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Útdráttur 

Nýliðinn áratugur var áratugur umróts og breytinga á Austurlandi. Stærstu framkvæmdir 

Íslandssögunnar, bygging Kárahnjúkastíflu og álvers Alcoa Fjarðaáls, sköpuðu fjölmörg 

störf og meðan á framkvæmdum stóð fjölgaði mjög íbúum á svæðinu sem hafði búið við 

fólksfækkun og ýmsar breytingar áttu sér stað t.d. hvað varðaði þjónustu, húsnæðisverð og 

atvinnuhætti. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf austfirskra kvenna til ýmissa þátta í 

nærsamfélaginu með tilliti til þessara samfélagsbreytinga. Einnig var sjónum beint að því 

hvort samþætting kynjasjónarmiða hefði verið höfð að leiðarljósi við stefnumótum 

framkvæmdanna eða í framtíðarsýn fyrir landshlutann. Sjónarhorni femínískrar félagsfræði 

og eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt til að fanga veruleika kvenna á Austurlandi.      

Meginstoð gagnaöflunar voru viðtöl við fjórtán austfirskar konur auk greiningar á 

viðtölum úr vöktunarrannsókn RHA á samfélagsáhrifum framkvæmdanna. Einnig var 

unnið úr gögnum frá Hagstofu Íslands. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að framkvæmdirnar hafi ekki breytt miklu 

varðandi atvinnumöguleika kvenna á Austurlandi. Helstu breytingarnar sem konurnar 

fundu fyrir í eigin lífi fólust í aðgengi að lágvöruverðsverslun og bættu aðgengi að 

menntun. Almennt var sýn þeirra á samfélagið jákvæð þó bent hefði verið á neikvæða 

tilhneigingu til flokkadrátta og þær konur sem ekki áttu sterkar rætur á Austurlandi nefndu 

erfiðleika við að  komast inn í samfélagið.   
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Abstract 

The first decade of the new millenium was one of upheaval and change in East Iceland. 

The largest construction projects in Iceland to date, Kárahnjúkar dam and the Fjarðaál 

Alcoa aluminium smelter, created a large number of jobs and during that period the 

population which had been on a slow decline rose dramatically followed by various 

changes in the near-community.  

The aim of this research is to explore the views of women in East Iceland towards 

various elements in their near-community with regard to the societal changes inflicted by 

the constuction  period. Furthermore, an attempt is made to find signs of gender 

mainstreaming in policy making during the construction period.  

The data collected and explored consisted of in-depth interviews with fourteen women 

in East Iceland in addition to interviews taken during the construction period and statistical 

data from  Statistics Iceland.  

The main results point to little effect on job opportunities for women. The main changes 

described  were access to low-price supermarkets and better access to education. The 

women had mostly a positive outlook on their communtity although a trend towards 

sorting people into closed groups was observed, making it hard for newcomers without ties 

to the community to get settled in.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til 60 eininga í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn var dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir prófessor í félagsfræði og kann ég 

henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, samstarf og hvatningu.  Þessi rannsókn hófst árið 

2009 og lauk henni formlega árið 2011.  

Þetta hefur verið lærdómrík og skemmtileg vegferð, á köflum nokkuð erfið en um leið 

þroskandi. Rannsóknarefnið stendur mér nú nær en þegar ég hóf vinnuna við það og eftir 

því sem ég bý lengur í samfélaginu hér fyrir austan sé ég meira af því sem viðmælendur 

mínir deildu með mér þegar ég tók viðtölin. Ég horfi með gleraugum félagsfræðingsins og 

íbúans á hvernig samfélagið þróast nú með álverið innanborðs; ástæðu framkvæmdanna og 

breytinganna sem urðu á Austurlandi. Ég sé brýna þörf fyrir frekari rannsókn en mínu 

verki er lokið í bili. Þegar ákveðið var að byggja álver í Reyðarfirði og stífla við 

Kárahnjúka bjó ég í 107 Reykjavík, mér þótti þetta þá skynsamur gjörningur til að koma í 

veg fyrir að Austurland legðist í eyði. Í dag sé ég að margt hefði mátt betur fara og að í 

upphafi skyldi endinn skoða. 

Að verki loknu er við hæfi að stíga til baka og líta yfir farinn veg, fjölmargir eiga stein í 

þessari vörðu sem ritgerðin er á námsferli mínum. Ógjörningur væri að þakka þeim öllum 

fyrir enda margir sem óafvitandi hafa fært mér hugmyndir til að íhuga, margir hafa lagt orð 

í belg á förnum vegi og aðrir hafa einfaldlega verið á staðnum í umræðu sem veitti mér 

skilning. 

Ég vil hins vegar þakka þeim sem hafa hvatt og stutt við bakið á mér við þessa vinnu. 

Fjölskyldunni minni og sérstaklega strákunum mínum öllum fjórum fyrir þolinmæðina, þið 

eruð bestir. Álfhildi Eiríksdóttur vinkonu minni sem var samferða mér á lokasprettinum. 

Upphaflega var þessi rannsókn  gerð að tilstuðlan Tengslanets Austfirskra kvenna og þakka 

ég þeim konum fyrir að leggja út í þetta verkefni með mér.  

Ég vil einnig þakka RHA fyrir veitt aðgengi að eigindlegum gögnum úr 

vöktunarverkefninu.  

Síðast en ekki síst þakka ég viðmælendum mínum, austfirsku konunum sem lögðu mér 

til efniviðinn til að vinna með. 

  

 



6 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ..................................................................................................................................... 3 

Abstract ....................................................................................................................................... 4 

Formáli ....................................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................................... 6 

Myndaskrá .................................................................................................................................. 8 

Töfluskrá ..................................................................................................................................... 9 

1 Inngangur .......................................................................................................................... 10 

2 Fræðileg umfjöllun ............................................................................................................ 14 

2.1 Yfirlit rannsókna ................................................................................................... 14 

2.1.1 Rannsóknir á samfélagsáhrifum stórframkvæmdanna á Austurlandi ............. 14 

2.1.2 Konur í dreifbýli ............................................................................................. 17 

2.1.3 Byggðaröskun og búferlaflutningar ................................................................ 18 

2.1.4 Staða kvenna í dreifbýli og sveitasæluímyndin .............................................. 21 

2.2 Íbúasamsetning ..................................................................................................... 23 

2.3 Atvinna .................................................................................................................. 28 

2.4 Menntun ................................................................................................................ 34 

2.5 Innviðir samfélagsins - nokkrir þættir .................................................................. 35 

2.6 Samþætting kynjasjónarmiða ................................................................................ 37 

3 Aðferðafræði og sjónarhorn rannsóknar ........................................................................... 39 

3.1 Svigun (e. bracketing/epoché) .............................................................................. 42 

3.2 Siðferðilegir þættir ................................................................................................ 43 

4 Rannsóknaraðferðir ........................................................................................................... 45 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar ....................................................................... 45 

4.2 Gagnaöflun ............................................................................................................ 46 

4.2.1 Viðtöl .............................................................................................................. 47 

4.2.2 Rýnihópur ....................................................................................................... 47 

4.2.3 Viðtöl frá Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) .... 48 

4.3 Framkvæmd .......................................................................................................... 49 



7 

4.4 Úrvinnsla, túlkun og greining gagna ..................................................................... 49 

4.5 Þátttakendur og vettvangur ................................................................................... 51 

5 Niðurstöður og umræða ..................................................................................................... 53 

5.1 Lífsskilyrðin og lífsgæðin ..................................................................................... 54 

5.1.1 Fjölskylduvænleikinn ...................................................................................... 55 

5.1.2 Þjónusta ........................................................................................................... 58 

5.1.3 Aðlögun og tengslanet .................................................................................... 69 

5.2 Framkvæmdirnar ................................................................................................... 75 

5.2.1 Breytingar á samfélaginu ................................................................................ 76 

5.2.2 Eigin aðkoma þátttakenda að framkvæmdunum og tengsl við þær ................ 78 

5.3 Framtíðarsýn ......................................................................................................... 81 

5.3.1 Væntingar ........................................................................................................ 82 

6 Umræður og samantekt ..................................................................................................... 84 

6.1 Hverju hefur álver á Austurlandi breytt fyrir konur sem þar búa? ....................... 85 

6.2 Hvert er  viðhorf austfirskra kvenna til búsetu á svæðinu m.t.t. ýmissa þátta í 

nærumhverfinu?  (Hvernig er að búa á Austurlandi?) ..................................................... 88 

7 Lokaorð ............................................................................................................................. 91 

8 Heimildir ........................................................................................................................... 93 

9 Viðauki A.  Viðtalsvísir – sýnishorn ............................................................................... 105 

10 Viðauki B. Dæmi um gagnagreiningu ......................................................................... 106 

11 Viðauki C.  Greiningarþemu – Hausar ........................................................................ 107 

12 Viðauki D. Dæmi um minnisblað - Þemu úr viðtölum, hugleiðingar og samantekt. .. 109 

 

 

  



8 

Myndaskrá 

Mynd 1. Íbúafjöldi á Austurlandi frá 2003 til 2011.  

Mynd 2. Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 1991.  

Mynd 3. Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 1997.  

Mynd 4. Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 2003.  

Mynd 5. Mannfjöldapíramídi fyrir Ísland 2003.  

Mynd 6. Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 2011.  

Mynd 7. Mannfjöldapíramídi fyrir Höfuðborgarsvæðið 2011.  

Mynd 8. Atvinnuleysi á Austurlandi í samanburði við landsmeðaltal atvinnuleysis 1980-

2010.  

Mynd 9. Spáðar breytingar á ársverkum á Austurlandi til 2008 í kjölfar álvers.   



9 

Töfluskrá 

Tafla 1. Búseturöskun á landsbyggðinni, orsakir og aðgerðir.  

Tafla 2. Íbúafjöldi landssvæða 1.janúar árið 2003 og 1. janúar árið 2011.  

Tafla 3. Konur og karlar eftir búsetu, hlutfall kvenna af heildar íbúafjölda hvers landshluta 

1. janúar 2011.  

Tafla 4. Fjöldi atvinnulausra kvenna á Austurlandi 2003-2011.  

Tafla 5. Fjöldi starfandi karla og kvenna á Austurlandi eftir atvinnugreinum 1998, 2003 og 

2005.  

Tafla 6. Karlar og konur á Austurlandi í fjar- og dagskóla á háskóla og doktorsstigi.  

  



10 

1 Inngangur 

,,Ég held að þetta sé lokað samfélag, ég held það, ég hef oft spáð í þetta því ég hef 

heyrt svo marga tala um þetta, að það sé erfitt að komast hérna inn í hópana og ... til 

dæmis, minn vinkonuhópur hefur ekki verið að taka inn nýja eða þannig, skilurðu 

það er mjög sérstakt ef að svo er“ 

,,Mér finnst ... hafa lagast hér eftir að Bónus kom að kaupa inn til heimilisins. Því nú 

þegar maður fer til Akureyrar eða Reykjavíkur þá getur maður bara verið að ,,tjilla“ 

þar í staðinn fyrir að eyða einhverjum klukkutímum í að fara í Bónus og kaupa fyrir 

næstu mánuði“ 

,,Ég er enginn virkjunarsinni en ég er ekkert að hlaupa af mér rassinn fyrir eitthvað 

sem ég hef ekkert að segja um, skilurðu, eða get ekki breytt neinu en [...]þetta gerði 

náttúrulega hérna helling fyrir svæðið [...] maður getur ekkert neitað því,, 

 

Tilvitnanirnar þrjár hér fyrir ofan koma frá þremur viðmælendum mínum og lýsa 

áhugaverðum þemum sem komu fram í þessari rannsókn. Í fyrsta lagi orðræðu um lokað 

samfélag sem er ekki reiðubúið til að taka opnum örmum á móti nýju fólki. Í öðru lagi 

þema sem lýsir atburði sem breytti daglegu lífi kvenna á Austurlandi og virðist hafa verið 

mikilvægari en atvinnutilboð í álveri eða nýbyggingar húsnæðis. Hvorugt þessara þema 

snertir á beinan hátt stórframkvæmdirnar nema einhver vilji halda því fram að Bónus og 

Krónan hefðu ekki opnað á Austurlandi nema vegna þeirra. Þriðja tilvitnunin lýsir afstöðu 

viðmælenda minna almennt til stóriðjuframkvæmdanna; þær voru hvorki með þeim né né á 

móti því framkvæmdirnar snertu þær lítið en þær sáu breytingar sem urðu í kjölfarið í 

umhverfinu. 

