu. Samt sem áður finna smáir og afskekktir staðir fyrir 

fólksfækkun, sérstaklega staðir sem eru þannig staðsettir að langt er að sækja 

grunnþjónustu (Þóroddur Bjarnason, 2011).  

Þegar fólk ákveður að yfirgefa sitt heimasvæði er skortur á atvinnutækifærum og 

tækifærum til menntunar meðal þess sem fólk nefnir sem helstu ástæður. Litlir 

möguleikar á að mennta sig og einhæfur atvinnuvegur virkar ekki hvetjandi á fólk til að 

búa áfram á uppvaxtarsvæðum sínum (Bjarnason og Thorlindsson, 2006; Drozdzewski, 

2006; Jones, 1999; Stockdale, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að almennt er hærra hlutfall háskólamenntaðra í þéttbýli 

heldur en í dreifbýli og á það við hér á landi sem og annars staðar (Þóroddur Bjarnason, 

2018; Þóroddur Bjarnason, Ingi Rúnar Eðvarðsson, Ingólfur Arnarson, Skúli Skúlason 

og Kolbrún Ósk Baldursdóttir, 2016). Hærra hlutfall háskólamenntaðra hefur áhrif á 

margvíslega samfélagslega þætti, svo sem fjölbreytileika, aukna afþreyingu, bætta 

þjónustu og aukna seiglu (Þóroddur Bjarnason, 2018; Þóroddur Bjarnason o.fl, 2016). 

Með seiglu er átt við að gefast ekki upp þó á móti blási, nokkurskonar þrautseigja 

samfélaga. Þar sem að ekki er til staðar möguleikinn á háskólamenntun í heimabyggð 

þurfa þeir einstaklingar sem sækjast eftir framhaldsmenntun annaðhvort að flytja 
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búferlum eða leggja stund á fjarnám. Bent hefur verið á að þeir sem þurfa að flytja 

búferlum til að mennta sig vegna skorts á menntunarmöguleikum í heimabyggð eru 

ólíklegri til að koma til baka til síns heimasvæðis að námi loknu (Þóroddur Bjarnason 

o.fl., 2016). Bæði vegna þess að þeir festa rætur þar sem þeir lögðu stund á nám en 

einnig vegna þess að í þeirra heimabyggð er ekki jafn mikil eftirspurn eftir 

háskólamenntuðum einstaklingum til starfa. Aftur á móti býr meirihluti þeirra nemenda 

sem menntar sig í heimabyggð áfram í heimabyggð að námi loknu (Alm og Winters 

2009; Frenette, 2009; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2001; Jepsen og Montgomery, 2008; 

Þóroddur Bjarnason o.fl., 2016).  

Hér verður litið sérstaklega til stöðu háskólamenntunar á Austurlandi. Farið verður 

yfir fyrri þekkingu á ólíku menntunarstigi í dreifbýli og þéttbýli, staðsetningu háskóla 

og áhrifa hennar, staðbundinna áhrifa háskóla, ólíku menntunarstig eftir kynjum, áhrifa 

fjarnáms og samfélagslega þætti á Austurlandi. Við greiningu á stöðu háskólamenntunar 

á Austurlandi verða notuð megindleg gögn með upplýsingum um útskrifaða nemendur 

frá fjórum íslenskum háskólum á tímabilinu frá 1991–2015 auk búsetu þessara 

einstaklinga fimm árum fyrir útskrift og fimm árum eftir útskrift. Búseta fimm árum 

fyrir útskrift er nýtt til að kanna hvaðan háskólamenntaðir einstaklingar koma en búseta 

fimm árum eftir útskrift nýtt til að kanna hvar þeir kjósa að búa að námi loknu. Fimm 

árum eftir útskrift er nýtt hér til viðmiðunar en það er talið vera nægilegur tími til að 

geta gefið vísbendingar um búsetu einstaklinga að námi loknu (Þóroddur Bjarnason 

o.fl., 2016). 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: Hvar eru þeir sem bjuggu á Austurlandi fimm 

árum fyrir útskrift búsettir fimm árum eftir útskrift? Í öðru lagi: Hvaðan koma þeir 

háskólamenntuðu einstaklingar sem búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift? Í þriðja 

lagi: Hafa þættir á borð við kynferði, námsform og val á menntastofnun áhrif á það 

hvort að einstaklingar sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift kjósi að búa 

þar fimm árum eftir útskrift? 
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2. Menntunarstig í dreifbýli og þéttbýli 

Á Íslandi hefur háskólum fjölgað á undanförnum áratugum. Háskólar hafa gjarnan verið 

byggðir upp í þéttbýli og er Ísland engin undantekning þar á. Í fjölda ára var Háskóli 

Íslands eini háskóli landsins en hann er eins og kunnugt er staðsettur í Reykjavík og 

þrátt fyrir að aðrir háskólar hafi komið til sögunnar í seinni tíð ber Háskóli Íslands samt 

sem áður höfuð og herðar yfir hina hvað varðar fjölda nemenda og sinnir stærstum hluta 

af háskólamenntun íslensku þjóðarinnar (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2016). Á 

undanförnum áratugum hefur fjölgað mjög þeim sem leggja stund á háskólanám. Nýir 

háskólar hafa sumir hverjir verið staðsettir utan höfuðborgarinnar og hafi haft áhrif á sitt 

nærsvæði þá er samt enn mikið misvægi í menntunarstigi á milli landshluta og er 

menntunarstig hæst á höfuðborgarsvæðinu (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2016; Þóroddur 

Bjarnason, 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt að almennt er hærra hlutfall háskólamenntaðra í þéttbýli en 

í dreifbýli. Þegar staða menntunar á Íslandi er könnuð kemur í ljós talsvert menntabil á 

milli landshluta, þannig er hlutfall háskólamenntaðra hæst á höfuðborgarsvæðinu en 

lægra á landsbyggðinni samkvæmt manntali frá árinu 2011 (Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2016). Heildarhlutfall háskólamenntaðra á aldrinum 25–64 ára á Íslandi er 33%, Á 

höfuðborgarsvæðinu er hlutfall háskólamenntaðra 38% en á landsbyggðinni er hlutfallið 

22% (Hagstofa Íslands, 2018d; Þóroddur Bjarnason, 2018).  

Ástæðan fyrir lægra menntunarstigi í dreifbýli er tvíþætt að mati Þórodds 

Bjarnasonar og fleiri (2016). Það er skortur á háskólamenntuðu fólki til starfa í 

landsbyggðunum en einnig er skortur á störfum sem krefjast háskólamenntunar. Aukið 

hlutfall háskólamenntunar stuðlar að fjölbreyttara atvinnulífi, öflugri þjónustu og 

fjölbreyttara samfélagi en að samfélög sem séu þannig upp byggð dragi einnig að sér 

háskólamenntað fólk til starfa. Á hinn bóginn geti reynst erfitt að draga háskólamenntað 

fólk að svæðum sem einkennast af einhæfni í atvinnulífi, takmarkaðri þjónustu og 

fábreyttu samfélagi. Samkvæmt þeim er þessu þannig háttað í flestum löndum OECD að 

í stærstu borgunum er hlutfall fólks með háskólapróf hæst en lækkar með auknu 

dreifbýli og aukinni fjarlægð frá borgum og háskólastofnunum.  

Þrátt fyrir möguleikann á menntun í heimabyggð hefur aukin háskólamenntun 

það í för með sér að fleiri einstaklingar kjósa að flytja frá heimasvæði sínu. Þessu veldur 

meiri hreyfanleiki menntaðs fólks og flutningar vegna vonar um betri starfsmöguleika 

(Frenette, 2009). Það er ekki nóg að gera fólki í dreifðari byggðum mögulegt að mennta 
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sig ef það hefur síðan lítið sem ekkert framboð af atvinnu við hæfi að námi loknu. 

