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Ágrip 

Rannsókn þessi er verkefni til meistaraprófs við menntavísindasvið 
Háskóla Íslands. 

Verkefnið varðar konur sem fluttu af landsbyggðinni til 
höfuðborgarsvæðisins á árunum 2003-2007.  Kannað var hvaða ástæður 
liggja til grundvallar ákvörðun um búferlaflutning og sjónum beint 
sérstaklega að því hvort fábreyttur vinnumarkaður sé meginástæðan fyrir 
búferlaflutningum kvenna.  Sérstaklega var kannað hvort vísbendingar 
fyndust um að langskólagengnar konur flyttust frekar en konur með stutta 
skólagöngu.  Einnig var sjónum beint að aðgerðum stjórnvalda til að 
styrkja byggð, aðkomu kvenna að þeim hvort og þá í hve miklum mæli 
þær aðgerðir hafa tekið mið af óskum og þörfum kvenna. 

Gagna var aflað með spurningalistum og var svara leitað með sím-
tölum auk þess sem opinber gögn voru skoðuð til að kanna stefnumótun, 
vinnuaðferðir stjórnvalda og hlut kvenna í umræðunni. 

Niðurstöður sýna að helstu ástæður fyrir búferlaflutningum 20–39 ára 
kvenna af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins eru nám, fábreyttur 
vinnumarkaður  á landsbyggðinni og betri launakjör á höfuðborgar-
svæðinu.  Stefnumótun, umræða og ákvarðanataka um byggðaþróun er 
nær eingöngu í höndum karla. 
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Abstract 

The research presented in this thesis concerns 20–39 year old women in 
Iceland that relocated from rural areas to the urban area in and around 
Reykjavík in the years 2003-2007. The underlying reasons for relocation 
were analyzed and in particular whether a uniform job market was an 
important cause for the relocation or not. A special focus was put on the 
relation between education and relocation and if a higher level of 
education translated to a higher probability of relocation. The actions of 
public bodies to bolster rural areas were investigated, also women´s part 
in policymaking and how well these actions were suited for the wants and 
needs of women. 

Data was collected with questionnaires and answers sought by 
phonecalls. Documents from public bodies were investigated to gain an 
insight into public policy, methodology of the bodies and the role of 
women in the policymaking. 

The most important reasons for relocation were found to be education, 
job related issues and higher salaries in urban areas than in rural areas.  
Policymaking, discussions and decisionmaking concerning rural 
development is dominated by males. 
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1 Inngangur  

Á Íslandi eru nokkur dæmi um það að þegar byggðaröskun er orðin slík að 
hrun heilla landshluta blasir við, vegna fólksfækkunar, er gripið til 
stórkarlalegra aðgerða til að reisa við atvinnulíf.  Dæmi um slíkt er 
skuttogaravæðingin á milli 1970 og 1980, bygging álverksmiðju á 
Austurlandi með tilheyrandi virkjunarframkvæmdum og hatrömmum deilum 
um náttúru landsins og nú síðast eru uppi hugmyndir um olíuhreinsistöð á 
Vestfjörðum.  Þessi dæmi eiga það öll sameiginlegt, auk þess að vera 
viðbrögð við fólksfækkun, að þau eru skipulögð af karlmönnum og eru 
karlavinnustaðir.  Hugsun þeirra sem undirbúa slíkar aðgerðir virðist vera að 
konur vinni við afleidd skrifstofustörf og aðra þjónustu.  Spurning er hvort 
þetta vinnulag sé heppilegast fyrir samfélagið Ísland og hverjum sé verið að 
gefa tækifæri með þessum aðferðum. Uppskerum við til lengri tíma í 
samræmi við kostnað og aðrar fórnir? 

Búferlaflutningar hafa mikið verið rannsakaðir, mismunandi kenningar 
hafa verið settar fram um orsakir og afleiðingar og margt hefur verið reynt til 
að hamla gegn byggðaröskun sem af flutningi úr dreifbýli til þéttbýlis hefur 
hlotist.   

Rannsókn Stefáns Ólafssonar frá árinu 1997, Búseta á Íslandi, er af 
mörgum talin tímamótarannsókn, en hún er ekki kyngreind.  Þrátt fyrir að 
konur séu umtalsvert færri en karlar á landsbyggðinni á síðari árum eru 
viðhorf þeirra til búsetuskilyrða ekki könnuð sérstaklega og af því má draga 
þá ályktun að ekki virðist talin sérstök ástæða til að koma til móts við 
mismunandi þarfir kynjanna og óskir. 

Rannsóknir benda til að langskólagengnar konur kjósi að flytja búferlum í 
leit að betri starfskjörum (Faggian, McCann og Sheppard, 2007; Detang-
Dessandre og Molho, 2000). Ef það er staðreynd á Íslandi stöndum við 
frammi fyrir tvíþættu vandamáli:  I. Langskólagengnar konur sækja frá 
landsbyggðinni þar sem vinnumarkaður er fábreyttur og laun lægri en á 
höfuðborgarsvæðinu og II. Atgervisflótta kvenna af landsbyggðinni. 

Eðlilegt hlýtur að teljast að tekið sé tillit til beggja kynja við mótun 
aðgerða sem ætlaðar eru til að treysta búsetu á landsbyggðinnni. Til þess 
þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hvers vegna konur kjósa að flytja af 
landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Í þessari rannsókn var leitað svara 
við því hvers vegna konur á tilteknum aldri flytja af landsbyggðinni en þar 
eru konur alls staðar færri en karlar á aldursbilinu 20–39 ára. Skoðað var 
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hvort tekið sé tillit til þarfa og óska kvenna við stefnumótun stjórnvalda í 
byggðamálum og í aðgerðum sem ætlað er að treysta búsetu á 
landsbyggðinni. Sérstaklega var horft á hvort uppbygging atvinnulífs og 
opinber stuðningur við atvinnnulíf á landsbyggðinni taki mið af þörfum og 
óskum kvenna. Athugað var í hve miklum mæli konur hafa komið að gerð 
byggðaáætlana. Kannað var hvort flutningur sé hlutfallslega algengari meðal 
langskólagenginna kvenna en kvenna með stutta formlega skólagöngu að 
baki. Álitamál er hvort tekið hefur verið tillit til aukinnar menntunar kvenna 
þegar teknar eru stefnumótandi ákvarðanir í atvinnumálum á landsbyggðinni. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin skiptist í átta kafla, auk útdráttar, formála og viðauka. Í fyrsta kafla 
er almenn umfjöllun um  efni rannsóknarinnar og í öðrum kafla er fjallað um 
markmiðið með henni. Í þriðja kafla er fjallað um fyrri rannsóknir á sviðinu, 
innlendar og erlendar. Þar er einnig fjallað um menntun og starfsgreinar, um 
atvinnurekstur kvenna og hverjir móta stefnuna í byggðamálum. Fjórði kafli 
er um aðferðafræðina sem notuð var við rannsóknina og framkvæmd hennar. 
Í fimmta kafla er fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar; mannfjöldaþróun, 
kyngreindar upplýsingar um rannsóknarsvæðin og höfuðborgarsvæðið, 
lýsing á atvinnulífi svæðanna sem þátttakendur höfðu flutt frá, umfjöllun um 
þýði rannsóknarinnar og úrtak og svarhlutfall. Í sjötta kafla er fjallað um 
greiningu gagna og niðurstöður rannsóknarinnar þ.e. um ástæður 
búferlaflutninga, tengsl við síðasta lokapróf og atvinnulífið á lands-
byggðinni.  Kaflanum um atvinnulífið á landsbyggðinni er skipt í undirkafla 
um uppbyggingu atvinnulífsins, um hverjir móta stefnuna og að kynning á 
stuðningi sé nauðsynleg. Síðan er fjallað um viðhorf þátttakenda til 
byggðaaðgerða. Í sjöunda kafla er umræða um niðurstöður rannsóknarinnar. 
Þar eru niðurstöður settar í fræðilegt samhengi með tengingu við íslenskar og 
erlendar rannsóknir og kenningar, við upplýsingar úr gagnagrunni Hagstofu 
Íslands og við niðurstöður úr skoðun á íslenskum skjölum. Fyrst er fjallað 
um aðalástæður búferlaflutninga og skoðun þátttakenda á vinnumarkaði 
landsbyggðarinnar. Þá er kafli aðkomu kvenna að stefnumótun, árangur 
byggðaaðgerða og hvort skýrslugerð hafi skilað árangri. Þar næst er 
umfjöllun um samsetningu vinnumarkaðar, hverjir móta stefnuna og skoðun 
þátttakenda á atvinnulífinu. Síðasti hluti sjöunda kafla fjallar um 
atvinnurekstur kvenna, hugleiðingar þátttakenda um eigin atvinnurekstur og 
stuðning við atvinnurekstur kvenna.  Áttundi kafli er lokakafli ritgerðarinnar 
en þar er fjallað um nauðsyn þátttöku kvenna við stefnumótun í 
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byggðamálum og uppbyggingu atvinnulífs landsbyggðarinnar. Þá er fjallað 
um gildi rannsóknarinnar og frekari rannsóknir á sviðinu. 
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2 Markmið með rannsókninni 

Ein af aðgerðunum sem kveðið er á um í byggðaáætlun 2006-2009 er að  
athugð skuli staða byggðarlaga sem glímt hafa við viðvarandi fólksfækkun.  
Unnin var  rannsókn á vegum Byggðastofnunar en að verkinu komu, auk 
hennar, Háskóli Íslands, Impra og atvinnuþróunarfélögin um land allt.  
Skýrsla stofnunarinnar, Byggðarlög með viðvarandi fólksfækkun, kom út í 
júlí 2008. Viðvarandi fólksfækkun er skilgreind sem 15% fækkun íbúa eða 
meira á tímabilinu 1996-2006 (Sigríður K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. 
Kristjánsson, 2008, bls.2).  

Við aldursgreiningu íbúa þeirra sveitarfélaga sem rannsökuð voru kemur 
alls staðar fram „mitti“ í aldurspíramída, þ.e. ákveðnir aldurshópar eru 
hlutfallslega fámennir miðað við fjölda í þeim á landinu öllu og jafnframt 
kemur fram í skýrslunni að konur eru færri en karlar í viðkomandi 
sveitarfélögum og flytjast hlutfallslega yngri á brott en karlar. Sama eða 
svipuð aldursdreifing og kynjahlutfall blasir einnig við á landsbyggðinni í 
öðrum sveitarfélögum sem ekki falla innan skilgreiningar Byggðastofnunar 
og eru því ekki með í rannsókninni. 

Á töflu 1 sést að 20–39 ára karlar eru fleiri en konur á öllum 
landsbyggðarsvæðunum en færri á höfuðborgarsvæðinu. Kynjahlutfall sýnir 
fjölda karla á hverjar 1000 konur. Nánar verður fjallað um kynjahlutfall 
síðar. 

Tafla 1 Fjöldi 20-30 ára kynjahlutfall, árið 2003.  

Mynd 1 sýnir heildarfjölda karla og kvenna árið 2003 á þremur 
landsbyggðarsvæðum og á höfuðborgarsvæðinu til samanburðar við þau. 
„Mittið“ er á aldursbilinu 20–39 ára, einmitt á þeim aldri sem fólk er 
almennt að eignast börn. Af sjálfu leiðir að hlutfallslega fámennt er í yngstu 
aldurshópunum, miðað við landið í heild (Sigríður K. Þorgrímsdóttir og 
Halldór V. Kristjánsson, 2008, bls.9, 19, 56 og víðar). 

2003 Karlar Konur Kynjahlutfall
Höfuðborgarsvæði 27.487 27.545 998
Vestfirðir 1.156 1.039 1.113
Norðurland vestra 1.078 1.023 1.054
Austurland 1.601 1.474 1.086
Heimild: Hagstofa Íslands 2008g
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Mynd 1 Mannfjöldapíramídar 2003. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008k. 
 

Þarna er um  staðreynd að ræða sem ástæða er til að bregðast við enda, er 
ein tillagna skýrsluhöfunda að: Kanna [þyrfti] ástæður brottflutnings ungs 
fólks og kvenna úr dreifbýli og skoða mögulegar aðgerðir til að bregðast við 
(Sigríður K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008, bls. 5). 

Tilgangurinn með rannsókn minni var að afla upplýsinga um hvaða þættir 
eru mikilvægastir þegar konur á aldrinum 20–39 ára taka ákvörðum um að 
flytja frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Við þær upplýsingar má 
hugsanlega styðjast við gerð aðgerðaráætlunar sem kæmi til móts við óskir 
og þarfir kvenna sérstaklega. 

Áleitin spurning er hvort vinnumarkaður á landsbyggðinni  hafi ekki 
tekið nægilegum  breytingum í samræmi við aukna menntun kvenna á 
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síðustu árum og sé því  þýðingamikil ástæða fyrir búferlaflutningi kvenna af 
landsbyggðinni og því að þær geta ekki snúið aftur eftir að hafa sótt sér 
frekari menntun utan heimahaganna. Sama hindrun væri þá í vegi kvenna 
sem ekki hafa verið búsettar á landsbyggðinni en gætu hugsað sér að flytja 
þangað. Jafnframt er mikilvægt að afla upplýsinga sem nýta má við 
stefnumótun í byggðaaðgerðum stjórnvalda. 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Ritaðar heimildir hafa um aldir  verið til um flutninga fólks á milli 
landsvæða og landa á milli. Búferlaflutningar hafa verið viðfangsefni 
fræðimanna, rithöfunda og stjórnmálamanna, auk þess sem einstaklingar 
hafa í einkabréfum til ættingja og vina lýst orsökum flutnings og aðstæðum í 
nýjum heimkynnum. Margt er þekkt en stöðugt er leitað nýrrar þekkingar til 
að skilja orsakir og afleiðingar og til þess að hægt sé að bregðast við 
neikvæðri þróun. Í þessum kafla verður fjallað um eldri innlendar og 
erlendar rannsóknir á sviðinu og settar fram upplýsingar úr opinberum 
skjölum og gagnagrunni Hagstofu Íslands sem máli skipta fyrir heildar 
samhengi rannsóknarinnar. 

3.1 Fyrri rannsóknir 
Það sést vel hve búferlaflutningar hafa lengi verið rannsóknarefni á því að 
rannsókn Þjóðverjans Ernst Ravenstein, Lögmál búferlaflutninga, er frá 
árinu 1885, en hún er af mörgum álitin marka upphaf þeirra (Lee,1966, 
málsgr. 1; Tobler, 1978, bls. 6). 

Ólöf Garðarsdóttir, sagnfræðingur, hefur rannsakað þátt kvenna í 
búferlaflutningum við upphaf þéttbýlismyndunar á Íslandi.  Hún heldur því 
fram að þá hafi: „... möguleikar kvenna til að skapa sér sjálfstæða tilveru ... 
[hafi] verið meiri í bæ en sveit. [...] Laun kvenna á mölinni voru almennt 
mun hærri en í sveitum ...“ (Ólöf Garðarsdóttir, 1998, bls. 252). Margt 
bendir til að þetta eigi enn við. Í umfjöllun Ólafar Garðarsdóttur kemur fram 
að: 

... eldri og nýrri rannsóknir hafa sýnt að konur hafa gjarnan 
verið mun fleiri en karlar í flutningum til borga. [...] þar sem 
vefnaðariðnaður var öflugur hafi kynjaslagsíðan verið afgerandi 
konum í hag [en] ... þar sem þungaiðnaður var ríkjandi hafi 
þessu gjarnan verið öfugt farið og ennfremur hefur verið sýnt 
fram á að í ýmsum þéttbýlisstöðum sem grundvölluðust á vexti 
og viðgangi frumvinnslugreina bjuggu fleiri karlar en konur. 
(Ólöf Garðarsdóttir, 1998, bls. 244). 
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Samkvæmt þessu sést snemma að atvinnulífið hefur áhrif á hvar konur 
velja sér búsetu, bæði hér á landi og erlendis, en Ravenstein bendir m.a. á 
flutning kvenna til svæða með vefnaðariðnað á Bretland. Aðrar rannsóknir 
benda hins vegar á sterk tengsl kvenna við fjölskyldu og heimili. Frönsk 
rannsókn leiðir í ljós vísbendingar sem styðja þá skoðun að við upphaf 
sambúðar flytji konur búferlum til karla. Sama rannsókn leiðir í ljós sterkari 
tengsl karla en kvenna við atvinnu og sterkari tengsl kvenna við heimili og 
að breytingar á vinnuumhverfi væru líklegri til að hafa áhrif á búferla-
flutninga karla en kvenna (Detang-Dessandre og Molho, 2000, bls. 257). 

Stefán Ólafsson (1997) rannsakaði orsakir  búferlaflutninga á Íslandi fyrir 
Byggðastofnun en þar var m.a. spurt um helstu ástæður þess að fólk flutti 
búferlun af landsbyggðinni og hvort íbúar höfuðborgarsvæðisins gætu 
hugsað sér að búa á landsbyggðinni. Sú rannsókn var hins vegar ekki 
kyngreind og nýtist að því leyti ekki beint til samanburðar milli tímabila á 
ástæðum fyrir flutningi kvenna sérstaklega, þó forvitnilegt verði að skoða 
svör kvenna nú við sambærilegum spurningum. 

Malcolm J. Moseley (2003) er breskur fræðimaður  við Gloucestershire 
háskóla, með áralanga reynslu af byggðarannsóknum og -ráðgjöf og fyrsti 
formaður frjálsra félagasamtaka sem berjast fyrir viðgangi enskra smáþorpa 
og bæja (ACRE). Hann gaf út bókina Rural Development. Principles and 
Practice. þar sem hann fjallar um byggðaþróun í Bretlandi, Írlandi og á 
meginlandi Evrópu og tengir saman kenningar og raunveruleg dæmi um 
byggðaverkefni. Í 227 síðna bók Moseleys er nánast ekkert fjallað um konur 
sérstaklega og ekkert um menntaðar konur. Eitt af örfáum dæmum um konur 
er lýsing á bresku verkefni sem þýða má „Efling kvenna“ (adding value to 
women): 

Í nýlegri skýrslu um UK LEADER II verkefni 
(Evrópusambandsverkefni, innsk. höf.) er bent á að „… konur 
gætu leitt efnahagslega byggðaþróun (UK LEADER II Network 
2000-Section 6) en margar þeirra séu vanmetnar, með lægri 
laun en karlar, ekki eins líklegar til að taka þátt í ákvarðanatöku 
og karlar og heftar af áþreifanlegum og óáþreifanlegum 
hindrunum“. Á mörgum LEADER svæðum hefur það  að takast 
á við þessar hindranir leitt til markverðrar aukningar í nýrri 
atvinnu, t.d. aðgengi að barnagæslu á viðráðanlegu verði, 
þjálfunarverkefnum, oft í þróunarmiðstöðvun og oft tengd 
viðskiptaverkefnum. Skýrslan leiddi í ljós að í kjölfar þessa 
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stofna margar konur sinn eigin atvinnurekstur, bæði á sveitabýli 
sínu og utan. (Moseley, 2003, bls. 58). 

Í þessum stutta texta kemur í raun fram að staða kvenna í dreifbýli 
Bretlands er vandamál, að konur eru takmarkað þátttakendur í stefnumótun í 
byggðamálum og einnig glittir í fordóma gagnvart konum. Það er einkar 
athyglisvert að ekki er minnst á atvinnumöguleika eða hlutverk menntaðra 
kvenna í byggðaþróun í þessari annars ágætu  bók.  

Skoðun á bók Moseleys leiðir til sömu niðurstöðu og Kjartan Ólafsson og 
Ingólfur V. Gíslason komast að í rannsókn sinni á flutningsmynstri kynjanna 
á Íslandi (Kjartan Ólafsson og Ingólfur V. Gíslason, 2005, bls. 50) en þeir 
benda á að í byggðaáætlun fyrir 2002-2005 komi orðin maður/menn eða 
kona/konur aðeins fyrir 5 sinnum alls. Þeir benda á að þrátt fyrir að  
ójafnvægi milli kynjanna í dreifbýli sé tekið til umfjöllunar í 
byggðaáætluninni beinast engar aðgerðir í áætluninni að þessu efni.   

Detang-Dessendre og Molho rannsökuðu flutningsmynstur kvenna í 
dreifbýli Frakklands og báru saman við rannsókn á flutningsmynstri karla, 
sem áður hafði verið unnin. Konurnar höfðu lokið námi og voru að flytja í 
fyrsta sinn. Ógiftar konur reyndust marktækt ólíklegri til að flytja en giftar 
konur. Konur virtust hafa veikari tengsl við vinnustað en karlar og virtust 
síður bregðast við breyttri stöðu á vinnumarkaði með flutningi. Rannsókn 
þeirra leiddi í ljós að konur með háskólamenntun eru marktækt líklegri til 
flutnings en minna menntaðar konur. (Detang-Dessandre og Molho, 2000, 
bls. 252).  

Niðurstöður þeirra varðandi menntaðar konur eru samhljóma 
niðurstöðum úr rannsókn Faggian o.fl, sem unnin var úr gagnagrunni um 
380.000 einstaklinga sem brautskráðst hafa úr háskólum í Skotlandi en hún 
leiðir í ljós að háskólamenntaðar konur eru líklegri til að flytja búferlum 
heldur en háskólamenntaðir karlar. Niðurstaða Faggian og félaga er að með 
flutningi telji þær sig bæta sér að einhverju leyti upp kynbundna mismunum 
á vinnumarkaði (Faggian o.fl., 2007, bls. 517). 

Þessar tvær rannsóknir benda til þess að menntaðar konur séu líklegri til 
að flytjast búferlum en menntaðir karlar en í rannsókn Faggian o.fl er ekki 
samanburður við konur með styttri skólagöngu þar sem hún nær aðeins til 
háskólamenntaðra. 

Johan Frederik Rye (2006) er fræðimaður við miðstöð 
dreifbýlisrannsókna við Norska tækniháskólann í Þrándheimi. Hann birti árið 
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2006 grein um rannsóknir sínar á búferlaflutningum úr dreifbýli Noregs þar 
sem ávinningur af flutningi er metinn frá sjónarhóli þess sem flytur en ekki 
út frá hagsmunum samfélagsins eins og venjulegt er. Niðurstaða hans er að 
þeir sem flytja úr dreifbýli Noregs öðlist að jafnaði betri efnahagslega og 
samfélagslega stöðu með flutningi heldur en þeir sem ekki flytja en 
ávinningurinn með flutningi sé eftir sem áður mjög mismunandi eftir þeirri 
stétt sem viðkomandi kom úr í dreifbýlinu. Rye bendir jafnframt á að 
flutningur tengist gjarnan skólagöngu og að meiri menntun leiði til hærri 
stöðu í samfélaginu. ( Rye, 2006, bls. 48). 

Kenningin um tog- og ýtikrafta (push-and-pull theory) gerir ráð fyrir að 
betri aðstæður, s.s. fjölbreyttari vinnumarkaður og betri laun, dragi fólk til 
sín en lakari aðstæður hreki fólk á brott. Dæmi um slíkt eru flutningar 
hjúkrunarfræðinga sem samkvæmt rannsókn Kline (2003) flytjast á milli 
landa í sókn eftir betri vinnuaðstæðum og launum.  Háþróuð lönd fá til starfa 
menntað vinnuafl erlendis frá án fjárfestingar í menntun þess en 
„gjafalöndin“ sjá jafnvel fram á skort á menntuðu vinnuafli. 