 

Í mars árið 2003 tókust samningar um orkusölu til álvers Fjarðaáls Alcoa í Reyðarfirði 

og hófust þar með stærstu framkvæmdir í sögu landsins. Stórframkvæmdatíminn stóð hæst 

um og yfir miðjan síðasta áratug, frá 2005 til 2007, og var þetta tímabil hreyfingar og 

breytinga í austfirsku samfélagi. Meðan á framkvæmdum stóð fjölgaði mjög íbúum á 

svæðinu sem hafði búið við fólksfækkun frá 1990 og ýmsar breytingar áttu sér stað t.d. 

hvað varðaði þjónustu, húsnæði var endurnýjað og ný atvinnugrein sem bauð rúmlega 400 

störf kom fram. Ekki voru allir á eitt sáttir um þessa stærstu framkvæmd Íslandssögunnar 

og mótmælt var reglulega allt fram á síðasta dag þegar kom að því að fylla lónið við 
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stíflustæðið af vatni. Það var hins vegar leynt og ljóst einn megintilgangur 

framkvæmdanna að snúa við stöðnun byggðarinnar á Austurlandi og hleypa nýju lífi í 

atvinnuhætti sem voru að mestu bundnir við sjávarútveg á fjörðunum og landbúnað og 

þjónustu á Héraði. Þeirri hugmynd var haldið á lofti að vinna í álveri myndi henta báðum 

kynjum (,,Kvennadagur“, 2006) og einnig yrðu til fjölmörg afleidd störf sem ekki væru 

síður hentug fyrir konur en karla (,,Fjarðaál skapar“, 2004). Austurland eins og önnur 

landsbyggðarsvæði utan Akureyrar bjuggu við þá staðreynd að konur voru færri en karlar, 

sérstaklega ungar konur. Því var sérstaklega rætt um kvennastörf og því jafnvel haldið fram 

að jafnmörg kvennastörf yrðu til og karlastörf (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005). 

Byggingartímabilið var hins vegar ‚karlastarfatímabil„ því körlum á aldrinum 18-45 ára 

fjölgaði um í kringum 2000 á Austurlandi og var um 80% þeirra erlent vinnuafl (Þórður 

Ingi Guðmundsson, 2011).  

 

Árið 2009 voru tvö ár frá því að álverið tók formlega til starfa og hægt var að tala um að 

samfélagið væri að falla aftur í eðlilegar skorður. Það er að segja, hreyfing á fólki og 

flutningar inn og út af svæðinu höfðu minnkað, fyrirtæki sem höfðu bólgnað út eða verið 

stofnuð á framkvæmdatímanum höfðu komið starfssemi sinni í eðlilegt horf og svo 

framvegis. Á þeim tímapunkti ákvað Tengslanet austfirskra kvenna (TAK) að láta gera 

úttekt á stöðu kvenna á Austurlandi m.a. með tilliti til þess hverju framkvæmdirnar og 

breytingarnar sem þeim fylgdu hefðu skilað konum á svæðinu. Sú úttekt er upphaf þessarar 

rannsóknar sem hér er kynnt. TAK er félagsskapur sem hefur það að markmiði að efla og 

styrkja tengsl kvenna á Austurlandi. Hlutverk þess er að sameina konur á Austurlandi, efla 

samstöðu þeirra, þekkingu og samstarf, auk þess sem unnt er að styrkja hagsmuni kvenna 

og efla konur persónulega og á hverjum þeim vettvangi sem þær kjósa, eða hafa kosið að 

hasla sér völl (Tengslanet austfirskra kvenna, 2009). 

Ákveðið var að vinna að rannsókn sem fangaði rödd kvenna á Austurlandi og þess 

vegna var valið að styðjast við rannsóknaraðferðir eigindlegra rannsókna og sjónarhorn 

femínískrar félagsfræði til að leitast við að skilja þá reynslu og merkingu sem einstaklingar 

leggja í líf sitt og aðstæður. Rannsóknarverkefninu er ætlað að bera kennsl á stöðu og 

viðhorf austfirskra kvenna til ýmissa þátta í nærsamfélagi þeirra svo sem þjónustu og 

almennra lífsskilyrða meðal annars með tilliti til þeirra atvinnuháttabreytinga sem áttu sér 

stað með tilkomu stóriðju. Með stöðu er átt við stöðu kvenna á vinnumarkaði í stærra 

samhengi svo sem menntunarstöðu, tækifæri til menntunar, atvinnu og atvinnutækifæri. Þó 

nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á austfirskra framkvæmdatímabilinu og afleiðingum 
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þess en aðeins lítill hluti þeirra er kyngreindur. Meðal annars vann Rannsóknar- og 

þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) níu rit sem fjalla um samfélagsáhrif 

framkvæmdanna. Þessum rannsóknum ásamt öðrum eru gerð skil í kafla tvö. 

 

Í rannsókninni var um greiningu og úrvinnslu þrenns konar gagna að ræða. Í fyrsta lagi 

úrvinnslu tölulegra gagna frá Hagstofu Íslands og öðrum aðilum sem halda utan um slíkar 

upplýsingar til að kortleggja stöðu austfirskra kvenna. Þarna er átt við upplýsingar um 

mannfjöldatölur, kynskiptingu starfa og menntunarstöðu. Í öðru lagi fór fram greining 

viðtala úr gagnasöfnun RHA frá árunum 2004, 2007 og 2009 og í þriðja lagi voru aðalgögn 

þessa verkefnis sem aflað var með viðtölum við fjórtán austfirskar konur. Í þeim hluta 

rannsóknarinnar var lögð áhersla á að fanga rödd austfirskra kvenna gegnum viðtöl og 

rýnihópa. Velt var upp spurningum um hvernig væri að búa á Austurlandi, hvaða styrkleika 

væri þar að finna og framtíðarsýn. Einnig var spurt um viðhorf þeirra til ýmissa þátta í 

samfélaginu svo sem þjónustu og menntunarmöguleika. Auk þessa var einnig sjónum beint 

að því hvort samþætting kynjasjónarmiða hefði verið höfð að leiðarljósi við stefnumótun 

framkvæmdanna eða í framtíðarsýn opinberra aðila fyrir landshlutann. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær; annars vegar: 

 

 Hverju hefur álver á Austurlandi breytt fyrir konur sem þar búa? 

 

og hins vegar: 

  

 Hvert er  viðhorf austfirskra kvenna til búsetu á svæðinu m.t.t. ýmissa þátta í 

nærumhverfinu?  (Hvernig er að búa á Austurlandi?) 

 

Rannsóknin er mikilvægt innlegg til að varpa ljósi á stöðu kvenna á Austurlandi m.a. 

með tilliti til þeirra atvinnuháttabreytinga sem orðið hafa og er hagnýt viðbót við þær 

rannsóknir og gögn sem fyrirliggja.  Einnig getur rannsóknin nýst sem liður í því að styðja 

við og mæla fyrir sérstökum aðgerðum eða stuðningi við málefni kvenna er kunna að koma 

fram í rannsókninni.  Rannsóknir sem varða stöðu kvenna á landsbyggðinni skipta máli við 

stefnumótun og ákvarðanatöku bæði í heimahéraði og á landsvísu.  
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Ritgerðin skiptist í 6 meginkafla sem hver hefur nokkra undirkafla auk inngangs og 

lokaorða. Í öðrum kafla er fjallað um íslenskar rannsóknir og gögn sem tengjast austfirska 

framkvæmdatímanum. En einnig eru kynntar aðrar íslenskar og erlendar rannsóknir sem 

tengjast stöðu kvenna í dreifbýli. Umfjöllun þriðja kafla nær yfir aðferðafræði og 

sjónarhorn rannsóknar þar sem einnig gerð er sérstök grein fyrir stöðu rannsakanda og 

siðferðilegum þáttum. Fjórði kaflinn fjallar um rannsóknaraðferðir, gagnaöflun og 

þátttakendur í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknar eru kynntar í fimmta kafla sem skipt 

er í nokkra undirkafla sem hver tekur fyrir ákveðið þema eða þátt sem komu fram í 

gögnunum og er þeim fléttað saman við fræðileg sjónarmið rannsóknar Að lokum eru í 

sjötta kafla umræður þar sem niðurstöður eru teknar saman og rannsóknarspurningum 

svarað. Þá er fjallað um gildi rannsóknarinnar og hverju er ósvarað eða hvaða frekari 

spurningum rannsóknin hefur velt upp.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við 

samfélagsbreytingarnar á Austurlandi vegna stórframkvæmdanna sem fylgdu byggingu 

Kárahnjúkastíflu og álvers í Reyðarfirði. Litið verður til ýmissa rannsókna í því skyni, til 

að mynda rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi í tengslum við byggðamál og annarra 

rannsókna sem tengdust beint framkvæmdunum austanlands og beindust að 

samfélagslegum þáttum. Reynt verður að greina sérstaklega frá stöðu kvenna og þeim 

þáttum sem skipta máli varðandi konur á landsbyggðinni; minni þéttbýlisstöðum og í 

dreifbýli á Íslandi og erlendis. Byrjað verður á almennum inngangi og kynningum á helstu 

rannsóknum og síðan verður farið dýpra í einstaka þætti; íbúasamsetningu, atvinnu, 

menntun, innviði samfélagsins og samþættingu kynjasjónarmiða.  

2.1 Yfirlit rannsókna 

Umfjöllun um rannsóknir tengdar viðfangsefni ritgerðar eru hér skipulögð með þeim hætti 

að byrjað er á umfjöllun um þær rannsóknir sem sneru beint að Austurlandi og 

framkvæmdatímanum. Því næst er fjallað um rannsóknir á stöðu kvenna í dreifbýli og þar á 

eftir fylgir samantekt um rannsóknir sem varða byggðamál og búferlaflutninga þar sem þær 

tengjast stöðu kvenna í dreifbýli.  Ennfremur er litið til erlendra rannsókna á stöðu kvenna í 

dreifbýli þar sem sérstaklega er fjallað um lífsgæði eins og þau birtast í hinni svo kölluðu 

sveitasæluímynd (e. rural idyll). Með sveitasæluímyndinni er átt við hina sólskinsljómuðu 

mynd af lífi í sveitinni þar sem börnin ganga um frjáls við leik og hraðinn sem einkennir 

borgarlífið er fjarri. Lífið er þar bæði einfaldara og sannara (Little og Austin, 1996; 

Valentine, 1997) 

2.1.1 Rannsóknir á samfélagsáhrifum stórframkvæmdanna á Austurlandi 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar síðustu ár sem fjalla sérstaklega um Austurland og 

þær eiga það flestar sammerkt að skoða ýmsa þætti á svæðinu sem urðu fyrir áhrifum 

stóriðjuframkvæmdanna. Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) 

setti saman níu rannsóknarskýrslur sem fjalla um samfélagsbreytingar sem orðið hafa á 

Austurlandi vegna stóriðjuframkvæmda. En í mars 2003 var Byggðastofnun Íslands í 

samvinnu við Þróunarstofu Austurlands falið að rannsaka samfélagsáhrif í kjölfar þess að  

samið hafði verið um byggingu álvers og virkjunar við Kárahnjúka (Hjalti Jóhannesson, 

2008). Í þeim rannsóknum hafa gögnin verið kyngreind að hluta og upplýsingar um 

aðkomu og afstöðu kynjanna til framkvæmdanna hafa verið kortlögð. Mikill kynjahalli var 
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á svæðinu meðan á framkvæmdum stóð m.a. vegna mikils fjölda karlmanna sem 

tímabundið fluttu inn á svæðið til þess að vinna við byggingu virkjunar eða álvers. 

Einnig eru til a.m.k. tvær aðrar rannsóknir sem fjalla sérstaklega um konur á 

Austurlandi í tengslum við stóriðjuframkvæmdir. Önnur þeirra er meistaraverkefni Auðar 

Magndísar Leiknisdóttur en þar eru upplýsingar varðandi afstöðu til virkjunar og 

stóriðjuframkvæmda kyngreindar, niðurstöður hennar er  að  finna í 8. kafla Áfangaskýrslu 

II frá RHA (Auður Magndís Leiknisdóttir, 2008). Niðurstöður Auðar eru þær að konur á 

Austurlandi virtust koma að framkvæmdunum með beinum eða óbeinum hætti í mun 

minna mæli en karlar. Ennfremur að þær töldu að áhrif stóriðjuframkvæmdanna á eigin 

efnahag væru óveruleg.  Í rannsókninni kemur einnig fram að konur á Austurlandi voru 

mun jákvæðari í afstöðu sinni til stóriðjuframkvæmdanna en kynsystur þeirra annars staðar 

á landinu. Afar lítill hluti þeirra taldi þó að þær hefðu áhuga á að starfa við álver í 

framtíðinni.  Auður bendir á að túlka megi niðurstöður sínar á ýmsa vegu og bendir á að 

mögulega séu konurnar jákvæðar vegna óbeinna jákvæðra áhrifa framkvæmdanna á aðra í 

umhverfi þeirra. Þar má nefna auknar tekjur maka, hærra húsnæðisverð eða jákvæðar 

væntingar til afleiddra starfa í framtíðinni. En einnig sé sá túlkunarmöguleiki til staðar að 

konunum skorti svigrúm til að tjá óánægju sína og vísar í því sambandi til rannsóknar sem 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (1997) gerði og fjallar um þá menningu að þrauka og þegja 

sem henni virtist vera áberandi meðal Íslendinga. Auður nefnir enn fremur niðurstöður úr 

meistararitgerð Ásdísar Jónsdóttur (2006) þar sem kemur fram að ekki síst Austlendingar 

hafi átt erfitt með að gagnrýna framkvæmdirnar af ótta við að vera álitnir ,,óvinir“ 

Austurlands (Auður Magndís Leiknisdóttir, 2008). 