Háskólamenntaðir einstaklingar finna sér ef til vill frekar starfsvettvang í þéttbýli og 

búa þá frekar þar á meðan ungir einstaklingar úr dreifbýli flytja í þéttbýlið til að mennta 

sig en sjá ekki tækifæri fyrir sig að koma heim aftur að námi loknu (Blackwell, Cobb og 

Weinberg, 2002; Edvardsdottir, 2013; Frenette, 2009;).   

 

3. Staðsetning háskóla 

Háskólar hafa ekki aðeins áhrif á menntunarstig heldur hafa þeir önnur víðtæk áhrif á 

umhverfi sitt. Háskólar kalla á háskólamenntað starfsfólk og skila háskólamenntuðum 

einstaklingum aftur út í samfélagið auk þess sem sú menning sem fylgir háskólunum er 

talin virka hvetjandi fyrir annað háskólamenntað fólk að flytja á svæðið (Bjarnason og 

Edvardsson, 2017; Winters, 2011).  

Rannsóknir benda til þess að háskólastofnanir auki bæði efnahagslegan auð og 

mannauð á svæðunum og geri svæðin eftirsóknarverðari til búsetu fyrir aðkomufólk. 

Hækkað menntunarstig á svæðum verður einnig til þess að gerðar eru meiri kröfur um 

hæfni og menntun starfsmanna (Abel og Deitz, 2012; Blackwell, Cobb og Weinberg, 

2002; Fiore o.fl., 2015; Winters, 2011). 

Háskólar hafa mikil áhrif á þeim svæðum þar sem þeir starfa, þannig eykst 

skólasókn á svæðinu en einnig gera efnahagsleg áhrif vart við sig. Efnahagsleg áhrif 

háskóla er helst að finna í mikilli nálægð við þá en einnig getur staðsetning háskóla 

orðið til þess að fólk sem býr á dreifbýlli stöðum svæðisins þjappast saman í mikilli 

nálægð við háskólann. Þannig getur háskólinn haft jákvæð áhrif á stöðu menntunar og 

menningar á svæðinu sem heild en einnig getur staðsetning háskóla orðið til þess að 

fólk sem býr lengra frá flytur frekar í meiri nálægð við háskólann (Bjarnason og 

Edvardsson, 2017; Blackwell, Cobb og Weinberg, 2002).  

Á sumum stöðum hefur staðsetning háskóla verið hluti af byggðastefnu, til 

dæmis í Svíþjóð (Bjarnason og Edvardsson, 2017; Hedin, 2009). En þar hefur verið 

hvatt til þess að færa miðstöðvar framhaldsmenntunar úr stórum borgum og á dreifbýlli 

svæði og þannig er háskólinn nýttur til að auðga líf þeirra sem þar búa og vonandi snúa 

við neikvæðri byggðaþróun með hækkuðu menntunarstigi og aukinni menningu  

(Andersson, Quigley og Wilhelmson, 2009; Bjarnason og Edvardsson, 2017).   

Þar sem áhrif nýrra háskóla hafa verið könnuð hefur komið í ljós aukning á 

námssókn ungs fólks á svæðinu eftir opnun háskólanna. Þessi aukning er marktækt 
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hærri þar sem nýju háskólarnir voru opnaðir heldur en á öðrum svæðum á sama tíma 

(Frenette, 2009). Einnig bendir rannsókn Frenette (2009) til þess að nýju háskólarnir 

hafi meiri áhrif á nemendur sem koma frá tekjuminni heimilum enda getur fjarlægð til 

náms verið mikil efnahagsleg hindrun (Parker, Jerrim, Anders og Astell-Burt, 2015). 

Þannig getur sú ákvörðun að staðsetja háskóla í dreifbýli orðið til þess að einstaklingar 

sem áður höfðu ekki möguleika á að sækja sér háskólamenntun vegna kostnaðar hafa 

frekar tækifæri til þess.  

Áhrif vegalengdar að næsta háskóla á námssókn einstaklinga er þó ekki aðeins 

bundin við kostnaðarsöm ferðalög eða flutninga. Fólks sem elst upp við möguleikann á 

háskólamenntun í sínu nærumhverfi er líklegra til þess að sækja sér háskólamenntun í 

framtíðinni. Hvort heldur sem það er við háskóla í nágrenninu eða fjarlægari valkosti. 

Þannig eru einstaklingar sem hafa langan veg að fara að næstu háskólastofnun ekki 

aðeins ólíklegri til að sækja sér háskólamenntun vegna þess að það er kostnaðarsamt og 

kallar á mikil ferðalög eða búferla flutninga heldur einnig vegna þess að þeir sem alast 

ekki upp við háskólastofnun í sínu nærumhverfi eru ólíklegri til að sjá sjálfan sig fyrir 

sér við nám í framtíðinni (Alm og Winters, 2009; Jepsen og Montgomery, 2008; Parker 

o.fl., 2015).  

Samkvæmt niðurstöðum úr ástralskri rannsókn frá árinu 2015 (Parker o.fl.) hefur 

fjarlægð til náms meiri áhrif á einstaklinga frá efnaminni heimilum. Börn úr fátækari 

fjölskyldum voru marktækt ólíklegri til að sækja sér háskólamenntun ef þau höfðu ekki 

aðgang að háskólamenntun í sínu nærumhverfi en munurinn hljóðar uppá fjórtán 

prósentustig. Fjarlægð að háskóla hafði ekki jafn mikil áhrif á börn sem bjuggu við betri 

fjárhag en þar var munurinn aðeins fimm prósentustig eða nánast þrefalt minni (Parker 

o.fl., 2015).  

Óháð fjarlægð til háskóla voru börn úr efnameiri fjölskyldum líklegri til að 

mennta sig, þannig voru börn efnafólks líklegri til að mennta sig þrátt fyrir langa 

vegalengd að næsta háskóla heldur en börn úr efnaminni fjölskyldum sem höfðu 

háskóla í sínu nærumhverfi (Parkers o.fl, 2015). Þetta gæti skýrst af því að efnameiri 

foreldrar eru líklegri til að hafa sjálfir menntun (Parker o.fl, 2015) en rannsóknir hafa 

sýnt að menntun foreldra er einn af stærstu áhrifaþáttunum þegar kemur að 

framtíðarmenntun barna (Bjarnason og Thorlindsson, 2006; Parker o.fl, 2015; Þóroddur 

Bjarnason, o.fl, 2016).  
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4. Staðbundin áhrif háskóla 

Nemendur sem búa í heimabyggð á meðan þeir stunda nám eru líklegir til að búa þar 

áfram að námi loknu en nemendur sem aftur á móti flytja búferlum til náms eru ólíklegir 

til að snúa aftur í heimahagana þegar námi lýkur (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2016).  

 

Mynd 1: Menntunarhlutfall og staðsetning háskóla á Norðurlöndum                                                                                                                  

(Mynd fengin úr skýrslu Randall og Karlsdottir, 2018) 
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Á mynd eitt, sést hlutfall háskólamenntaðra eftir svæðum á Norðurlöndum ásamt 

staðsetningu háskóla. Hringirnir tákna háskóla og tákna fleiri háskóla eftir því sem þeir 

eru stærri. Blár litur táknar svæði þar sem 50–75% íbúanna hafa háskólamenntun en þau 

svæði er helst að finna í mikilli nálægð við háskóla. Ísland allt, að undanskildu 

höfuðborgarsvæðinu er gult sem táknar 25–30% hlutfall háskólamenntaðra en á 

Höfuðborgarsvæðinu nær hlutfallið 40–50% (Randall og Karlsdottir, 2018).  

 

5. Menntun og kynjamunur 

Konur sækja sér almennt frekar háskólamenntun heldur en karlar (Bjarnason og 

Thorlindsson, 2006; Randall og Karlsson, 2018; Þóroddur Bjarnason, 2018) en nýjustu 

tölur frá Hagstofunni (Hagstofa Íslands, 2018b) sýna að menntun er ekki aðeins ólík á 

milli kynjanna heldur er menntun kynjanna einnig ólík eftir landsvæðum.  