3.2 Menntun og starfsgreinar 
Konur hafa um alllangan tíma verið í meirihluta meðal þeirra sem stunda 
háskólanám á Íslandi, eða 6.537 karlar og 11.191 konur árið 2007 (Hagstofa 
Íslands. 2008a). Á framhaldsskólastigi sama ár stunda 13.226 karlar nám og 
15.114 konur (Hagstofa Íslands. 2008b). Þetta þýðir 584 karlar á móti 
hverjum 1.000 konum á háskólastigi og 875 karlar á móti hverjum 1.000 
konum á framhaldsskólastigi. Auk þess eru konur í meirihluta meðal þeirra 
sem stunda endur- og símenntun, eða 86% konur á móti 14% karla  árið 
2007 (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Ársskýrsla 2007, bls. 34). Árið 2008 er 
hlutfall karla orðið 18% en kvenna er 82%. Það ár voru hins vegar karlar 
44% þátttakenda í náms- og starfsráðgjöf á vegum sömu aðila. (Ingibjörg 
Elsa Guðmundsdóttir, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, munnleg heimild 20. 
apríl 2009). Það bendir hugsanlega til þess að námsframboð, ekki aðeins 
símenntunarstöðvanna heldur almennt, sé ekki nógu vel sniðið að áhuga eða 
þörfum karla. 

Háskólamenntaðar konur starfa gjarnan í opinbera geiranum og við 
sjálfstæðan atvinnurekstur. Það er því vert að skoða hvernig störf í þessum 
geirum dreifast um landið. Ef fjöldi opinberra starfa er skoðaður á 
höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á landsbyggðinni hins vegar kemur  
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tvennt athyglisvert í ljós. Í fyrsta lagi að konur eru u.þ.b. þrisvar sinnum 
fleiri en karlar í opinberum störfum og í öðru lagi að opinber störf eru um 
helmingi fleiri á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni (tafla 2). 

Tafla 2 Fjöldi karla og kvenna í opinberum störfum árið 2007. 

Heimild: Hagstofa Íslands 2009d. 

Þeir starfaflokkar sem notaðir voru í áðurnefndan samanburð eru: opinber 
stjórnsýsla, fræðslustarfsemi og heilbrigðis- og félagsþjónusta. Við þessi 
störf vinnur að stórum hluta framhalds- og háskólagengið fólk og þær konur 
sem vilja starfa í þessum geira ganga samkvæmt fyrrgreindu að helmingi 
fleiri störfum á einu svæði, þ.e. á höfuðborgarsvæðinu, en á öllum öðrum  
svæðum landsins samanlagt. 

Það er ekki einungis að konur gangi að fjölbreyttari vinnumarkaði á 
höfuðborgar-svæðinu heldur eru launakjör kvenna mun betri þar en á 
landsbyggðinni.  Þannig mátti kona sem flutti af landsbyggðinni árið 2005 
reikna með að geta að meðaltali fengið 25% hærri laun á 
höfuðborgarsvæðinu á móti 10% muni hjá körlum (Kjartan Ólafsson og 
Ingólfur V. Gíslason 2005, bls. 62). 

Ný rannsókn Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um launamun karla 
og kvenna sýnir auk þess að á landsbyggðinni er leiðréttur kynbundinn 
launamunur á heildarlaunum 28%, þ.e. karlar eru með 28% hærri heildarlaun 
en konur, á móti 9% á höfuðborgarsvæðinu (Einar Mar Þórðarson o.fl. 2008, 
bls. 3-4). Könnunin, sem er sú fyrsta sem endurspeglar vinnumarkaðinn í 

Skipting opinberra starfa á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 2007
Höfuðborgarsvæði: Karlar Konur Konur fleiri Kynjahlutfall
Opinber stjórnsýsla 3.180 3.780 600 841
Fræðslustarfsemi 2.190 4.960 2.770 442
Heilbr.- og félagsþj. 3.220 13.580 10.360 237
Samtals: 8.590 22.320 13.730 385

  
Landsbyggðin: Karlar Konur Konur fleiri Kynjahlutfall
Opinber stjórnsýsla 1.810 2.210 400 819
Fræðslustarfsemi 1.220 2.830 1.610 431
Heilbr.- og félagsþj. 1.170 6.970 5.800 168
Samtals: 4.200 7.810 7.810 350
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heild sinni, (Félagsmálaráðuneytið, 2008, málsgrein 1) leiðir þannig í ljós að 
laun eru ekki aðeins hærri á höfuðborgarsvæðinu heldur er óskýrður 
launamunur kynjanna jafnframt mun minni þar en á landsbyggðinni. Þessar 
niðurstöður koma heim og saman við niðurstöðu Rye frá Noregi, sem áður er 
sagt frá. 

Opinberum störfum og störfum í þjónustu- og viðskiptum hefur fjölgað 
mikið á undanförnum árum en sú fjölgun hefur að langmestum hluta verið á 
höfuðborgarsvæðinu, sbr. svar við fyrirspurn Sigurjóns Þórðarsonar á 
Alþingi, árið 2005 (þingskjal 910, 2005-2006). Jafnvel á Akureyri, Ísafirði 
og Egilsstöðum, en þessi bæjarfélög hafa verið skilgreind af stjórnvöldum 
sem þjónustukjarnar fyrir vaxtarsvæði (sjá byggðaáætlanir: 
www.byggdastofnun.is), hefur fjöldi opinberra starfa svo gott sem staðið í 
stað undanfarin 10 ár, að Akureyri undanskilinni á meðan þeim hefur fjölgað 
um mörg þúsund á höfuðborgarsvæðinu (fsp. Alþingi. Þskj.1154/ 2007). 

Í gögnum Hagstofu Íslands kemur fram að línulegt samband er á milli 
stærðar byggðarlaga og hlutfalls kynjanna, þ.e. hlutur kvenna var mestur í 
stærstu byggðarkjörnunum. Á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 975 karlar á móti 
1.000 konum en í strjálbýli og byggðakjörnum með færri en 200 íbúa var 
kynjahlutfall 1.224 karlar á hverjar 1.000 konur árið 2004 (Mannfjöldi 
31.desember 2004, bls. 6). 

Eina byggðarlagið á landsbyggðinni þar sem konur eru fleiri en karlar, 
bæði 2003 og 2007, er Akureyri (Hagstofa Íslands, 2008m) og er 
athyglisvert í því sambandi að opinberum störfum hefur fjölgað þar 
umtalsvert á undanförnum árum, sbr. áður nefnt svar við fyrirspurn á Alþingi 
frá 2007 (mál 337), um fjölda opinberra starfa á landsbyggðinni. 

Árið 2003 voru  konur á Íslandi 103 færri en karlar en þrátt fyrir það eru 
konur um 2500 fleiri en karlar á höfðuborgarsvæðinu. Árið 2007 eru karlar 
orðnir 5.480 fleiri en konur og þeir eru þá 513 fleiri á höfuðborgarsvæðinu 
(Hagstofa Íslands, 2008m). Munurinn skýrist að mestu af miklum fjölda 
erlends vinnuafls sem þá var starfandi á landinu, einkum á Austurlandi og á 
höfuðborgarsvæðinu. Eftirfarandi tafla sýnir aðflutta umfram brottflutta á 
árabilinu 2003-2007. 
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Tafla 3 Aðfluttir til Íslands umfram brottflutta. 

Heimild: Hagstofa Íslands 2009b. 

Í töflunni kemur fram að á tímabilinu 2003-2007 hafa 1.720 íslenskir 
ríkisborgarar flutt af landi brott umfram aðflutta en 14.077 erlendir 
ríkisborgarar hafa flutt til landsins umfram brottflutta, 8.636 karlar og 3.721 
konur.  Þegar reiknað hefur verið út úr flutningsdæminu kemur í ljós að 
aðfluttum körlum á Íslandi hefur fjölgað um 4.915 umfram konur. (Hagstofa 
Íslands, 2009b). 

3.3 Um atvinnurekstur kvenna 
Nokkur áhersla hefur verið lögð  á opinberan stuðning við atvinnurekstur 
kvenna á landsbyggðinni, með það að markmiði að styrkja þar byggð. Má í 
því efni benda á þingsályktun um framkvæmdaáætlun til fjögurra ára um 
aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna frá árinu 1998 (þingskjal 649, 
1997-1998). Þá var m.a. samþykkt að kannað skyldi hvernig styrkir til 
einstaklinga úr opinberum sjóðum sem eyrnamerktir eru atvinnu-
uppbyggingu á landsbyggðinni hafa skipst á milli kvenna og karla. Einnig 
má nefna Brautargengi, 15 vikna námskeið á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands (NMÍ) í stofnun og rekstri smáfyrirtækja, sem einkum hafa verið 
haldin á landsbyggðinni. 

Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar
Karlar 2003 -314 252

2004 -148 684
2005 126 2.661
2006 -117 4.186
2007 -81 1.639

Samtals -786 9.422

Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar
Konur 2003 -299 228

2004 -290 284
2005 -8 1.081
2006 -163 1.349
2007 -174 1.713

Samtals -934 4.655
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NMÍ hefur starfsstöðvar á fjórum stöðum, auk aðalstöðvanna í Reykjavík, 
og gert er ráð fyrir tveimur nýjum stöðvum á landsbyggðinni á árinu 2009. 
Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er samkvæmt lögum nr.75/2007 að: 

… styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka 
lífsgæði í landinu. Í þessu felst að:  

a. miðla þekkingu og veita stuðningsþjónustu fyrir 
frumkvöðla og sprota- og nýsköpunarfyrirtæki, 

b. stunda tæknirannsóknir, þróun, greiningar, prófanir, 
mælingar og vottanir. (Lög um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 2006-2007) 

Starfsmenn eru um 90 og konur þar af 34.  Á starfsstöðvum NMÍ á 
landsbyggðinni (Impru) starfa 11 einstaklingar, þar af 6 konur (nmi.is).   
Impra er miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir frumkvöðla og lítil 
fyrirtæki. Auk þess að bjóða upp á ráðgjöf  eru reglulega haldin námskeið 
fyrir konur með viðskiptahugmyndir þar sem þeim er m.a. kennt að vinna 
viðskiptaáætlun. 

Í skýrslunni Atvinnurekstur kvenna, sem unnin var á vegum iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytis og kom út árið 1998, segir að markmið með 
stuðningsaðgerðum við atvinnurekstur kvenna hafi verið að: „... stuðla að 
auknu jafnrétti kynjanna, fjölgun atvinnu-tækifæra kvenna og að treysta 
búsetu í dreifbýli.“ (Atvinnurekstur kvenna, 1998, bls. 3) 

Vissulega eru þetta mikilvæg markmið og mikilvægt að meta hvernig til 
hafi tekist. Árangursmat á stuðningsaðgerðum fór þó ekki fram fyrr en 2005 
og þá að frumkvæði Norðmanna sem sóttu um evrópskan styrk fyrir 
samanburðarrannsókn fimm landa á stöðu kvenna í fyrirtækjarekstri og 
landbúnaði (Sigríður Elín Þórðardóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Bjarnheiður 
JóhannsdóttirKristín Karlsdóttir, Erna Bjarnadóttir, 2005). Verkefnið var 
styrkt af Jafnréttisáætlun Evrópusambandsins (The Community Framwork 
Strategy on Gender Equality 2001-2005) og norsku ríkisstjórninni.  Í 
skýrslunni kemur fram að: 

... þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi sé með því 
hæsta sem þekkist í Evrópu eru einungis 20% fyrirtækja hér á 
landi rekin af konum og eru þau flest innan verslunar og 
þjónustu. Þróun síðustu ára bendir ekki til að þetta hlutfall sé að 
breytast. (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2005, málsgr. 1). 
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Í Svíþjóð og Noregi eru 25% fyrirtækja rekin af konum og 14% 
fyrirtækja í Grikklandi. Í Bandaríkjunum reka konur 38% fyrirtækja og 36% 
fyrirtækja í Finnlandi eru rekin af konum (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 
2005, málsgr. 2). Í skýrslunni Konur og stoðkerfi atvinnulífsins er leitt í ljós 
að konur fá færri styrki og mun lægri en karlar og mun lægri lán eru veitt til 
kvenna, auk þess sem þær fengu mun síður lán en karlar (Konur og stoðkerfi 
atvinnulífsins, 2005, bls. 29-30). 

3.4 Stefnumótun 
Stjórnvöld birta reglulega stefnumótandi byggðaáætlun, sem gerð er til 
fjögurra ára í senn og samþykkt af Alþingi. Nú er í gildi áætlun fyrir árin 
2006-2009 og er vinna að næstu áætlun í undirbúningi í iðnaðarráðuneyti og 
Byggðastofnun. Undirbúningur áætlana hefur verið með ýmsu móti en 
gildandi áætlun var unnin í Byggðastofnun og í iðnaðarráðuneytinu. Ekki er 
tekið fram hverjir komu að vinnu við núgildandi áætlun en í nefndaráliti 
iðnaðarnefndar Alþingis með tillögu til gildandi  þingsályktunar eru taldir 
upp þeir einstaklingar sem gengu á fund nefndarinnar við umfjöllun um 
frumvarpið. Meðal þeirra eru þrír karlar og ein kona frá iðnaðarráðuneytinu, 
þrír karlar frá Byggðastofnun, tólf karlar og ein kona frá sveitarfélögum og 
landshlutasamtökum, þ.e. átján karlar og tvær konur settu fram álit sitt á 
þingsályktunartillögunni. Væntanlega gefur þetta hlutfall milli kynja eitthvað 
til kynna um aðkomu kynjanna að undirbúningi byggðaáætlunar. 

Byggðaáætlun fyrir árin 2002-2005 var unnin með nokkuð öðrum hætti 
en þá skipaði iðnaðarráðherra sex manna verkefnisstjórn, auk þriggja 
starfshópa, til að vinna að undirbúningi og gerð tillögu að áætlun. Í 
verkefnisstjórn áttu sæti fimm karlar og ein kona og í starfshópi um 
atvinnumál áttu sæti fimm karlar og ein kona. Í hópi um alþjóðasamvinnu 
áttu sæti þrjár konur og tveir karlar og um upplýsinga- og fjarskiptamál tvær 
konur og fimm karlar. Starfsmenn verkefnisstjórnarinnar voru tveir karlmenn 
(þingskjal 843, 2001-2002). Athyglisvert er að sjá að ekki virðist talin 
ástæða til að konur komi til jafns að stefnumótun í atvinnnulífi 
landsbyggðarinnar og karlar. 

Spurning hlýtur að vakna um hvort stjórnvöld, sem bera ábyrgð á þeirri 
mikilvægu stefnumótun sem í byggðaáætlun á að felast samkvæmt lögum, 
telji að konur eigi ekkert að hafa um það að segja hvernig vinnumarkaður á 
landsbyggðinni sé sem best byggður upp og lítið yfir höfuð um stefnumótun 
í byggðamálum. 
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Meðal þess sem iðnaðarnefnd setur fram í áliti sínu í júní 2006 er að 
fjölga skuli opinberum störfum á landsbyggðinni og skuli því markmiði náð 
með því að staðsetja starfsemi hins opinbera utan höfuðborgarsvæðisins. 
Þess er jafnframt getið að opinberum störfum hafi nær ekkert fjölgað á 
landsbyggðinni á síðustu 10 árum á sama tíma og þeim hefur fjölgað um 
3.000 á höfuðborgarsvæðinu (þingskjal 1.463, 2005-2006, bls. 2). 

Ef hægt er að heimfæra niðurstöður úr rannsókn Faggian o.fl. og Detang-
Dessandre og Molho (2000) á íslenskar konur undirstrika þær mikilvægi 
þess að vinnumarkaður á landsbyggðinni sé fjölbreyttur og við hæfi kvenna, 
ekki síst langskólagenginna kvenna. Spurning er hvers vegna konur taka svo 
lítinn þátt í mótun vinnumarkaðarins á Íslandi. 
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4 Um rannsóknina  

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðirnar sem notaðar voru við rannsókn 
mína og hvernig vinnan við hana fór fram. Gerð verður grein fyrir 
gagnaöflun, framkvæmd símakönnunarinnar og greiningu skjala. Þá verður 
fjallað um þátttakendur, spurningalistann og úrvinnslu spurninga-
könnunarinnar. 

Rannsóknin beinist að búferlaflutningum kvenna á aldrinum 20–39 ára 
frá þremur landsbyggðarsvæðum til höfuðborgarsvæðisins á árabilinu 2003-
2007 og sem búa þar enn í desember 2008. Svæðin eru Vestfirðir, 
Norðurland vestra og Austurland.  Ég ákvað að velja þessi svæði þar sem 
þau eru öll það sem kalla má hrein landsbyggðarsvæði, þ.e. ekkert stórt 
þéttbýli er innan þeirra (Akureyri á Norðurlandi eystra) né í næsta nágrenni 
við þau (höfuðborgarsvæðið í nálægð við hluta Vesturlands og Suðurlands). 
Mest fækkun á landinu hefur  verið á Norðurlandi vestra og á Vestfjörðum 
og lágar meðaltekjur en Austurland hefur verið vettvangur mikilla 
framkvæmda á hluta tímabilsins sem til skoðunar er. 

4.1 Aðferð 
Rannsóknaraðferðin var blönduð, þ.e. megindleg spurningakönnun og 
skjalagreining. Stuðst var við tvenns konar gögn, í fyrsta lagi 
spurningakönnun og í öðru lagi var farið yfir opinber gögn þar sem ætla 
mátti að stefnumótun stjórnvalda í byggðaþróun væri  að finna og kannað 
hvort hugað væri að þörfum og óskum kvenna á landsbyggðinni við 
stefnumótun. Einnig var leitað að sama atriði í skýrslum og rannsóknum á 
vegum stjórnvalda og opinberra aðila á þeirra vegum. Þá var skoðað að 
hvaða marki konur hafa komið að stefnumótun í byggðaþróun. 

4.2 Greinargerð um gagnaöflun 
Spurningalistar voru sendir til 325 kvenna úrtaks en síðan hringt í þá 
þátttakendur sem mögulegt var til að leita eftir svörum. Þar sem konurnar 
höfðu fengið spurningalistann í hendur áður en hringt var höfðu þær getað 
kynnt sér innihald hans og velt efninu fyrir sér en með því að hringja eftir 
svörum var vonast eftir betra svarhlutfalli, auk þess sem sú aðferð tekur 
styttri tíma en póstkannanir gera almennt þar sem iðulega þarf að ganga 
ítrekað eftir svörum. Símakönnunin var engu að síður tímafrek þar sem oft 
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gekk illa að ná í viðkomandi, oft var óskað eftir að hringt yrði síðar. Svör 
voru tölvuskráð jafnóðum. 

Sent var kynningarbréf með spurningalistanum þar sem  undirrituð kynnti 
sig og tilgang verkefnisins. Útskýrt var að rannsóknin hefði verið tilkynnt til  
Persónuverndar, fulls trúnaðar yrði gætt, að farið yrði með gögn í samræmi 
við lög (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 2000) og 
frumgögnum eytt að skráningu í SPSS lokið. Skýrt var hvernig farið yrði 
með niðurstöður og mikilvægi þess að viðkomandi tæki þátt til þess að 
áreiðanleiki niðurstaðna yrði sem mestur. Nafn, heimilisfang og símanúmer 
undirritaðrar var á kynningarbréfinu svo ekki fór á milli mála hver var að 
rannsaka og svo að hægt yrði að hafa samband ef ástæða þætti til. 

Þá voru skoðuð opinber skjöl s.s. frumvörp og lög um Byggðastofnun og 
umræður um þau á Alþingi, byggðaáætlanir, tillögur til þingsályktunar um 
byggðaáætlanir og greinagerðir með þeim, umræður um þær á Alþingi, svör 
við fyrirspurnum varðandi atvinnumál á landsbyggðinni, skýrslur og úttektir 
um atvinnumál og stöðu kynjanna á landsbyggðinni, ásamt talnagögnum frá 
Hagstofu Íslands. Einnig voru skoðuð Lög um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun nr.75/2007 og athugað að hvaða 
marki konur störfuðu í þeim geira og dreifing þeirra um landið. 

4.3 Framkvæmd símakönnunar 
Ráðnir voru spyrlar til að annast hringingar og tölvuskráðu þeir svör 
samtímis. Spyrlarnir voru upplýstir nákvæmlega um tilgang verkefnisins og 
fengu sömu upplýsingar og fram komu í kynningarbréfi til þátttakenda.  
Þátttakendur voru númeraðir svo hægt var með nokkurri fyrirhöfn að rekja 
saman svör og einstaklinga ef upphaflega skráningarblaðið var notað.  Það 
var nauðsynlegt til að tryggja að skráning væri rétt. Auðkennum verður 
fargað ásamt öðrum grunnupplýsingum úr svarlistunum að vinnslu 
verkefnisins lokinni.  Svör voru skráð í Excel og síðan í SPSS. 

4.4 Þátttakendur 
330 þátttakendur voru valdir úr gagnagrunni Hagstofu Íslands með 
slembiaðferð (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 58). 
Úrtak var unnið hjá mannfjöldadeild Hagstofu Íslands úr gagnagrunni um 
búferlaflutninga og þjóðskrá. Beðið var um jafnan fjölda úr hverju hinna 
gömlu kjördæma á aldursbilinu 20 – 39 ára en ekki var beðið um 
hlutfallslega réttan fjölda miðað við fjölda brottfluttra af hverju svæði og 
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ekki var skoðað hvert hlutfall í aldursflokknum 20–39 ára er meðal 
brottfluttra kvenna á árabilinu sem til rannsóknar var. 

Úrtaksaðferð er bæði markmiðs- og fulltrúaval (Punch, 2006, bls. 50). 
Þátttakendur voru valdir með ákveðið markmið í huga en með því að hafa 
þátttakendur af þremur mismunandi svæðum á landinu var m.a. vonast til að 
hægt yrði að skoða hvort ástæður fyrir flutningi væru mismunandi eftir 
landsvæðum. Þátttakendur eiga að vera góðir fulltrúar fyrir 20–39 ára 
aldurshóp brottfluttra kvenna af landsbyggðinni en eins og áður hefur komið 
fram búa hlutfallslega færri konur en karlar á þessum aldri á landsbyggðinni. 

4.5 Spurningalisti 
Spurningalistinn sem notaður var innihélt lokaðar spurningar, fyrir utan 
síðustu spurninguna sem var opin. Spurt var nokkurra bakgrunnsspurninga, 
s.s. um menntun, starfsgrein, hjúskaparstöðu og fjölda barna  og hvort flutt 
hafi verið úr sveit eða þéttbýli, hver hafi átt frumkvæði að flutningi, hvenær 
var flutt og lengd búsetu á landsbyggðinni. Aðrar spurningar lutu að 
viðfangsefni rannsóknarinnar. Spurt var um ástæður flutnings, viðhorf til 
byggðaaðgerða, hvort viðkomandi teldi að tekið væri tillit til kvenna í 
byggðaaðgerðum, hvort viðkomandi þekki til stuðningsaðgerða ríkisins við 
sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna og um skoðun á þeim, hvort viðkomandi 
hafi hugleitt sjálfstæðan atvinnurekstur  og hvort viðkomandi hafi skoðun á 
því hvað hið opinbera þurfi að gera til að treysta byggð á landsbyggðinni.    

Spurningalistinn var forprófaður áður en hann var sendur út og komu ekki 
fram athugsaemdir um innihald hans.   