 

Hin rannsóknin Women and fisheries follow-up survey (2006) var framkvæmd af Önnu 

Karlsdóttur og fjallar sérstaklega um stöðu kvenna á Austurlandi. Markmið rannsóknar 

Önnu var að fá innsýn í þátttöku og hlutverk kvenna á tímum samfélagsbreytinga. 

Rannsóknin samanstóð af átján eigindlegum viðtölum við fiskverkakonur sem voru 

búsettar á Austurlandi. Á sama tíma og rannsóknin fór fram voru 

byggingaframkvæmdirnar í hámarki og samhliða varð samdráttur í fiskvinnslu. 

Samdrátturinn var þó ekki eingöngu tilkominn vegna álversframkvæmda því þorskkvótinn 

var skorinn mikið niður á þessum tíma. Niðurstaða Önnu var sú að tilkoma álvers breytti 

litlu fyrir konur sem störfuðu í fiskvinnslu, konurnar sáu ekki aukin eða breytt tækifæri til 

starfa með tilkomu stóriðjunnar. Þær sáu ekki fyrir sér að sækjast eftir starfi í álveri ef 

fiskvinnsla drægist enn meira saman eða ef störf þeirra yrðu lögð niður. Þær töldu að starf í 
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álveri hefði ýmsa ókosti sem gætu gert þeim erfitt fyrir varðandi móðurhlutverkið og 

fjölskylduábyrgð. Þær litu frekar til ferðamennsku og sáu þar svið nýrra starfstækifæra og 

bentu á að náttúra Austurlands biði uppá mörg ný sóknarfæri.   

Þórður Ingi Guðmundsson (2008, 2011) gerði tvær rannsóknir á hagrænum áhrifum 

stóriðjuframkvæmdanna á Austurlandi. Niðurstöður hans voru þær að fólki hafi ekki 

fjölgað í jaðarbyggðum svæðisins s.s. Seyðisfirði og Borgarfirði Eystri eins og hann segir 

að gert hafi verið ráð fyrir í upphafi þegar áhrifasvæðið var skilgreint. Þórður skoðaði 

fjölda grunnskólanema á Austurlandi frá árinu 2003 til ársins 2008. Hann komst að því að 

nemendum fjölgaði nær einungis á Reyðarfirði og fjölgun var tímabundin á Egilsstöðum. 

Af þessu má ráða að hans mati að ekki hafi verið mikið um að fjölskyldufólk settist að á 

svæðinu. Starfsmenn álversins voru aðfluttir í um helmingi tilvika, en þeir voru í flestum 

tilvikum Íslendingar. Hlutfall kvenna í álverinu er með því mesta sem þekkist í heiminum 

en þó ekki nærri helmingur eins og bjartsýnustu spár gerðu ráð fyrir. Í öðrum 

atvinnugreinum varð samdráttur til að mynda dróst fiskvinnsla víða saman, meira en á 

Vestfjörðum, en það má ekki eingöngu rekja til ruðningsáhrifa álversins heldur einnig 

samdráttar í þorskkvóta. Fyrirtæki í eigu heimamanna viku fyrir stærri keðjum og störfum í 

óháðum atvinnugreinum fækkaði s.s. landbúnaði og iðnaði. Meðan á byggingartíma 

Kárahnjúkastíflu og álversins stóð varð fasteignamarkaðurinn mjög umsvifamikill og 

fasteignaverð tvöfaldaðist. Sú áhrif voru þó takmörkuð við miðsvæðið; Fljótsdalshérað og 

Fjarðabyggð. Þórður bendir á að byggt hafi verið of mikið og margar íbúðir standi auðar og 

það hljóti að leiða til verðfalls eigna. Sveitafélögin á miðsvæðinu voru þau einu á 

Austurlandi sem sýndu jákvæðar heildartekjur á þessu tímabili en mikil fjárfesting var í 

þjónustu og gatnagerð. Hagrænu áhrifin af byggingu Kárahnjúkastíflu og álvers í 

Reyðarfirði voru að mati Þórðar minni en áætlað var en hann telur að mikilvægi álversins 

muni vaxa á svæðinu og verða þungamiðja atvinnulífsins á svæðinu og önnur 

atvinnustarfssemi verði háð starfssemi þess. 

 

Valdimar Briem og Tinna Halldórsdóttir (2011) gerðu rannsókn meðal austfirskra 

ungmenna þar sem kom fram að ungmenni sem höfðu búið lengur en 10 ár á Austurlandi 

höfu mjög sterk ættartengsl við svæðið og voru almennt áfjáð í að búa þar áfram. Hins 

vegar virtust tengsl pilta sterkari en tengsl stúlkna og stúlkur virtust tilbúnari en piltar til að 

flytja af svæðinu, bæði til menntunar og einnig vegna þess að þær voru ekki bjartsýnar á 

framtíðina.  
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2.1.2 Konur í dreifbýli 

Theodori (2001) greindi frá því að einstaklingar sem áttu sterkar rætur í samfélaginu sem 

þeir bjuggu í voru sáttari við samfélagið sem þeir bjuggu í en þeir sem höfðu lítil tengsl við 

það. Þetta kemur heim og saman við meistarnámsritgerð Hjördísar Sigursteinsdóttur (2008) 

sem sýndi að konur sem búa á íslenskum lögbýlum eru líklegri til að vera aðfluttar og hafa 

veikari tengsl við svæðið sem þær búa á en karlar. Rye (2011) kemst að því í rannsókn 

meðal norska ungmenna úr dreifðari byggðum landsins að félagslegur bakgrunnur og 

habitus þeirra sem flytja af landsbyggðinni í þéttbýli sé áhrifavaldur á það hvort 

ungmennin komi til með að setjast að í framtíðinni á landsbyggðinni eða ekki. Hann vísar 

þar til habitus Bordieu ( Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005) 

sem hefur verið kallaður félagslegur veruháttur á íslensku og vísar til formgerðar sem á sér 

rætur í félagsgerðinni og hefur áhrif á  hugsun og atferli einstaklinga. Rætur í 

félagsgerðinni vísar til þess að habitus  á upptök sín í félagslegum aðstæðum, viðmiðum og 

gildum. Habitus greinir einstaklinga í ákveðna hópa sem deila sömu hugsanaformgerð. 

Bordieu benti til að mynda á að afkomendur þeirra sem tilheyrðu menningarelítunni væru 

ekki aðeins líklegri til að ávinna sér smekk fyrir æðri listformum, heldur væru þeir einnig 

líklegri til að kunna að túlka og njóta slíkrar listar. Rye heldur því fram að þau ungmenni 

sem alast upp við jákvætt viðhorf til búsetu á landsbyggðinni og eigi þar sterkar rætur og 

góð félagsleg tengsl séu mun líklegri til að búa þar áfram og þeirra habitus sé 

landsbyggðar-habitus.Landsbyggðar-habitusinn felur því í sér viðhorf, skynjun og atferli 

sem eru jákvæð gagnvart landsbyggðinni. Einstaklingur sem býr yfir landsbyggðar-habitus 

er því líklegur til að vera jákvæður gagnvart landsbyggðinni og velur sér frekar búsetu þar.   

 

Anna Kristín Gunnarsdóttir (2009) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni á 

búferlaflutningum kvenna af landsbyggðinni að helstu orsakir flutninga væru nám, 

fábreytni í atvinnulífinu og betri laun á höfuðborgarsvæðinu.  Hún komst einnig að þeirri 

niðurstöðu að það væru karlar sem leiddu stefnumótun á meðan konur leiddu brottflutning. 

Af þeim sökum telur Anna mikilvægt að hlustað verði betur á sjónarmið kvenna um hvaða 

áherslur skuli leggja til að treysta betur búsetu á landsbyggðinni. Konur þurfi að vera 

hafðar með í ráðum þegar ákvarðanir eru teknar varðandi stefnumótun í atvinnulífi. Í 

rannsókn Önnu Kristínar komu fram áhugaverðar ábendingar frá konum um hvernig 

styrkja megi landsbyggðina og halda í konurnar. Bent var á leiðir eins og að lækka skatta á 

þá sem flytja nýútskrifaðir á landsbyggðina, flytja störf út á land sem krefjast menntunar 

og styðja betur við nýsköpun og sprotafyrirtæki kvenna. En í rannsókninni kom fram að 
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konur þekktu ekki vel til stuðningsúrræða fyrir konur í atvinnurekstri en einnig að 

styrkirnir væru svo lágir að konurnar neyddust til að vinna fulla vinnu meðfram því að 

koma á fót eigin atvinnustarfssemi. 

 

Hjördís Sigursteinsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2009) fjalla um konur í 

íslenskum landbúnaði í grein sem byggð er á meistaraprófsrannsókn Hjördísar. Þær komast 

að þeirri niðurstöðu að konur í íslenskum landbúnaði hafa minni völd en karlar og það 

komi meðal annars fram í því að búin eru oftar skráð á kennitölu karla. Ennfremur taka 

konur í sveitum minni þátt í sveitarstjórnarmálum og félagsstörfum tengdum landbúnaði. 

Sú niðurstaða kemur einnig fram í skýrslu Sigríðar Elínar Þórðardóttur, Stefaníu 

Óskarsdóttur, Bjarnheiðar Jóhannsdóttur, Helgu Bjargar Ragnarsdóttur, Kristínar 

Karlsdóttur og Ernu Bjarnadóttur frá (2005) um eignarhald kvenna í atvinnurekstri. Hjördís 

og Guðbjörg Linda telja að konur í landbúnaði séu hinaðar og vitna þar í skrif Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (2006) út frá tilvitnun hennar í Simone de Beauvoir og Hitt kynið (1997). 

Hugtakið hinaðar vísar til þess að konur og hið kvenlæga er undirskipað en karlar og hið 

karllæga er yfirskipað (Irma Erlingsdóttir, 1999).  

 

Rannsóknir sem fjalla sérstaklega um stöðu kvenna á landsbyggðinni eru fáar en í 

skýrslu Þjóðhagsstofnunar frá 2000, Athugun á stöðu kvenna á landsbyggðinni kom fram 

munur á lífsskilyrðum kvenna af höfuðborgarsvæðinu og kvenna af landsbyggðinni og 

einnig milli karla og kvenna á landsbyggðinni. Munurinn var þess eðlis að í skýrslunni er 

talið nauðsynlegt að styrkja stöðu kvenna á landsbyggðinni.  

 

2.1.3 Byggðaröskun og búferlaflutningar 

Stefán Ólafsson gerði árið 1997 rannsókn á byggðavandanum og búseturöskun og komst 

þar að því að fólk flytur almennt í leit að betri lífskjörum. Hann komst einnig að því að 

skortur á nútímavæðingu væri einn orsakaþátturinn. Það er að segja, aðstaða og þjónusta 

sem telst til nútímalífshátta er þá fjölbreytt atvinnutækifæri, blómlegt menningar- og 

skemmtanalíf, góð aðstaða til íþrótta- og tómstundaiðkunar auk aðgengis að almennri 

þjónustu, flugi og framhaldsskóla. Stefán dregur upp skýringarmynd sem sýnd er í töflu 1 

af orsökum búseturöskunar á landsbyggðinni. Í töflunni eru einnig þær tillögur sem settar 

voru fram sem aðgerðir í byggðamálum fyrir tímabilið 1999-2001 í samantekt frá árinu 
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1999. Aðgerðunum var ætlað að beinast að orsökum byggðavandans (Stefán Ólafsson, 

1997, 1999). 

 

Atvinnuaðstæður Menntunaraðstæður Lífskjaraaðstæður 

Ófullnægjandi atvinnutækifæri  

(of lítil fjölbreytni m.a. fyrir 

menntað vinnuafl). 

Ófullnægjandi aðstaða til 

framhaldsnáms. 

Of  hár framfærslukostnaður; 

húshitun, vöruverð, menntun o.fl. 

Aðgerðir: Aukið fé til nýsköpunar 

atvinnulífs á landsbyggðinni. 

Efling atvinnuþróunarfélaga. 

Aðgerðir: Efling menntunar og 

menningarlífs á landsbyggðinni, 

fjarnám. 

Aðgerðir: Niðurgreiðsla 

húshitunarkostnaðar. 

Niðurgreiðsla á námi fjarri heimili. 