 

Mynd 2: Mannfjöldinn 25–64 ára eftir menntunarstöðu, kyni og búsetu 2017  

(Mynd sótt á vef Hagstofu Íslands, 2018b).  

Þannig er hlutfall háskólamenntaðra áberandi hæst á meðal kvenna á 

höfuðborgarsvæðinu en lægst á meðal karla á landsbyggðinni. Aftur á móti er hlutfall 

starfs- og framhaldsmenntunar hæst á meðal karla á landsbyggðinni og lægst á meðal 

kvenna á höfuðborgarsvæðinu. Yfir landið í heild er hærra hlutfall kvenna með 

háskólamenntun heldur en karla á meðan hlutur karla er hærri meðal þeirra sem eru með 

starfs- og framhaldsmenntun (Hagstofa Íslands, 2018b). 
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Konur eru hreyfanlegri en karlar og flytja frekar búferlum, einnig virðist sem 

þéttbýli heilli konur frekar en karla (Dahlström, 1996; Vífill Karlsson og Kolfinna 

Jóhannesdóttir, 2010; Ravenstein, 1885). Þetta kemur heim og saman við rannsóknir á 

íslenskum ungmennum í dreifbýli þar sem stúlkurnar áttu frekar von á að flytja úr 

heimabyggð sinni heldur en drengirnir. Þarna spilar ef til vill inn í áhuginn á 

frumatvinnugreinum sem var meiri meðal drengjanna og þeir sáu því frekar fyrir sér 

framtíðaratvinnumöguleika í sinni heimabyggð (Bjarnason og Thorlindsson, 2006).  

Samkvæmt Dahlström (1996) leita konur frekar eftir nýjum tækifærum en karlar 

feta frekar í fótspor feðra sinna. Þrátt fyrir að þessi skrif Dahlstörms séu orðin 22 ára 

gömul og margt hafi breyst á undanförnum árum þá bendir íslensk rannsókn frá árinu 

2006 (Bjarnason og Thorlindsson) til þess að íslenskar stúlkur geri frekar ráð fyrir að 

flytja úr dreifbýlinu en að íslenskir drengir kjósi frekar að halda þar kyrru fyrir, enda 

hafa drengirnir meiri áhuga á frumatvinnugreinum en stúlkurnar. Íslenskar konur eru 

líklegri en íslenskir karlar til að flytja búferlum (Vífill Karlsson og Kolfinna 

Jóhannesdóttir, 2010). 

Almennt séð eru karlar oftar aðalfyrirvinna heimilisins og oft launahærri en 

konur og því er það jafnan atvinna karla sem ræður búsetu fjölskyldunnar 

(Edvardsdóttir, 2013). Í dreifbýli hafa karlar gjarnan sterkari stöðu heldur en konur, þar 

eru frumatvinnugreinarnar áberandi og karlarnir fara með völdin en það að konur sýni 

ekki áhuga á að vinna við frumatvinnugreinar byggir á hefðbundnum hugmyndum um 

hlutverk kynjanna (Bjarnason og Thorlindsson, 2006; Edvardsdottir, 2012; Tinna 

Kristbjörg Halldórsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2012;).  

Þegar hugmyndir kvenna í dreifbýli eru skoðaðar sést að þær virðast leggja 

mikið upp úr fjölskylduvænleika samfélaga og það hversu gott þær telja að sé að ala upp 

börn í dreifbýli er gjarnan nefnt sem ein helsta ástæðan fyrir búsetu þar. Það virðist vera 

viðurkennd skoðun þeirra að dreifbýli sé fjölskylduvænt og vel til þess fallið að ala upp 

börn (Edvardsdóttir, 2013; Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2012). Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir (2011) tók viðtöl við konur á 

Austurlandi á tímabilinu frá 2009 til 2011 í þeim tilgangi að kortleggja áhrif 

samfélagsbreytinga á Austurlandi á stöðu og viðhorf kvenna á svæðinu. Samkvæmt 

Tinnu hvílir ábyrgð á heimilishaldi og barnauppeldi að mestum hluta á herðum kvenna á 

Austurlandi á meðan karlarnir eru mikið fjarri heimilinu vegna vinnu (Tinna Kristbjörg 

Halldórsdóttir, 2011).  
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Hér eru á ferðinni gamaldags hugmyndir um kynhlutverk þar sem konan er 

heima hluta úr degi eða allan daginn og sinni heimili og börnum en karlinn er 

aðalfyrirvinnan, vinnur mikið og skaffar til heimilisins (Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir 

og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2012; Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, 2011).  

Samkvæmt rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og Atla Hafþórssonar (2015) á áhrifum 

Héðinsfjarðargangna á stöðu kynjanna í Fjallabyggð ferðast konur frekar styttri 

vegalengdir til vinnu heldur en karlar sem kemur heim og saman við þær niðurstöður 

Tinnu Kristbjargar Halldórsdóttur (2011) að konur vilji síður ferðast langt til vinnu.  

Konur upplifa frekar að þær þurfi að vera til staðar fyrir börnin, sérstaklega ef 

mennirnir þeirra vinna fjarri heimilinu (Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir og Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 2012; Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, 2011). Þær sinna frekar 

umönnun barna en til stuðnings þessu benda niðurstöður Andreu Hjálmsdóttur og Atla 

Hafþórssonar (2015) til þess að konur sjái frekar um að koma börnum í og úr skóla og 

vinni frekar í minni fjarlægð við heimili og börn.   

 

6. Fjarnám 

Á undanförnum árum og áratugum hefur tæknin rutt sér til rúms og möguleikar á 

fjarnámi aukist. Þannig hafa fleiri aðgang að háskólanámi og mismunun einstaklinga 

eftir búsetu hefur minnkað. Það er ekki lengur nauðsynlegt fyrir fólk á afskekktari 

svæðum að rífa sig upp með rótum til þess að mennta sig heldur gerir fjarnám fólki 

kleift að búa áfram í sinni heimabyggð á meðan það sækir sér menntun þrátt fyrir að það 

sé ekki háskóli á svæðinu (Bjarnason og Edvardsson, 2017; Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2016; Þóroddur Bjarnason og Brynhildur Þórarinsdóttir, 2018).  

Áhrif fjarnáms á búsetu hafa þó ekki verið rannsökuð nægilega og þannig er 

ekki vitað hver áhrifin kunna að vera á búsetu til lengri tíma litið, það er að segja hvort 

að fjarnámið sé aðeins leið til að fresta brottflutningi þar sem menntaðir einstaklingar 

komi frekar til með að fá atvinnu við hæfi á þéttbýlli svæðum að námi loknu eða hvort 

að þessir einstaklingar mennti sig með aðstoð fjarnáms og komi síðan til með að starfa í 

sinni heimabyggð að námi loknu (Bjarnason og Edvardsson, 2017; Muhirwa og 

Military, 2012; Þóroddur Bjarnason og Brynhildur Þórarinsdóttir, 2018; Þóroddur o.fl., 

2016; Þóroddur Bjarnason, 2018). 

 Rannsóknir benda til þess að fjarnám geti haft svipuð áhrif á búsetu brautskráðra 

nemenda og staðsetning háskóla í heimabyggð. Það er að segja að nemendur eru líklegri 
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til að búa áfram þar sem þeir stunduðu sitt nám, hvort sem það var fjarnám eða staðnám. 

Því er mjög mikilvægt fyrir menntunarstig einstakra svæða að einstaklingar hafi aðgang 

að háskóla í sínu nærumhverfi og/eða góðu fjarnámi (Þóroddur Bjarnason og Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2018; Þóroddur o.fl., 2016; Þóroddur Bjarnason, 2018).  

Bæði Anna Guðrún Edvardsdóttir (2016, 2012) og Þóroddur Bjarnason og fleiri 

(2016) benda á að vert sé að hafa í huga að þeir einstaklingar sem sækjast eftir fjarnámi 

hafa ef til vill sterkari tengsl við heimabyggðina og hefðu ekki endilega flutt búferlum 

til að sækja sér menntun heldur ef til vill frekar einfaldlega sleppt því að mennta sig. 