4.6 Úrvinnsla 
Gögn voru skráð í SPSS. Gerðar voru tíðnitöflur yfir svör við öllum 
spurningum nema þar sem það var ekki hægt vegna eðlis spurninganna en 
svör við spurningum 1 og 6 voru ártöl og spurning 24 var opin spurning. Við 
gerð krosstaflna voru menntun og aldur algengustu frumbreyturnar og 
kannað hvort tengsl væru á milli þeirra og kjara eftir flutning, stöðu á 
vinnumarkaði fyrir og eftir flutning, viðhorfa til þátttöku kvenna í 
uppbyggingu atvinnulífs og í stefnumótun og viðhorfa til byggðaaðgerða. 
Svör við opnu spurningunni voru flokkuð eftir efnisorðum sem komu oftast 
fyrir í svari kvennanna. 

Skrifleg gögn voru greind með tilliti til viðfangsefnis rannsóknarinnar og 
samanburðar við spurningar sem konurnar svöruðu. Í innihaldsgreiningunni 
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var leitað  því hverjir stjórnuðu stefnumótun í byggðamálum og hverjir ættu 
frumkvæði að umræðu um þau. Sérstaklega var skoðað að hvaða marki 
konur tækju þátt í opinberri umræðu og stefnumótun, hvort þær væru 
leiðandi eða hvort karlar væru leiðandi. Þá var skoðað hvaða málefni tengd 
byggðaþróun væru til umræðu á Alþingi, til umfjöllunar í skýrslum og 
byggðaáætlunum og hvort tillögur um úrbætur eða lausn á vandamálum 
skiluðu sér í aðgerðum. Greiningarvinnan nýttist einnig við mótun 
spurningalistans m.a. í spurningum um stuðning við atvinnurekstur kvenna, 
um aðkomu þeirra að stefnumótun og hvort tillit væri tekið til þeirra við 
stefnumótun í atvinnulífi landsbyggðarinnar. 

Talnaefni Hagstofunnar var nýtt til að byggja upp þekkingu á aðstæðum á 
svæðunum þremur og til samanburðar.   

4.7 Siðferðileg atriði 
Í rannsókninni var ekki beðið um viðkvæmar persónulegar upplýsingar og 
upplýsingar eru ekki persónugreinanlegar að endanlegri skráningu lokinni.  
Frumgögnum var eytt að lokinni vinnu við ritgerðina. 
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5 Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Þótt búferlaflutningar úr dreifbýli til þéttbýlis hafi hafist síðar á Íslandi en 
víða annars staðar í Evrópu eiga þeir sér langa sögu, eða allt frá því 
þéttbýlismyndun hófst fyrir alvöru laust fyrir aldamótin 1900. Í þessum kafla 
verður stiklað á stóru um mannfjöldaþróun á þeim svæðum sem þátttakendur 
í rannsókninni fluttu af og hún borin saman við þróun á höfuðborgar-
svæðinu. Fjallað verður sérstaklega um mismunandi stöðu kynjanna og 
atvinnulífi á svæðunum fjórum lýst.  Þá verður fjallað um þýði rannsókn-
arinnar, úrtakið og svarhlutfall. 

5.1 Mannfjöldaþróun 
Árið 1901 voru íbúar höfuðborgarsvæðisins 8.221 en á landsbyggðinni voru 
íbúar þá 69.712 (Hagstofa Íslands, 2003a). Næstu hálfa öldina fjölgar aðeins 
lítillega á landsbyggðinni en jafnt og þétt á höfuðborgarsvæðinu og um 1960 
verða íbúar höfuðborgarsvæðisins fleiri en íbúar landsbyggðarinnar eins og 
eftirfarandi mynd sýnir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2 Íbúaþróun 1916-2008. 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2003a, 2006b og 2008i.     
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Aðeins einu sinni eftir miðja síðustu öld dregur lítils háttar úr vexti 
höfuðborgarsvæðisins, þ.e. í tæpan áratug uppúr 1970. Þá stendur 
skuttogaravæðingin yfir og fjöldi togara flyst til hafna landsbyggðarinnar 
eins og sést á mynd 3. Um 1980 fer höfuðborgarsvæðið að vaxa hratt á ný en 
stöðnun kemur í landsbyggðina og síðan fækkun svo enn skarpari skil verða 
á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis. 

Mynd 3 Togarar við landið 1970 og 1980 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2003d 

Í bókinni Byggðir og búseta segir að tölfræðileg athugun gefi til kynna að 
ekkert samband sé á milli breytinga á fjölda starfa í fiskveiðum og 
íbúafjölda. Aftur á móti sé fylgni á milli fækkunar starfa við fiskvinnslu og 
fækkunar íbúa á viðkomandi stað. (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn 
Agnarsson, 2002, bls. 122). Gera má ráð fyrir að í upphafi 
togaravæðingarinnar hafi áhafnir að mestu leyti átt lögheimili á þeim stað 
sem togarinn átti heimahöfn þó það hafi ekki verið einhlítt og sé ekki alltaf 
svo í dag þegar samgöngur eru betri en á síðari hluta tuttugustu aldarinnar, 
fiskur er að hluta til unninn á sjó og togarar landa þar sem hentar hverju 
sinni. 

Samkvæmt athugun þeirra Axels Hall og félaga mætti búast við að 
konum fjölgaði hlutfallslega að minnsta kosti jafn mikið og körlum í 
útgerðar- og fiskvinnslubæjum landsbyggðarinnar á tímabilinu þegar 
skutogaravæðingin stóð sem hæst.  Að því verður vikið nánar síðar. 
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Ef litið er á svæðin þrjú, sem rannsókn mín beinist að og þau borðin 
saman við höfuðborgarsvæðið, er staðan þannig að árið 1911 (fyrsta árið 
sem Hagstofan birtir mannfjöldatölur yfir landssvæði) eru 15.469 íbúar á 
höfuðborgarsvæðinu, á  Vestfjörðum  13.169, á  Norðurlandi vestra 9.103 og 
á Austurlandi 9.617 (Hagstofa Íslands, 2003c). Eins og sést á næstu mynd 
fjölgar ört á höfuðborgarsvæðinu á næstu áratugum en íbúafjöldi á 
landsbyggðarsvæðunum þremur helst svo gott sem óbreyttur. 

Mynd 4 Mannfjöldaþróun 1920-1990. 
Heimlid: Hagstofa Íslands, 2003d. 

Árið 2001, rúmri öld eftir að þéttbýlismyndun hefst á Íslandi, hefur 
íbúatala   höfuðborgarsvæðisins margfaldast, lítils háttar fjölgun hefur orðið 
á Austurlandi en fækkun á Norðurlandi vestra og á Vestfjörðum (mynd 4). Á 
90 ára tímabili, frá 1911-2001, hefur fjölgað um 1.051% á höfuðborgar-
svæðinu. Á Vestfjörðum hefur fækkað um 39%, á Norðurlandi vestra um 
14% og á Austurlandi hefur fjölgað um 21%. 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Mannfjöldaþróun á höfuðborgarsvæðinu og þremur 
landsbyggðarsvæðum 1920-1990

Höfuðborgarsvæði Vestfirðir

Norðurland vestra Austurland



  

38 

 
Mynd 5 Mannfjöldaþróun 1911-2001. 
Heimild: Hagstofa Íslands , 2003c og 2008l.   

Togaravæðingin hefur, ásamt fleiru  leitt til fjölgunar á landsbyggðinni 
um tiltekinn tíma og verulegur kippur kemur í fjölgun á nokkrum stöðum 
eins og dæmið á eftir sýnir (mynd 6) en þessir staðir voru allir án togara áður 
en skuttogaravæðingin hófst uppúr 1970. Á næstu árum voru hins vegar 
gerðir út fjölmargir togarar frá þessum stöðum eins og mynd 3 að framan 
sýnir. 

En myndin að neðan sýnir líka að um 1990 hefst  fækkunartímabil á 
þremur stöðum af fimm sem þarna eru sýndir. Fækkunin hefst raunar fyrr á 
smærri stöðum en Ísafjörður heldur sínu framan af. 
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Mynd 6 Íbúaþróun 5 útgerðarstaða á landsbyggðinni. 
Heimild: Hagstofa Íslands 2006a og 2008j; Manntal á Íslandi 1. desember 1960. 

Árið 1990 voru samþykkt á Alþingi lög  um stjórn fiskveiða sem 
heimiluðu frjálst framsal aflaheimilda (Lög um stjórn fiskveiða. 1990) en það 
varð til þess að togarar og aflaheimildir fluttust í miklum mæli frá 
Vestfjörðum og fleiri stöðum á landsbyggðinni. 

Næsta mynd sýnir að fækkun hefst síðar á Norðurlandi vestra en á 
Vestfjörðum en smærri byggðarlög á Vestfjörðum láta fyrst undan síga. 
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Mynd 7 Íbúaþróun á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra 1970-2008. 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2003b, 2006c og 2009h. 

Í kjölfar þessa stutta yfirlits um íbúaþróun á landsbyggðinni og 
höfuðborgarsvæðinu frá 1901 til okkar dags er ástæða til að skoða hlutfall 
kynjanna á landsbyggðinni. 

5.2 Kyngreindar upplýsingar 
Mannfjöldaupplýsingar á vef Hagstofunnar eru ekki kyngreindar fyrr en árið 
1997 en Ólöf Garðarsdóttir, sagnfræðingur, tók saman kynjahlutfall á 
þéttbýlisstöðum með fleiri en 300 íbúa árið 1901 en þá hafði þéttbýlis-
myndun á Íslandi staðið í um tvo áratugi.  Hjá henni kemur fram að konur 
voru þá mun fleiri en karlar í allflestum kauptúnum landsins, einkum stærri 
kauptúnum (Ólöf Garðarsdóttir 1998, bls. 247). Hundrað árum síðar eru 
konur orðnar færri en karlar á öllum landsbyggðar-svæðunum en mun fleiri 
en karlar á höfuðborgarsvæðinu  (mynd 8). 

Árið 1901 var kynjahlutfall (fjöldi karla miðað við 1000 konur) 860 í 
Reykjavík en 100 árum síðar var kynjahlutfall á höfuðborgarsvæðinu 973, 
hefur jafnast en karlar voru enn færri en konur. Á landsbyggðinni var 
hlutfallið hins vegar öfugt eða 1052 á Vestfjörðum, 1052 á Norðurlandi 
vestra og á Austfjörðum voru 1070 karlar á hverjar þúsund konur. 
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Mynd 8 Mannfjöldi 2001, kyngreindur. 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2008n. 

Sama mynd fæst ef skoðaðir eru þeir þéttbýlisstaðir sem Ólöf 
Garðarsdóttir rannsakar og enn eru til sem sveitarfélög árið 2001 (í nokkrum 
tilfellum hafa sveitarfélög sameinast), karlar eru alls staðar fleiri en konur ef 
Akureyri er undan skilin, einnig í sveitarfélögum þar sem kaupstaðir hafa 
sameinast sveitahreppum. 

Í þessu samhengi er athyglisvert að skoða þróunina á svæðunum fjórum á 
árabilinu sem rannsókn mín tekur til, þ.e. frá 2003 til 2007. Á því tímabili 
fjölgar báðum kynjum jafnt og þétt á höfuðborgarsvæðinu til áranna 2006 og 
2007 en þá fer körlum að fjölga hlutfallslega meira en konum. Árið 2006 eru 
aðfluttir karlar til Íslands einmitt 4.186  umfram brottflutta, samanber töflu 3  
á bls. 19. Á Austurlandi fjölgar konum rólega, jafnt og þétt, en körlum 
fjölgar mjög hratt til ársins 2006 er þeim fer að fækka hratt. Árviss og jöfn 
fækkun er á sama tíma á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra (mynd 7). 
Þróunin kemur skýrt fram þegar reiknaður er út flutningsjöfnuður svæðanna 
fjögurra en flutningsjöfnuður sýnir ávinning eða tap svæðanna á körlum og 
konum á hverja 1.000 íbúa, á tilteknu tímabili. Vestfirðir og Norðurland 
vestra tapa bæði konum og körlum og bæði landsvæðin tapa fleiri konum en 
körlum. Fleiri konur og karlar flytja til Austurlands og höfuðborgarsvæðisins 
en flytja þaðan en sérstaklega er áberandi  hve miklu fleiri karlar en konur 
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flytja til Austurlands og reyndar á það sama við um höfuðborgarsvæðið þó í 
mun minna mæli sé.  
 

 

 

Mynd 9 Mannfjöldaþróun 2003-2007. 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2008m. 

Þegar reiknaður er út flutningsjöfnuður á milli höfuðborgarsvæðisins og 
Austurlands kemur í ljós að hann en neikvæður fyrir Austurland, jafnvel á 
framkvæmdatímabilinu mikla 2004-2006 þegar framkvæmdir á Austurlandi 
voru í hámarki (tafla 4). 
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Tafla 4 Flutningsjöfnuður 2003-2007. 

Karlar Konur
Höfuðborgarsvæðið - svæðin þrjú 1,6 1,6
Vestfirðir - höfuðborgarsvæðið -18,4 -18,1
Norðurland vestra - höfuðborgarsvæðið -12,6 -12
Austurland - höfuðborgarsvæðið -4,2 -5,9

Flutningsjöfnuður milli Vestfjarða og Norðurlands vestra 
og Austurlands annars vegar og höfuðborgarsvæðisins hins vegar

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008h. 

Þegar bætt er við aðfluttum frá útlöndum kemur hins vegar allt annað í 
ljós, einkum hvað varðar karlmennina en 5.428 karlmenn flytja til 
Austurlands á þessu fimm ára tímabili en 837 konur. Þar af flytja 5.138 
erlendir karlmenn til Austurlands en 3.253 flytja á brott, langflestir síðasta 
árið. 648 erlendar konur flytja á sama tíma til Austurlands en 236 á brott. 
(Hagstofa Íslands, 2009a). 

Mynd 10 Aðfluttir til Austurlands frá höfuðborgarsvæðinu og útlöndum 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2009a. 
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Mynd 11 sýnir árlegan fjölda aðfluttra og brottfluttra af hvoru kyni 2003 - 
2007 milli Vestfjarða, Norðurlands vestra og Austurlands hvers um sig og 
höfuðborgarsvæðisins. 

Mynd 11 Árlegur fjöldi aðfluttra og brottfluttra af hvoru kyni 2003 - 2007 
milli Vestfjarða, Norðurlands vestra og Austurlands hvers um sig 
og höfuðborgarsvæðisins.    

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008d. 
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Þarna sést að á landsvæðunum þremur flytja, öll árin, fleiri burt en þeir 
sem flytja til baka.  Austfirðir komast næst því að halda sínum hlut gagnvart 
höfuðborginni árið 2006. 

Árin sem fjölgun karla er mest á Austurlandi standa yfir framkvæmdir við 
Kárahnjúka, bygging álvers á Reyðarfirði og húsnæðisbyggingar (Hagvöxtur 
landshluta 2000-2006: bls. 4). Þá standa jafnframt yfir  miklar 
byggingaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu en allt eru þetta greinar sem 
karlmenn vinna við í miklum meirihluta eins og tölurnar um flutninga 
karlmanna bera vott um. Innflutningur erlends vinnuafls leiðir af sér 
eftirfarandi stöðu árið 2008. 

Tafla 5 Fjöldi 20–39 ára á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 2008 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2009f. 

Á sama tíma og hagvöxtur er mikill á Austurlandi og 
höfuðborgarsvæðinu er hagvöxtur á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra 
undir landsmeðaltali (tafla 8). 

Nú skal vikið að stöðunum fimm sem teknir voru sem dæmi um áhrif 
togaravæðingarinnar á íbúaþróun og kynjahlutfall þeirra athugað.  Þá kemur 
í ljós að fullyrðing Axels Hall og félaga um að ekkert samband sé á milli 
breytinga á fjölda starfa í fiskveiðum og íbúafjölda og að fylgni sé á milli 
fækkunar starfa við fiskvinnslu og fækkunar íbúa á viðkomandi stað stenst 
ekki hvað þessa staði varðar. Karlastörfin, sem komu til þessara staða með 
togurunum, leiddu til fjölgunar karlmanna en ekki til hlutfallslegrar fjölgunar 
kvenna heldur þvert á móti. Kynjahlutfall versnar á öllum stöðunum frá 
1960-1981 nema á Sauðárkróki. Kynjahlutfall batnar síðan frá og með 1990, 
þegar karlastörfum fækkar með brottför togaranna, nema á Neskaupstað og 
síðar á Eskifirði eftir að framkvæmdatímabilið mikla hefst um 2005 (mynd 
6).  
  

Fjöldi 20-39 ára karla og kvenna á landinu árið 2008
2008 Karlar Konur Mismunur 20-39 ára
Höfuðborgarsvæði 32165 29715 2450 8% færri konur
Landsbyggðin 16812 15297 1515 9% færri konur
Alls: 48977 45012 3965 8% færri konur
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Tafla 6 Þróun kynjahlutfalls í fimm kaupstöðum 

Heimild Manntal á Íslandi, 1969; Brynjólfur Ólason, einkasamsk. 2009; 
Hagstofa Íslands 2009g 

Karlastörfin sem koma með skuttogurunum leiða ekki af sér áhugaverð 
störf sem laða að konur og þar af leiðandi flytja þær ekki í sama mæli og 
karlar til útgerðarstaðanna. Karlar flytja svo burt í meira mæli en konur 
þegar fer að fækka á níunda áratugnum og á þeim árum lagast 
kynjahlutfallið. Áhrifa karlastarfanna á Austurlandi gætir mjög í 
kynjahlutfalli þar árið 2009. 

5.3 Lýsing á atvinnulífi  
Atvinnulíf á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Austfjörðum á það 
sameiginlegt að sjávarúrvegur og landbúnaður eru meginuppistöður frá fornu 
fari. Landbúnaður skipar hlutfallslega stærri sess á Norðurlandi vestra en á 
hinum svæðunum en útgerð og vinnsla eru grunnatvinnugreinar á Vest-
fjörðum. Ýmiss konar þjónusta hefur síðan byggst upp í kringum þessar 
greinar og orðið hlutfallslega veigameiri þáttur í atvinnulífinu eftir því sem 
tækni í sjávarútvegi og landbúnaði hefur aukist  og mannaflaþörf minnkað, 
ásamt því að samdráttur hefur orðið í landbúnaði og viðskipti með 
aflaheimildir hafa flutt til veiðar og vinnslu innanlands. 

Hagstofa Íslands hefur tekið saman fyrir Byggðastofnun meðalfjölda 
starfandi samkvæmt staðgreiðsluskrá eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu á 
árunum 1998-2005. (Sigurður Jóhannsson og Sigurður Árnason, 2008). 

Atvinnulífið er flokkað í þrjá yfirflokka og nokkra undirflokka: 1. 
Frumvinnslugreinar (landbúnaður og fiskveiðar), 2. Iðngreinar (fiskvinnsla, 
annar iðnaður, mannvirkjagerð) og 3. Þjónustugreinar (verslun og viðskipti, 
hótel- og veitingarekstur, samgöngur og flutningar, fasteigna- og viðskipta-

Kynjahlutfall frá 1960-2009 (karlar á móti 1000 konum)

Ár 1960 1981 1990 2000 2009
Ísafjörður 1.060 1.066 1.063 1.043 1.020
Patreksfjörður 1.028 1.063 1.053 1.052 1.046
Sauðárkrókur 1.068 1.026 1.043 1.031 1.031
Neskaupstaður 1.138 1.057 1.033 1.036 1.084
Eskifjörður 1.028 1.068 1.079 1.055 1.241
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þjónusta, opinber stjórnsýsla, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjón-
usta, önnur þjónusta).  

Eins og sést á töflu 6 eru atvinnugreinar mjög missterkur þáttur í 
atvinnulífi svæðanna. Þannig eru frumvinnslugreinar um fjórðungur af 
atvinnulífi landsbyggðarsvæðanna Vestfjarða, Norðurlands vestra og 
Austurlands en aðeins 1% af atvinnulífi höfuðborgarsvæðisins. 
Þjónustugreinar eru hins vegar tæplega 80% af atvinnulífi höfuðborgar-
svæðisins en á milli 40 og 50% á landsbyggðarsvæðunum. Hlutfall iðngreina 
er hæst á Austurlandi á þessu tímabili en þar fjölgar störfum við mannvirkja-
gerð gífurlega á árunum 2004 og 2005. 

Tafla 7 Hlutfall starfa eftir atvinnugreinum 1998-2005. 

Starfaflokkar Höfuðborgarsv. Vestfirðir Norðurl. vestra Austurland
Frumvinnslugreinar 1% 26% 27% 22%
Iðngreinar 19% 27% 19% 36%
Þjónustugreinar 79% 46% 54% 42%
Heimild: Hagstofa Íslands og Byggðastofnun (e.d.). 

Þegar hlutfall kynjanna í mismunandi atvinnugreinum er skoðað kemur í 
ljós að það er mjög mismunandi eftir greinum. Þannig eru konur í meirihluta 
innan þjónustugeirans en karlar í frumvinnslu- og iðngreinum (mynd 12). 
Þessi staðreynd helst í hendur við þá staðreynd að konur eru fleiri en karlar á 
þeim svæðum landsins þar sem þjónustugreinar eru hvað sterkastar 
(höfuðborgarsvæðið, Akureyri) þar til árið 2006 að karlar ná yfirhöndinni á 
höfuðborgarsvæðinu með mikilli þenslu í byggingariðnaði. 
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Mynd 12 Fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum árið 2005. 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2009e. 

Hlutfall kvenna er alls staðar mun hærra en karla íþjónustugreinum (tafla 
2, bls.17) en lægra í frumvinnslu- og iðngreinum. 

Á höfuðborgarsvæðinu eru þjónustugreinar í vexti á tímabilinu en lítils 
háttar samdráttur í frumvinnslugreinum. Samdrátturinn í frumvinnslu-
greinum skiptir varla máli þar sem þær eru svo lágt hlutfall heildarstarfa, eða 
1%.  2% meðalaukning í iðngreinum, sem eru 19% starfa, skiptir hins vegar 
meira máli og 5% aukning í þjónustugreinum mestu þar sem sá þáttur er 
langstærstur flokkanna þriggja á höfuðborgarsvæðinu, eða 79% (tafla 7). 

Á Vestfjörðum hefur orðið örlítil aukning innan þjónustugreina en 
samdráttur í öllum öðrum atvinnurekstri. Það sem heldur aukningu uppi á 
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svæðinu er að í Ísafjarðarbæ fjölgar störfum í fræðslustarfsemi úr 110 í 170, 
úr 140 í 180 við fasteigna- og viðskiptaþjónustu, úr 240 í 330 við 
heilbrigðis- og félagsþjónustu og úr 50 í 100 við aðra þjónustu. 

Á Norðurlandi vestra er lítils háttar vöxtur í öllum atvinnugreinum en 
vöxtinn má rekja til Skagafjarðar og Húnaþings vestra. Í Skagafirði verður 
meðaltalsbreyting á ári 1998-2005 14% en 11% í Húnaþingi vestra. Á 
Blönduósi er lítils háttar samdráttur í starfafjölda og atvinnulíf í 
sveitahreppunum dregst saman eða stendur í stað. 