Fiskvinnsla og landbúnaður ekki 

samkeppnishæf í kjörum 

Mikill kostnaður vegna 

framhaldsnáms barna 

Ófullnægjandi samgöngur 

Aðgerðir: Eignarhaldsfélög í 

nýsköpun. Landbúnaðar-

beingreiðslur  taki mið af 

byggðaþróun. 

Aðgerðir: Niðurgreiðsla á 

menntun fjarri heimabyggð. 

Aukið fé til samgöngubóta. 

Aukið óöryggi íbúa sjávarbyggða 

vegna möguleika á sölu 

veiðiheimilda úr byggðalaginu 

Ófullnægjandi aðstaða til 

menningarlífs og afþreyingar 

Aðstæður ekki nógu nútímalegar 

á minnstu þéttbýlisstöðunum 

Aðgerðir: Sérstakar aðgerðir fyrir 

jaðarbyggðir með úterð í vanda. 

Aðgerðir: Bygging menningarhúsa 

á lykilstöðum landsbyggðar. 

Aðgerðir: Aukin endurgreiðsla á 

ferðakostnaði sjúklinga. 

Frekari aðgerðir   

Aðgerðir: Flytja opinbera 

starfsemi á landsbyggðina. 

Staðsetja nýja stóriðju á 

landsbyggðinni. 

Landsbyggðarstarfs 

Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. 

Aðgerðir: Hvatning til 

námsmanna sem setjast að á 

landsbyggðinni, lægri 

endurgreiðsla námslána. Bætt 

framboð starfa fyrir menntafólk. 

Aðgerðir: Efla stærri 

byggðakjarna m.a. með 

mennignarhusum og opinberri 

starfsemi. Aðstoð við sveitarfélög 

með byrði félagslegs húsnæðis. 

Tafla 1.  Búseturöskun á landsbyggðinni, orsakir og aðgerðir. Heimild: Stefán Ólafsson 1999. 

 

Í töflunni má sjá að hluti þess sem þar er lagt til hefur gengið eftir s.s. ný stóriðja á 

landsbyggðinni og efling þróunarfélaga sem staðið hafa meðal annars að stuðningi við 

nýsköpunarverkefni. Einnig hafa hlutar opinberrar starfssemi verið fluttir til 

landsbyggðarinnar eins og til dæmis flutningur fæðingarorlofssjóðs til Hvammstanga. 

Fjarnám hefur ennfremur verið elft á landsbyggðinni. Aðrar aðgerðir sem lagðar eru til í 

samantekt Stefáns (1999) fyrir Byggðastofnun eru sumar hverjar enn baráttumál svo sem 

bættar samgöngur og efling menntastarfa. Veruleikinn er sá að það sem þó hefur verið gert 
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hefur ekki dugað til að stemma stigu við byggðaröskun og flutningi fólks til 

höfuðborgarsvæðisins. Enda er flutningur fólks flókið fyrirbæri og koma þar til margar 

orsakir sem ekki verða leiðréttar með einni stóriðju eða fjarkennsluveri.  

 

Þegar litið er til kenninga um flutninga fólks og hvaða orsaki þá má að mati Moon 

(1995) skipta kenningum um búferlaflutninga í þrjá flokka. Í fyrsta lagi eru það kenningar 

um félagslega þætti það er að segja að umhverfisþættir komi af stað flutningi til að mynda 

atvinnutækifæri, húsnæði og menntun. Í öðru lagi eru kenningar um val einstaklinga það er 

að segja að fólk vegi og meti kosti og galla þess að vera eða fara þegar það tekur ákvörðun 

um flutning. Í þriðja lagi eru svo kenningar um menningarlega þætti, þ.e. viðmið og gildi 

byggðarlagsins hafa áhrif á flutninga. Ef grannt er skoðað má þó segja að öll þau 

kenningarlegu sjónarmið sem Moon skiptir í þrjá flokka, byggi á hugmyndinni um frjálst 

val einstaklinga (Byggðarannsóknastofnun og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003).  

 

Ravenstein (Anna Kristín Gunnarsdóttir, 2009) var með þeim fyrstu sem settu fram 

lögmál um búferlaflutninga fólks og birti tvær greinar um þau 1885 og 1889.Hann hélt því 

meðal annars fram að flestir flytji stutta vegalengd og venjulega til staðar þar sem er meiri 

og betri verslun og iðnaður en þaðan sem flutt er frá. Ravenstein taldi því ástæður flutninga 

fyrst og fremst hagrænar. Hann taldi íbúa bæja ólíklegri til flutninga en fólk úr dreifðari 

byggð og konur hreyfanlegri til flutnings en karla. Það kemur heim og saman við þá 

tilhneigingu íslenskra kvenna í dreifbýli sem flytja í meiri mæli úr dreifbýlinu á 

höfuðborgarsvæðið þar sem eru fjölbreyttari tækifæri (Ingólfur Gíslason og Kjartan 

Ólafsson, 2005).  Lee (1965) taldi að hagrænar ástæður væru ekki eini hvati 

búferlaflutninga og hann setti í fjórum þáttum fram kenningu um ástæður flutninga þar sem 

hann taldi félagslega og umhverfislega þætti skipta lykilmáli. Í fyrsta lagi taldi hann að um 

væri að ræða þætti sem tengdust staðnum sem flutt er frá s.s. atvinnuleysi. Í öðru lagi 

þættir sem tengjast staðnum sem flutt er til svo sem atvinna. Í þriðja lagi hindranir sem 

standa í veginum til dæmis kostnaður við flutninga og í fjórða og síðasta lagi persónulegir 

þættir eins og til dæmis raunverulegur vilji til flutninga. Þetta þýðir að í umhverfi hvers 

einstaklings er yfirleitt ákveðinn þægindahringur sem er hluti af lífi hans. Það að flytja 

krefst þess að á þeim stað sem flutt er til séu nógu eftirsóknarverðir hlutir til að það borgi 

sig að upplifa óþægindin sem fylgja því að stíga út fyrir þægindahringinn.  Einnig er oftast 

um einhverjar hindranir að ræða sem standa í veginum og þess vegna þarf það sem fæst 

með því að flytja að vera nógu mikilvægt til að það borgi sig. Þar skipta persónulegu 
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þættirnir miklu máli, sumir eru þannig persónuleikar að þeir hafa meiri aðlögunarhæfni en 

aðrir á meðan enn aðrir reyna helst að forðast allar breytingar. Sú ákvörðun að flytja er 

ekki alltaf rökrétt og sumir taka ekki sjálfir þá ákvörðun að flytja, börn fylgja foreldrum 

sínum og sumar konur fylgja mökum sínum þrátt fyrir að það taki þær burtu úr sínu 

kunnuglega umhverfi (Lee, 1965). Frönsk rannsókn styður við þá kenningu að konur fylgi 

frekar eftir mökum sínum, sérstaklega í upphafi sambúðar og þær hafi sterkari tengsl við 

fjölskyldu sína fremur en vinnumarkaðinn og séu því ekki eins líklegar til að flytja í leit að 

fjölbreyttari atvinnutækifærum (Detang-Dessandre og Molho, 2000). Í rannsókn Detang-

Dessandre og Molho (2000) kom í ljós að háskólamenntaðar konur voru marktækt líklegri 

til að flytja vegna atvinnutækifæra en ómenntaðar konur. Það er í samræmi við niðurstöður 

fleiri rannsókna eins og rannsóknar Faggian, McCann og Sheppard (2007) á 

flutningsmynstri háskólakvenna í Skotlandi, rannsóknar Kline (2003) meðal 

hjúkrunarfræðinga og rannsóknar Rye (2006) meðal háskólamenntaðara einstaklinga í 

Noregi. Ánægja með búsetuskilyrði hefur þó nokkuð með flutninga að gera og þeir sem eru 

ánægðir með búsetuskilyrði sín þrátt fyrir að þeir búi við það sem kalla mætti óviðunandi 

búsetuskilyrði eru ólíklegri til að flytja burtu (Theodori, 2001). Það kom fram í rannsókn 

Stefáns Ólafssonar (1999) að íbúar í dreifbýli voru almennt ánægðari með búsetuskilyrði 

sín en íbúar á minni þéttbýlisstöðum þrátt fyrir minni getu til að uppfylla þá lífshætti sem 

fólk er almennt að sækjast eftir.  

 

Það er staða all margra vestrænna dreifbýlissvæða að konur eru færri en karlar (Edlund, 

2005) og þannig er það einnig á Íslandi. Konur hafa fremur flutt úr dreifbýlinu en karlar og 

aðallega til staða þar sem er að finna menntunartækifæri og félagslega þjónustu (Ingólfur 

Gíslason og Kjartan Ólafsson, 2005).  

 

2.1.4 Staða kvenna í dreifbýli og sveitasæluímyndin 

Erlendar rannsóknir á stöðu kvenna elfdust um 1970 þegar femínísk fræðimennska og 

aktívísmi fóru saman í að varpa ljósi á ójafna stöðu kynjanna. Á svið dreifbýlisrannsókna 

var það vinna Davidoff, L„Esperance og Newby (1976) sem var tímamóta innlegg í að 

draga fram ríkjandi hugmyndafræði í vestrænum dreifbýlissamfélögum þar sem karlar voru 

efstir í ,,náttúrulegum“ valdapíramídanum og konur voru bundnar við heimilið; undirgefnir 

viðhaldsmenn lífs og félagstengsla bæði í fjölskyldunni og samfélaginu. Síðan þá hafa 

dreifbýlisrannsóknir sem byggðar eru á kynjasjónarhorni gengið í gegnum nokkur skeið. Í 
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upphafi var um að ræða frekar lýsandi rannsóknir á framlagi karla og kvenna til starfa í 

sveitum en frá seinni hluta níunda áratugarins og fram á þann tíunda litu fræðimenn 

aðallega til kenninga um kynjatengsl (e. gender relations) í landbúnaði til að gagnrýna 

ójafna stöðu karla og kvenna. Þar á eftir tók við skeið sem enn stendur yfir þar sem 

fræðimenn líta helst til póst-strúktúralískra og póst-módernískra kenninga um 

kynjaímyndir og framlag kynjanna með tilliti til félagsmótunar og hvernig ímyndir verða 

til og eru endurskapaðar (Little og Panelli, 2003). Í rannsóknum sem gerðar voru á tíunda 

áratugnum meðal kvenna í dreifbýli og þá ekki einungis í landbúnaði heldur einnig í 

heilum dreifbýlissamfélögum kom í ljós að vald karla var töluvert mikið á meðan þess var 

vænst af konum að þær gegndu hlutverki þeirra sem sinntu umönnun, þjónuðu og viðhéldu 

hefðum og venjum samfélagsins (Dempsey, 1990; Hughes, 1997; Little og Austin, 1996). 

Hin hefðbundna fjölskylduskipan byggð á nostalgíu sem felst í fortíðarsýn sem einkennist 

af ljúfsárum söknuði eftir hreinni, einfaldari og náttúrulegri lífsmáta er nokkuð 

einkennandi fyrir dreifbýlið og er sú sem haldið er á lofti þrátt fyrir að margir upplifi 

landsbyggðarlífið á annan hátt (Valentine, 1997).  

 

Sú mynd hefur oft verið dregin upp af dreifbýlinu að það sé góður staður til að ala upp 

börn þar sem þau eru örugg við leik í guðgrænni náttúrunni. Þessi mynd hefur verið kölluð 

sveitasælumyndin (e. rural idyll) og var farið að skoða hana nokkuð með kynjagleraugum 

fyrir um það bil 15 árum (Little og Austin, 1996; Valentine, 1997). 

Little og Austin (1996) könnuðu viðhorf dreifbýliskvenna í enskum sveitaþorpum til 

hugmyndarinnar um sveitasæluna og hvernig hún mótaði viðhorf þeirra, væntingar og 

sjálfsmynd. Þær Little og Austin komust að því að hugtakið sveitasæla hafði margar ólíkar 

merkingar og er félagsleg afurð. Sveitasæla verður heimur sem ber gildi; félagsleg, 

siðferðileg og menningarleg, sem þeir sem dvelja í sveitasælunni skilja. Konurnar töldu sig 

vera að skapa fjölskylduvænt umhverfi og góð uppeldisskilyrði fyrir börn sín. Hins vegar 

var það reyndin að tómstundir og leikur barna var mikið undir mæðrum þeirra kominn, 

bæði var um að ræða skutl í og úr tómstundum og börnin voru þannig háð mæðrum sínum 

um þá þjónustu. Það var oft sjálfvalið fyrir konur að fara af vinnumarkaði til að uppfylla 

sveitasælumyndina og þá fyrst og fremst til að sinna móðurhlutverkinu (Little og Austin, 

1996). Berg og Forsberg (2003) benda á að skandinavíska myndin af sveitasælunni sé 

jafnari en í Bretlandi en þær báru saman skandinavískar og breskar rannsóknir á því sviði. Í 

skandinavísku myndinni er  ábyrgð og hlutverk kynjanna gagnvart heimilisstörfum og 

uppeldi jafnari þó þar sé einnig sterk tilhneiging til þess að karlinn sé aðal fyrirvinnan og 
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konan vinni oftar hlutastarf og taki þannig meiri fjölskylduábyrgð en sinni því hlutverki 

alls ekki ein. 