Þannig getur verið að fjarnám nýtist einmitt þeim hópi sem án fjarnáms hefði ekki lagt 

stund á nám.  

Eins og allt annað hefur fjarnám kosti og galla. Fjarnám hentar vel þeim sem 

stunda nám samhliða vinnu, búa fjarri háskólum eða sækjast að öðrum ástæðum eftir 

þeim sveigjanleika sem fjarnám gefur kost á (Edvardsdottir, 2013, Þóroddur o.fl., 2016). 

En samkvæmt Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur (2016) getur fjarnám haft áhrif á val 

nemenda á námi. Þeir sem hafa ekki tök á að stunda staðnám eða kjósa af öðrum 

ástæðum að stunda fjarnám eru bundnir af þeim námsleiðum sem í boði eru í fjarnámi.  

Konur veigra sér frekar við því að rífa fjölskylduna upp með rótum til að sækja 

sér menntun, en eins og áður segir hefur atvinnusókn karla meiri áhrif á búsetu 

fjölskyldunnar. Konur sem eru komnar með fjölskyldu eru líklegri til að nýta sér 

möguleikana um fjarnám. Samkvæmt Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur (2016) hefði hluti 

þeirra að öllum líkindum ekki menntað sig ef möguleikinn á fjarnám hefði ekki verið til 

staðar vegna þess að þær voru ekki tilbúnar til að flytja fjölskylduna búferlum svo þær 

gætu menntað sig. Auk framboðs á fjarnámi hafa atvinnumöguleikar í heimabyggð 

einnig áhrif á val þessara kvenna á námi, þær sem ekki vilja flytjast búferlum velja sér 

frekar nám sem þær sjá fram á að komi til með að skapa þeim atvinnutækifæri í þeirra 

heimabyggð í framtíðinni (Anna Guðrún Edvardsdóttir, 2016; Edvardsdottir, 2013).  
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7. Samfélagið á Austurlandi 

Austurland er það landsvæði sem liggur frá 

Langanesi í norðri og að Eystrahorni í suðri, 

sjá rautt á Íslandskorti hér til hægri (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d). Í dag tilheyra 

landshlutanum átta sveitarfélög en það eru: 

Borgarfjarðarhreppur, Breiðdalshreppur, 

Djúpavogshreppur, Fjarðabyggð, 

Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, 

Seyðisfjarðarkaupstaður og 

Vopnafjarðarhreppur.  

Þessi sveitarfélög eru misjafnlega fjölmenn en einnig ólík að flatarmáli. Á mynd fjögur 

má sjá hvernig Austurland skiptist niður í sveitarfélögin átta (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d).  

 

Mynd 4: Skipting Austurlands í sveitarfélög  

(Mynd fengin af vef Sambands íslenskra sveitarfélaga) 

 

Mynd 3: Austurland (Mynd fengin af vef Sambands 

íslenskraÍslenskra sveitarfélaga) 
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Mynd 5: Skipting mannfjölda á Austurlandi eftir sveitarfélögum 2018 

 

Á mynd fimm sést vel hversu mikil munur er á fólksfjölda sveitarfélaganna á 

Austurlandi, fólksfækkun í Breiðdalshreppi og Borgarfjarðarhreppi hefur verið mikil á 

undanförnum árum og eru sveitarfélögin nú bæði hluti af verkefninu „Brothættar 

byggðir“ á vegum byggðastofnunar (Byggðastofnun, 2018; Hagstofa Íslands, 2018a) og 

24. mars síðastliðinn var kosið um sameiningu Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar og 

var sameiningin samþykkt í báðum sveitarfélögum (Fjarðabyggð, 2018).  

Hér á eftir verður ekki litið til einstakra sveitarfélaga innan svæðisins heldur 

frekar litið á Austurland sem heild. Einstakir byggðakjarnar innan svæðisins eru margir 

fámennir sem veldur því að ekki er hægt að vinna gögnin á tölfræðilegan hátt svo vel sé. 

Auk þess hafa félagasamtökin Ungt Austurland beitt sér fyrir því að þeir sem búsettir 

eru á Austurlandi líti á sig sem eina heild. Haft er eftir Margréti Árnadóttur (Kristborg 

Bóel Steinþórsdóttir, 2016) formanni samtakanna í viðtali við Austurfrétt stuttu fyrir 

stofnfund samtakanna: „Hjá okkur unga fólkinu eru engin hreppamörk, við erum bara 

Austurland og vinnum út frá því en til þess að gera stóra hluti verðum við öll að vinna 

saman, ekki sitt í hverju horni.“ Hér verður því fjallað um stöðu Austurlands almennt í 

samanburði við aðra landshluta og landið sem heild en íbúar fjórðungsins hér eftir 

nefndir Austlendingar.  

Vopnafjarðar-
hreppur

6%

Borgarfjarðar-
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Fljótsdalshérað
34%
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1%Seyðisfjarðar-

kaupstaður
6%

Fjarðabyggð
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Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 2018
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  Á undanförnum tveim áratugum hafa miklar breytingar átt sér stað á 

Austurlandi með byggingu Kárahnjúkavirkjunar og tilkomu álvers í Reyðarfirði (Hjalti 

Jóhannesson, 2010) en fyrir það hafði verið viðvarandi fólksfækkun. Eins og sjá má á 

mynd sex hafa verið talsverðar sveiflur í mannfjölda á Austurlandi, mikill toppur er á 

tímabilinu frá 2005–2007 en þá stóðu framkvæmdir í kringum Kárahnjúkavirkjun og 

byggingu álvers sem hæst, framkvæmdirnar sjálfar voru mannaflsfrekar og kölluðu á 

meira vinnuafl heldur en rekstur fyrirtækjanna (Smári Geirsson, 2010).  

 

 

Mynd 6: Mannfjöldaþróun á Austurland 1880–2015  

(Mynd sótt á vef Hagstofu Íslands, 2018c).  

 

Þessi mynd sýnir þó aðeins mannfjöldann á Austurlandi sem heild, ekki 

mannfjöldaþróun miðað við landið allt né heldur breytingar innan svæðis en eins og 

áður segir hefur íbúum í sveitarfélögunum Borgarfjarðarhreppi og Breiðdalsvík fækkað 

mjög sem og á öðrum stöðum fjær miðausturlandi. Aftur á móti hefur íbúum heldur 

fjölgað í Fjarðabyggð og á Fljótsdalshéraði (Hagstofa Íslands, 2018c).  

Að mati Tinnu Kristbjargar Halldórsdóttur og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur 

(2012) varð tilkoma álvers þó einnig til þess að veikja stöðu kvenna á svæðinu en 

framkvæmdirnar sköpuðu mun fleiri störf fyrir karlmenn og karlmönnum á aldrinum 

18–45 ára fjölgaði um 20% en fjölgun kvenna á sama aldri nam ekki nema 4%. 

Konurnar höfðu fyrir álver frekar flutt brott heldur en karlarnir auk þess sem 

atvinnuleysi var hærra á meðal kvenna, það að konurnar flytji í burtu en karlarnir verði 

eftir er þekkt á jaðarsvæðum en ljóst er að konur á barneignaraldri eru grunnforsenda 
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þess að halda fólksfjölgun gangandi (Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir og Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 2012).  

Tölur um menntunarstig eftir landsvæðum eru fengnar úr manntali frá árinu 

2011 en það eru nýjustu upplýsingar sem til eru um menntunarstig eftir svæðum á 

landinu. Árið 2011 voru 23% einstaklingar á aldrinum 25–64 ára á Austurlandi með 

háskólamenntun. Að landsmeðaltali voru 33% einstaklinga á aldrinum 25–64 ára með 

háskólamenntun en hlutfallið var hvergi eins hátt og á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

38% einstaklinga á þessu aldursbili voru með háskólamenntun. Á Austurlandi er hlutfall 

háskólamenntaðra þannig talsvert lægra en að landsmeðaltali (Hagstofa Íslands, 2018d).  