Á Austfjörðum er stöðnun eða samfelldur samdráttur í öllum 
byggðarlögum fram til ársins 2004, að Fjarðarbyggð (18% heildarfjölgun 
starfa) og Djúpavogi undanskildum (2% heildarfjölgun starfa), en þá fer að 
gæta áhrifa virkjanaframkvæmda við Kárahnjúka. Þannig er meðaltals-
fjölgun starfa við mannvirkjagerð og í öðrum iðnaði um 371% á árabilinu 
1998-2005 í Fljótsdalshreppi og 446% á Fljótsdalshéraði (sameinað 
sveitarfélag frá 2004) á sama tíma. Þessi breyting verður nær öll á tveimur 
síðustu árum tímabilsins og nær öll vegna fjölgunar starfa við 
mannvirkjagerð. Þar fjölgar störfum í frumvinnslugreinum um 233% og í 
þjónustugreinum um 194% á sama tíma. Störfum við mannvirkjagerð fjölgar 
um 588% á Fljótsdalshéraði á tímabilinu. Þannig hefur orðið tæplega 2% 
samdráttur starfa í frumvinnslugreinum og iðnaði og tæplega 3% aukning í 
þjónustugreinum á árabilinu 1998-2005 ef Fljótsdalshreppur og Fljótsdals-
hérað eru undanskilin en ef þau sveitarfélög eru með í dæminu hefur orðið 
16% meðaltalsaukning í frumvinnslugreinum, 57% aukning í iðnaði og 16% 
aukning í þjónustugreinum. (Sigurður Jóhannesson og Sigurður Árnason, 
2008). Vert er að benda á að aukningin er margfalt meiri í þeim greinum sem 
karlmenn vinna frekar við (frumvinnslugreinar og iðnaður) heldur en í þeim 
greinum sem konur vinna frekar við (þjónustugreinar). 

Byggðastofnun hefur tekið saman hagvöxt landshluta frá árinu 
2001(sama heimild). Eins og fram kemur á töflu 8 er hagvöxtur á 
Vestfjörðum undir landsmeðaltali allt tímabilið og neikvæður árin 2002 og 
2003. Á Norðurlandi vestra er hann neikvæður öll árin nema 2004 og 2006 
og  undir landsmeðaltali til ársins 2006 en þá er hann kominn yfir 
landsmeðaltal. Á Austurlandi er hann oftast langt yfir landsmeðaltali en eitt 
ár undir, þ.e. árið 2002. 
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Tafla 8 Hagvöxtur eftir landshlutum 2001-2006 

Ár Höfuðb Suðurn. Vesturl. Vestf. Norðurl.
vestra 

Norðurl. 
Eystra 

Austurl. Suðurl. Landið 
allt 

2001 5% -4% 6% 6% -2% -3% 10% 4% 3% 

2002 1% -2% -6% -6% -3% 1% -4% -1% 0% 

2003 6% -10% -3% -3% 4% 2% 10% 0% 4% 

2004 10% 12% 1% 3% 1% -2% 1% 3% 7% 

2005 8% 10% 11% 2% -3% -1% 23% 2% 7% 

2006 5% 11% 3% 4% 12% 0% 14% 12% 6% 

Meðalt. 39% 15% 12% 7% -1% -2% 63% 20% 30% 

Heimild: Sigurður Jóhannesson og Sigurður Árnason, 2008. 

5.4 Umfjöllun um þýði 
Þýði rannsóknarinnar var 20–39 ára konur sem fluttu til höfuðborgar-
svæðisins frá Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Austfjörðum á árunum 
2003-2007 og voru með lögheimili á höfuðborgarsvæðinu þann 17. 
desember 2008. Á eftirfarandi yfirliti (töflu 9) sést fjöldi í hverjum 5 ára 
aldurshópi sem flutti til höfuðborgarsvæðisins frá svæðunum þremur. Auk 
þýðisins er sýndur aldursflokkurinn 15-19 ára og heildartala þeirra sem fluttu 
frá svæðunum til höfuðborgarsvæðisins á árunum 2003-2007. 
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Tafla 9 Fjöldi þeirra sem fluttust frá Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og 
Austfjörðum til höfuðborgarsvæðisins árin 2003-2007 eftir kyni og 
aldri við flutning.  Fjöldi í úrtaki í sviga. 

Vestfirðir til höfuðborgarsvæðis
Aldur 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 15-39 frá Vestfj.
Konur 86 200 (50) 116 (35) 54 (22) 41 (13) 497 818
Karlar 68 167 164 71 64 534 867

Norðurland vestra til höfuðborgarsvæðis
Aldur 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 15-39 frá Nl. vestra
Konur 85 200 (50) 116 (35) 54 (22) 41 (13) 466 745
Karlar 55 152 167 74 44 492 741

Austurland til höfuðborgarsvæðis
Aldur 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 15-39 frá Austurl.
Konur 89 243 (49) 162 (39) 65 (14) 63 (18) 622 1025
Karlar 69 162 207 123 75 636 1057

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008f. 

Í yngstu hópunum tveimur (15-19 og 20-25), sem báða er hægt að tengja 
upphafi skólagöngu, flytja mun fleiri konur en karlar til höfuðborgar-
svæðisins. Einnig er athyglisvert að sjá að af þeim konum sem flytja í yngsta 
aldursflokknum flytja 80% á þeim árum sem framhaldsskólanám hefst 
almennt en 53% þeirra karla sem flytja fara á sama aldri (tafla 10) sem 
bendir til að skólaganga sé algengari hvati til búferlaflutnings meðal kvenna 
en karla. 
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Tafla 10 Fjöldi brottfluttra 15-19 ára frá Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og 
Austurlandi til höfuðborgarsvæðisins. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008e. 

Á því árabili sem unnið var með fluttu 388 konur á aldrinum 20–39 ára 
frá Vestfjörðunum, langflestar á aldrinum 20-29 ára eða 316 (81%).  Þar af 
fluttu 200 á aldrinum 20-24 ára og er ekki ósennilegt að það tengist 
skólagöngu eins og flutningur á aldursbilinu 15-17 ára. 

Mynd 13 Aldursdreifing brottfluttra 20–39 ára Vestfirðinga, 2003-2007. 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2008c. 

Nokkrar kvennanna fluttu oftar en einu sinni og eru flutningar þessara 
einstaklinga því alls 411 (388 konur). Í desember 2008 eru 270 kvennanna 
enn búsettar á höfuðborgarsvæðinu en 118 fluttar annað. Meðalaldur 
kvennanna var 26,7, miðgildi 25 og tíðasta gildi 24. 

15-19 ára brottfluttir til höfuðborgarsvæðisins.
Konur Vestfirðir Norðurl. vestra Austurland Alls 15-17 Alls 15-19

69 57 73 199 (80%) 250
Karlar Vestfirðir Norðurl. vestra Austurland Alls 15-17 Alls 15-19

37 25 40 102 (53%) 192
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Frá Norðurlandi vestra fluttu 361 kona (381 flutningur) þar af 320 á 
aldrinum 20-29 ára, 190 á aldrinum 20-24 ára. 269 voru búsettar á 
höfuðborgarsvæðinu í desember 2008.  Meðalaldur þeirra var 25,5, miðgildi 
25 og tíðasta gildi 20. 

Mynd 12 Aldursdreifing brottfluttra 20–39 ára frá Norðurlandi vestra, 2003-
2007. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008b. 

Frá Austurlandi fluttu 507 konur þar af 285 á aldrinum 20-29 ára og  243 
á aldrinum 20-24 ára. 363 konur sem flutt hafa frá Austfjörðurm á tímabilinu 
eru búsettar á höfuðborgarsvæðinu í desember 2008. Meðalaldur var 26,8, 
miðgildi 26 og tíðustu gildi 21 og 26. 
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Mynd 13 Aldursdreifing brottfluttra 20–39 ára, frá Austurlandi , 2003-2007.  
Heimild: Hagstofa Íslands, 2008a. 

Á tímabilinu eru skráðir 1.585 brottflutningar kvenna á aldrinum 15-39 
frá svæðunum þremur, en 1.662 brottflutningar karla. Í heild eru brottfluttir 
karlar fleiri en brottfluttar konur á tímabilinu en athyglisvert er að konur 
flytja yngri en karlar og fyrst við 25 ára aldur fara karlar að flytja í meira 
mæli en konur. 
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Mynd 14 Búferlaflutningar 20–39 ára karla og kvenna á milli 

höfuðborgarsvæðisins annars vegar og Vestfjarða, Norðurlands vestra 
og Austurlands hins vegar á árunum 2003 – 2007. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2009c. 
Árið 2003 eru íbúar Austurlands 8.523, 7.677 á Norðurlandi vestra en 

7.535 á Vestfjörðum Íbúum heldur áfram að fækka ár frá ári á Vestfjörðum 
og Norðurlandi vestra en fjölgar umtalsvert á Austfjörðum og eru orðnir 
12.473 árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2008h). 622 konur flytja frá 
Austfjörðum á tímabilinu en 497 frá Vestfjörðum og 466 frá Norðurlandi 
vestra. (Hagstofa Íslands, 2008f). 

5.5 Umfjöllun um úrtak 
Þátttakendur í rannsókninni höfðu flust frá Vestfjörðum, Norðurlandi vestra 
og Austfjörðum til höfuðborgarsvæðisins. Í úrtakið höfðu 110 konur verið 
valdar frá hverju svæði en fimm konur komu tvisvar fyrir á nafnalistanum, 
sem lækkaði fjöldann niður í 325. Að auki höfðu þrjár konur aldrei búið úti á 
landsbyggðinni (lögheimili þeirra hafði flust með foreldrum án þess að þær 
flyttu sjálfar) og fullnægðu því ekki skilyrðum fyrir þátttöku. Af þessum 
konum voru fimm skráðar með lögheimili á Vestfjörðum og þrjár á 
Austurlandi. Fjöldi kvenna í úrtakinu var því kominn niður í 322. Alls 
reyndust 28 konur vera af erlendu bergi (með erlend nöfn), 13 af 
Vestfjörðum, fimm af Norðurlandi vestra og 10 af Austfjörðum.  Af þeim 
voru 22 ekki með skráð símanúmer og 16 umslög voru endursend þar sem 
viðkomandi fannst ekki á skráðu heimilisfangi. 
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Samtals voru 94 konur án skráðs símanúmers (Vestfirðir 36, Norðurland 
vestra 28, Austurland 30), sem kom verulega á óvart, auk þess sem tvö 
númer voru ótengd. Þegar þetta var ljóst ákvað ég að setja miða í umslagið, 
sem þá var tilbúið til sendingar,  til kvennanna sem ekki höfðu skráð 
símanúmer þar sem ég bað þær að hafa samband við mig í netpósti, í síma 
eða senda mér smáskilaboð (SMS) með símanúmeri sínu svo ég gæti haft 
samband við þær. Aðeins fimm konur höfðu samband, fjórar frá 
Vestfjörðum og ein af Norðurlandi vestra. Auk þeirra hafði samband 
eiginmaður konu af erlendu bergi og sagði hana ekki geta svarað vegna 
tungumálaerfiðleika. Þetta þýðir að vegna óskráðs síma var ekki möguleiki á 
að hafa samband við 89 þátttakendur, eða 28% af 322 kvenna úrtaki. 

Þegar upp var staðið höfðu aðeins þrjár konur af erlendum uppruna 
svarað. Ein þeirra hafði búið 15 ár á landsbyggðinni en hinar tvö og þrjú ár. 
Tvær höfðu búið á Vestfjörðum og ein á Norðurlandi vestra. Ég ákvað því að 
fjarlægja erlendu konurnar úr úrtakinu enda má færa rök fyrir því að staða 
þeirra og viðhorf sé efni í sérstaka rannsókn. Þegar  konurnar af erlendum 
uppruna höfðu verið fjarlægðar úr gagnagrunninum var fjöldi í úrtakinu 
orðinn 294 (330 – fimm tvískráðar og þrjár sem ekki höfðu búið á 
landsbyggðinni og af 28 af erlendum uppruna). Alls svöruðu 163 konur af 
294 konum eða 55%.  Þegar allt var tekið saman reyndist ekki hægt að ná í 
119 konur  eða 37%. 

Tafla 11 Samsetning á úrtaki. 

 Samsetning úrtaks og brottfall
Vestfirðir Nl. vestra Austurland Samtals

Upphaflegur fjöldi 110 110 110 330
Tvískráðar og ekki búið á landsbyggð -5 -3 -8
Af erlendum uppruna (22 án síma) 13 5 10 28
Úrtak að frádregnum línum 2 og 3 92 105 97 294

Hlutfall: 31% 36% 33% 100%
Óskráður sími – 5 sem höfðu samb: 32 27 30 89
Heimild: Hagstofa Íslands, 2008u og 2008v. 

Nokkur skekkja er í úrtakinu þegar upp er staðið þar sem mest brottfall er 
frá Vestfjörðum, enda erlendu konurnar flestar þaðan, auk þess sem óskráð 
símanúmer voru flest meðal kvennanna þaðan. Af þeim sem eftir stóðu 
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höfðu 31% flutt frá Vestfjörðum, 36% frá Norðurlandi vestra og 33% frá 
Austurlandi (tafla 11). 

Við það sem áður er talið má bæta að í framkvæmdinni við þessa könnun 
birtist vandamál sem sennilega á eftir að skjóta upp kollinum oftar, þ.e. fjöldi 
óskráðra síma. Það mun algengt hjá ungu fólki að skrá ekki símann sinn og 
ef heimasími er fyrir hendi  virðist sem hann sé í mörgum tilfellum aðeins 
skráður á annan aðilann, þ.e. karlinn. 

5.6 Svarhlutfall 
Þátttakendur voru 160 þegar konur af erlendum uppruna höfðu verið 
fjarlægðar. Fjöldi í úrtakinu sem hugsanlegt var að ná í var 205. Af þeim 
náðist í 50 konur frá Vestfjörðum, 57 frá Norðurlandi vestra og 53 frá 
Austurlandi.  Svarhlutfall var þá 55%. 

Tafla 12 Svarhlutfall svæðanna þriggja og heildar svarhlutfall. 

Svarhlutfall svæðanna þriggja
Vestfirðir Norðurland vestra Austurland Alls

Fjöldi þátttakenda: 50 af 92 57 af 105 53 af 97  160 af 294
Svarhlutfall: 54% 54% 55% 55%

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008u og 2008v. 

Ef svarhlutfall er reiknað af öllu upphaflega úrtakinu, að frátöldum 
konunum sem komu tvisvar fyrir og þeim sem aldrei höfðu búið á 
landsbyggðinni, er svarhlutfallið 51%. 

Fjöldi og hlutfall svarenda í hvorum aldurshópi frá svæðunum þremur 
sést á töflu 11. Aldur vantar hjá 17 konum af 160. 

Tafla 13 Þátttakendur eftir svæðum, aldursskipt. 

Flutt frá Flutt frá Flutt frá Flutt frá Flutt frá Alls
Vestfjörðum 25 17,5 13 9,1 38
Norðurlandi vestra 47 32,9 6 4,2 53
Austurlandi 39 27,3 13 9,1 52

Alls 111 77,6 32 22,4 143
Heimild: Hagstofa Íslands, 2008u og 2008v. 
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Konurnar höfðu búið á landsbyggðinni frá einu ári til 39 ára þegar þær 
fluttu búferlum. Flestar höfðu búið 20 ár, eða 33 konur, 11 konur höfðu búið 
22 ár og 10 konur höfðu búið 16 ár á landsbyggðinni. Miðgildi 
búsetulengdar var 17,3 ár. 
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6 Greining gagna  

Í kafla sex verða gögn sem aflað hefur verið greind. Svör þátttakenda verða 
sett upp í tíðnitöflur og krosstöflur. Athugað hvort tengsl séu milli aldurs og 
stöðu á vinnumarkaði fyrir og eftir flutning og milli menntunar stöðu á 
vinnumarkaði fyrir og eftir flutning. Viðhorf þátttakenda til atvinnulífs, 
stefnumótunar í byggðamálum, eigin atvinnurekstrar og stuðningsaðgerða 
stjórnvalda við atvinnurekstur kvenna verða greind eftir sömu breytum. 

6.1 Ástæður búferlaflutnings  
Eins og fram kemur á mynd 1 líta aldurspíramídar landsbyggðarsvæðanna, 
sem til rannsóknar eru, allir svipað út árið 2003 en allt öðru vísi en sá fyrir 
höfuðborgarsvæðið. Munurinn er fyrst og fremst að fólk á aldrinum 20–39 
ára vantar á landsbyggðarsvæðunum og þar af leiðandi er einnig fámennt í 
yngstu aldurshópunum sem börn þessa aldurshóps eru væntanlega flest í. 

Þegar svör þátttakenda í rannsókn minni, þ.e. kvenna á aldrinum 20 til 39 
ára, eru skoðuð kemur í ljós að lang veigamestu ástæður brottflutnings eru 
eigið nám og nám maka en nám er nefnt sem fyrsta ástæða í 64 % tilvika, 
18% tilvika sem önnur ástæða og 6% sem þriðja ástæða. Þar á eftir kemur 
atvinnulífið á brottfararstað og atvinnulífið á áfangastað. Ef þessir þættir eru 
sameinaðir kemur í ljós að nám og atvinnulíf eru nefnd sem fyrsta ástæða í 
82% tilvika, sem önnur ástæða í 48% tilvika og þriðja ástæða í 26% tilvika. 
Ef konunum er skipt í tvo aldursflokka, 20-29 ára og 30-39 ára, og ástæður 
brottflutnings greindar kemur í ljós að jafnvel hjá eldri hópnum er eigið nám 
lang veigamesta ástæðan eða hjá 28% á móti 69% hjá yngri hópnum. Svarið 
við fyrstu rannsóknarspurningu minni er því tvímælalaust  að nám sé lang 
mikilvægasta ástæða fyrir búferlaflutningi kvenna á aldrinum 20-40 ára af 
landsbyggðinni. 

Á eftir námi og atvinnulífi kemur menning og afþreying með 4% sem 
fyrstu ástæðu, 13% sem aðra og 13,8% sem þriðju ástæðu (sjá töflu 14). 
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Tafla 14 Mikilvægustu ástæður fyrir búferlaflutningi. 

Þrjár mikilvægustu ástæður búferlaflutnings
Mikilvægasta ástæða 1 2 3
Eigið nám 59% 12% 6%
Nám maka 5% 6% 1%
Samtals 64% 18% 6%

Atvinnulíf á áfangastað 7% 12% 5%
Atvinnulíf á brottfararstað 6% 18% 14%
Samtals 13% 30% 19%

Menning, afþreying 4% 13% 14%  

Áður hefur komið fram ( sjá töflu í „Lýsing á þýði“) að mikil aukning 
verður á brottflutningi kvenna á þeim árum sem framhaldsskólanám og 
háskólanám hefst þannig að svör þátttakenda koma heim og saman við það.  
Einnig er kunn sú staðreynd að konur eru fleiri en karlar, bæði á framhalds- 
og háskólastigi (tafla 15). 

Tafla 15 Hlutfall karla og kvenna á framhalds- og háskólastigi. 

Hlutfall karla og kvenna í framhaldsskólum og háskólum
2003 2008

Kynjahlutfall Konur Kynjahlutfall Konur
Framhaldsskólastigið 891 53% 855 54%
Háskólastigið 568 64% 594 63%
 
Heimild: Hagstofa Íslands, 2008a og 2008b.  

Annar toppur í brottflutningi kemur fram um 25 ára aldur þegar 
langskólanámi er oft að ljúka og er ekki ólíklegt að konurnar flytji lögheimili 
sitt um það leyti þó þær hafi í raun verið búsettar utan rannsóknarsvæðisins 
meðan á námi stóð. 

Við spurningunni hver hefði átt frumkvæðið að flutningi kemur fram að 
konan átti frumkvæðið í 60% tilvika, maki í 4% tilvika en önnur skýring var 
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í 35% tilvika. Í þeim tilfellum sem spurt var hver önnur skýring væri var oft 
um að ræða að hjón eða sambúðarfólk ætti frumkvæðið sameiginlega. 

Tafla 16 Frumkvæði að búferlaflutningi. 

Frumkvæði að flutningi
Konan Maki Önnur skýring

60% 4% 35%
Fjöldi: 96 7 56  

Heimild: Hagstofa Íslands, 2008a og 2008b.  

6.2 Tengsl við síðasta lokapróf 
Þegar skoðað var hvort mismunur væri á svörum eftir síðasta lokaprófi 
þátttakanda (tafla 17) kom í ljós að konur sem aðeins höfðu lokið 
grunnskólaprófi voru ólíklegri til að hafa frumkvæði að flutningi en aðrar 
konur og jafnframt voru makar þeirra líklegri til að hafa frumkvæði en 
makar annarra kvenna. Við þessu mátti búast miðað við að nám konunnar er 
jafn mikilvæg ástæða fyrir flutningi og raun ber vitni. 

Tafla 17 Frumkvæði að flutningi eftir síðasta lokaprófi. 

Síðasta lokapróf úr: Grunnskóla Framhaldsskóla Háskóla Er í námi
Konan 38% 66% 64% 60%
Maki 8% 3% 4% 0%
Önnur skýring 54% 31% 32% 40%

100% 100% 100% 100%
Fjöldi 26 39 75 15     

Þegar borin er saman staða kvennanna á vinnumarkaði fyrir og eftir 
flutning virðist staða þeirra sem hafa framhaldsskólapróf sem síðasta 
lokapróf ekki batna jafn mikið eftir flutning og annarra menntunarhópa en 
hins vegar virðist staða þeirra sem hafa grunnskólapróf og háskólapróf sem 
síðasta lokapróf vera betri, bæði hvað varðar stöðu á vinnumarkaði og 
launakjör (tafla 18). Svörum um launakjör ber saman við  niðurstöður úr 
rannsókn Einars Mar Þórðarsonar o.fl. fyrir félagsmálaráðuneytið á 
kynbundnum launamuni á íslenskum vinnumarkaði en þar kom fram að:  
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...baráttan fyrir launajafnrétti hafi skilað árangri sé litið til 
starfsmanna ríkis og sveitarfélaga sem eru grunnskóla-
menntaðir eða háskólamenntaðir.  Sambærilegur árangur hefur 
ekki náðst meðal framhaldsskólamenntaðra. (Jafnréttisþing 
2009, bls.30) 

72% grunnskólamenntaðra og 67% háskólamenntaðra segja launakjör sín 
betri eftir flutning. 54% framhaldsskólamenntaðra segja launakjör sín betri 
en 19% segja þau verri (4% grunnskóla- og 8% háskólamenntaðra). 

Tafla 18: Staða á vinnumarkaði fyrir og eftir flutning. 

Líklegt er að konur úr framhaldsskólunum séu að fara í nám eftir flutning 
en rúmlega helmingur þeirra þeim svarar „annað“ þegar þær eru spurðar um 
stöðu á vinnumarkaði og aðspurðar svöruðu þær í mörgum tilfellum að þær 
væru í skóla. 

Konurnar voru spurðar hvernig þeim þætti hafa tekist til við að aðlaga 
vinnumarkað landsbyggðarinnar að aukinni menntun kvenna (tafla 19). 
Athygli vekur að konur með framhaldsskólamenntun eru neikvæðastar, en 
56% þeirra telja að frekar illa eða illa hafi tekist til við að aðlaga vinnu-
markað að aukinni menntun kvenna. Svipað gildir um háskólamenntaðar 
konur, en 49% þeirra svara að frekar illa eða illa hafi tekist til.  Það boðar 
ekki gott um líkur á því að þær sem eru að sækja sér aukna menntun flytji 
aftur út á landsbyggðina. 