Áhugaverð rannsókn Baylina og Berg (2010) á efnistökum tveggja tímarita sem fjalla 

um líf á landsbyggðinni, annað gefið út á Spáni og hitt í Noregi, draga fram 

sveitasælumyndina á mjög kynbundinn hátt. Konur eru jafnvel sýndar sem nokkurs konar 

skraut á meðan fjallað er um karla mun oftar vegna sérhæfingar þeirra eða atvinnu auk þess 

sem þeir eru sýndir á myndum í tímaritunum við sveitastörf. Hins vegar er ekki svo mikill 

munur á kynjunum þegar fjallað er um einstaklinga sem eru sérfræðingar. Niðurstaða 

Baylina og Berg (2010) er sú að tímaritin viðhaldi ímynd sem fyrst og fremst sýnir 

landsbyggðina sem sveitasælu og útilokar ákveðna hópa úr umfjöllun sinni þar sem 

sveitasælan á helst við kjarnafjölskyldur úr miðstétt. 

 

Lífið í dreifbýlinu er oft tengt við eitthvað sem er sannara og raunverulegra en það sem 

tengt er við falskt og yfirborðskennt borgarlíf. Samheldni og náin tengsl mynda samfélag 

þar sem fólk tekur að sér að annast hvert annað og fáir verða útundan. Hins vegar er raunin 

sú að landsbyggðarlífið eins og það er dregið upp í myndinni af sveitasælunni, er tálsýn 

sem felur ójöfnuð og fátækt. Stéttaskipting er ekki hluti af sveitasælumyndinni og 

rannsóknir (Cloke og Thrift, 1987; Cloke og Little, 1987; Little og Austin, 1996; 

Valentine, 1997) sýna að það er millistéttin sem heldur uppi myndinni og þeir sem flytja 

nýir í dreifbýlið lenda jafnvel í þeirri stöðu að vera aðkomumenn gegn innfæddum og 

ráðandi gildum þeirra. Þeir sem eru ,,öðruvísi“ eru settir til hliðar.  

 

2.2 Íbúasamsetning 

Árið 2000 voru 11.768 íbúar skráðir til heimilis á Austurlandi eða 4,2% af öllum íbúum 

Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Íbúum á Austurlandi hafði þá fjölgað um 1400 frá því 

1901 er íbúarnir voru 10.367. Við upphaf hvers áratugar fram til 1960 var íbúatala 

Austurlands á bilinu 9.703-10.461 en árið 1970 voru íbúar orðnir 11.315 og fjölgaði enn 

fram til 1980 er þeir voru orðnir 12.856. Íbúafjölgunin náði hámarki árið 1990 er íbúar 

Austurlands voru orðnir 13.216 (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Þessa fjölgun má rekja til 

uppgangs í sjávarútvegi en mikil uppbygging var í fiskvinnslu á landsbyggðinni auk 

skuttogaravæðingar í kjölfar útfærslu landhelginnar (Stefán Ólafsson, 1997, 1999). Frá 

1990 fækkaði hins vegar íbúum um 1% á ári og sérstaklega varð brottflutningurinn mikill 

úr hópi yngra fólks og kvenna. Það var í takti við önnur landssvæði en miklir 
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búferlaflutningar voru til höfuðborgarsvæðisins á síðasta áratug 20.aldarinnar. Svo hröð og 

ójöfn fólksfækkun skapar ójafnvægi og getur ýtt undir gliðnun samfélagsins (Kjartan 

Ólafsson, 2006).  

 

Samanburður á mannfjöldatölum í töflu 2 frá því 1.janúar 2003, árinu sem skrifað var 

undir samning um sölu orku til álvers Alcoa Fjarðaáls og mannfjöldatölum frá 1. janúar 

2011, fjórum árum eftir að starfssemi álversins fór formlega af stað sýna að íbúum fjölgaði 

um 671 á þessu árabili (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Það er minni fjölgun en spáð hafði verið 

(Jón Þorvaldur Heiðarsson , 2005). Til samanburðar er staða annarra landshluta höfð með í 

töflu 2 og þar má sjá að íbúum fjölgaði í flestum landshlutum utan Vestfjarða og 

Norðurlands vestra. Íbúum fjölgaði mest á suðvesturhorni landsins bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, alls um 24.792 manns.  

 Íbúafjöldi 2003   Íbúafjöldi 2011   Samtals breytingar á 
íbúafjölda 

 Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur 

Allt landið 288.471 144.287 144.184 318.452 160.006 158.446 29.981 15.719 14.262 

Höfuðborgarsvæði 179.992 88.719 91.273 202.341 100.538 101.803 22.349 11.819 10.530 

Suðurnes 16.802 8.570 8.232 21.088 10.850 10.238 4.286 2.280 2.006 

Vesturland 14.516 7.483 7.033 15.379 7.921 7.458 863 438 425 

Vestfirðir 7.915 4.064 3.851 7.137 3.634 3.503 -778 -430 -348 

Norðurland vestra 7.765 3.957 3.808 7.393 3.753 3.640 -372 -204 -168 

Norðurland eystra 28.348 14.323 14.025 29.006 14.536 14.470 658 213 445 

Austurland 11.635 6.027 5.608 12.306 6.519 5.787 671 492 179 

Suðurland 21.498 11.144 10.354 23.802 12.255 11.547 2.304 1.111 1.193 

Tafla 2. Íbúafjöldi landssvæða 1.janúar árið 2003 og 1. janúar árið 2011. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-c. 

 

Tölur um íbúafjölda frá árunum 2003 til 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.-c) sýna að íbúum 

Austurlands fjölgaði mjög meðan á framkvæmdum stóð. Sú aukning var að stórum hluta 

vinnuafl sem kom að byggingu virkjunar og álvers. Karlmönnum fjölgaði verulega árið 

2006 og þeir voru í miklum mun fleiri en konur árin 2007 og 2008. Þessir menn yfirgáfu 

svæðið að framkvæmdum loknum en svo virðist sem íbúum sé enn að fækka þó hægt hafi á 

brottflutningi. Ef mannfjöldaþróunin er skoðuð myndrænt eftir kynjum fyrir Austurland 

milli ára frá 2003 til 2011 má sjá í mynd 1 á bls. 25 hvernig íbúum fjölgaði á tímabilinu og 

náði fjölgunin hámarki árið 2007 þegar 9438 karlmenn bjuggu á Austurlandi á móti 5928 

konum þannig að kynjahlutföllin stóðu þannig að 61% íbúanna voru karlmenn og konur 

voru 39% íbúanna. 
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Mynd 1. Íbúafjöldi á Austurlandi frá 2003 til 2011. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-c. 

 

Ef skoðaðir eru mannfjöldapíramídar fyrir Austurland er ýmislegt forvitnilegt að sjá, til að 

mynda ef litið er til ársins 1991 þegar hámarki fólksfjölgunar var náð og hnignun að hefjast 

er píramídinn nokkuð vel lagaður, það er að segja, hann hefur ekki ,,mitti“ eða áberandi 

misfellur þar sem einn aldurshópur sker sig úr. En sex árum síðar, árið 1997, hefur íbúum 

Austurlands fækkað um 661 og sérstaklega hefur fólk á aldrinum 21 til 30 ára flutt burtu og 

píarmídinn hefur nú ,,mitti“ þar sem þessi aldurshópur er  staðsettur  í píramídanum 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c; e.d.-d). 

Mynd 2. Til vinstri: Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 1991. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-d. 

Mynd 3. Til hægri: Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 1997. Heimild Hagstofa Íslands, e.d.-c. 
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Ef skoðaðir eru mannfjöldapíramídar frá 1. janúar 2003, fyrir upphaf framkvæmdanna, 

annars vegar fyrir Austurland og bornir saman við píramída sem sýnir hins vegar landið 

allt á sama tíma, sést að ungt fólk á aldrinum 21-30 ára og börn á aldrinum 0-10 ára voru 

hlutfallslega færri á Austurlandi en almennt á landinu. Píramídinn fyrir Austurland er 

inndreginn fyrir báða þessa aldurshópa og líkist meira keilu en píramída  (Hagstofa Íslands, 

e.d.-c.).  

 

Mynd 4. Til vinstri: Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 2003. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-c.  

Mynd 5. Til hægri: Mannfjöldapíramídi fyrir Ísland 2003. Heimild: sama. 

 

Slík þróun var þó ekki einsdæmi fyrir Austurland og einkenndi einnig Norðurland vestra 

og Vestfirði. Eftir það snerist þessi þróun við og það fjölgað áberandi í hópi ungra 

karlmanna á vinnufærum aldri (Kjartan Ólafsson, 2006). Á mynd 4 má sjá að meðal ungs 

fólks og þá sérstaklega ungra kvenna er töluverður munur á stærð þess hóps á Austurlandi 

árið 2003 samanborið við landið allt sama ár eins og sjá má á mynd 5. Auður Magndís 

Leiknisdóttir (2008) skrifar í Áfangaskýrslu II, bls. 118: ,,Verði kynjahallinn viðvarandi er 

ljóst að ekki hefur tekist að koma til móts við þarfir og kröfur kvenna á svæðinu með 

stóriðjuframkvæmdunum.“  

 

Síðan 2003 hefur íbúum fjölgað um 671 (sjá töflu 2 bls.24) þar af hefur körlum fjölgað 

um 492 en konum um 179. Hlutfall kvenna af heildaíbúafjölda Austurlands var árið 2011 

rúmlega 1% minna en árið 2003 eða 47%. Lögun austfirska mannfjöldapíramídans hefur 

breyst á þeim átta árum sem liðin eru frá því að framkvæmdir við stóriðju hófust og fjölgað 

hefur í hópi ungra karlmanna. Einnig hefur fjölgað í hópi yngstu kynslóðarinnar. Hvað 
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varðar ungar konur þá sýnir mannfjöldapíramídinn árið 2011 enn afgerandi kynjahalla eins 

og sjá má í mynd 6 og er hallinn meiri en árið 2003, þar sem ungar konur eru mun færri en 

ungir karlar. Í aldurshópnum 21-30 ára eru konur 6,3% af íbúafjölda Austurlands og þær 

eru 5,5% íbúa í á aldursbilinu 31-40 ára. Samsvarandi hlutföll fyrir karla eru  annars vegar 

7,2% í hópi 21-30 ára karla og hins vegar 6,5% í hópi 31-40 ára karla. Til samanburðar er 

birtur mannfjöldapíramídi höfuðborgarsvæðisins árið 2011 í mynd 7 og má sjá þar að 

hlutföll karla og kvenna á aldursbilinu 21-30 ára eru nánast jöfn 7,8% karlar og 7,7% 

konur og það sama á við um fólk á aldursbilinu 31-40 ára, þar eru konur 7,1% íbúanna og 

karlar 7,5% (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Öllum framkvæmdum sem lutu að byggingu stíflu 

og álvers er lokið fyrir þó nokkru og álverið hefur verið formlega í rekstri í fjögur ár. 

Ólíklegt er að um tímabundin áhrif sé að ræða sem skýrt gætu lögun mannfjöldapíramídans 

og óhætt að álykta að lögun mannfjöldapíramídans eigi ekki eftir að breytast frekar vegna 

áhrifa stóriðjuframkvæmdanna. Kynjahallinn er viðvarandi og litlar vísbendingar í þá átt að 

ungum konum muni fjölga sérstaklega á Austurlandi á næstu árum. 

 

Mynd 6. Mannfjöldapíramídi fyrir Austurland 2011. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-e.  

Mynd 7. Mannfjöldapíramídi fyrir Höfuðborgarsvæðið 2011. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-e. 

 

Tafla 3 á bls 28 sýnir kynjasamsetningu ólíkra landshluta árin 2003 og 2011. Ef 

kynjasamsetning annarra landsvæða er borin saman við Austurland kemur í ljós að í 

landshlutanum er lægsta hlutfall kvenna af öllum landshlutum en hvergi nema á 

höfuðborgarsvæðinu eru konur þó fleiri en karlar. Árið 2003 var hlutfall kvenna á 

Austurlandi svipað og í öðrum landshlutum. Það var lægst þar og á Suðurlandi af 
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landsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins en skar sig ekki áberandi úr. Árið 2011 er það 

sama uppá teningnum en hlutfall kynjanna hefur lækkað mest á Austurlandi af þeim 

landshlutum þar sem slíkt er uppi á teningnum. Þetta gerist þrátt fyrir að íbúum hafi fjölgað 

um tæp 6% á Austurlandi, körlum hefur því fjölgað meira en konum. Í tveimur 

landshlutum fækkaði íbúum; á Vestfjörðum um 10% og á Norðurlandi vestra um tæp 5% 

en í báðum þeim landshlutum virtust konur og karla flytja í sama mæli á brott, það er að 

segja kynjahlutfall brottfluttra í hvoru tilviki fyrir sig er nokkuð jafnt (Hagstofa Íslands, 

e.d.-f).  