 

8. Staða menntunar á Austurlandi 

Hér verður sérstaklega litið til stöðu menntunar á Austurlandi. Farið hefur verið yfir 

nokkra grunnþætti er varða búsetu, menntun og sögu Austurlands. Nú verður kannað 

hvort að þeir sem bjuggu á Austurlandi fyrir nám búi þar áfram eða snúi aftur að námi 

loknu og hvar þeir háskólamenntuðu einstaklingar sem hafa kosið að búa á svæðinu að 

námi loknu bjuggu áður en þeir hófu nám. Einnig verður kortlagt hvernig menntun 

fjórðungsins skiptist á milli háskólanna, það er að segja hvaða háskólar það eru sem 

helst skili menntuðum einstaklingum út á vinnumarkaðinn á Austurlandi og hvort að 

munur sé á endurkomu Austlendinga eftir kyni og námsformi. 

 

9. Gögn og aðferðir  

9.1 Aðferðafræði 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var stuðst við megindlegar rannsóknaraðferðir en 

þær gefa yfirlit og er hægt að nota til samanburðar sem ekki er hægt að gera með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þegar megindlegar rannsóknir eru unnar er 

upplýsingum um fyrir fram ákveðið efni safnað á kerfisbundinn hátt á tölulegu formi og 

síðan notast við tölfræðilegar aðferðir við túlkun gagnanna (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

Hér var megindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu vegna þess að með því móti er 

hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á fleiri en þá sem gögnin ná yfir og 

þannig hægt að nýta niðurstöðurnar til að draga ályktanir um aðra hópa (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Eins hefur til þessa ekki verið litið sérstaklega til stöðu menntunar 
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og áhrifa einstakra þátta á háskólamenntun á Austurlandi og því var tekin sú ákvörðun 

að kortleggja viðfangsefnið sem um ræðir með megindlegri rannsókn  

9.2 Gögn 

Hér er notast við gögn sem aflað var sem hluta af verkefninu Svæðisbundin áhrif 

íslenskra háskóla sem styrkt var af Byggðastofnun (Þóroddur Bjarnason og fleiri, 2016; 

Þóroddur Bjarnason, 2018). Gögnin voru unnin þannig að skrár um brautskráða 

nemendur frá fjórum íslenskum háskólum: Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri, 

Háskólanum á Bifröst og Háskólanum á Hólum á tímabilinu frá 1991–2015 voru 

fengnar frá nemendaskrá hvers skóla fyrir sig. Þar kom fram kennitala, kyn, deild og 

útskriftarár hvers nemanda, í upplýsingum frá Háskólanum á Akureyri, Háskólanum á 

Hólum og Háskólanum á Bifröst kom einnig fram hvort nemendur voru fjarnemar eða 

staðnemar en Háskóli Íslands auðkennir það ekki í sínu skráningarkerfi. Þessar skrár 

voru sendar til Hagstofu Íslands sem bætti við þær sveitarfélagsnúmerum um búsetu 

útskriftarnema fimm árum fyrir útskrift og fimm árum eftir útskrift. Því næst var 

kennitölum nemenda eytt úr skránum og rannsóknarteymið fékk þær í hendurnar án 

persónugreinanlegra upplýsinga.  

Í þessari rannsókn voru sveitarfélagsnúmerin notuð til að skipta búsetu 

einstaklinga upp í átta svæði: Höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Vesturland, Vestfirði, 

Norðurland vestra, Norðurland eystra og Austurland. Hér er aðaláherslan lögð á 

Austurland og önnur svæði landsins nýtt til samanburðar. Á tímabilinu brautskráðust 

36.653 nemendur úr þessum 4 háskólum og var skiptingin þannig:   

 

Tafla 1: Fjöldi brautskráðra úr hverjum skóla 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn á 

Bifröst 

Háskólinn á 

Hólum 

Fjöldi 31.407 3.591 1.425 230 

Hlutfall 85,7 % 9,8 % 3,9 % 0,6 % 

 

Í háskólum landsins fer kennsla fram með ólíkum hætti. Í Háskólanum á Akureyri er 

einn af hverjum þremur nemendum fjarnemi, einn af hverjum fimm við Háskólann á 

Bifröst og um helmingur nemenda við Háskólann á Hólum. Háskóli Íslands auðkennir 

nemendur sína ekki eftir námsformi.  
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Tafla 2: Námsform eftir skólum 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn á 

Bifröst 

Háskólinn á 

hólum 

Fjarnám  1.127 280 113 

Staðnám  2.464 1.145 93 

Óskilgreint 31.407   24 

Samtals 31.407 3.591 1.425 230 

Hlutfall 

fjarnema 

--- 31% 20% 49% 

 

Af heildarhópnum var 55 einstaklingum eða 0,2% sleppt úr frekari greiningu þar sem 

ekki voru til upplýsingar um búsetu þeirra fimm árum fyrir útskrift.  

Mikill vöxtur hefur verið í háskólamenntun á landinu á undanförnum áratugum 

(Þóroddur o.fl., 2016). Sem dæmi voru fjórum sinnum fleiri útskrifaðir úr þessum 

fjórum háskólum árið 2015 heldur en árið 1990. Nokkur sveifla er á fjölda brautskráðra 

en árið 2009 fækkar útskrifuðum nemendum mjög. Leiða má að því líkur að þarna hafi 

bankahrunið og efnahagur einstaklinga haft áhrif á námsplön þeirra. Þrátt fyrir þessa 

niðursveiflu hefur brautskráningum aftur fjölgað og frá árinu 2004 hafa brautskráðir 

einstaklingar úr þessum fjórum háskólum ekki farið undir 1500 á ári.  

 

  

Mynd 7: Fjöldi brautskráðra 1990–2015 
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Í þeirri greiningu sem hér fer á eftir eru gögn um búsetu brautskráðra nemenda 

fimm árum fyrir útskrift á tímabilinu 1991–2015 nýtt til að áætla upptökusvæði háskóla 

en gögn þeirra sem útskrifuðust frá 1991–2010 nýtt til að kortleggja búsetu nemenda 

fimm árum eftir útskrift. Þar sem gagnasafnið var tekið saman árið 2015 vantar 

upplýsingar um búsetu fimm árum eftir útskrift fyrir þá einstaklinga sem brautskráðust 

eftir 2010 og þar af leiðandi nær greining á búsetu fimm árum eftir útskrift aðeins til 

þeirra sem útskrifuðust fyrir það ár.  
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10. Niðurstöður  

10.1 Búseta Austlendinga 

Þeir 1019 einstaklingar sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift hafa dreifst 

um landið og einnig til annarra landa fimm árum eftir útskrift eins og sjá má í töflu þrjú.  

 

Tafla 3: Búseta Austlendinga fimm árum eftir útskrift úr háskóla 

 Fjöldi Hlutfall 

Höfuðborgarsvæðið 396 38,9% 

Suðurnes 8 0,8% 

Vesturland 10 1% 

Vestfirðir 7 0,7% 

Norðurland vestra 10 1% 

Norðurland eystra 71 7% 

Austurland 423 41,5% 

Suðurland 18 1,8% 

Erlendis 76 7,5% 

Samtals 1019 100% 

 

Ef litið er til búsetu Austlendinga í hverjum landshluta fyrir sig fimm árum eftir útskrift 

búa hlutfallslega flestir eða 41,5 % enn eða aftur á Austurlandi 5 árum eftir útskrift. Þar 

á eftir kemur höfuðborgarsvæðið en þar búa 38,9% þeirra sem bjuggu á Austurlandi 

fimm árum fyrir útskrift.  
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Mynd 8: Búseta háskólamenntaðra Austlendinga fimm árum eftir útskrift 

 

Á mynd átta hefur hlutfallið verið námundað og aðrir landshlutar en höfuðborgarsvæðið 

og Austurland hafa verið sameinaðir í „Annars staðar á landsbyggðinni“. Af þeim sem 

bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift búa 12% annars staðar á landsbyggðinni 

fimm árum eftir útskrift. Á meðal þeirra sem búa annars staðar á landsbyggðinni búa 

flestir eða 7% á Norðurlandi eystra en einnig eru 7% fluttir utan fimm árum eftir 

útskrift. Af þeim sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift búa rétt rúmlega 

40% á Austurlandi fimm árum eftir útskrift en tæplega 60% búa annars staðar. Með 

öðrum orðum, ef að tíu manns af Austurlandi leggja stund á nám koma fjórir þeirra til 

með að búa á Austurlandi að námi loknu á meðan sex þeirra koma til með að búa annars 

staðar.  