Síðasta lokapróf úr: Grunnskóla Framhaldsskóla Háskóla
Starf áður Starf nú Starf áður Starf nú Starf áður Starf nú

Opinber starfsmaður 0% 19% 13% 5% 29% 58%
Sjálfst starfandi 4% 0% 10% 13% 1% 3%
Verslunar- skrifstofustörf 19% 33% 26% 21% 11% 19%
Þjónustustörf 27% 26% 15% 8% 8% 6%
Verkakona 23% 4% 8% 3% 4% 0%
Heimavinnandi 8% 7% 3% 0% 4% 1%
Bóndi 4% 0% 0% 0% 0% 0%
Annað 15% 11% 26% 51% 42% 14%
Fjöldi 26 39 75
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Tafla 19 Aðlögun vinnumarkaðar að aukinni menntun kvenna. 

Síðasta lokapróf úr: Grunnskóla Framhaldsskóla Háskóla Er í námi
Mjög vel 0 8% 1% 0
Vel 22% 26% 30% 33%
Frekar illa 26% 49% 34% 33%
Illa 15% 8% 15% 13%
Veit ekki 37% 10% 20% 20%
Fjöldi: 27 39 74 15
 

6.3 Atvinnulífið á landsbyggðinni 
Rannsóknir, sem bent hefur verið á, sýna að háskólamenntaðar konur eru 
líklegri til að flytja búferlum vegna vinnumarkaðar, sem þær sætta sig ekki 
við, heldur en aðrar konur. Hátt hlutfall kvennanna í rannsókninni hefur 
háskólamenntun og að auki er talsverður hópur í námi. Það bendir til að 
háskólamenntaðar konur og konur í háskólanámi flyti frekar búferlum en 
aðrar konur. 

6.3.1 Uppbygging atvinnulífsins 

Eins og fram hefur komið hafa konur verið miklu fjölmennari í framhalds- 
og háskólanámi á Íslandi um alllangt skeið. Mikill munur er á samsetningu 
vinnumarkaðar á landinu eftir svæðum (sjá töflu 2). 

Þess vegna er áhugavert að sjá viðhorf kvenna sem nýlega hafa flutt til 
höfuðborgarsvæðisins eftir búsetu á landsbyggðinni. Af þeim sem svara telja 
41% að nokkuð mikið tillit sé tekið til þarfa kvenna við uppbyggingu 
atvinnulífs á landsbyggðinni, eða jafnt og til karla, 36% telja að frekar lítið 
eða ekkert tillit sé tekið og 21% vita það ekki. Þegar svörin eru greind eftir 
menntun kemur fram nokkur munur eftir skólastigum (tafla20). 
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Tafla 20 Er tekið tillit til þarfa kvenna við uppbyggingu atvinnulífs, greint eftir 
menntun. 

Munur á svörum er skýrastur þegar þau eru skoðuð eftir aldri kvennanna 
(tafla 21) en 47% 20-29 ára svara fullt, nokkuð mikið og jafnt og til karla en 
25% svara þannig í 30-39 ára hópnum. 53% 30-39 ára kvenna svara frekar 
lítið eða ekkert en 31% þeirra sem eru 20-29 ára. 

Tafla 21 Er tekið tillit til þarfa kvenna við uppbyggingu atvinnulífs, greint eftir 
aldri. 

20-29 ára 30-39 ára

Fullt tillit og nokkuð mikið 15% 16%
Jafnt og til karla 33% 9%
Frekar lítið og ekkert 31% 53%
Veit ekki 22% 22%
Fjöldi 110 og 32 100% 100%

Þarfir kvenna við uppbyggingu atvinnulífs, aldursskipt

 

6.3.2 Koma konur að stefnumótun? 

Spurt var hve mikið konurnar teldu að leitað væri til kvenna við opinbera 
stefnumótun í atvinnulífi á landsbyggðinni. 15% svarenda töldu að mikið eða 
frekar mikið væri leitað til kvenna, 50% svöruðu frekar lítið eða ekkert og 
34% töldu sig ekki vita um það. Þegar litið er á svörin eftir skólagöngu 

Síðasta lokapróf úr: Grunnskóla Framhaldsskóla Háskóla Er í námi

Fullt tillit og nokkuð mikið 7% 28% 14% 13%
Jafnt og til karla 22% 23% 30% 20%
Frekar lítið og ekkert 33% 39% 35% 40%
Veit ekki 37% 10% 22% 27%
Heildarhlutfall: 100% 100% 100% 100%
Fjöldi: 27 39 74 15

Þarfir kvenna við uppbyggingu atvinnulífs eftir síðasta lokaprófi
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svarenda er nær alger samsvörun milli allra hópa (tafla 22)  en öðru máli 
gegnir um svör eftir aldurshópum (tafla 23). 

Tafla 22 Þátttaka kvenna í opinberri mótun atvinnulífs, eftir síðasta lokaprófi. 

Yfirgnæfandi meirihluti kvennanna í eldri hópnum telur að frekar lítið 
eða lítið sé leitað til kvenna við stefnumótun, auk þess sem 40% yngri 
kvennanna vita ekki hvort leitað er til kvenna. 44% yngri kvennanna telja að 
frekar lítið eða lítið sé leitað til kvenna. 

Tafla 23 Þátttaka kvenna í opinberri stefnumótun atvinnulífs, eftir aldri. 

Sama tilhneiging kemur fram í töflu 24 sem sýnir svör við spurningunni 
um það hvort tekið sé tillit til þarfa kvenna þó munurinn sé ekki jafn 
afgerandi. 

Síðasta lokapróf úr: Grunnskóla Framhaldsskóla Háskóla Er í námi

Mikið og frekar mikið 19% 15% 14% 13%
Frekar lítið og lítið 52% 54% 50% 40%
Veit ekki 30% 31% 36% 47%

100% 100% 100% 100%
Fjöldi svarenda: 27 39 74 15

Er leitað til kvenna við stefnumótun greint eftir síðasta lokaprófi

20-29 ára 30-39 ára

Mikið og frekar mikið 17% 6%

Frekar lítið og lítið 44% 78%

Veit ekki 40% 16%

Fjöldi 108 og 32 100% 100%

Hve mikið er leitað til kvenna við stefnumótun í atvinnulífi?
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Tafla 24 Er tekið tillit til þarfa kvenna við stefnumótun í atvinnulífinu. 

Tafla 25 sýnir ekki afgerandi mun á svörum kvennanna nema að 
hlutfallslega fæstar kvennanna með grunnskólapróf sem síðasta lokapróf 
telja að fullt eða nokkuð mikið tillit sé tekið til þarfa og óska kvenna við 
uppbyggingu atvinnulífs og úr þeirra hópi kemur líka hæst hlutfall þeirra 
sem svara að þær viti það ekki. 

Tafla 25 Er tekið tillit til kvenna við uppbyggingu atvinnulífs? 

Í þessum tilfellum virðist aldur og reynsla hafa áhrif á svörin en menntun 
síður, nema að því leyti að konur með grunnskólapróf svara síður en aðrar 
konur að fullt eða nokkuð mikið tillit sé tekið til þarfa kvenna við 
uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni. 94% kvennanna töldu að mjög 
miklu eða miklu máli skipti að konur komi að stefnumótun í atvinnulífi sem 
vekur upp spurningu um hvers vegna aðkoma þeirra er jafn lítil og raun ber 
vitni. 

Síðasta lokapróf úr: Grunnskóla Framhaldsskóla Háskóla Er í námi
Fullt tillit og nokkuð mikið 7% 28% 14% 13%
Jafnt og til karla 22% 23% 30% 20%
Frekar lítið og ekkert 33% 39% 35% 40%
Veit ekki 37% 10% 22% 27%

100% 100% 100% 100%
Fjöldi svarenda: 27 39 74 15

Tillit til þarfa kvenna við uppbyggingu atvinnulífs, eftir síðasta lok

20-29 ára 30-39 ára
Fullt tillit og nokkuð mikið 15% 16%
Jafnt og til karla 33% 9%
Frekar lítið og ekkert 31% 53%
Veit ekki 22% 22%
Fjöldi: 110 og 32 100% 100%

Þarfir kvenna við uppbyggingu atvinnulífs, aldursskipt
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6.3.3 Kynning á stuðningi nauðsynleg 

Aðeins 11% kvennanna þekkti mjög vel eða vel til stuðningsaðgerða 
stjórnvalda við atvinnurekstur kvenna á meðan 87% þekktu lítið eða ekkert 
til þeirra. Þegar þær voru spurðar um hversu vel þær teldu stjórnvöld koma 
til móts við þarfir kvenna sem eru að byggja upp eigin rekstur svarar um 
helmingur þeirra að þær viti það ekki en um 20% svarar ýmist mjög vel og 
vel eða frekar illa og illa. Viðhorf kvennanna til stuðningsaðgerða við 
sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna var almennt jákvætt (64%) en aðeins 4% 
höfðu neikvætt viðhorf til þeirra. 30% höfðu ekki skoðun á málinu og telst 
það varla undrunarefni með hliðsjón af því að 87% þekktu lítið sem ekkert til 
stuðningsaðgerða stjórnvalda. 38% kvennanna höfðu hugleitt að koma upp 
eigin atvinnurekstri. Allt ofangreint hlýtur að benda til nauðsynjar á því að 
kynna stuðningsaðgerðir stjórnvalda betur en verið hefur. 

6.4 Viðhorf til byggðaaðgerða 
Tæplega 70% kvennanna höfðu skoðun á byggðaaðgerðum stjórnvalda. 
Helmingur kvennanna í eldri hópnum og tæplega 40% í yngri hópnum höfðu 
frekar eða mjög neikvætt viðhorf til byggðaaðgerða (Tafla 26).  

Tafla 26 Viðhorf til byggðaaðgerða stjórnvalda 

Þegar spurt var nánar kom í ljós að viðhorf þeirra var ekki neikvætt 
gagnvart aðgerðum almennt heldur þótti þeim aðgerðir ekki nógu 
umfangsmiklar eða ekki réttu aðgerðirnar. Kom það jafnframt fram í svörum 
við spurningu 24, sem var opin spurning um aðgerðir til að efla byggð utan 
höfuðborgarsvæðisins, en 53% höfðu skoðun á því hvers þyrfti með og 89 
einstaklingar af 160 þátttakendum (56%) höfðu eitthvað fram að færa og 
tillögur um efnið. Langflestar tillögurnar lutu að atvinnumálum. Algengustu 
orðin sem komu fyrir í svörum var „störf“ 28 sinnum, „atvinna“ 23 sinnum, 

20-29 ára 30-39 ára
Mjög jákvætt og jákvætt 28% 22%
Frekar neikvætt og mjög
neikvætt 38% 50%
Hef ekki skoðun 33% 28%
Fjöldi 110 og 32 99% 100%

Viðhorf til byggðaaðgerða, greint eftir aldri svarenda
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„menntun“ 19 sinnum, „samgöngur“ 13 sinnum, „fjölbreytni (atvinnulífs)“ 
10 sinnum. 

Meðal ummæla voru: 

• Viðhorfsbreytingu gagnvart landsbyggðinni af hálfu stjórnvalda, 
uppbygging atvinnulífs og fleiri stofnanir út á land. 

• Miklu dýpri þarfagreiningu á fjölbreytileika, ekki öll eggin í sömu 
körfuna. 

• Lækka skatta fyrir nýútskrifaða námsmenn sem flytja út á land. 

• Fjölbreyttara atvinnulíf þar sem menntun fólks nýtist svo fólk vilji 
flytja til baka. 

• Flytja stofnanir og störf fyrir menntað fólk. 

• Fara með menntakvennastörf út á land. 

• Koma með fleiri störf fyrir menntað fólk og flytja störf frá Reykjavík. 

• Mjög gott ef tækist að skapa störf sem þurfa mikla menntun, ekki 
endilega flytja stofnanir. 

• Störf fyrir fólk sem vill koma aftur.  Fjölbreyttara atvinnulíf. 

• Efla atvinnulíf, meira í boði, fjölbreytni, ekki bara verkamannastörf.  
Gefa fólki tækifæri til að nýta menntun og þekkingu, dreifa þekkingu 
og menntun, flytja ríkisstofnanir. 

• Vantar hálaunastörf, fjölbreytileika í störfum. 

• Hagræðing slæm, fyrirtækjum komið til Suðurlandsins, vantar að 
dreifa fyrirtækjum og þjónustu, t.d. við ferðamenn um landið. 

• Flytja opinber störf út á land. 

• Tryggja kvóta í heimabyggð, stokka upp kvótakerfið, jafna tækifæri, 
dreifa störfum , samgöngur, betri möguleika til náms. 

• Byggja upp öfluga nettenginu svo fólk geti stundað fjarvinnslu. 

• Skapa störf.  Gera fólki kleift að bjarga sér sjálft, skapa sér störf, geti 
gert það sem það vill , t.d. fiskveiðar- grunnur atvinnulífs fór með 
kvótanum. 

• Fleiri, fjölbreyttari náms- og atvinnutækifæri. 
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• Auka atvinnu, fjölbreytni, flytti sjálf ef möguleikar væru meiri. 

• Efla menntun, gæði menntunar, styðja betur við sprotafyrirtæki á 
landsbyggðinni, ræða við heimamenn, ekki stórar aðgerðir, miða við 
þarfir heimamanna, menntun 1,2,3, unga fólkið heim, flutningur 
opinberrar þjónustu. 

• Fjármagn í hugmyndir sem geta gefið eitthvað af sér, gefa fólki 
tækifæri, vantar fjármagn. 
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7 Umræða 

Tilgangur minn með þessari rannsókn er að leita svara við því til hvaða  
aðgerða stjórnvöld þurfi að grípa til þess að laða ungt fólk til búsetu á 
landsbyggðinni. Með það að markmiði spurði ég konur á aldrinum 20–39 ára 
hvers vegna þær flyttu búferlum af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins, 
en það hefur ekki fyrr verið rannsakað á Íslandi. Ég spurði einnig hvort þær 
þekktu til aðgerða stjórnvalda til stuðnings atvinnurekstri kvenna og um mat 
þeirra á byggðaaðgerðum almennt. Ég skoðaði byggðaáætlanir, skýrslur um 
byggðaþróun, atvinnurekstur kvenna og eignarhald í atvinnurekstri, styrk- og 
lánveitingar, lög frá Alþingi og þingsályktanir og athugaði hvort að í þeirra 
hópi  væri rætt um stöðu kvenna á landsbyggðinni. Ég skoðaði hve mikið 
konur komu að stefnumótun, undirbúningsvinnu og álitsgerð síðustu tveggja 
byggðaáætlana. Þá safnað ég efni úr talnagrunni Hagstofu Íslands um 
mannfjöldaþróun, um mismunandi fjölda karla og kvenna á landsbyggðar-
svæðunum; Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Austurlandi annars vegar og 
á höfuðborgarsvæðinu hins vegar. Einnig  leitaði ég upplýsinga um sam-
setningu vinnumarkaðar á sömu svæðum í gögnum Hagstofunnar og í 
gögnum frá Byggðastofnun og frá Alþingi. 

Eins og fram hefur komið kristallast fólksfækkunarvandi lands-
byggðarinnar í  hlutfallslega fámennum aldursflokkum á bilinu 20 til 39 ára. 
Þessi staða er alvarleg þar sem einmitt á þessum árum er fólk að stofna til 
fjölskyldu, að koma yfir sig húsnæði og er að sjálfsögðu mikilvægir þátt-
takendur í atvinnulífinu. Það gefur auga leið að þegar fólk á barneignaraldri 
er jafn fámennt og raun ber vitni fækkar íbúum af náttúrulegum orsökum 
þegar fram líða stundir þar sem börnin vantar líka eins og glöggt sést t.d. á 
aldurspíramída fyrir Vestfirði, Norðurland vestra og Austurland á mynd 1. 
Til samanburðar má sjá að píramídinn fyrir höfuðborgarsvæðið er breiður á 
sama aldursbili. Konur eru auk þess nær alls staðar færri en karlar á 
landsbyggðinni og þær flytja yngri af henni en karlar. Þess ber að geta að 
konur í sambúð og hjónaböndum eru að jafnaði þremur árum yngri en maki 
þeirra sem er líklega umtalsverður hluti skýringa á því hvers vegna 
aldurspíramídinn er skakkur að þessu leyti. Í rannsókn minni voru  73% 
kvennanna giftar eða í sambúð þegar rannsóknin var unnin en ekki var spurt 
um hjúskaparstöðu við flutning og er það galli á spurningalistanum. 

Ójafnvægi í byggðaþróun er ekki nýtt af nálinni, hvorki á Íslandi né 
erlendis og langt er síðan farið var að skoða þátt kvenna í búferlaflutningum 
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erlendis. Þjóðverjinn Ernst Ravenstein, sem af mörgum er talinn marka 
upphaf rannsókna á búferlaflutningum, fjallar t.d. sérstaklega um 
flutningsmynstur kvenna árið 1885 og bendir á að þær séu fjölmennastar í 
þeim hópi sem flyst styttri vegalengdir. (Lee,1966, málsgr.1). Ravenstein 
sýndi ennfremur fram á að í borgum voru konur alla jafna mun fjölmennari 
en karlar. Á Íslandi hefur ekki verið rannsakað sérstaklega hvað þarf til að 
konur kjósi sér búsetu á landsbyggðinni og byggðaaðgerðir miða ekki 
sérstaklega að því að laða konur til búsetu þar (Kjartan Óafsson og Ingólfur 
V. Gíslason, 2005, bls. 23). Ef ætlunin er að grípa til markvissra aðgerða til 
að hamla gegn frekari byggðaröskun verður að vera til staðar bæði þekking á 
fyrirbærinu og á orsökum búferlaflutninga af landsbyggðinni. 

7.1 Aðalástæður búferlaflutninga 
Þegar konurnar í rannsókn minni voru spurðar hver væri fyrsta ástæða 
búferlaflutninga þeirra svöruðu 64% þeirra að eigið nám eða nám maka væri 
aðalorsökin. Þar af svöruðu 94 konur, eða 59%, að þeirra eigið nám hefði 
ráðið mestu um ákvörðunina að flytja. Þetta er vissulega mjög hátt hlutfall, 
hvernig sem á er litið, en hafa skal í huga að konur eru mikill meirihluti 
þeirra sem stunda háskólanám á Íslandi og stærstu háskólar landsins eru í 
Reykjavík. Það getur varla talist óeðlilegt – og ekki óæskilegt - að konurnar 
flytji búferlum til að stunda nám þar sem flestir sjá hag sínum betur borgið 
með menntun í farteskinu og frumgreinarnar, sem einkenna atvinnulíf 
landsbyggðarinnar, taka ekki við mikilli fjölgun starfsfólks. Vert er líka að 
muna að þeir háskólar sem helst sinna frumgreinunum, landbúnaði og 
sjávarútvegi og skyldum greinum, eru úti á landsbyggðinni (Háskólinn á 
Akureyri, Háskólinn á Hólum, Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri) og 
draga því ekki fólk til höfuðborgarsvæðisins. Það hefur einnig verið viðtekin 
skoðun á Íslandi að heppilegt sé fyrir land og þjóð að landsmenn sæki sér 
menntun erlendis til að víkka sjóndeildarhringinn og koma í veg fyrir 
einangrun. Þessa skoðun má vel heimfæra á landsbyggðina og segja að 
heppilegt sé að fólk leiti sér menntunar utan heimabyggðar til að víkka 
sjóndeildarhringinn, auk þess sem víðast á landsbyggðinni er ekki kostur á 
mikilli fjölbreytni í menntun. 

Ef kenningunni um tog- og ýtikrafta  er beitt á svör kvennanna má segja 
að skólarnir á höfuðborgarsvæðinu togi mjög fast í þær en jafnframt að 
vinnumarkaður brottflutningsstaðar hreki þær á brott þar sem 7% þeirra taka 
hann fram sem fyrstu ástæðu brottflutnings. Það er jafnframt næstalgengasta 
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frumástæða flutnings og vinnumarkaður á höfuðborgarsvæðinu þriðja 
algengasta frumástæðan (6%). 

Þáttur vinnumarkaðarins er í raun mun mikilvægari fyrir byggðaþróun en 
ofangreint hlutfall gefur til kynna þegar haft er í huga hlutfall kvenna í 
þjónustugreinum, sem eru áberandi stærri hluti vinnumarkaðarins á 
höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á landinu, eða 74% á höfuðborgar-
svæðinu en 46%, 54% og 42% á landsbyggðarsvæðunum þremur (tafla 7). 
Undir þjónustugreinar falla þeir starfaflokkar sem konur mennta sig í ríkum 
mæli til, t.d. kennsla, störf við heilbrigðisþjónustu, skrifstofustörf, 
rannsóknir o.fl. Ef þessar greinar eru ekki fyrir hendi úti á landsbyggðinni er 
þar ekki að eins miklu að hverfa eftir að menntun lýkur. 

Auk þess sem vinnumarkaður á höfuðborgarsvæðinu er fjölbreyttari og 
betur við hæfi kvenna en úti á landsbyggðinni er bæði almennur - og 
kynbundinn launamunur mikill á milli landsbyggðarinnar og höfuðborgar-
svæðisins, höfuðborgarsvæðinu í vil. Þannig leggst margt á sömu sveif við 
að halda konum, sem upphaflega fara til náms, áfram í borginni, auk þeirra 
sem upphaflega flytja vegna vinnumarkaðar. Ef svör þeirra sem töldu 
vinnumarkað á brottflutningsstað og vinnumarkað á áfangastað vera 
frumástæðu búferlaflutnings eru talin saman stendur vinnumarkaður uppi 
sem 13% af frumástæðu brottflutnings. 

Norski fræðimaðurinn Unn Doris Bæck komst í rannsókn sinni meðal 
framhaldsskólanema í norður Noregi að því að: „... margir nemendur [...] líti 
á atvinnumöguleika sem lang mikilvægasta þátt í vali þeirra á framtíðar 
dvalarstað.“ (Bæck 2004, bls. 109). Þannig er ekki ólíklegt að þær konur sem 
fara til náms reikni strax með því að þær eigi ekki afturkvæmt út á 
landsbyggðina að námi loknu. Í því sambandi bendi ég á að rúmlega 
helmingur kvenna með framhaldsskólapróf og grunnskólapróf sem síðasta 
lokapróf og tæplega helmingur kvenna með háskólapróf svöruðu að frekar 
illa eða illa hefði tekist að aðlaga vinnumarkað landsbyggðarinnar að aukinni 
menntun kvenna. 

Niðurstöður Faggian og félaga (2007) og Detang- Dessandre og Molho 
(2000) segja okkur líka, eins og áður hefur komið fram, að háskólagengnar 
konur flytji búferlum til að fá atvinnu við hæfi og til að bæta sér upp 
kynbundinn launamun á vinnumarkaði. 