 2003     2011     

 Alls Karlar % 
karlar 

Konur % 
konur 

Alls Karlar % 
karlar 

Konur % konur 

Alls 288471 144287 50,0 144184 50,0 318452 160006 50,2 158446 49,8 

Höfuðborgarsvæði 179992 88719 49,3 91273 50,7 202341 100538 49,7 101803 50,3 

Suðurnes 16802 8570 51,0 8232 49,0 21088 10850 51,5 10238 48,5 

Vesturland 14516 7483 51,6 7033 48,4 15379 7921 51,5 7458 48,5 

Vestfirðir 7915 4064 51,3 3851 48,7 7137 3634 50,9 3503 49,1 

Norðurland vestra 7765 3957 51,0 3808 49,0 7393 3753 50,8 3640 49,2 

Norðurland eystra 28348 14323 50,5 14025 49,5 29006 14536 50,1 14470 49,9 

Austurland 11635 6027 51,8 5608 48,2 12306 6519 53,0 5787 47,0 

Suðurland 21498 11144 51,8 10354 48,2 23802 12255 51,5 11547 48,5 

 Tafla 3. Konur og karlar eftir búsetu, hlutfall kvenna af heildar íbúafjölda hvers landshluta 1. janúar 2011.  
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-f.  

 

2.3 Atvinna 

Atvinnumöguleikar; fjölbreytni í atvinnulífi og nýsköpun í atvinnuþróun, eru einn af 

þeim þáttum sem hafa mikil áhrif á búsetuval fólks. Þeir eru ein mikilvægasta forsenda 

þess að byggð blómstri og dafni. Á Austurlandi hafa meginstoðir atvinnulífs verið fólgnar í 

landbúnaði og sjávarútvegi en frá 1990 hafa ársverk í þessum greinum dregist mikið saman 

(Byggðarannsóknastofnun og Hagfræðistofnun, 2003). Laun á Austurlandi fyrir tíma 

stóriðjuframkvæmdanna voru lægri en á suðvesturhorninu, vinnumarkaðurinn var einhæfur 

og meiri óánægja en ánægja með fjölbreytni starfa (Kjartan Ólafsson, 2006).  

Fyrir tíma stóriðjuframkvæmdanna á Austurlandi var atvinnuleysi lítið á Austurlandi, 

yfirleitt undir landsmeðaltalinu eða 2,5% árið 2003 samanborið við 3,4% landsmeðaltal. 

En þegar atvinnuleysistölurnar eru skoðar fyrir karla og konur sérstaklega þá kemur í ljós 

að það var lítið atvinnuleysi karla sem gerði það að verkum að meðal atvinnuleysi á 

Austurlandi var lágt eins og sjá má á mynd 8 bls 29. Atvinnuleysi kvenna á Austurlandi var 

mun meira en atvinnuleysi karla eða á bilinu 1,7%  til 3,5% hjá austfirskum konum á 

árabilinu 2000 til 2003 samanborið við 0,9% til 1,8% hjá austfirskum körlum á sama tíma 
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og var meira en meðal atvinnuleysi á landinu öllu alveg fram til ársins 2004 þegar 

framkvæmdir hófust af fullum krafti (Vinnumálastofnun, 2011a). Kjartan Ólafsson (2006), 

bendir á að stóriðjuframkvæmdir virðast því hafa haft jákvæð áhrif á stöðu kvenna á 

vinnumarkaði á Austurlandi en ekki einungis karla þó margir sjái fyrir sér hrein karlastörf 

þegar rætt er um framkvæmdirnar. En það skapast fjöldi starfa í þjónustu við þá sem sinna 

byggingarvinnunni svo sem í mötuneyti (Kjartan Ólafsson, 2006). Í mynd 8 eru sýndar 

hlutfallstölur yfir skráð atvinnuleysi meðal kvenna í hverjum mánuði á Austurlandi frá 

árunum 2003 til 2011, svarta línan táknar atvinnuleysishlutfall kvenna . Nýjar tölur um 

atvinnuleysi á árinu 2011 gefa til kynna að á Austurlandi sé minna atvinnuleysi en almennt 

á landinu en meðal atvinnuleysi frá janúar og út júlí 2011 fyrir landið allt hefur verið 7,8% 

en á Austurlandi einungis 4,6%. Hjá körlum er meðal atvinnuleysi á landinu 8,2% en 4,0% 

á Austurlandi á meðan samsvarandi tölur fyrir konur voru 7,3% á landsvísu en 5,4% á 

Austurlandi (Vinnumálastofnun, 2011c). Atvinnuleysi er því hærra meðal kvenna en karla 

á Austurlandi, en því er öfugt farið þegar horft er á landið í heild sinni. Ekki er hægt að sjá 

hvaða starfsstéttum þær konur tilheyra sem eru atvinnulausar á Austurlandi því gögn 

Vinnumálastofnunar og Hagstofu Íslands eru einungis sundurgreind eftir búsetu og 

starfsstéttum í tvo flokka, höfuðborgarsvæði og landsbyggðina. Sundurgreining 

atvinnuleysis eftir starfsstéttum fyrir Austurland er ókyngreind í nýjustu gögnum 

Vinnumálastofnunar (2011d). Ekki er þó ólíklegt að atvinnulausar konur á Austurlandi séu 

flestar úr afgreiðslu og þjónustu eða verkakvennastétt eins og tölur varðandi landsbyggðina 

í heild gefa til kynna (Vinnumálastofnun, 2011d). 

 

Mynd 8. Atvinnuleysi á Austurlandi í samanburði við landsmeðaltal atvinnuleysis 1980-2010.  

Heimild: Vinnumálastofnun, 2011a. 
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Með tilkomu stóriðjuframkvæmdanna skapaðist fjöldi starfa, bæði við framkvæmdirnar 

sjálfar og í afleiddum störfum svo sem þjónustu ýmis konar. Atvinnutekjur á hvern 

einstakling á vinnualdri fóru upp fyrir landsmeðaltal árið 2005 en frá árinu 1998 höfðu þær 

verið undir landsmeðaltali. Breytingarnar voru meiri á miðsvæðinu og voru mismunandi 

eftir atvinnugreinum. Hækkunin var mest í fasteigna- og viðskiptaþjónustu og í 

mannvirkjagerð en atvinnutekjurnar drógust saman í landbúnaði og fiskvinnslu (Kjartan 

Ólafsson, 2006). Upplýsingar um atvinnutekjur eru ekki kyngreindar og því ekki hægt að 

sjá hvort hagur karla og kvenna vænkaðist á sama hátt á Austurlandi.  

Ef miðað er við þær upplýsingar sem fram koma í töflu 5, á blaðsíðu 34,  sem sýna 

fjölda starfandi eftir atvinnugreinum má álykta að það hafi verið karlar sem fundu mest 

fyrir hækkun atvinnutekna þar sem þeim fjölgaði um 1400 í mannvirkjagerð og 

atvinnutekjur hækkuðu hvað mest í þeirri grein (Hagstofa Íslands e.d.-g; Kjartan Ólafsson, 

2006).  

 

Fjöldi fólks streymdi á Austurland til þess að vinna við framkvæmdirnar og reist voru 

starfsmannaþorp við Kárahnjúka og í Reyðarfirði. Austlendingar tóku þátt í þessari vinnu 

og í könnun RHA frá árinu 2007 kom fram að rúm 30% fólks á aldrinum 22-67 ára á 

miðsvæði Austurlands kæmi með beinum hætti að vinnu við uppbyggingu virkjana og 

álvers (Hjalti Jóhannesson og Sigrún Sif Jóelsdóttir, 2009). Konur voru í miklum 

minnihluta þeirra Austlendinga sem tóku þátt í vinnu í tengslum við 

stóriðjuframkvæmdirnar en um 9% aðspurðra kvenna í úrtaki RHA frá árinu 2007 sögðust 

hafa unnið við eða í tengslum við framkvæmdirnar (Auður Magndís Leiknisdóttir, 2008).  

 

Atvinnuleysi var lítið á Austurlandi meðan á framkvæmdatíma við byggingu virkjana 

og álvers stóð en eftir að framkvæmdum lauk 2008 jókst það. Á sama tíma skall á 

efnahagshrunið á Íslandi og atvinnuleysi jókst á landinu öllu (Vinnumálastofnun, 2011a). 

Eflaust má rekja meirihluta þess atvinnuleysis sem varð á Austurlandi til þess að 

byggingaframkvæmdum við virkjanir og álver lauk en einnig var um hópuppsagnir að ræða 

í fiskvinnslu um það bil ári áður en kreppan skall á. Þá var fiskvinnsla lögð niður á 

Eskifirði og 40 starfsmönnum, meirihlutanum konum, var sagt upp störfum (,,Eskja segir 

upp“, 2007). Einnig má rekja atvinnuleysi á Austurlandi í kjölfar kreppu til gjaldþrota 

fyrirtækja og munar þar líklega mestu um gjaldþrot Malarvinnslunnar þar sem störfuðu um 

100 manns. Malarvinnslan fór í þrot í nóvember 2008 (,,Malarvinnslan gjaldþrota“, 2008).  
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Í töflu 4  er yfirlit yfir fjölda  atvinnulausra kvenna á Austurlandi.  Atvinnulausar konur 

voru fæstar  í ágúst 2007 en þá voru aðeins 10 konur skráðar án atvinnu en flestar voru 

atvinnulausar í mars og desember 2010 og í febrúar 2011 eða 175 konur 

(Vinnumálastofnun, 2011b). 

 jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 

2003 109 107 107 102 89 66 54 57 51 59 65 74 

2004 74 57 54 57 55 46 52 51 45 48 44 61 

2005 66 65 62 55 46 35 31 30 33 33 32 33 

2006 34 37 37 38 28 20 15 16 16 19 27 30 

2007 32 27 24 20 17 11 11 10 16 19 23 23 

2008 36 46 40 35 26 19 15 16 21 27 43 65 

2009 103 124 130 141 120 91 85 86 94 113 133 139 

2010 159 167 175 167 148 118 117 122 127 133 162 175 

2011 164 175 166 159 143 115 102      

Tafla 4.  Fjöldi atvinnulausra kvenna á Austurlandi 2003-2011. Heimild: Vinnumálastofnun, 2011e. 

 

Í  Áfangaskýrslu II (Hjalti Jóhannesson, 2008) er vitnað í forsvarsmenn Fljótsdalshéraðs 

sem segja að sérstök áhersla hafi verið lögð á uppbyggingu kvennastarfa meðal annars til 

að búa til störf fyrir maka þeirra sem eru að flytja inn á svæðið. Hjalti skýrir þetta ekki 

frekar en við fyrirspurn rannsakanda við vinnslu þessarar ritgerðar fékkst það svar að þetta 

hefði komið fram í samtali við bæjarstjórnarmenn (Hjalti Jóhannesson, RHA, tölvupóstur, 

4. ágúst 2009). Samtal við aðila í núverandi bæjarstjórn (Sigrún Harðardóttir, munnleg 

heimild, 2011) leiddi í ljós að ekkert slíkt hefði komið til framkvæmda í stefnumótun og 

áætlanagerð. Ekki er heldur að finna heimildir um slíkar fyrirætlanir á heimasíðu 

sveitarfélagsins þó gerð sé leit gegnum fundagerðir sem þar eru geymdar (Fljótsdalshérað, 

e.d.-a). 

Reiknað hafði verið með að álver og afleidd störf gætu hugsanlega leitt til rúmlega 800 

starfa aukningar  á íbúaháðum ársverkum samkvæmt skýrslu sem Jón Þorvaldur Heiðarson 

(2005) tók saman um þörf á nýbyggingum húsnæðis á Austurlandi í kjölfar álvers. Í 

samantekt Jóns Þorvalds kemur fram útreikningur á ætluðum breytingum ársverka kvenna 

og karla með tilkomu álvers. Mikillar aukningar var vænst varðandi „kvennastörf“. Í 

fræðslu-, heilbrigðis- og félagsþjónustu var talað um 385 ársverka aukningu. Ársverk í 

karlastörfum voru talin myndu aukast um 39 (sjá mynd 9) en þá voru ótalin 475 ársverk við 

álver Alcoa Fjarðaáls, þar af 414 sem heyrðu beint undir fyrirtækið. Reyndar er 

umhugsunarefni hvernig rætt er um störf eins og þau tilheyri öðru kyninu frekar en hinu en 

ekki er fjallað sérstaklega um þá flokkun sem fram kemur í skýrslu Jóns Þorvalds (2005).  