 Án samanburðar við önnur svæði á landinu er þó erfitt að gera sér grein fyrir því 

hvort að þetta sé hátt eða lágt hlutfall endurkomu. Í töflu fjögur hér að neðan má sjá 

hversu hátt hlutfall einstaklinga innan hvers landshluta býr á sínu heimasvæði fimm 

árum eftir útskrift.  
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Tafla 4: Hlutfall þeirra sem býr á sínu heimasvæði fimm árum eftir útskrift í öllum landshlutum 

Búseta fimm árum fyrir 

útskrift 

Heima eftir 

útskrift 

Annars staðar eftir 

útskrift 

Samtals 

Höfuðborgarsvæðið 83% 17% 100% 

Suðurnes 58% 42% 100% 

Vesturland 43% 57% 100% 

Vestfirðir 36% 64% 100% 

Norðurland vestra 40% 60% 100% 

Norðurland eystra 54% 46% 100% 

Austurland 42% 58% 100% 

Suðurland 45% 55% 100% 

 

Í töflu fjögur má sjá Austurland í samanburði við aðra landshluta. Þeir fjórir háskólar 

sem hér um ræðir eru staðsettir á Höfuðborgarsvæðinu (Háskóli Íslands), á Vesturlandi 

(Háskólinn á Hólum og Háskólinn á Bifröst) og á Norðurlandi eystra (Háskólinn á 

Akureyri). Af þessum svæðum eru lang flestir eða 83% höfuðborgarbúa sem kýs að búa 

á sínu heimasvæði fimm árum eftir útskrift. Hlutfall þeirra háskólamenntuðu 

einstaklinga sem kýs að búa í sinni heimabyggð að námi loknu fer lækkandi eftir því 

sem fjær dregur höfuðborgina, að undanskildu Norðurlandi eystra en þar gætir líklega 

áhrifa Háskólans á Akureyri.  

Á Suðurlandi, Austurlandi, Norðurlandi vestra, Vestfjörðum og Vesturlandi kýs 

meira en helmingur þeirra sem leggja stund á nám að búa ekki á sínu heimasvæði fimm 

árum eftir útskrift. Af þessum landsvæðum er Vesturland eina svæðið þar sem háskóli 

er til staðar en þrátt fyrir það kýs meira en helmingur þeirra sem bjó á Vesturlandi fimm 

árum fyrir útskrift að búa annars staðar að námi loknu. Það gæti verið að hluta til vegna 

þess að háskólarnir á Bifröst og Hólum eru tiltölulega fámennir auk þess sem stór hluti 

nemenda skólanna stundar nám í fjarnámi og eru þar af leiðandi ekki endilega búsettir á 

nærsvæði skólans. Þessir tveir háskólar eru auk þess ungir í samanburði við hina tvo 

háskólana sem hér eru til athugunar, Háskólinn á Hólum var stofnaður árið 2007 og 

Háskólinn á Bifröst árið 2001, til samanburðar var Háskóli Íslands stofnaður árið 1922 

og Háskólinn á Akureyri árið 1987. Þannig eru svæðisbundin áhrif þessara háskóla ef til 

vill ekki komin fyllilega í ljós á meðan Háskóli Íslands er orðinn tæplega aldargamall 

og Háskólinn á Akureyri 30 ára.  
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10.2 Hvaðan eru þeir aðfluttu? 

Þeir sem kjósa að búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift eru ekki allir að austan 

heldur koma frá fjöldamörgum stöðum innan landsteinanna sem utan. Hér eru aðfluttir 

skilgreindir sem þeir sem búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift en bjuggu þar ekki 

fimm árum fyrir útskrift. Við höfum þó ekki upplýsingar um búsetu þessara einstaklinga 

lengra aftur í tímann né aðrar tengingar sem þeir gætu átt við Austurland og gætu haft 

áhrif á ákvörðun þeirra um búsetu.  

 

Tafla 5: Hvaðan koma háskólamenntaðir sem búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift? 

 Fjöldi Hlutfall 

Höfuðborgarsvæðið 130 19,5% 

Suðurnes 7 1,1% 

Vesturland 7 1,1% 

Vestfirðir 10 1,5% 

Norðurland vestra 9 1,4% 

Norðurland eystra 39 5,9% 

Austurland 423 63,5% 

Suðurland 32 4,8% 

Erlendis 9 1,4% 

Samtals 666 100% 

 

Hér sést að mikill meirihluti þeirra háskólamenntuðu einstaklinga sem býr á 

Austurlandi fimm árum eftir útskrift bjó einnig á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift. 

Af höfuðborgarsvæðinu koma 19,5% en það er einnig fjölmennasta svæði landsins. 

Þannig er mun hærra hlutfall háskólamenntaðra sem er búsett á Austurlandi fimm árum 

eftir útskrift upprunalega frá höfuðborgarsvæðinu heldur en hlutfall höfuðborgarbúa 

sem flytur á Austurland. Í því samhengi eru ef til vill frekar margir einstaklingar frá til 

dæmis Vestfjörðum og Vesturlandi sem býr á Austurlandi fimm árum eftir útskrift 

miðað við heildarmannfjölda á þeim svæðum. Þannig er hærra hlutfall þeirra sem 

bjuggu á Vestfjörðum fimm árum fyrir útskrift búsett á Austurlandi fimm árum eftir 

útskrift heldur en hlutfall þeirra sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu fimm árum fyrir 

útskrift.   
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Mynd 9: Uppruni háskólamenntaðra á Austurlandi 

 

Á mynd níu er líkt og áður búið að námunda prósenturnar í heilar tölur, 

höfuðborgarsvæðið og Austurland standa sér en aðrir landshlutar hafa verið sameinaðir í 

„Annars staðar á landsbyggðinni“. Hér sést vel hversu hátt hlutfall háskólamenntaðra 

einstaklinga sem búsettir eru á Austurlandi fimm árum eftir bjó á Austurlandi fimm 

árum fyrir útskrift. Á Austurlandi er hlutfall aðfluttra á meðal háskólamenntaðra 37% á 

móti 63% sem koma að austan. Ef litið er til annarra landshluta til samanburðar má sjá 

að hlutfall aðfluttra meðal háskólamenntaðra er á bilinu 21–39% á öllum svæðum 

landsins. 
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Tafla 6: Hlutfall aðfluttra fimm árum eftir útskrift í öllum landshlutum 

Búseta fimm árum 

eftir útskrift 

Einstaklingar af 

svæðinu 

Aðfluttir Samtals 

Höfuðborgarsvæðið 79% 21% 100% 

Suðurnes 73% 27% 100% 

Vesturland 66% 34% 100% 

Vestfirðir 61% 39% 100% 

Norðurland vestra 67% 33% 100% 

Norðurland eystra 76% 24% 100% 

Austurland 63% 37% 100% 

Suðurland 71% 29% 100% 

 

Hlutfall aðfluttra er lægst á höfuðborgarsvæðinu en hæst á Vestfjörðum, Austurlandi, 

Vesturlandi og Norðurlandi vestra. Á þessum svæðum er hærra hlutfall aðfluttra en 

annars staðar, það er að segja að af þeim háskólamenntuðu einstaklingum sem búa á 

svæðinu eru á þessum svæðum hærra hlutfall sem bjó annars staðar fimm árum fyrir 

útskrift.  