Konurnar í rannsókn minni voru spurðar um launakjör sín eftir flutning 
og svöruðu tæplega 60% þeirra að þau væru betri eftir flutning en aðeins 8% 
að þau væru verri. Þetta þarf ekki að koma á óvart, samanber niðurstöðu 
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Kjartans Ólafssonar og Ingólfs V. Gíslasonar frá árinu 2005 sem áður var 
minnst á (bls. 30) og sýnir að konur máttu að meðaltali vænta 25% hærri 
launa eftir flutning til höfuðborgarsvæðisins og rannsókn 
Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands fyrir félagsmálaráðuneytið, sem 
unnin var árið 2008, þar sem sýnt var fram á að kynbundinn launamunur er 
mun meiri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Konur höfðu 27,5% 
lægri heildarlaun en karlar á landsbyggðinni á móti 9,3% lægri heildar-
launum á höfuðborgarsvæðinu. Grunnlaun kvenna á landsbyggðinni eru 
22,8% lægri en karla – og grunnlaun kvenna á höfuðborgarsvæðinu 12,8% 
lægri en grunnlaun karla. Þessi mismunur er niðurstaðan þegar tekið hefur 
verið tillit til vinnutíma, starfs, menntunar, aldurs, atvinnugreinar og 
ábyrgðar í starfi (Jafnréttisþing. Skýrsla félags- og tryggingamálaráðherra 
um stöðu og þróun jafnréttismála: bls.30).  Þessar staðreyndir efla enn togið 
til höfuðborgarsvæðisins  (kenningin um tog- og ýtikrafta). 

Niðurstöður mínar koma líka að mestu heim og saman við niðurstöður 
Rye (2006), sem fjallað er um í kafla um fyrri rannsóknir, en þar kom fram 
að hagur flestra batnar við flutning. Rye benti jafnframt á að ávinningurinn 
fór að verulegi leyti eftir stétt. Þessi munur kemur ekki fram í minni 
rannsókn þar sem flutningur þátttakenda leiðir til betri kjara allra 
menntunarhópa (tafla 10 í viðauka 3) og betri stöðu allra hópa á vinnu-
markaði en fyrir flutning  ( tafla 16 í viðauka 3). Ég geng þá út frá því að 
tengsl séu á milli þess sem Rye kallar stétt og menntunar viðkomandi, þ.e. 
því meiri menntun því hærri stétt. Nær allar konurnar í rannsókn minni 
virðast hafa ávinning af flutningi, sama úr hvaða atvinnugeira þær koma og 
hvaða menntun þær hafa þar sem fleiri vinna við það sem almennt er talið til 
betri starfa á vinnumarkaði (opinber starfsmaður, verslunar- og skrifstofu-
störf) en færri starfa sem verkakonur eða við þjónustustörf.  Kemur þar 
væntanlega enn til fjölbreyttari vinnumarkaður en framboð á „betri störfum“ 
er mjög takmarkað á minni stöðum. 

7.1.1 Skoðun þátttakenda á vinnumarkaði landsbyggðarinnar 

Konurnar í rannsókninni voru að stærstum hluta þeirrar skoðunar að 
frekar illa eða illa hefði tekist til við aðlögun vinnumarkaðarins á 
landsbyggðinni að aukinni menntun kvenna. Þó töldu 23 konur með háskóla-
próf (31%) að mjög vel eða vel hefði tekist til en 49% þeirra taldi að frekar 
illa eða illa hefði tekist til.  Í því samhengi er rétt að benda á  að þegar lengd 
búsetu er skoðuð eftir síðasta lokaprófi kemur í ljós að þær sem lengst hafa 
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búið eru flestar í hópnum „konur með háskólapróf“ en tveir þriðju hlutar 
kvennanna hafa búið 16 ár eða lengur á landsbyggðinni fyrir flutning og ættu 
því að þekkja vel til. 
Tafla 27 Fjöldi ára á landsbyggðinni fyrir búferlaflutning 

Konurnar flytja því á brott jafnvel þótt  þær telji vel hafa tekist til með 
aðlögun vinnumarkaðar. En 67% kvenna með háskólapróf búa við betri 
launakjör eftir flutning og slíkur launamunur togar væntanlega fast til sín. 
Tafla 28 Þróun launa við flutning 

Niðurstaða mín er því sú að ekki einungis skólarnir togi í konurnar, 
heldur einnig vinnumarkaður höfuðborgarsvæðisins, sem samræmist frekar 
því sem konurnar kjósa helst að vinna við, og í þriðja lagi betri launakjör. 
Fábreyttur vinnumarkaður, lægri laun og takmarkað námsframboð hrindir 
konunum hins vegar á brott af landsbyggðinni. Við bætist að þegar 
vinnumarkaður er jafn fábreyttur og raun ber vitni víða á landsbyggðinni þá 
hefur fólk sem gengið hefur menntaveginn í raun og veru ekki val um hvort 
það vill búsetja sig á landsbyggðinni að námi loknu. Það einfaldlega stendur 
því ekki til boða. 

 Síðasta lokapróf úr: Grunnskóla Framhaldsskóla Háskóla Í námi Annað Alls
1-9 ár 6 4 15 4 2 31
10-19 ár 12 18 33 8 1 72
20-29 ár 4 16 23 3 1 47
30-40 ár 1 0 1 0 0 2
Fjöldi 23 38 72 15 4 152

Fjöldi ára á landsbyggðinni, eftir síðasta lokaprófi

 Síðasta lokapróf; úr grunnskóla úr framhaldsskóla úr háskóla Í námi annað
Betri 72% 54% 67% 60% 75%
Verri 4% 19% 7% 0% 0%
Svipuð 20% 27% 25% 40% 25%
Fjöldi 25 37 67 10 4

Launakjör, eftir síðasta lokaprófi
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7.2 Það hallar á konur 
Af erlendum rannsóknum og fræðigreinum að ráða er viðfangsefnið löngu 
ljóst: Vinnumarkaður þarf að vera við hæfi beggja kynja ef viðhalda á 
jafnvægi í byggð. Vinnumarkaður er einn veigamesti þáttur í endanlegu 
búsetuvali fólks (Rye, 2006), og enn frekar menntaðra kvenna en annarra 
kvenna og karla, sbr. Faggian o.fl. (2007) og Detang-Dessandre og Molho 
(2000). Ef kenningar þeirra eru heimfærðar upp á aðstæður á Íslandi stendur 
landsbyggðin frammi fyrir tvenns konar tapi ef ekki er tekið tillit til kvenna 
við uppbyggingu atvinnulífsins: Konur flytja á brott og atgervi menntaðra 
kvenna tapast umfram annarra kvenna þar sem þær eiga ekki afturkvæmt að 
námi loknu vegna ófullnægjandi vinnumarkaðar. 
Um langan tíma hefur verið bent á hvernig hallar á konur í margs konar 
tilliti, t.d. í skýrslum sem unnar hafa verið fyrir stjórnvöld á vegum Byggða-
stofnunar og greinargerð með byggðaáætlun, sem áður hefur verið vísað til.  
Bæði skýrslurnar og byggðaáætlun eru unnar á vegum stjórnvalda, m.a í 
þeim tilgangi að auka jafnrétti svo það eru hæg heimatökin  ef vilji er meðal 
þeirra til að nýta upplýsingarnar. 

Þar sem vitneskja um vandamálið liggur fyrir er forvitnilegt að skoða 
stefnu og aðgerðir stjórnvalda til að sporna við búferlaflutningum kvenna af 
landsbyggðinni og viðhorf þátttakenda í rannsókn minni til þeirra. 

7.2.1 Konur koma takmarkað að málefninu 

Á 107. löggjafarþingi árið 1985 voru samþykkt fyrstu lög um Byggðastofnun 
(Lög nr.64/1985), einu íslensku stofnunina sem lögum samkvæmt hefur það 
meginhlutverk að sinna byggðamálum, en hún  var arftaki Byggðasjóðs. 
Eingöngu karlmenn sátu í nefndinni sem undirbjó málið, karlmenn einir sátu 
í þingnefnd sem fjallaði um málið og eingöngu karlmenn fjölluðu um málið í 
meðförum þingsins.  Þess ber að geta að afar fáar konur sátu á Alþingi á 
þessum tíma.  Hlutverk stofnunarinnar var stutt og laggott skv. 2. grein: „... 
að stuðla að þjóðfélagslega hagkvæmri þróun byggðar í landinu.“  (Lög um 
Byggðastofnun nr.64/1985). 

Í 8. grein er kveðið á um að stofnunin skuli fylgjast með byggðaþróun og 
fjalla um áhrif opinberra aðgerða á hana og að hún geti gert tillögur til úrbóta 
ef þurfa þykir og í athugsasemd með frumvarpinu er sagt: “Þá er  stofnuninni 
ætlað að fylgjast náið með þróun byggðar í landinu og gera áætlanir um  
hvernig treysta megi byggð og atvinnu á þeim stöðum þar sem byggðaröskun 
væri talin þjóðfélagslega óæskileg.” (Lög um Byggðastofnun nr.64/1985). 
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Þarna kemur raunar óbeint fram, sem ekki er algengt í lagatexta, að 
byggðaröskun sé ekki alls staðar þjóðfélagslega óhagkvæm.  Árið 1999 voru 
samþykkt ný lög um Byggðastofnun og er nú hlutverk stofnunarinnar 
skilgreint mun ítarlegar: 

... Hlutverk Byggðastofnunar er að vinna að eflingu byggðar 
og atvinnulífs á landsbyggðinni. Í samræmi við hlutverk sitt 
vinnur stofnunin að undirbúningi, skipulagi og fjármögnun 
verkefna og veitingu lána með það að markmiði að treysta 
byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. 
Fjármögnun verkefna skal eftir föngum vera í samstarfi við 
aðra. Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu, m.a. 
með gagnasöfnun og rannsóknum. 

Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í 
samstarfi við atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög og aðra. 
Stofnunin getur gert eða látið gera áætlanir um þróun byggðar 
og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í 
byggðum landsins. Stofnunin getur einnig tekið þátt í gerð 
svæðisskipulags samkvæmt skipulags- og byggingarlögum. 
(Lög um Byggðastofnun nr.106/1999. 2. gr.)  

Í undirbúningsnefnd sem þáverandi iðnaðarráðherra skipaði til að „... 
yfirfara hlutverk, skipulag og starfsemi Byggðastofnunar.“ (Lög um 
Byggðastofnun nr.106/1999: Athugasemdir við lagafrumvarpið) sátu fimm 
karlar en í allsherjararnefnd, sem fór með málið á Alþingi, sátu fimm konur, 
þeirra á meðal formaður nefndarinnar, og fjórir karlar. Þegar málið var til 
umræðu á þingfundum brá hins vegar svo við að  aðeins tvær konur tóku til 
máls en 11 karlar, auk forsætisráðherra sem flutti málið. Á fund 
þingnefndarinnar voru kallaðir þrír karlmenn til að segja álit sitt á frum-
varpinu. Konur á Alþingi virðast því hafa látið sig litlu varða um málið árið 
1999, jafnvel þótt þeim hafi fjölgað umtalsvert frá því fyrstu lög um 
Byggðastofnun voru sett. Vert er að muna að frá upphafi hefur meirihluti 
þingkvenna verið af höfuðborgarsvæðinu og fyrir síðustu kjördæma-
breytingu átti eitt landsbyggðarkjördæmi aldrei þingkonu. 

Í stjórn stofnunarinnar hafa setið fjórir  karlar og þrjár konur frá árinu 
2003, fimm karlar og tvær konur sátu í stjórn árið 2002 og árið 1998 sátu sjö 
karlar í stjórn. Þessi fjölgun kvenna í stjórn er ef til vill vísbending um að 
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umfjöllun um byggðamál þyki ekki eins mikið einkamál karla og áður. Á 
starfstíma stofnunarinnar hefur ein kona verið formaður stjórnar og kona 
hefur einu sinni setið á stóli iðnaðarráðherra, sem tók við forræði stofnunar-
innar með lagabreytingunni 1999 en áður hafði hún heyrt undir forsætis-
ráðuneytið. 

Áður hefur verið fjallað um aðkomu kvenna að undirbúnings- og stefnu-
mótunarvinnu við gerð byggðaáætlunar í kafla 3.4 þar sem sýnt var fram á 
að aðkoma þeirra var afar takmörkuð. Karlar hafa því unnið að lagasmíðinni, 
fjallað um lögin, setið ráðuneytin sem fara með yfirstjórn stofnunarinnar, 
með einni undantekningu frá 1999-2006, setið að meirihluta til í stjórn 
stofnunarinnar alla tíð og verið formenn stjórnar með einni fjögurra ára 
undantekningu og unnið byggðaáætlun. Er við því að búast að mikil áhersla 
sé lögð á atvinnumál kvenna eða þarfir þeirra yfirleitt? 

Gera þarf ráð fyrir nýjum leiðum til að fá konur að stefnumótun og 
ákvarðanatöku því að þær aðferðir sem fram að þessu hafa verið notaðar 
hafa augljóslega ekki dregið þær að. Vel er hins vegar hægt að hugsa sér 
aðrar aðferðir en hingað til hafa verið tíðkaðar. Hvers vegna ekki að fá ungar 
konur í háskólanámi til liðs? Hvað með konur meðal atvinnurekenda? Hvað 
með framhaldsskólanema sem enn hafa ekki hleypt heimdraganum? Fyrst og 
síðast er eðlilegt að leita til kvenna um hvernig þær vilja að staðið verði að 
málum svo þær geti og vilji taka þátt. Stefnumótun má ekki eingöngu vera í 
höndum karla og fara fram innan veggja stofnanakerfisins. 

7.2.2 Karlar leiða stefnumótun, konur brottflutning 

Konurnar voru spurðar um þrjár mikilvægustu ástæður fyrir búferla-
flutningum þeirra til höfuðborgarsvæðisins og svör þeirra eru afgerandi eins 
og fram hefur komið. Álykta má af upplýsingum í talnagrunni Hagstofu 
Íslands um vinnumarkað og hlutfall kynjanna í mismunandi greinum og 
komast að sömu niðurstöðu og fram kemur í svörum kvennanna. Einnig bera 
niðurstöður í nýrri rannsókn á vegum félagsmálaráðuneytisins um launakjör 
að sama brunni og svör þeirra. Það þarf því enginn að velkjast í vafa um 
hverju þarf að breyta ef raunverulegur vilji er til þess að bæta búsetuskilyrði 
ungra kvenna á landsbyggðinni. 

Við skoðun mína á lagasetningu um byggðamál, umræðunni, álitsgjöf og 
stefnumótun, kom í ljós að þetta hefur nánast allt verið í höndum karla, hvort 
heldur er á Alþingi, í ráðuneytum eða innan Byggðastofnunar. Konur komu 
nær ekkert að undirbúningi þeirra byggðaáætlana sem til skoðunar voru. Það 
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er auk þess alveg ljóst, hvort heldur er af svörum kvennanna eða skoðun 
gagna, að konur koma afar lítið að opinberri stefnumótun í atvinnulífi 
landsbyggðarinnar, eða að aðgerðum sem ætlað er að treysta byggð þar. 
Hugsanlega á minni þátttaka kvenna en karla á landsbyggðinni í stjórn-
málum þar hlut að máli en konur eru enn talsvert færri í sveitarstjórnum en 
karlar og frá upphafi hafa aðeins fáeinar konur verið kjörnir fulltrúar 
landsbyggðarinnar á Alþingi. Það er ekki hefð fyrir því að konur séu að 
skipta sér af þessum málum, eins og berlega kemur í ljós í umfjöllun um 
Byggðastofnun á Alþingi þar sem hægt er að telja á fingrum annarrar handar 
þær konur sem þátt taka í henni. Yfirmenn ráðuneyta og annarra stofnana 
sem séð hafa um undirbúning stefnumótunarvinnu fyrir gerð byggðaáætlana 
eru allir karlmenn (ráðuneyti, Byggðastofnun, Háskóli Íslands) og þeir kalla 
kynbræður sína frekar að verki en konur. 

Karlar hafa stjórnað ferðinni í stefnumótun og framkvæmd.  Konur leiða 
hins vegar búferlaflutningana af landsbyggðinni þar sem þær flytja yngri en 
karlarnir. Þeir virðast koma á eftir. Það er því mikilvægt að hlusta eftir 
röddum kvenna og hafa þær með í ráðum. Konur þurfa að taka á sig rögg og 
kveða sér hljóðs um þessi efni. Vinnubrögðin við stefnumótun benda ekki til 
þess að sérstök ástæða þyki að leita álits kvenna við stefnumótun í 
atvinnulífi. Í það minnsta er ekki sjáanlegt að gerð hafi verið tilraun til að fá 
konur að því verki, hvorki með hefðbundnum né óhefðbundnum aðferðum. 
Spurning er hvort þær verði fyrir svipuðum fordómum og Moseley 
(Moseley, 2003) lýsir í bók sinni sem áður er vitnað til. Þátttakendur í 
rannsókninni voru nær einhuga um að miklu máli skipti að konur kæmu að 
þessum málum og að þær kæmu enn ekki nægilega að þeim. 

Meirihluti kvennanna hafði skoðun á því hvað þyrfti að gera til að treysta 
búsetu á landsbyggðinni og sumar bentu á dæmi um það sem þeim þótti hafa 
tekist vel af hálfu stjórnvalda. Það var áberandi hvað atvinnulífið var þeim 
ofarlega í huga og það er líka sterk vísbending hvað mörgum konum finnst 
illa hafa tekist að breyta atvinnulífi landsbyggðarinnar til samræmis við 
aukna menntun kvenna. Það þarf að hvetja konur til að hasla sér völl á nýjum 
sviðum. Í núgildandi byggðaáætlun er t.d. talað um að gerð verði: ... áætlun 
um víðtæka eflingu rannsókna, tækniþróunar og nýsköpunar á 
landsbyggðinni, m.a. á sviði orkumála, sjávarútvegs, ferðaþjónustu og 
landbúnaðar. (Þingskjal 473. ( 2005–2006), bls. 3). Ef þetta kemst í verk 
hafa háskólagengnar konur þar tækifæri jafnt og karlar. 
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7.2.3 Hafa byggðaaðgerðir heppnast? 

Ef litið er til þróunar á því tímabili sem opinber stefna hefur verið við lýði í 
byggðamálum, þ.e. frá stofnun Byggðastofnunar árið 1985 og 
mannfjöldaþróun á landsbyggðinni skoðuð er einfalt að álykta að aðgerðir 
hafi ekki komið að gagni. Allur sannleikurinn kemur þó ekki fram á svo 
einfaldan hátt því við vitum ekki hver staðan væri ef ekki hefði verið gripið 
til neinna aðgerða. Allmörg nýleg dæmi eru um vel  heppnaðar aðgerðir sem 
styrkja byggð, t.d. stofnun framhaldsskóla, háskóla og háskólasetra og 
flutningur opinberra starfa til Norðurlands vestra á árunum 2005-2007 en þá 
fékk m.a. ungt háskólamenntað fólk, sem leitað hafði að vinnu um talsvert 
skeið en ekki fundið, tækifæri til að flytja heim aftur og fá vinnu við hæfi, 
auk þess sem fjölbreyttari vinnumarkaður stóð heimamönnum til boða.  Þessi 
góðu dæmi eru þekkt og m.a. var minnst á þau í svörum þátttakenda frá 
Austfjörðum. Þau eru hins vegar ekki nógu mörg til að skipta sköpum í 
heildina og dæmin um að opinber störf séu flutt af landsbyggðinni til 
höfuðborgarinnar eru, á vissum tímabilum, fleiri en flutningur á 
landsbyggðina (þingskjal 1154, 2006-2007). 

Í grein sem Detang-Dessandre og Piguet skrifa árið 2003 fjalla þau um 
afleiðingar búferlaflutninga í Frakklandi. Niðurstaða þeirra er að búferla-
flutningar hafi tvenns konar veigamiklar afleiðingar fyrir íbúasamsetningu 
dreifbýlisins: “Í fyrsta lagi hraðar brottflutningur yngri kynslóðarinnar og 
aðflutningur eldri borgara hækkun á meðalaldri landsbyggðarinnar. Í öðru 
lagi viðheldur brottflutningur þeirra best menntuðu lágu menntunarstigi 
vinnuafls á landsbyggðinni.” (Detang-Dessandre og Piguet, 2003, 
málsgr.11). 

Niðurstöður mínar benda til að það sama eigi við hér að því frátöldu að 
eldri borgarar á Íslandi flytja ekki, svo til vandræða horfi, á landsbyggðina. 
Byggðaaðgerðir hafa ekki náð að koma í veg fyrir atgervistap og hækkaðan 
meðalaldur á landsbyggðinni umfram landsmeðaltal, sem hvort tveggja hlýst 
af brottflutningi ungs fólks. 

7.3 Hvað er gert með niðurstöður skýrslna? 
Í 8. grein laga um Byggðastofnun er kveðið á um að stofnunin skuli vinna að 
gagnasöfnun og rannsóknum og fylgjast með atvinnu- og byggðaþróun og 
helstu áhrifaþáttum hennar (Lög um Byggðastofnun nr.106/1999). Í 
samræmi við þetta hafa verið unnar fjölmargar skýrslur á vegum stofnunar-
innar, bæði af starfsmönnum hennar einum og í samvinnu við aðrar 
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rannsóknarstofnanir og háskóla. Meðal þess eru skýrslurnar Atvinnurekstur 
kvenna frá 1998 (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1998), Konur og stoðkerfi 
atvinnulífsins frá 2005 (Sigríður Elín Þórðardóttir og Halldór V. 
Kristjánsson) og Eignarhald kvenna í atvinnurekstri og landbúnaði (Sigríður 
Elín Þórðardóttir o.fl.) frá 2005. Í öllum þessum skýrslum voru lagðar til 
úrbætur og aðgerðir en hins vegar hefur ekki farið fram reglulegt 
árangursmat né verið fylgst reglulega með því hvort yfir höfuð eitthvert 
mark sé tekið á tillögum sem fram koma í skýrslunum. Eina skiptið sem 
árangursmat á stuðningsaðgerðum stjórnvalda fór fram var árið 2005, eins og 
áður hefur komið fram. Skýrslur Byggðastofnunar um málefni kvenna 
virðast meira eða minna falla dauðar niður en aðeins einn aðgerðarliður í 
gildandi byggðaáætlun beinist sérstaklega að konum. 

7.4 Konur og sjálfstæður atvinnurekstur 
Í gildandi Byggðaáætlun er eitt áhersluatriði af 23 þar sem minnst er á konur.  
Það fjallar um að efla þátt kvenna í atvinnurekstri með ráðgjöf og 
námskeiðum og að hugað verði að leiðum til að gera stoðkerfi atvinnulífsins 
aðgengilegra konum. Útibú frá Impru hafa verið efld á nokkrum stöðum á 
landsbyggðinni og konur eru helmingur ráðgjafa sem þar starfa. Það er 
jákvætt en hins vegar verður að gæta þess að fjárskortur er sem myllusteinn 
um háls kvenna sem eru að hefja eigin rekstur, skv. skýrslunni Konur og 
stoðkerfi atvinnulífsins og þeim viðtölum mínum er ég átti við konur í 
atvinnurekstri. Í svörum kvennanna kom fram að ótrúlega hátt hlutfall þeirra 
hafði hugleitt eigin atvinnurekstur sem undirstrikar mikilvægi þess að bæði 
faglegur og fjárhagslegur stuðningur við þær sé öflugur og vel kynntur, en 
87% þeirra þekktu lítið sem ekkert til hans. 