Ef litið er á mynd 9 má sjá að reiknað er með mestri fjölgun kvennastarfa í heilbrigðis- og 
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félagsþjónustu eða 237 störfum en ekki er sérstaklega sundurgreint hvers konar heilbrigðis- 

eða félagsþjónustustörf þetta eru eða hvernig komst er að niðurstöðunni. Auk þess er vænst 

124 starfa aukningar í fræðslustörfum og þá er litið til væntrar fjölgunar nemenda í 

grunnskólum svæðisins (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005). 

 

Mynd 9. Spáðar breytingar á ársverkum á Austurlandi til 2008 í kjölfar álvers.  

Heimild: Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005. 

 

Jón Þorvaldur Heiðarsson (2005) reiknaði því með 50,7% aukningu kvennastarfa og 49,3% 

aukningu karlastarfa ef kynjaskipting starfa í álverinu yrði hefðbundin. Frá upphafi 

framkvæmda var opinberlega rætt um það að stefnt væri að því að hlutfall karla og kvenna 

við störf í álverinu yrði sem jafnast (,,Fjarðaál skapar“, 2004; ,,Kvennadagur“, 2006) og 

því flaggað að störf í álveri væru ekki síður fyrir konur en karla (,,Helmingur starfsmanna“, 

2005). Sem dæmi var auglýst sérstaklega eftir konum til starfa með því að hanna 

auglýsingu um sérstakan kvennadag þannig að dregin væru fram atriði eins og ,,Ál í krafti 
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kvenna“, ,,Jafnvægi vinnu og einkalífs“ og ,,Tækifæri til að læra og þroskast“ (Alcoa 

Fjarðaál, 2006).  

Í könnun RHA frá árinu 2004 sem gerð er grein fyrir í Áfangaskýrslu I (Kjartan 

Ólafsson, 2006) svöruðu 22% kvenna því til að þeim þætti líklegt eða mjög líklegt að þær 

sæktust eftir vinnu við álverið samanborið við 78% karla. Í könnun sem IMG Gallup gerði 

í desember árið 2005 kom fram að 75% íbúa Mið-Austurlands gætu hugsað sér að vinna 

hjá álfyrirtækinu en ef litið var til Fjarðabyggðar eingöngu voru 84% íbúanna sem sögðu 

að þeir gætu hugsað sér að vinna hjá álverinu þar af voru konur 85% og karlar 84% (Nýsir, 

2006).  Haft var eftir Smára Geirssyni forseta bæjarstjórnar Fjarðabyggðar í janúar 2006 að 

98,5% kvenna í Fjarðabyggð fyndist eftirsóknarvert að vinna við álverið (,,98,5% kvenna“, 

2006). Þegar álverið tók formlega til starfa í júní 2007 voru konur um 30% starfsmanna 

(Þóra Kristín Þórsdóttir, 2007) og árið 2011 voru konur enn nær þriðjungur starfamanna 

(Alcoa, e.d.).  

 

Sökum efnahagskreppunnar og samdráttar á öllum sviðum atvinnulífsins er erfitt að 

leggja mat á spá Jóns Þorvalds Heiðarssonar (2005) en í dag er ljóst að ekki hefur spáð 

aukning á fjölgun ársverka gengið eftir að svo stöddu varðandi „kvennastörf“. En það er 

þekkt að þegar samdráttur verður í efnahagslífi þá víkja konur fyrst af vinnumarkaði. Þó að 

í upphafi kreppunnar hafi karlar fyrst misst vinnuna fylgdu konurnar svo á eftir (Silja Bára 

Ómarsdóttir, 2009). En mikilvægt er að því verði fylgt eftir að kanna hver raunveruleg 

áhrif stóriðjunnar og afleiddra starfa verður í eðlilegu árferði. Líklegt er að álverið verði í 

framtíðinni mikilvægasti vinnustaðurinn á Austurlandi þar sem svo margir vinna þar og við 

það að þjónusta álverið (Þórður Ingi Guðmundsson, 2011), því er mikilvægt að fylgjast 

með áhrifum þess á atvinnulíf og samfélagsgerðina. 

 

Varðandi kyngreinda skiptingu íbúa Austurlands eftir starfsstéttum og atvinnugreinum  

þá liggja ekki fyrir aðrar aðgengilegar upplýsingar hjá Hagstofu Íslands um skiptingu starfa 

eftir kynjum á Austurlandi eftir 2005 og því ekki hægt að birta skiptingu karla og kvenna í 

starfsstéttir eins og skiptingin lítur út í dag. Í töflu 5 má sjá hvernig kynskipting eftir 

starfsstéttum var á Austurlandi þrjú ár á tímabilinu 1998 til 2005. Árið 1998 var íbúum að 

fækka en þá var atvinnulífið með svipuðum hætti og það hafði verið í um 20 ár þar á 

undan. Árið 2003 þegar skrifað var undir samningana sem ýttu framkvæmdum af stað má 

sjá að fjöldi starfandi karla hafði dregist saman en ekki kvenna og líklega má rekja hluta 

þess til samdráttar í útgerð og landbúnaði. Á árinu 2005 einkenndist vinnumarkaðurinn á 
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Austurlandi af umsvifum vegna stóriðjuframkvæmda og hafði starfandi körlum fjölgað um 

rúmlega 1500 og þar af voru tæplega 1400 starfandi í mannvirkjagerð. Starfandi konum 

fjölgaði ekki eins, alls um tæplega 200 og bættust 50 þeirra í hóp kvenna sem störfuðu við 

mannvirkjagerð (Hagstofa Íslands, e.d.-g). 

 Karlar   Konur   

 1998 2003 2005 1998 2003 2005 

Frumvinnslugreinar alls (A-C) 960 770 760 180 170 200 

Landbúnaður (A) 360 300 270 110 110 120 

Fiskveiðar (B) 600 480 500 70 50 80 

Iðngreinar alls (D-F) 1560 1540 2700 730 580 570 

Fiskvinnsla (152) 710 690 550 550 420 340 

Annar iðnaður (D) 430 410 440 150 110 120 

Veitustarfsemi (E) 50 50 50 0 10 10 

Mannvirkjagerð (F) 360 390 1660 30 50 100 

Þjónustugreinar alls (G-Q) 1330 1340 1720 2050 2240 2410 

Verslun og viðgerðaþjónusta (G) 370 240 250 460 340 380 

Hótel- og veitingahúsarekstur (H) 70 70 90 150 140 190 

Samgöngur og flutningar (I) 250 240 260 120 120 110 

Fjármálaþjónusta (J) 30 20 30 110 110 110 

Fasteigna- og viðskiptaþjónusta (K) 120 140 480 70 90 150 

Opinber stjórnsýsla (L) 220 250 230 270 330 260 

Fræðslustarfsemi (M) 110 120 140 180 240 320 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta (N) 50 70 90 550 660 690 

Önnur þjónusta (O-Q) 120 170 160 140 210 190 

Alls 3850 3650 5190 2960 2990 3180 

Tafla 5. Fjöldi starfandi karla og kvenna á Austurlandi eftir atvinnugreinum 1998, 2003 og 2005. Heimild: Hagstofa 
Íslands, e.d.-g. 

 

2.4 Menntun 

Menntunarstig fólks á Austurlandi hækkaði meðan á framkvæmdatíma stóð samkvæmt 

rannsóknum Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri (RHA) (Hjalti 

Jóhannesson, 2008). Ekki er þó um heildstæða kyngreinda menntunarstöðu að ræða í 

skýrslum RHA þar sem rannsóknirnar voru byggðar á úrtaki en ekki þýðinu öllu (Hjalti 

Jóhannesson, 2008; Kjartan Ólafsson, 2006). Spurt var um menntun í könnun árið 2000, 

aftur árið 2004 og síðan í könnun árið 2007. Fjölgun varð meðal þeirra sem höfðu fyrstu 

háskólagráðu og fækkun meðal þeirra sem höfðu eingöngu grunnnám á miðsvæði 

Austurlands. Hafa ber þó í huga að á sama tíma er menntunarstig þjóðarinnar að hækka 

mjög ört (Hjalti Jóhannesson, 2008). 

 

Leitað var til Hagstofu Íslands eftir kyngreindum gögnum um menntunarstig einstakra 

landsvæða og kom í ljós að þau eru ekki til nema fram til ársins 2005, því er ekki hægt að 
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skoða menntunarstöðu kvenna á Austurlandi og bera saman við önnur landsvæði til að sjá 

hvernig staðan er í dag og hvort merkja megi breytingar sem ef til vill má tekja til 

stóriðjuframkvæmdanna. Háskólamenntun er að eflast á Austurlandi og voru konur mikill 

meirihluti þeirra nemenda sem voru með skráð lögheimili á Austurlandi og stunduðu nám á 

háskólastigi í fjarnámi árið 2010 og hafa konur reyndar verið fjölmennari en karlar í námi á 

háskólastigi frá árinu 2000 eins og sjá má í töflu 5. Einnig voru konur fjölmennari í hópi 

nemenda með lögheimili á Austurlandi sem skráðir voru í dagskóla á háskólastigi en þar er 

bæði um að ræða nemendur sem búa með tímabundið aðsetur á svæði háskóla síns og 

nemendur sem búa á Austurlandi og sinna sínu námi þaðan án þess að vera skráðir í 

fjarnám (Hagstofa Íslands, e.d.-h).  

Ein ástæða þess að konur eru mun fjölmennari en karlar í fjarnámi frá Austurlandi er ef 

til vill sú staðreynd að það nám sem boðið er uppá í fjarnámi og er fjölmennast telst fremur 

til hefðbundinna ‚kvennastarfa„ en hægt er stunda nám í hjúkrunarfræði, kennslufræði, 

leikskólakennslu og iðjuþjálfun. Auk þess er hægt að stunda nám í viðskiptagreinum frá 

Bifröst og viðskipta og raungreinadeild Háskólans á Akureyri (Þekkingarnet Austurlands, 

e.d.-a) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Karlar Dagskóli 67 74 95 100 102 120 115 111 96 118 131 

 Fjarnám 8 37 20 23 24 17 13 21 23 33 36 

Konur Dagskóli 94 121 133 171 137 147 161 177 145 146 182 

 Fjarnám 63 93 85 101 122 109 107 125 143 161 111 

Tafla 6. Karlar og konur á Austurlandi í fjar- og dagskóla á háskóla og doktorsstigi. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.-h. 

 

2.5 Innviðir samfélagsins - nokkrir þættir 

Innviðir samfélagsins skipta miklu máli fyrir lífsskilyrði íbúanna, bæði er um að ræða í 

þessu samhengi áþreifanlega eða hlutbundna þætti eins og þjónustuþætti ýmis konar og 

afstæðari hluti svo sem samfélagsandann, samstöðu íbúanna og aðlögun nýrra íbúa. 

Með samfélagsbreytingunum sem urðu við stóriðjuframkvæmdirnar breyttist 

samfélagsandinn. Fram kemur í rannsóknum Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar Háskólans 

á Akureyri (Hjalti Jóhannesson, 2008; Kjartan Ólafsson, 2006) að mikil bjartsýnisalda reið 

yfir íbúa svæðisins.  

Nýtt fólk flutti á svæðið og gamlir íbúar sneru heim, húsnæðisverð hækkaði og mikið 

var byggt af nýju húsnæði til að mæta þeirri íbúafjölgun sem talin var að myndi eiga sér 

stað (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005). Eins og fram kom í kafla 2.1.3 er talið að 
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efnahagslegir þættir séu meðal þess sem ráði einna mestu um búsetuval fólks, það er að 

segja atvinnumöguleikar og kostnaður við að framfleyta sér og sínum. Þjónusta skiptir hins 

vegar miklu máli þegar búseta er valin og er þá átt við þá þjónustu sem hinn almenni íbúi 

þarf að nota svo sem verslun, félagslega þjónustu og heilbrigðisþjónustu.  Fram kemur í 

Áfangaskýrslu I  (Kjartan Ólafsson, 2006) að mikil óánægja hafi komið fram í könnunum 

meðal brottfluttra og heimabúandi á Austurlandi með verslun og þjónustu og þá sérstaklega 

vöruúrval og afþreyingu. Meðan á framkvæmdatímabilinu stóð opnuðu nokkur fyrirtæki 

útibú á svæðinu en sú þróun hefur að sumu leyti gengið til baka.  Einnig kom fram í 

Áfangaskýrslu II nokkur óánægja með afþreyingarmöguleika á svæðinu, að bæta þurfi 

aðstæður til útivistar og breyta heilbrigðisþjónustunni til hins betra (Hjalti Jóhannesson, 

2008).   