 

10.3 Hverjir eru líklegri til að búa fyrir austan?  

Hér verður farið yfir nokkra af þeim þáttum sem taldir eru geta haft áhrif á val 

Austlendinga um búsetu að námi loknu. Vert er að hafa í huga að til grundvallar við 

þessa útreikninga eru þeir einstaklingar innan úrtaksins sem bjuggu á Austurlandi fimm 

árum fyrir útskrift og búa enn eða aftur á Austurlandi fimm árum eftir útskrift. Eins og 

gefur að skilja eru þetta því ekki margir einstaklingar eða 423 talsins. Þrátt fyrir að hér 

sé ekki um að ræða marga einstaklinga þá eru prófin tölfræðilega marktæk og geta gefið 

vísbendingar um hvað það er sem hefur áhrif á það hvort að Austlendingar kjósi að búa 

á Austurlandi að námi loknu eða ekki. Af þeim sem bjuggu á Austurlandi fimm árum 

fyrir útskrift búa 37% enn eða aftur á Austurlandi fimm árum eftir útskrift, en ýmsir 

þættir geta haft áhrif á þetta. 

 

Áhrif kynferðis 

Af þeim sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift og útskrifuðust frá 

einhverjum af þessum fjórum háskólum á tímabilinu 1991–2015 voru 30% karla og 
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70% konur. Eins og áður hefur komið fram eru konur almennt hærra hlutfall þeirra sem 

sækja sér háskólamenntun en ef litið er á landið allt þá er hlutfallið 33,5% á móti 66,5%. 

Með öðrum orðum er lægra hlutfall austlenskra karlmanna sem leggur stund á 

háskólanám heldur en að landsmeðaltali. Það er þó ekki aðeins munur á háskólasókn 

kynjanna heldur er marktækur munur á því hvort að karlar eða konur séu líklegri til að 

búa í sinni heimabyggð fimm árum eftir útskrift eins og sjá má í töflu sjö.  

 

Tafla 7: Hverjar eru líkurnar á að Austlendingar búi á Austurlandi fimm árum eftir útskrift eftir 

kyni? 

 Karlar Konur 

Austurland 33,2 % 39,7 % 

Annars staðar 66,8 % 60,3 % 

Samtals 100% 100% 

Kíkvaðrat(df) 4,3(1), p.<0,04 

 

Konur sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift eru marktækt líklegri 

heldur en karlar til að búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift. Karlar voru 33,2% 

líklegir til að búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift en konur 39,7% líklegar. 

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

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

 

Áhrif ólíkra háskóla 

Það hversu miklar líkur eru á að einstaklingar sem bjuggu á Austurlandi fimm árum 

fyrir útskrift búi á Austurlandi fimm árum eftir útskrift ræðst meðal annars af því við 

hvaða háskólastofnun viðkomandi stundaði sitt nám. Í töflu átta má sjá líkurnar á því að 

Austlendingar búi á Austurlandi fimm árum eftir útskrift eftir háskólum.  

 

 

 

 

 



25 

 

Tafla 8: Hverjar eru líkurnar á að Austlendingar búi á Austurlandi 5 árum eftir útskrift eftir 

menntastofnun? 

 Háskóli 

Íslands 

Háskólinn á 

Akureyri 

Háskólinn á 

Bifröst 

Háskólinn á 

Hólum 

Austurland 34,9% 49% 39,5% 55,6 

Annars staðar 65,1% 51% 60,5% 44,4 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

Kíkvaðrat 15,257(3) p. <0,003   

 

Þegar litið er til áhrifa ólíkra háskóla þá er marktækur munur á hlutfalli Austlendinga 

búsettum á Austurlandi fimm árum eftir útskrift eftir því hvaðan einstaklingarnir sóttu 

sér menntun. Hér sést að mun minni líkur eru á að Austlendingar sem stunduðu nám við 

Háskóla Íslands búi á Austurlandi fimm árum eftir útskrift heldur en Austlendingar sem 

stunduðu nám við einhverja af landsbyggðarháskólunum þremur.  

 

Áhrif fjarnáms 

Fjarnám er einn af þeim þáttum sem talinn er hafa áhrif á búsetu háskólamenntaðra 

einstaklinga. Eins og áður hefur komið fram auðkennir Háskóli Íslands nemendur sína 

ekki eftir námsformi og því voru nemendur Háskóla Íslands undanskildir í tölum um 

námsform. Nemendur Háskóla Íslands voru mun fleiri en annarra háskóla á tímabilinu 

eða 31.407 brautskráðir nemendur á móti 5.246 brautskráðum nemendum samanlagt frá 

hinum skólunum þremur. Því liggja færri einstaklingar til grundvallar þessum 

útreikningum heldur en öðrum. Prófið er tölfræðilega marktækt en þetta ber að hafa í 

huga við túlkun niðurstaðna. 

 

Tafla 9: Hverjar eru líkurnar á að Austlendingar búi á Austurlandi fimm árum eftir útskrift eftir 

námsformi 

 Fjarnám Staðnám 

Austurland 70,8 % 33,3% 

Annars staðar 29,2% 66,7% 

Samtals 100% 100% 

Kíkvarðrat 49,085(2) p. <0,001 
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Eins og sjá má í töflu níu hefur fjarnám mikil áhrif á það hvort Austlendingar 

komi til með að búa á Austurlandi að námi loknu, enda þurfa þeir sem stunda fjarnám 

ekki að flytjast búferlum til að mennta sig. Af þeim Austlendingum sem stunduðu 

fjarnám á tímabilinu búa 70,8% á Austurlandi að námi loknu en aðeins 33,3% þeirra 

sem stunduðu staðnám. Ekki er skráð hvar einstaklingar voru búsettir meðan á námi 

stóð þannig að þessir fjarnemar gætu hafa búið hvar sem er á námstímanum, meðal 

annars á Austurlandi. Aftur á móti er öruggt að þeir sem stunduðu staðnám bjuggu ekki 

á Austurlandi á námstímanum þar sem þær háskólastofnanir sem hér um ræðir eru ekki 

staðsettar þar.  

 

10.4 Helstu niðurstöður 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru í fimm þáttum.  

• Í fyrsta lagi eru 42% þeirra sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift 

búsettir á Austurlandi fimm árum eftir útskrift. Önnur svæði á landinu hafa 

hærra hlutfall endurkomu að Norðurlandi vestra og Vestfjörðum undanskildum. 

• Í öðru lagi bjuggu 63% þeirra sem búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift á 

Austurlandi fimm árum fyrir útskrift. Þannig er hlutfall aðfluttra á meðal 

háskólamenntaðra einstaklinga á Austurlandi 37%. Á landinu öllu eru það aðeins 

Vestfirðir sem hafa hærra hlutfall aðfluttra á meðal háskólamenntaðra.  

• Auk þess sem það er líklegra að austlenskar konur sæki sér háskólamenntun þá 

eru konur sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift líklegri en karlar til 

að búa þar einnig fimm árum eftir útskrift.  

• Þeir einstaklingar sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift og 

stunduðu nám við einhvern af landsbyggðarháskólunum þremur (Háskólinn á 

Bifröst, Háskólinn á Akureyri og Háskólinn á Hólum) eru líklegri til að búa á 

Austurlandi fimm árum eftir útskrift heldur en þeir sem stunduðu nám við 

Háskóla Íslands.  