7.4.1 Skoðun þátttakenda á atvinnulífinu 

Konurnar í rannsókn minni voru spurðar hve mikið þær teldu að leitað væri 
til kvenna við opinbera stefnumótun í atvinnulífi á landsbyggðinni. 
Helmingur þeirra taldi að frekar lítið eða lítið væri leitað til kvenna, 15% 
svaraði mikið eða frekar mikið en 34% kvaðst ekki vita það.  Svör meirihluta 
kvennanna sem á annað borð töldu sig hafa þekkingu á málinu koma heim 
og saman við yfirlit mitt í kafla 3.4 og 7.2.1 en þar kemur fram að bæði við 
núgildandi áætlun og fyrirrennara hennar eru karlar í miklum meirihluta 
þeirra sem vinna við áætlanirnar og gefa iðnaðarnefnd Alþingis álit sitt. 
Þegar þær voru spurðar að því hve mikið þær teldu að konur kæmu að mótun 
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aðgerða sem ætlað væri að treysta byggð á landsbyggðinni svöruðu enn fleiri 
að þær vissu það ekki, eða 38%. 21% svöruðu mikið eða frekar mikið en 
40% töldu að konur kæmu frekar lítið eða lítið að þeim málum og er þetta í 
góðu samræmi við svör þeirra við fyrri spurningu, sem er náskyld. Þessi svör 
eru líka í samræmi við mat þeirra á því hvort tekið sé tillit til þarfa kvenna 
við uppbyggingu atvinnulífs þar sem á milli 40 og 50% kvenna í öllum 
menntunarflokkum svaraði frekar lítið eða ekkert tillit en fjórðungur þeirra 
svaraði að þær vissu það ekki (tafla 25). 

Mismikil þátttaka kynjanna í umfjöllun um byggðamál og mótun 
byggðastefnu er gott dæmi um hvernig óheppileg hefð getur skapast fyrir því 
að annað kynið „taki að sér“ málaflokk. Þannig eru konur oft í meirihluta 
þeirra sem fjalla um félagsleg málefni á meðan karlar fást við samgöngumál 
og atvinnumál, svo dæmi sé tekið. Ekki verður þó annað sagt en að 
atvinnumál og samgöngur snerti líf kvenna jafnt sem karla og dagvistarmál 
og málefni eldri borgara eru jafnt hagsmunamál karla sem kvenna. Karlar 
eru í meirihluta þeirra sem stjórna, hvort heldur er í atvinnulífi, stjórnsýslu 
eða stjórnmálum og umræða um jafna aðkomu karla og kvenna að 
ákvarðanatöku og stefnumótun virðist seint ætla að skila árangri.  Það gerist 
sennilega ekki nema með lagasetningu. 

Konurnar voru spurðar hve miklu máli þær teldu það skipta að konur 
kæmu að stefnumótun við uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni. 58% 
töldu það skipta mjög miklu máli en 36% miklu máli eða samtals 94%. Þær 
hljóta því að vera óánægðar með stöðu mála hvað þetta varðar þar sem um 
eða rétt undir helmingur þeirra sem þekkja til mála telja að lítið sé leitað til 
kvenna, þær komi lítið að mótun aðgerða og lítið tillit sé tekið til þarfa 
kvenna við uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni. 

Áður hefur komið fram að iðnaðarnefnd Alþingis ályktaði árið 2006 að 
fjölga skyldi opinberum störfum á landsbyggðinni með því að staðsetja 
starfsemi á vegum hins opinbera utan höfuðborgarsvæðisins. Þessi ályktun 
ber vott um að ábyrgir, stefnumótandi aðilar gera sér að einhverju marki 
grein fyrir mikilvægi þess að vinnumarkaður landsbyggðarinnar sé ekki 
samsettur á allt annan hátt en höfuðborgarsvæðisins. Það hefur líka komið 
fram að þrátt fyrir að vitneskjan um ójafnvægi á milli kynjanna sé fyrir 
hendi, sbr. rannsókn Kjartans Ólafssonar og Ingólfs V. Gíslasonar (2006), 
beinast engar aðgerðir í byggðaáætluninni að því efni. Meginverkefni 
Byggðastofnunar er, skv. 2. gr. laga um stofnunina, að treysta byggð með 
verkefnum og veitingu lána. 
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Í skýrslunni um byggðarlög með viðvarandi fólksfækkun er lagt til að 
ástæður brottflutnings ungs fólks og kvenna úr dreifbýli séu kannaðar og 
möguleikar á aðgerðum til að bregðast við skoðaðir. Þarna sést enn eitt 
dæmið um að vandinn er ljós en þá er spurningin hvort tillögur að aðgerðum 
líti dagsins ljós og hvort þær hljóti stuðning á efri stjórnsýslustigum og 
fjármagn sem til þarf. Karlar halda áfram að vera ráðandi í stefnumótun og 
uppbyggingu atvinnulífsins og þar hafa stórar lausnir verið mest áberandi á 
síðari árum en umræða um aðra kosti er stundum afgreidd með því að um 
svo fá störf sé að ræða að þau skipti ekki máli. Framkvæmdir við 
kostnaðarsama atvinnuuppbyggingu eins og stóriðju, þar sem langflestir 
starfsmenn eru karlar, eru síðan stundum réttlættar með afleiddum störfum 
fyrir konur. Konurnar fá sem sagt að njóta „aukaafurðar“ í atvinnu-
uppbyggingu en sjálfstæð og opin umræða um atvinnumál kvenna er nær 
engin og virðist aukaatriði. 

7.4.2 Hugleiðingar um eigin atvinnurekstur 

60 konur, eða 37% þátttakenda í rannsókn minni kváðust hafa hugleitt að 
koma upp eigin atvinnurekstri en 98 konur höfðu ekki hugleitt það.  86% 
kvennanna þekktu hins vegar lítið eða ekkert til stuðningsaðgerða 
stjórnvalda við sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna sem hlýtur að vera 
umhugsunarefni. 18 konur þekktu mjög vel (2%) eða vel (9%) til 
stuðningsaðgerða sem gæti þýtt að þær sem þó eru að hugsa um að koma 
upp eigin atvinnurekstri hafi ekki hugmynd um hvaða aðstoð stendur þeim til 
boða. Vert er líka að velta því fyrir sér hvort enn fleiri hugleiddu eigin 
rekstur ef stuðningsaðgerðir væru betur þekktar en þessi svör gefa til kynna. 

Í skýrslunni Konur og stoðkerfi atvinnulífsins (Sigríður Elín Þórðardóttir 
og Halldór V. Kristjánsson, 2005) segir: 

Kvennasjóður hefur gegnt mikilvægu hlutverki við að efla 
frumkvöðlastarfsemi meðal kvenna í atvinnurekstri og ljóst að 
mörg verkefnanna hefðu trúlega ekki orðið að veruleika ef ekki 
hefði komið fjármagn úr sjóðnum. Svo virðist sem 
Kvennasjóðurinn sé mikilvægur bakhjarl fyrir konur í litlum 
sprotafyrirtækjum þar sem afgerandi flestar höfðu ekki fengið 
aðra fjárhagslega fyrirgreiðslu. Þær konur sem hafa fengið 
tryggingu hjá Lánatryggingasjóði kvenna sögðu að hún hefði 
skipt sköpum fyrir framgang verkefnisins og fæst verkefnin 
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hefðu orðið að veruleika án aðstoðar sjóðsins. (Konur og 
stoðkerfi atvinnulífsins, 2005, bls. 6). 

Lítil þekking á stuðningsmöguleikum er  alvarlegt mál þar sem 
stuðningur getur haft úrslitaáhrif á hvort af atvinnurekstri verði og hvort 
stofnsetning og rekstur heppnist. 

Í áðurnefndum viðtölum spurði ég hvort kynferði atvinnuráðgjafa skipti 
máli fyrir konurnar. Tvær svöruðu því strax játandi en sú þriðja taldi svo 
ekki vera. Síðar í viðtalinu skipti hún um skoðun og sagði að þegar hún 
hugsaði málið þá teldi hún skipta máli hvort karl eða kona sæi um ráðgjöfina 
og tók síðan dæmi úr eigin reynslubanka. Hún hafði í upphafi notið 
leiðsagnar kvenkyns ráðgjafa, sem reyndist henni afar vel, en þegar sú kona 
hætti störfum leitaði hún til karlmanns sem kom til starfa í stað hennar. 
Reynsla hennar var að hugmyndir hans um reksturinn hefðu verið allt of 
umfangsmiklar og ekki samræmst hennar varfærnissjónarmiðum. Hún hætti 
því að leita til hans. 

Hlutfall þeirra sem hugleitt hafa að koma upp eigin rekstri er hátt miðað 
við hlutfall kvenna meðal atvinnurekenda á Íslandi en eins og fram hefur 
komið eru konur aðeins á milli 20-25% eigenda fyrirtækja á landinu sem er 
umtalsvert lægra hlutfall en í nágrannalöndum okkar. Það er því miklivægt 
að efla konur til dáða í þessu efni og ein vísasta og einfaldasta leiðin til þess 
ætti að vera að kynna betur þann stuðning sem stendur til boða, auk þess sem 
auka þarf fjármagn sem til ráðstöfunar er í lán og styrki til atvinnurekstrar. 

7.4.3 Stuðningur við atvinnurekstur kvenna 

Stjórnvöld hafa stutt sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna með ýmsu móti, sem 
mótvægisaðgerð gegn byggðaröskun. Fjárhagslegur stuðningur í formi lána, 
styrkja og baktryggingarsjóðs fyrir lán er aðgengilegur konum, ýmist óháð 
búsetu eða ekki. Þar að auki bjóðast niðurgreidd námskeið í stofnun og 
rekstri smáfyrirtækja og rekstrarráðgjöf. 

Sjóður til stuðnings atvinnumálum kvenna, Kvennasjóður, var stofnsettur 
árið 1991 af Jóhönnu Sigurðardóttur, þáverandi félagsmálaráðherra, sem: 

 ... efndi til verkefnisins í því skyni að ýta undir 
atvinnurekstur kvenna með því að bæta aðgang þeirra að 
fjármagni, en atvinnuleysi var töluvert á þessum tíma. Mikill 
fjöldi umsókna hefur borist um styrki frá því að verkefnið hóf 
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göngu sína og hafa styrkirnir oft skipt sköpum fyrir þær konur 
sem fengið hafa og eflt þær til dáða við að vinna að 
hugmyndum sínum og verkefnum. Alls hafa um 400 verkefni 
hlotið styrki frá upphafi. (Félagsmálaráðuneytið, 2008). 

Árleg styrkupphæð hefur venjulega verið um  15-20 milljónir króna en 
var hækkuð verulega árið 2008, sem mótvægisaðgerð vegna samdráttar í 
atvinnulífinu. Styrkir voru veittir til 56 verkefna en tæplega 250 umsóknir 
bárust um þær 50 milljónir sem til úthlutunar voru. Af styrkjunum rennur 
tæplega helmingur til verkefna á höfuðborgarsvæðinu en rúmur helmingur til 
landsbyggðarinnar (Félagsmálaráðuneytið 24.11. 2008, 2. málsgr.). 

Lánatryggingarsjóður kvenna er sameiginlegt verkefni félagsmála-
ráðuneytisins, iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar. 
Hann hefur verið tómur undanfarin ár en nokkur umræða hefur verið um 
endurreisn hans. Hlutverk hans er að vera baktrygging fyrir lánum kvenna í 
atvinnurekstri en konum hefur gengið mun verr að fá lán en körlum, þar sem 
bæði kynin eiga aðgang, og lán sem konur fá eru lægri en lán til karla. Sömu 
sögu er að segja um styrki sem eru bæði færri og lægri til kvenna en til karla.  
Þetta er leitt í ljós í skýrslunni Skiptingu fjár úr opinberum sjóðum á milli 
kvenna og karla (Sigríður Elín Þórðardóttir, Bjarnheiður Jóhannsdóttir og 
Helga Björg Ragnarsdóttir, 2003). Rannsóknin var unnin samkvæmt ákvæði 
í framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum en þar er kveðið á um að kannað 
skuli: “... hvernig styrkir til einstaklinga úr opinberum sjóðum sem 
eyrnamerktir eru atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni hafa skipst á milli 
kvenna og karla.” (Sigríður Elín Þórðardóttir o.fl., bls. 5). Samkvæmt sömu 
skýrslu sóttu konur um færri styrki og lægri upphæðir en karlar. 

Í skýrslunni, sem fyrr er vitnað til, er tekið dæmi af lánveitingu til 
fyrirtækis konu vegna verkefnis í fataiðnaði að upphæð 500 þúsund krónur.  
Þar segir: “... sjóðurinn hefur úthlutað mun hærri styrkjum vegna ýmissa 
verkefna á sviði iðnaðar s.s. vegna framleiðslu á grillkolum, riffilskotum, 
skrautmunum og timbri.” (Sigríður Elín Þórðardóttir o.fl., bls. 26). Næsta 
ólíklegt má telja að konur hafi verið umsækjendur um styrk til þeirra 
verkefna sem upp eru talin hér að ofan, ef mið er tekið af hefðbundnum 
viðfangsefnum kynjanna, nema hugsanlega til framleiðslu skrautmuna.  
Þessi dæmi eru væntanlega tekin sem sýnishorn af karlaverkefnum sem fá 
mun hærri styrki en verkefnið í fataiðnaði án þess þó að fyrir liggi að um 
meiri kostnað sé að ræða við að koma þeim upp en fataiðnaðarverkefninu 
eða sem dæmi um að konur sækja um lægri styrki en karlar. 
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S.l. vetur tók ég viðtöl við þrjár konur sem komið hafa á fót eigin 
atvinnurekstri á landsbyggðinni. Ég tók viðtölin við þær hverja í sínu lagi. 
Allar konurnar lýstu mikilli og langvinnri þreytu en þær höfðu unnið 
kauplaust árum saman við eigin atvinnurekstur, ásamt fullri vinnu annars 
staðar, sem var nauðsynlegt til að ná endum saman í rekstrinum.  Lán og 
styrkir, sem þeim stóðu til boða, reyndust aðeins brot af kostnaði við 
uppbyggingu atvinnustarfseminnar, þróun vöru og vinnsluaðferða og 
markaðssetningu. Að heilsu atvinnurekans upptalinni sem mikilvægasta 
atriði, geta of lág lán og styrkir mótað viðhorf til sjálfstæðs atvinnurekstrar 
þar sem umhverfið verður vitni að því að viðkomandi eigandi fyrirtækis 
slítur sér út árum saman fyrir lítil sem engin laun. Það er varla hvatning fyrir 
konur til eigin rekstrar. Þarna þarf því að gera bragarbót á.  
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8 Lokaorð 

Markmið mitt með þessari rannsókn var að leita svara við nokkrum 
lykilspurningum varðandi byggðaþróun. Hvers vegna flytja ungar konur af 
landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins? Hefur verið leitað samráðs við 
konur þegar reynt er að hamla gegn byggðaröskun?  Hafa konur hugmyndir 
um hvað ætti að gera til að laða fólk til búsetu á landsbyggðinni? Hvernig 
hafa þær aðgerðir sem gripið hefur verið til komið að gagni? Svör við öllum 
þessum spurningum liggja skýr fyrir, bæði frá konunum sjálfum og í 
opinberum gögnum. Konur á aldrinum 20–39 ára flytja búferlum til 
höfuðborgarinnar af þremur megin ástæðum: Vegna náms, vegna fábreytts 
vinnumarkaðar á landsbyggðinni og betri launakjara á höfuðborgarsvæðinu. 
Þær hafa hugmyndir um hvað ætti að gera og hvernig aðgerðir, sem gripið 
hefur verið til, hafa komið að gagni.  

Niðurstaðan er, eftir að svör þeirra hafa verið greind nákvæmlega og 
borin saman við opinber gögn og rannsóknir, sem allt styður niðurstöðuna úr 
spurningakönnuninni, að aukin menntun kvenna á aldrinum 20–39 ára leiði 
þær burt af landsbyggðinni vegna þess að vinnumarkaður þar hefur ekki 
þróast í samræmi við breytingar á landsvísu. 

8.1 Þátttaka kvenna er nauðsynleg 
Í opnunarávarpi á ráðstefnu Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) 
í Kairó í nóvember 2007 undirstrikar Angel Gurría, aðalritari samtakanna, 
vel hve mikilvæg þátttaka kvenna í atvinnulífi er: „Engin þjóð getur náð 
langtíma vexti án virkrar þátttöku kvenna í efnahagslífinu.  [...]  Reynsla 
OECD sýnir að konur eru grundvallarþáttur í hagvexti og þróun.“ (OECD, 
2007, málsgr. 10). Með þetta í huga skýtur önnur meginniðurstaða 
rannsóknarinnar sérstaklega skökku við, þ.e. að konur komi ekki  meir en 
raun ber vitni, að stefnumótun varðandi atvinnumál á landsbyggðinni þar 
sem hvað brýnast er að brydda uppá nýjungum í stað gömlu undirstöðu-
greinanna, sem taka ekki lengur við fleira fólki sem neinu nemur. Það kann 
hins vegar að eiga rætur í hefðum bænda- og sjómannasamfélagsins þar sem 
karlarnir sáu um að draga björg í bú en konur um börn og heimili. Konur eru  
minnihluti sveitar-stjórnarmanna á landsbyggðinni og þær konur sem kjörnar 
hafa verið fulltrúar landsbyggðarinnar á Alþingi eru sorglega fáar til þessa. 
Konur eru hins vegar framarlega í flokki í atvinnugrein sem ekki á sér langa 
hefð á landsbyggðinni og karlar hafa ekki ráðið ferðinni frá landnámsöld, 
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þ.e. ferðaþjónustu. Hefðbundið afskiptaleysi kvenna af ákveðnum sviðum 
samfélagsins er eitt af því sem þarf að breytast ef við viljum breytingar í 
byggðaþróun og aðrar áherslur á uppbyggingu atvinnulífsins á lands-
byggðinni en til þessa.  

8.2 Gildi rannsóknarinnar 
Hér er í fyrsta sinn leitað beint til kvenna sem flutt hafa burt af lands-
byggðinni til þess að kanna orsakir búferlaflutninga. Gildi rannsóknarinnar 
felst fyrst og fremst í því að hér er safnað saman opinberum upplýsingum úr 
ýmsum áttum og þær bornar saman við svör kvennanna sjálfra. 

Svarhlutfall við spurningakönnuninni var lægra en æskilegt hefði verið af 
ástæðum sem farið hefur verið yfir í kafla  5.3. Það kann að valda skekkju í 
rannsókninni einkum. M.a. af þessum sökum var ekki unnið með hvert svæði 
fyrir sig heldur úrtakið sem heild. En niðurstöður úr því sem unnið er upp úr 
opinberum gögnum bæta að einhverju leyti upp lágt svarhlutfall þar sem 
alger samsvörum er í þeim og svörum kvennanna, auk þess sem erlendar 
rannsóknir, sem ég vísa til í kafla 3.1,  hafa sýnt sömu niðurstöður. 

8.3 Frekari rannsóknir 
Gera þarf greinarmun á þörfum mismunandi svæða landsbyggðarinnar því 
ekki er hægt að líkja saman aðstæðum á Eyjafjarðarsvæðinu og á suðurhluta 
Vestfjarða, svo dæmi sé tekið. Það starf er hafið t.d. með rannsókn 
Byggðastofnunar á byggðarlögum með viðvarandi fólksfækkun, sem áður er 
minnst á, en framhaldið gæti t. d. verið að greina þróunarmöguleika miðað 
við ákveðnar byggðaforsendur. 

Í framhaldi af rannsókn minni tel ég æskilegt að kanna hug kvenna á 
höfuðborgarsvæðinu til búferlaflutninga á landsbyggðina og hvað þær telja 
að þurfi að breytast til að þær myndu hefja búsetu þar. Hvað stendur í vegi 
búferlaflutninga þangað og á hinn bóginn hvað finnst þeim aðlaðandi við 
landsbyggðina. 
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Spurningakönnun 

1 Hvaða ár ert þú fædd? 
 

2 Ert þú: 
a. Gift 
b. Í sambúð 
c. Án maka? 
 

3. Átt þú börn? 
 a. Já 
 b. Nei 
 
4. Hvaðan var síðasta lokapróf þitt? 
 a. Grunnskóla 
 b. Framhaldsskóla 
 c. Háskóla 
 d. Er í námi 
 e. Annað 
 
5. Bjóst þú í : 
 a. Þéttbýli 
 b. Sveit 
 
6. Hvaða ár fluttir þú á höfuðborgarsvæðið? 
 
7. Hver tók frumkvæði að flutningi? 
 a. Konan 
 b. Maki 
 c. Önnur skýring 
 
8. Hvað hafðir þú búið mörg ár á langsbyggðinni? 
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9. Við hvað starfaðir þú áður – og nú? 
 a. Opinber starfsmaður 
 b. Sjálfstætt starfandi 
 c. Verslunar – skrifstofustörf 
 d. Þjónustustörf 
 e. Verkakona 
 f. Heimavinnandi 
 g. Bóndi 
 h. Annað 
 
10. Hvernig myndir þú meta launakjör þín eftir flutning? 
 a. Betri 
 b. Verri 
 c. Svipuð 
 
11. Viltu nefna þrjár mikilvægustu ástæður fyrir flutningi þínum, sú 

mikilvægasta númer 1. 
 a. Eigið nám 
 b. Nám maka 
 c. Skólaganga barna 
 d. Opinber þjónusta 
 e. Menning / afþreying 
 f. Atvinnulífið á brottfararstað 
 g. Atvinnulífið á áfangastað 
 h. Launakjör 
 i. Samgöngur 
 j. Verslun / þjónusta 
 k. Annað 
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Hér á eftir koma spurningar varðandi atvinnulíf á landsbyggðinni: 
 
12. Hversu mikið tillit telur þú að sé tekið til þarfa kvenna við 

uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni? 
 a. Fullt tillit 
 b.  Nokkuð mikið 
 c. Jafnt og til karla 
 d. Frekar lítið 
 e. Ekkert 
 f.  Veit ekki 
 
Ríkisvaldið hefur áhrif á samsetningu atvinnulífs í landinu með 

ýmsum hætti, til dæmis með byggðaáætlun, staðsetningu 
opinberra stofnana og fjárveitingu. 

 
13. Hve mikið telur þú að sé leitað til kvenna í opinberri 

stefnumótun í atvinnulífi á landsbyggðinni? 
 a. Mikið 
 b. Frekar mikið 
 c. Frekar lítið 
 d. Lítið 
 e. Veit ekki 
 

Ríkisvaldið styður við sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna með 
námskeiðum, lanum og styrkjum. 

14.Hversu vel telur þú að stjórnvöld komi til móts við þarfir kvenna sem 
eru að byggja upp sjálfstæðan rekstur á landsbyggðini? 
 a. Mjög vel 
 b. Vel 
 c. Frekar illa 
 d. Illa 
 e.  Veit ekki 
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Konur hafa um árabil verið fjölmennari en karlar í framhaldsskólum, 
háskólum og í endurmenntun.  

15. Hversu vel eða illa finnst þér að hafi tekist að aðlaga 
vinnumarkað á landsbyggðinni að aukinni  menntun kvenna? 

 a. Mjög vel 
 b. Vel 
 c. Frekar illa 
 d. Illa 
 e. Veit ekki 
 
16. Hversu mikið telur þú að konur komi að mótun aðgerða sem er 

ætlað að treysta byggð á landsbyggðinni? 
 a. Mikið 
 b. Frekar mikið 
 c. Frekar lítið 
 d.  Lítið 
 e. Veit ekki 
 
17. Telur þú að konur komi nægilega að mótun atvinnulífs á 

landsbyggðinni? 
 a. Já 
 b. Nei 
 c. Veit ekki 
 
18. Hversu miklu máli telur þú að það skipti hvort konur komi að 

stefnumótun við uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni? 
 a. Mjög miklu 
 b. Miklu 
 c. Litlu 
 d. Engu 
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19. Hversu vel þekkir þú til stuðningsaðgerða stjórnvalda við 
sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna? 

 a. Mjög vel 
 b. Vel 
 c. Lítið 
 d. Ekkert 
 
20. Myndir þú meta viðhorf þitt til stuðningsaðgerða við 

sjálfstæðan atvinnurelkstur kvenna 
 a. Jákvætt 
 b. Neikvætt 
 c. Hef ekki skoðun á þeim 
 
21. Hefur þú hugleitt að koma upp eigin atvinnurekstri? 
 a. Já 
 b. Nei 

 
22. Hvernig myndir þú meta viðhorf þitt til byggðaaðgerða 

stjórnvalda almennt? 
 a. Mjög jákvætt 
 b. Jákvætt 
 c. Frekar neikvætt 
 d. Mjög neikvætt 
 e. Hef ekki skoðun á þeim 
 
23. Hefur þú skoðun á því hvað þurfi að gera til að efla byggð utan 

höfuðborgarsvæðisins? 
 a. Já 
 b. Nei 
 
24. Ef svar viðsíðustu spurningu er jákvætt hvað telur þú að þurfi 

að gera? 
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NN                                                                               Reykjavík í janúar 2009 
heimilisfang viðtakanda 

 

Kæri NN. 

Nafn mitt er Anna Kristín Gunnarsdóttir og ég er nemandi til 
meistaraprófs við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Nafn þitt kom upp í tilviljunarúrtaki vegna rannsóknar minnar á ástæðum 
brottflutnings kvenna af landsbyggðinni.  Rannsóknin nær til 300 kvenna á 
aldrinum 20–39 ára sem búsettar eru á höfuðborgarsvæðinu en hafa flutt af 
landsbyggðinni á síðustu 5 árum. 

Rannsóknir á fólksflutningum eru hvorki nýjar af nálinni á Íslandi né 
erlendis en fátítt er að sjónum sé beint að konum sérstaklega og ekki hefur 
verið skoðað hvers vegna konur kjósa að flytja búferlum. 

Á næstunni verður hringt til þín og þú beðin að taka þátt í þessari 
rannsókn  með því að svara nokkrum spurningum í gegnum síma.  
Spurningalistinn fylgir með þessu bréfi til þess að þú getir kynnt þér efni hans 
áður en hringt er.  Ef tíminn sem hringt er hentar illa er sjálfsagt að biðja 
spyrilinn að hringja þegar betur stendur á. 

Þátttaka þín í rannsókninni er mér afar mikilvæg til þess að niðurstöður 
hennar verði sem áreiðanlegastar en þér er ekki skylt að taka þátt né að 
svara öllum spurningum hennar. 

Efni spurninganna telst tæplega viðkvæmt en engu að síður verður ekki 
hægt að rekja svör til einstaklinga og nafn þitt mun hvergi koma fram við 
úrvinnslu könnunarinnar.   

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar en leiðbeinendur mínir 
eru dr. Ólöf Garðarsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, og dr. Gestur 
Guðmundsson, prófessor við Háskóla Íslands. 

Ef spurningar vakna eða ef þú hefur áhuga á að láta í ljós skoðun á 
málefninu þá vinsamlegast hafðu samband við undirritaða í símanúmer sem 
gefin eru upp í þessu bréfi. 

 Virðingarfyllst, 

       

Anna Kristín Gunnarsdóttir                 ____________________________ 
Ártúni 19, 550 Sauðárkrókur   Anna Kristín Gunnarsdóttir 

S: 562 0601 og 864 0601   
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Spurning 24:   
Hvað telur þú að þurfi að gera til að efla byggð utan höfuðborgar-svæðisins?  
89 svarendur. 

 
Svör: 
‐ Leita meira til kvenna um hvað vantar 
‐ Vantar hálaunastörf, fjölbreytileika í störfum 
‐ Jákvætt hvað sé gert varðandi verkefni, skrifstofuflutning o.fl. 
‐ Koma ríkisstofnunum út á land 
‐ Hagræðing slæm, fyrirtækjum komið til suðurlandsins, vantar að 

dreifa fyrirtækjum og þjónustu, t.d. við túrista um landið 
‐ Byggja upp fyrirtækji víðsvegar, ekki bara nokkra risa 
‐ Störf fyrir fólk sem vill koma aftur.  Fjölbreyttara atvinnulíf 
‐ Viðhorfsbreytingu gagnvart landsbyggðinni af hálfu stjórnvalda, 

uppbygging atvinnulífs og fleiri stofnanir út á land 
‐ Færa störf út á land, horfa á sérþekkingu og auðlindir og vinna út frá 

því 
‐ Byggja upp sjávarúrveg, vatnsveitur og fl. umhverfisvænt 
‐ Efla atvinnulíf úti á landi 
‐ Gera staðina spennandi – með  meiri vinnu 
‐ Mjög gott ef tækist að skapa störf sem þurfa mikla menntun, ekki 

endilega flytja stofnanir 
‐ Auka atvinnumöguleika og hækka laun 
‐ Opinber störf úr á land, halda því áfram 
‐ Koma með fleiri störf fyrir menntað fólk og flytja störf frá 

Reykjavík 
‐ Lækka skatta fyrir nýútskrifaða námsmenn sem flytja út á land 
‐ Góða skóla, heimavist 
‐ Opinberar stofnanir út á land 
‐ Færa stofnanir út á land 
‐ Flytja skrifstofustörf út á land, byggingaverkfræði o.fl. bæta 

samgöngur og internetaðgang 
‐ Ekki flytja allar opinberar stofnanir til Reykjavíkur 
‐ Atvinnuuppbygging kvenna með tilliti til greina sem þær eru í.   
‐ Efla greinar fyrir fagmenntað fólk á landsbyggðinni 
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‐ Miklu dýpri þarfagreiningu á fjölbreytileika, ekki öll eggin í sömu 
körfuna 

‐ Vantar meira fé 
‐ Auknar samgöngur,  
‐ Gera jarðveginn fyrir sprotafyrirtæki 
‐  Flytja opinber störf út á land.  Búa til fyrirtæki úti á landi 
‐ Fólk þarf að berjast með kjafti og klóm ef það vill eitthvað.  
‐ Auka fjölbreytni í atvinnulífi, auknar samgöngur svo það sé 

auðveldara að búa úti á landi 
‐ Bæta samgöngur 
‐ Gera meira fyrir nýbúa 
‐ Flytja stofnanir og störf fyrir menntað fólk 
‐ Gera fólki kleift að finna störf við hæfi 
‐ Heilbrigðisþjónusta 
‐ Atvinnulífsuppbyggingu, hitt kemur á eftir 
‐ Fara með menntakvennastörf út á land 
‐ Fjölbreyttara atvinnulíf þar sem menntun fólks nýtist svo fólk vilji 

flytja til baka 
‐ Ríkið mætti færa fleiri störf og ekki bara til stærri bæja, t.d. Ísafjörð, 

Akureyri Egilstaðir 
‐ Efla atvinnulíf, meira í boði, fjölbreytni, ekki bara verkamannastörf.  

Gefa fólki tækifæri til að nýta menntun og þekkingu, dreyfa 
þekkingu og menntun, flytja ríkisstofnanir 

‐ Flytja opinber störf út á land 
‐ Tryggja kvóta í heimabyggð, stokka upp kvótakerfið, jafna tækifæri, 

dreifa störfum , Samgöngur, betri möguleika til náms. 
‐ Færa störf út á land, fleiri fyrirtæki 
‐ Efla nettengingu, ADSL allsstaðar fyrir fjarvinnslu og nám 
‐ Fjölbreyttara atvinnulíf, einblínt á stóriðju 
‐ Byggja upp öfluga nettenginu svo fólk geti stundað fjarvinnslu 
‐ Jafna lífskjör, erfiðara, dýrara úti á landi 
‐ Öflugari menntunartækifæri, efla atvinnulíf 
‐ Meira, fjölbreyttari náms- og atvinnutækifæri 
‐ Flytja stofnanir út á land sem geta verið þar 
‐ Byggja á öðru en pólitík, fólk stimplað eftir fjölskyldusögu 
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‐ Landsbyggð hefur upp á margt annað að bjóða, skapa, byggja upp 
ferðaþjónustu allt árið 

‐ Efla atvinnu, opinbera þjónustu, skóla, atvinna mikilvæg ef skólar 
lélegir og langt í burtu flestir, gott að alast upp úti á landi, sveit.  
Samgöngur, þjónusta verslun. 

‐ skóla, atvinna mikilvæg ef skólar lélegir og langt í burtu flestir, gott 
að alast upp úti á landi, sveit.  Samgöngur, þjónusta 
verslun.Samgöngur atvinnumál 

‐ Bjóða upp á menntun og atvinnutækifæri, dreifa opinberum 
stofnunum.Efla atvinnuvegi, og líf.  Gott fyrir fjölskyldur 

‐ Skapa störf.  Gera fólki kleift að bjarga sér sjálft, skapa sér störf, geti 
gert það sem það vill , t.d. fiskveiðar- grunnur atvinnulífs fór með 
kvótanum. 

‐ Fjármagn í nýjan infrastrúktúr 
‐ Bæta samgöngur 
‐ Efla samgöngur 
‐ Færa opinber störf út á land, hjálpa fólki að koma upp sjálfstæðum 

rekstri 
‐ Hækka lágmarkslaun í 300 þús. 
‐ Mikið um almenn störf úti á landi 
‐ Starfsaldur metinn ekki síður en menntun, hvetjandi kerfi 
‐ Auka ferðaþjónustu, menntun (fjarnám í háskóla) auka við styðja 

ferðaþjónustu, auka afþeyingu og gistingu á landsbyggðinni 
‐ auka atvmögul og fjölbr atv. bæði f konur og karla 
‐ færa stofn út á land (fæðingaorlsj) hlynnt virkjunir og álverum  

(stóriðju) 
‐ Móta sterkari byggðastefnu, annað hvað hún fæli í sér, ólíkt eftir 

svæðum, auka þjónustu, skattaívilnanir fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki 

‐ Skapa störf, flytja, búa til fyrirtæki 
‐ Efla þjónustu, heilsugæslu, sérfræðiþjónustu lækna 
‐ Auka atvinnu, fjölbreytni, flytti sjálf ef möguleikar væru meiri 
‐ Auka menntunarstig.  Skapa störf fyrir menntaða, fjölskylduvænt, 

menning 
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‐ Færa störf, auka fjölbreytni, efla skólastarf, fyrstu 2 árin í 
framhaldsskóla heima, skattaívilnanir sbr. Noregur, jákvæðari 
fréttaflutning 

‐ Efla menntun, gæði menntunar, styðja betur við sprotafyrirtæki á 
landsbyggðinni, ræða við heimamenn, ekki stórar aðgerðir, miða við 
þarfir heimamanna, menntun 1,2,3, unga fólkið heim, flutningur 
opinberrar þjónustu 

‐ Kostir landsbyggðarinnar njóta sín betur í dag (eftir hrunið).  Nýta 
krafta menntaðs fólks sem vill búa úti á landi, gefa menntuðu fólki 
kost á störfum úti á landi 

‐ Auka atvinnu 
‐ Flytja opinberar stofnanir 
‐ Dreifa opinberum störfum um landið 
‐ Jákvæðara atvinnulíf, styðja við einkaframtak 
‐ Vantar fyrirtæki og stuðning við frumkvæði einstaklinga 
‐ Efla atvinnu, stóra málið 
‐ Fjármagn í hugmyndir sem geta gefið eitthvað af sér, gefa fólki 

tækifæri, vantar fjármagn 
‐ Efla samgöngur, fleiri háskólaútibú, leyfa byggðunum að njóta 

umhverfisins, menningar, sögu náttúrunnar 
‐ Koma upp samkeppni í verslun, Bónus 
‐ Efla verslun og þjónustu 
‐ Betra netsamband 
‐ Fleiri fjölmiðla 
‐ Efla þjónustu við ferðamenn 
‐ Fjölga opinberum störfum (Hvammstangi gott dæmi/ 

fæðingarorlofssjóður) 
‐ Bæta samgöngur‘ 
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Hvaða ár ert þú fædd? 
 

1 Ert þú: 

Tafla 1: Hjúskaparstaða. 
Hjúskaparstaða  

Fjöldi Hlutfall
gift 28 17,50%
sambúð 88 55%
án maka 44 27,50%
Alls 160 100%

 
3.    Átt þú börn?  

Tafla 2: Átt þú börn? 

Átt þú börn? 
  Fjöldi svarenda    Hlutfall
já 109 68%
nei 51 32%
Total 160 100%

 
4.   Hvaðan var síðasta lokapróf þitt? 

Tafla 3: Síðasta lokapróf. 

Síðasta lokapróf úr:     
  Fjöldi Hlutfall 
Grunnskóla 27 17%
Framhaldsskóla 39 24%
Háskóla 75 47%
Er í námi 15 9%
Annað Alls 3%
Alls 160 100%

Tafla 3: Síðasta lokapróf 

Síðasta lokapróf úr:     
  Fjöldi Hlutfall  
Grunnskóla 27 17%
Framhaldsskóla 39 24%
Háskóla 75 47%
Er í námi 15 9%
Annað Alls 3%
Alls 160 100%
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5.   Bjóst þú í : 
Tafla 5: Búseta. 

Búseta     
  Fjöldi Hlutfall
Þéttbýli 135 84%
Sveit 25 16%
Alls 160 100%

 

6.   Hvaða ár fluttir þú á höfuðborgarsvæðið? 
 
7.   Hver tók frumkvæði að flutningi? 

Tafla 29: Frumkvæði að flutningi. 

Frumkvæði að flutningi   
  Fjöldi Hlutfall
Konan 96 60%
Maki 7 4%
Önnur skýring 56 35%
Alls 159 99%

 
 
8.   Hvað hafðir þú búið mörg ár á langsbyggðinni? 

Tafla 30: Fjöldi ára á landsbyggðinni. 

Fjöldi ára á landsbyggðinni  
                                   Fjöldi          Hlutfall

1-5 ár 23 14%
6-10 ár 8 5%
11-15 ár 11 7%
16-20 ár 61 38%
21-25 ár 30 19%
26-30 ár 17 11%
31-35 ár 1 1%
35-40 ár 1 1%
Alls 152 95
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9.   Við hvað starfaðir þú áður – og nú? 
Tafla 31: Starf fyrir flutning. 

Starf fyrir flutning     
  Fjöldi Hlutfall
Opinber starfsmaður 31 19%
Sjálfst starfandi 6 4%
Verslunar- skrifstofustörf 25 16%
Þjónustustörf 22 14%
Verkakona 14 9%
Heimavinnandi 7 4%
Bóndi 1 1%
Annað 53 33%
Alls 159 99%

 
Tafla 32: Starf eftir flutning. 

Starf eftir flutning     
     Fjöldi Hlutfall
Opinber starfsmaður 51 32%
Sjálfst starfandi 7 4%
Verslunar- skrifstofustörf 35 22%
Þjónustustörf 16 10%
Verkakona 2 1%
Heimavinnandi 3 2%
Bóndi 0 0%
Annað 43 27%
Alls 157 98%

 
10.  Hvernig myndir þú meta launakjör þín eftir flutning?  

Tafla 33: Launakjör eftir flutning. 

Launakjör eftir flutning   
Fjöldi Hlutfall

Betri 92 58%
Verri 13 8%
Svipuð 37 23%
Alls 143 89%
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11.   Viltu nefna þrjár mikilvægustu ástæður fyrir flutningi þínum, 
sú mikilvægasta númer 1. 

Tafla 34: Mikilvægasta ástæða fyrir flutningi. 

Mikilvægasta ástæða fyrir flutningi  
  Fjöldi Hlutfall 
Eigið nám 94 58,8 
Nám maka 8 5 
Skólaganga barna 7 4,4 
Opinber þjónusta 2 1,3 
Menning afþreying 7 4,4 
Atvinnulíf á brottfararstað 11 6,9 
Atvinnulíf á áfangastað 10 6,3 
Launakjör 2 1,3 
Samgöngur 1 0,6 
Annað 17 10,6 
Alls 159 99,4 

 
Tafla 35: Önnur mikilvægasta ástæða fyrir flutnningi. 

Önnur mikilvægasta ástæða fyrir flutningi 
  Fjöldi Hlutfall
Eigið nám 18 12%
Nám maka 9 6%
Skólaganga barna 4 35
Opinber þjónusta 5 3%
Menning afþreying 21 13%
Atvinnulíf á brottfararstað 19 12%
Atvinnulíf á áfangastað 29 18%
Launakjör 12 8%
Samgöngur 1 1%
Annað 6 4%
Alls 131 82%
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Tafla 36: Þriðja mikilvægasta ástæða fyrir flutningi. 

Þriðja mikilvægasta ástæða fyrir flutningi 
       Fjöldi Hlutfall
Eigið nám 9 6%
Nám maka 1 1%
Skólaganga barna 6 4%
Opinber þjónusta 2 1%
Menning afþreying 22 14%
Atvinnulíf á brottfararstað 6 4%
Atvinnulíf á áfangastað 17 11%
Launakjör 15 9%
Samgöngur 6 4%
Annað 16 13%
Alls 120 75%

 
Hér á eftir koma spurningar varðandi atvinnulíf á lands-
byggðinni. 

12.   Hversu mikið tillit telur þú að sé tekið til þarfa kvenna við 
uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni? 

Tafla 37: Tillit til þarfa kvenna í atvinnulífi. 
Er tekið tillit til þarfa kvenna í atvinnulífinu 
  Fjöldi Hlutfall
Fullt tillit 2 1%
Nokkuð mikið 23 14%
Jafnt og til karla 42 26%
Frekar lítið 51 32%
Ekkert 7 4%
Veit ekki 34 21%
Alls 159 99%
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Ríkisvaldið hefur áhrif á samsetningu atvinnulífs í landinu með 
ýmsum hætti, til dæmis með byggðaáætlun, staðsetningu 
opinberra stofnana og fjárveitingu. 
 

13.   Hve mikið telur þú að sé leitað til kvenna í opinberri 
stefnumótun í atvinnulífi á landsbyggðinni? 

Tafla 38: Er leitað til kvenna um stefnumótun í  

atvinnulífi landsbyggðarinnar? 

Er leitað til kvenna um stefnumótun í atvinnulífi 
landsbyggðarinnar? 

                                        Fjöldi       Hlutfall
Mikið 3 2%
Frekar mikið 21 13%
Frekar lítið 60 38%
Lítið 19 12%
Veit ekki 54 34%
Alls 157 98%

 
Ríkisvaldið styður við sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna með 
námskeiðum, lánum og styrkjum. 
 
14.  Hversu vel telur þú að stjórnvöld komi til móts við þarfir kvenna 

sem eru að byggja upp sjálfstæðan rekstur á landsbyggðini? 
Tafla 39: Komið til móts við þarfir kvenna í sjálfstæðum rekstri. 

Hvernig er komið til móts við konur í sjálf-
stæðum atvinnurekstri 

  Fjöldi Hlutfall
Mjög vel 4 3%
Vel 32 20%
Frekar illa 33 21%
Illa 12 8%
Veit ekki 78 49%
Alls 159 99%
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Konur hafa um árabil verið fjölmennari en karlar í framhalds-
skólum, háskólum og í endurmenntun. 

  
15.    Hversu vel eða illa finnst þér að hafi tekist að aðlaga 

vinnumarkað á landsbyggðinni að aukinni  menntun kvenna? 
Tafla 40: Aðlögun vinnumarkaðar að aukinni menntun kvenna. 

Aðlögun vinnumarkaðar að aukinni menntun 
 Fjöldi       Hlutfall

Mjög vel 4 3%
Vel 46 29%
Frekar illa 57 36%
Illa 20 13%
Veit ekki 32 20%
Alls 159 99%

 
16.   Hversu mikið telur þú að konur komi að mótun aðgerða sem 

er ætlað að treysta byggð á landsbyggðinni? 
Tafla 41: Hve mikið koma konur að mótun atvinnulífsins? 

Hve mikið koma konur að mótunatvinnulífsins? 
  Fjöldi Hlutfall
Mikið 3 2%
Frekar mikið 31 19%
Frekar lítið 49 31%
Lítið 15 9%
Veit ekki 61 38%
Alls 159 99%
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17. Telur þú að konur komi nægilega að mótun atvinnulífs á 
landsbyggðinni? 

Tafla 42: Koma konur nóg að mótun atvinnulífsins? 

Hve mikið koma konur að mótunatvinnulífsins? 
  Fjöldi Hlutfall
Já 30 19%
Nei 76 48%
Veit ekki 53 33%
Alls 159 99%

 
18. Hversu miklu máli telur þú að það skipti hvort konur komi að 

stefnumótun við uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni? 
Tafla 43:Skiptir máli að konur komi að mótun atvinnulífsins? 

 Hve miklu máli skiptir að konur komi að stefnumótun í 
atvinnulífi?   

     Fjöldi Hlutfall
Mjög miklu 93 58%
Miklu 58 36%
Litlu 4 3%
Engu 2 1%
Alls 157 98%

19.   Hversu vel þekkir þú til stuðningsaðgerða stjórnvalda við 
sjálfstæðan atvinnurekstur kvenna? 

Tafla 44: Þekking á atvinnurekstri kvenna? 

Þekking á atvinnurekstri kvenna   
  Fjöldi Hlutfall
Mjög vel 3 29%
Vel 15 9%
Lítið 75 47%
Ekkert 64 40%
Alls 158 99%
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20. Myndir þú meta viðhorf þitt til stuðningsaðgerða við 
sjálfstæðan atvinnurelkstur kvenna. 
Tafla 45: Viðhorf til stuðningsaðgerða. 

Viðhorf til stuðningsaðgerða   
  Fjöldi Hlutfall
Jákvætt 102 64%
Neikvætt 7 4%
Hef ekki skoðun 48 30%
Alls 158 99%

 
21. Hefur þú hugleitt að koma upp eigin atvinnurekstri? 

Tafla 46: Stofnun eigin atvinnurekstrar. 

Stofnun eigin atvinnurekstrar   
  Fjöldi Hlutfall
Já 60 38%
Nei 98 61%
Alls 158 99%

 
22.   Hvernig myndir þú meta viðhorf þitt til byggðaaðgerða 

stjórnvalda almennt? 
Tafla 47: Viðhorf til byggðaaðgerða. 

Viðhorf til byggðaaðgerða   
  Fjöldi Hlutfall
Mjög jákvætt 6 4%
Jákvætt 35 22%
Frekar neikvætt 53 33%
Mjög neikvætt 11 7%
Hef ekki skoðun 52 33%
Alls 158 99%
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23.   Hefur þú skoðun á því hvað þurfi að gera til að efla byggð 
utan höfuðborgarsvæðisins? 

Tafla 48: Skoðun á hvað þurfi að gera til að efla byggð. 

Skoðun á hvað þurfi til að efla byggð 
  Fjöldi Hlutfall
Já 84 53%
Nei 73 46%
Alls 158 99%

 

 
24.   Ef svar viðsíðustu spurningu er jákvætt hvað telur þú að 

þurfi að gera? 
 Tafla 49: Af hvaða landsvæði var flutt. 

Af hvaða landsvæði var flutt?   
    Vestfjörðum Nl. vestra Austurl. 

20-29 ára Fjöldi 25 47 39 
Hlutfall af aldursflokki 23% 42% 35% 

30-39 ára Fjöldi 13 6 13 
Hlutfall af aldursflokki 41% 19% 40% 

Alls: 38 53 52 
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