• Stærsti einstaki áhrifaþátturinn á búsetu Austlendinga á Austurlandi að námi 

loknu er fjarnám en 70% líkur eru á að þeir Austlendingar sem stunduðu fjarnám 

á tímabilinu búi á Austurlandi fimm árum eftir útskrift.  
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11. Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var þríþætt. Í fyrsta lagi að komast að því hvar 

þeir sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift eru búsettir fimm árum eftir 

útskrift. Í öðru lagi að komast að því hvaðan þeir háskólamenntuðu einstaklingar sem 

búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift koma og í þriðja lagi að kanna hvort að 

þættir á borð við kynferði, námsform og val á menntastofnun hafi áhrif á það hvort að 

einstaklingar sem bjuggu á Austurlandi fimm árum fyrir útskrift kjósi að búa þar fimm 

árum eftir útskrift.  

Eins og fram hefur komið búa 42% þeirra sem bjuggu á Austurlandi fimm árum 

fyrir útskrift á Austurlandi fimm árum eftir útskrift. Hlutfall Austlendinga sem búa á 

Austurlandi fimm árum eftir útskrift er í takt við önnur svæði á landsbyggðinni þar sem 

ekki eru til staðar möguleikar á framhaldsmenntun. Hlutfall þeirra höfuðborgarbúa sem 

býr á sínu heimasvæði fimm árum eftir útskrift er 83% en annars staðar á landinu er það 

á bilinu 58–40% og fer lækkandi eftir því sem fjær dregur höfuðborginni að 

Norðurlandi eystra undanskildu. Þar gætir þó að öllum líkindum staðbundinna áhrifa frá 

Háskólanum á Akureyri.  

Líkt og áður hefur komið fram eru nemendur sem flytjast búferlum til þess að 

mennta sig ólíklegri til að búa á sínu heimasvæði að námi loknu. Þeir nemendur sem 

aftur á móti mennta sig í sinni heimabyggð eru líklegir til að búa þar áfram eftir að þeir 

hafa lokið námi (Þóroddur Bjarnason, o.fl, 2016; Þóroddur Bjarnason, 2018). Af því 

leiðir að hærra hlutfall þeirra sem búa fjarri háskólastofnunum þarf að flytjast búferlum 

til þess að afla sér menntunar og kemur líklega ekki til með að snúa til baka að námi 

loknu.  

Þrátt fyrir að Austlendingar búi síður á sínu heimasvæði að námi loknu heldur en 

á mörgum öðrum svæðum landsins þá eru 63% þeirra háskólamenntuðu einstaklinga 

sem býr á svæðinu fimm árum eftir útskrift einstaklingar sem einnig bjuggu á svæðinu 

fimm árum fyrir útskrift. Á móti eru 37% þeirra háskólamenntuðu einstaklinga sem búa 

á svæðinu fimm árum eftir útskrift aðfluttir, eða einstaklingar sem ekki bjuggu á 

svæðinu fimm árum fyrir útskrift. Í samanburði við aðra landshluta er hlutfallið á 

Austurlandi svipað öðrum svæðum á landsbyggðinni að undanskildu Norðurlandi 

eystra. Þannig er hærra hlutfall aðfluttra þar sem að háskólastofnanir eru ekki til staðar.  

Með öðrum orðum, þar sem ekki eru til staðar háskólar er lægra hlutfall fólks 

sem býr á sínu heimasvæði að námi loknu en einnig hærra hlutfall aðfluttra á meðal 
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háskólamenntaðra einstaklinga á svæðinu. Þarna er hugsanlegt að vegna lítilla tækifæra 

til menntunar á svæðunum komi háskólamenntaðir einstaklingar annars staðar að til að 

manna þær stöður sem krefjast háskólamenntunar og vinnumarkaðurinn á svæðinu hefur 

ekki getað fullnægt. Þegar búseta háskólamenntaðra einstaklinga er könnuð þarf einnig 

að taka mið af atvinnumöguleikum á svæðinu. Ef til vill hafa þeir Austlendingar sem 

hafa sótt sér menntun ekki atvinnutækifæri við hæfi á sínu heimasvæði og kjósa þar af 

leiðandi að búa annars staðar að námi loknu.  

Fjölmargir þættir hafa áhrif á val fólks um búsetu en hér var litið til þess hvort 

að kynferði, val á menntastofnun og námsform hefðu áhrif á það hvort að 

háskólamenntaðir Austlendingar kæmu til með að búa á Austurlandi. Þar kom í ljós að 

fleiri konur á Austurlandi leggja stund á háskólamenntun heldur en karlar en það er í 

samræmi við aðra landshluta. Aftur á móti er lægra hlutfall karla á Austurlandi sem 

leggur stund á háskólamenntun heldur en að meðaltali á landinu en það gæti tengst 

karllægum iðnaði sem er áberandi á svæðinu. Konur eru ef til vill líklegri til að mennta 

sig þar sem þær hafa síður áhuga á frumatvinnugreinum (Bjarnason og Thorlindsson, 

2006; Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2012).  

Áhrif ólíkra háskóla eru nokkur en Austlendingar sem stunduðu nám við 

Háskóla Íslands eru ólíklegri til að búa á Austurlandi fimm árum eftir útskrift heldur en 

þeir sem stunduðu nám við einhverja af landsbyggðarháskólunum þremur. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar er fjarnám þó stærsti áhrifaþátturinn en það kemur 

heim og saman við fyrri rannsóknir (Þóroddur Bjarnason, 2018; Þóroddur Bjarnason, 

o.fl., 2016). Þeir Austlendingar sem stunduðu fjarnám eru mun líklegri til að búa á 

Austurlandi fimm árum eftir útskrift heldur en þeir sem stunduðu staðnám.  

Í því samhengi er þó vert að hafa í huga að Háskóli Íslands skilgreinir nemendur 

sína ekki eftir námsformi en þar er einnig takmarkað framboð af námi í fjarnámi ólíkt 

landsbyggðarháskólunum þremur þar sem möguleiki er á að taka allt nám í fjarnámi 

(Þóroddur Bjarnason o.fl., 2016). Þannig er líklegt að hluti þeirra áhrifa sem ólíkir 

háskólar hafa á búsetu Austlendinga sé tilkominn vegna ólíks námsforms í þessum 

háskólum. Þar að auki getur verið að þeir sem kjósa að leggja stund á fjarnám geri það 

vegna þess að þeir hafi ekki tök á að flytjast búferlum til náms, hafa sterka tengingu við 

Austurland eða kjósa af öðrum ástæðum að búa á Austurlandi. Þannig er fjarnám ef til 

vill einmitt að nýtast þeim sem að öðrum kosti hefðu ekki sótt sér menntun (Anna 

Guðrún Edvardsdóttir, 2016; Edvardsdottir, 2013; Þóroddur Bjarnason o.fl., 2016). 

Hvort heldur sem er þá er fjarnám að skila menntuðum einstaklingum út á 
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vinnumarkaðinn á Austurlandi með því að gera þeim einstaklingum sem ætla sér að búa 

á Austurlandi í framtíðinni kleift að mennta sig.  

Hér hefur verið farið yfir helstu þætti er tengjast háskólamenntun á Austurlandi 

og hvað hafi áhrif á hana. Ætlunin var að kortleggja áhrifin sem menntun hefur á 

framtíðarbúsetu Austlendinga og hvað það er sem helst hafi áhrif á ákvörðun 

Austlendinga um búsetu að háskólamenntun lokinni. Áhugavert væri í framhaldi 

þessarar rannsóknar að gera eigindlega rannsókn og kafa dýpra í ákvarðanir 

Austlendinga um búsetu að námi loknu. Þá væri hægt að komast betur að því hvað 

Austlendingar sjálfir telja að komi þeim að gagni til að sjá sér fært að búa á svæðinu. 

Auk þess sem það væri fræðandi að komast að þessum hlutum væri það gagnlegt til 

stefnumótunar fyrir háskólanám á Austurlandi í framtíðinni, bæði hvað varðar eflingu 

fjarnáms en einnig uppbyggingu Háskólaseturs Austfjarða, (Fjarðabyggð, 2017) sem nú 

er hafin vinna við.  
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