Þrátt fyrir það sögðust flestir eða 72% þeirra sem spurðir voru í þeirri könnun að þeir 

væru ánægðir eða mjög ánægðir með búsetuna á svæðinu meðan einungis 5% vildu 

gjarnan flytja annað. Fólk sagðist velja að búa úti á landi vegna smæðar samfélagins og 

rólegheitanna (Kjartan Ólafsson, 2006). Það kemur ekki heim og saman við kenningar um 

búferlaflutninga af hagrænum orsökum í anda Ravenstein sem var einn af þeim fyrstu til að 

setja fram kenningu um búferlaflutninga (Anna Kristín Gunnarsdóttir, 2009).  Ánægja með 

smæð samfélagsins og rólegheitin má frekar heimfæra að einhverju leyti á kenningu Rye 

(2011) um landsbyggðar-habitusinn. Í landsbyggðar-habitusnum felst þá meðal annars sú 

hugræna formgerð að kunna að meta smæð og rólegheit og kunna að láta sér líða vel í 

slíkum aðstæðum. 

 

Í litlum samfélögum eru oft fjölskyldur sem búið hafa þar lengi, jafnvel yfir fleiri 

kynslóðir. Fólk þekkist vel innbyrðis sem getur gert aðkomufólki erfitt fyrir við að 

aðlagast, komast inn í samfélagið og mynda tengslanet (Kjartan Ólafsson, 2006). Í könnun 

RHA frá 2004 kemur fram að mikill meirihluti Austlendinga átti nánustu fjölskyldu og vini 

á svæðinu. Það kemur einnig fram í rannsókn Valdimars Briem og Tinnu Halldórsdóttur 

(2011) og því virðist sem að á Austurlandi sé félagsgerð sem byggir mikið á ættartengslum 

sem gerir samfélagið að vina-fjölskyldu- og kunningjasamfélagi (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Að sama skapi gerir það þeim erfitt fyrir sem lítil tengsl eiga á svæðinu og eru þau 

ungmenni sem finna sig í slíkri stöðu til að mynda líklegri til að vera óánægð, líða verr og 

vera tilbúnari til að yfirgefa svæðið (Valdimar Briem og Tinna Halldórsdóttir, 2011). 
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2.6 Samþætting kynjasjónarmiða 

Engin tenging var sett fram á milli stóriðjuframkvæmdanna og byggðasjónarmiða af 

hálfu stjórnvalda en ýmsir aðrir aðilar lögðu áherslu á það meðal annars 

sveitarstjórnarmenn á Austurlandi (Kjartan Ólafsson, 2006). Ekki var heldur fjallað 

sérstaklega um samþættingu kynjasjónarmiða í  framkvæmdaferlinu af hálfu stjórnvalda. Í 

þeim gögnum sem safnað var af RHA í vöktunarverkefninu hefur greining með 

kynjagleraugum aðeins verið gerð á litlum hluta gagnanna. Þeirri greiningu voru gerð skil í 

einum kafla í Áfangaskýrslu II þar sem Auður Magndís Leiknisdóttir (2008) skrifaði.  

Kaflinn er byggður á meistaraverkefni Auðar en í því framkvæmdi hún greiningu út frá 

kynjasjónarhorni á hluta þeirra gagna sem safnað hafði verið.  

Þar kemur fram að 27% aðspurðra karla í úrtaki RHA frá árinu 2007 og gerð er grein 

fyrir í Áfangaskýrslu II voru að vinna við framkvæmdirnar en aðeins 9% kvenna.  Konur 

virtust telja að áhrif framkvæmdanna á umhverfið væru neikvæðasti þátturinn en 

jákvæðasti þátturinn við framkvæmdirnar væru þau störf sem munu skapast vegna þeirra.  

Ennfremur kom í ljós við kyngreiningu gagnanna að austfirskar konur voru síður 

neikvæðar út í framkvæmdirnar en konur annars staðar á landinu (Auður Magndís 

Leiknisdóttir, 2008). Fram kom í Áfangaskýrslu I (Kjartan Ólafsson, 2006) að fáar konur 

töldu líklegt að þær myndu sækjast eftir að vinna í álveri. Því var ályktað að þeir sem 

flyttust á Austurland til þess að vinna í álveri væru líklega karlar. Niðurstaðan var sú að 

áætla mætti að um 22% umsókna um starf í álverinu yrðu frá konum sem allflestar voru á 

miðsvæðinu. Raunin varð sú að í október 2007 voru konur 32% af starfsmönnum Alcoa 

Fjarðaáls (Steinunn Ásmundsdóttir, 2007).  

 

Anna Karlsdóttir (2006) bendir á að ekki hafi verið sérstaklega hugað að stöðu kvenna 

og áhrifum virkjana- og álversframkvæmda á konur þegar ákveðið var að fylgja þeim 

framkvæmdum eftir með samfélagsrannsóknum, aðallega hafi verið einblínt á almenna 

þætti. Lítið er vitað um áhrif og möguleika framkvæmdanna fyrir konur, sérstaklega þær 

sem hafa atvinnu af störfum í frumvinnslugreinunum sem eiga undir högg að sækja. 

Markmið rannsóknar Önnu (2006) var að fá innsýn í þátttöku kvenna, aðstæður þeirra 

og hlutverk í fiskveiðum og vinnslu á Austfjörðum á tímum samfélagsbreytinga sem 

einblína á stóriðju.  Átján eigindleg viðtöl voru tekin við konur í fiskvinnslu á svæðinu.  

Eftir úrvinnslu og greiningu viðtala var megin niðurstaðan sú að hlutverk og staða kvenna í 

fiskvinnslu hefur ekki breyst né hafa komið til ný atvinnutækifæri fyrir þær. Konurnar 

fundu lítið fyrir því að breytingar hefðu orðið á samfélaginu með tilkomu álvers nema í 
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auknu vöruúrvali bæði til matar og heimilis. Þær töldu það aðallega vera karlmenn sem 

væru að fá ný atvinnutækifæri og græða á framkvæmdunum. Því þrátt fyrir jákvæðar 

væntingar og viðhorf til stóriðjuframkvæmdanna þá vildu konurnar ekki vinna við þær.  

Því til rökstuðnings nefndu þær langar vegalengdir, slæma vegi og fjölskylduaðstæður.  

Frelsi karlamanna til að ferðast langar vegalengdir virtist vera meira en kvenna og þeir 

virtust geta farið að heiman í marga daga til að vinna en það vildu eða gátu konurnar ekki. 

Enn fremur kom fram að þeim fannst að vinna við álver væri ekki heillandi 

starfsvettvangur (Anna Karlsdóttir, 2006). 
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3 Aðferðafræði og sjónarhorn rannsóknar 

Aðferðafræði hverrar rannsóknar ákvarðast af viðfangsefni hennar, því hvaða 

spurningum er ætlað að svara (Kvale og Brinkmann, 2009). Eigindleg aðferðafræði var 

valin sem rannsóknaraðferð þessarar rannsóknar en sú rannsóknaraðferð er ekki einungis 

gagnaöflunaraðferð heldur einnig leið til að nálgast veruleikann (Taylor og Bogdan, 1998).   

Með eigindlegri rannsóknaraðferð er leitast við að lýsa og skilja samhengi veruleika, 

aðstæðna og merkingar sem þátttakendur búa við. Þannig fæst dýpri skilningur en með 

megindlegum rannsóknaraðferðum (Esterberg,  2002; Taylor og Bogdan, 1998). Þegar 

gerð er viðhorfskönnun með spurningalistum þarf rannsakandinn sjálfur að íhuga 

hugsanleg svör og hanna svarmöguleika fyrir þátttakendur. Með eigindlegri aðferð er 

komist hjá slíkum fyrirfram gefnum hugmyndum og þannig geta komið fram viðhorf og 

skoðanir sem rannsakandinn gat ekki gert sér í hugalund auk þess sem hægt er fá nánari 

lýsingar á hugmyndum og afstöðu þátttakenda ef tilfefni gefst.  Þannig er veruleikinn ekki 

bundinn föstum mælanlegum lögmálum og því eiga aðferðir vísindahyggjunnar (e. 

postitivism) ekki við (Esterberg,  2002; Taylor og Bogdan, 1998).   

 

Eigindleg rannsókn byggist á aðleiðslu (e. inductive) þar sem gögnin sem safnað er 

leiða rannsakandann að hugtökum, kenningum og niðurstöðu í stað þess að safna 

upplýsingum til að falla að ákveðnu líkani eða kenningu (Taylor og Bogdan, 1998, 

Creswell, 2007).  Eigindleg rannsókn er handverk samkvæmt Kvale og Brinkman (2009) 

og engar fastar reglur setja rannsakandanum skorður og rannsakandinn er aldrei þræll 

aðferðarinnar, heldur þjónar aðferðin rannsakandanum og hlutverki viðmiðs (Taylor og 

Bogdan, 1998).   

Eigindlegar aðferðir hafa þá takmörkun að ekki er hægt að alhæfa niðurstöður yfir á 

stærri hóp þar sem alhæfingargildið takmarkast við það að skoða viðhorf fárra einstaklinga.  

Af því leiðir að ekki er hægt að alhæfa um þær niðurstöður sem leiddu af þessari rannsókn 

og segja að þær endurspegli viðhorf og reynslu heim allra austfirskra kvenna.  Áreiðanleiki 

(e. reliability) eigindlegra rannsókna það er, líkurnar á að fá nákvæmlega sömu niðurstöður 

væri rannsóknin endurtekin, er  takmarkaður enda liggur aðaláherslan í því að halda 

réttmæti (e. validity) gagnanna. Réttmæti felur í sér að gögnin endurspegla það sem fólk 

sagði og gerði í raun og veru (Taylor og Bogdan, 1998).  Østerud (1998) hefur kallað þetta 

þekkingarfræðilegt réttmæti og telur að áreiðanleiki sé ekki forsenda fyrir réttmæti. Hann 

segir að ekki sé mögulegt að ná taki á veruleika fólks eins og hann nákvæmlega sé og 
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þegar um einstök tilvik er að ræða eða rannsókn á ákveðnum stað og stund eigi ekki við að 

fjalla um áreiðanleika.  

 

Innan eigindlegrar rannsóknarhefðar eru mismunandi aðferðafræðilegar nálganir 

(Creswell, 2007) en almennt eru þær taldar eiga rætur sínar í fyrirbærafræði
1
 (e. 

phenomenology) og er þessi rannsókn unnin út frá þeirri nálgun og því sjónarhorni innan 

fyrirbærafræðinnar sem kallast sálfræðileg fyrirbærafræði (e. psychological 

phenomenology). Með sálfræðilegri fyrirbærafræði er áherslan á að lýsa reynslu 

þátttakenda og minni áhersla er lögð á túlkun rannsakanda (Moustakas, 1994). Í 

fyrirbærafræði er rannsakandinn þó ætíð eins konar „miðlari“ þar sem hann túlkar ólíkar 

merkingar lifaðrar reynslu (e. lived experience) (Creswell, 2007).  

 

Túlkun rannsakanda er byggð á þekkingarfræði  femínískrar félagslegrar mótunarhyggju 

(e. feminist social constructivism) sem á meðal annars uppruna sinn í fyrirbærafræði, 

stimplunarkenningum (e. labelling theories) og táknbundinni samskiptahyggju (e. symbolic 

interactionism). Miðlægt í mótunarhyggjunni er það viðhorf að tungumálið og það 

tungutak sem notað er í tilteknum samfélögum skapi þau og viðhaldi þeim (Wilkinson, 

2001). Það er þetta samspil sem skapar félagslegan veruleika fólks og þess vegna er 

mikilvægt fyrir rannsakandann að sökkva sér í veruleika þeirra sem hann er að rannsaka til 

að komast eins nálægt og hægt er þeim fyrirbærum í lífi fólksins sem hann er að athuga 

(Esterberg, 2002). Einblínt er á að skoða það sem þátttakendur eiga sameiginlegt þegar þeir 

lýsa fyrirbæri (með fyrirbæri er átt við mannlega reynslu svo sem sorg, gleði, einelti eða 

flutninga, þar sem lýsingin felur í sér hvað var upplifað og hvernig það var upplifað 

(Moustakas, 1994).   

Táknbundin samskiptahyggja fjallar um það hvernig veruleikanum er lýst og hann 

túlkaður og byggir á þremur forsendum samkvæmt Blumer (1969). Í fyrsta lagi að fólk 

bregst við samkvæmt þeirri merkingu sem það leggur í aðstæðurnar. Í öðru lagi að 

merkingar verði til í félagslegu samspili og í þriðja lagi að merkingar eru skapaðar og þeim 

                                                 

 

 

 

1
 Um er að ræða fyrirbærafræði sem á upphaf sitt í fyrirbærafræði stærðfræðingsins 

Edmund Husserl og þeim sem lögðu út af skrifum hans s.s. Merlau-Ponty, Sartre og 

Heidegger (Creswell, 2007). 
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breytt í túlkunarferlinu (Esterberg, 2002). Veruleikinn verður því til í samskiptum og mótar 

um leið upplifun og reynsluheim fólks (Blumer, 1969). Upplifun fólks er ólík og hún er 

háð stað, stund, tíma og bakgrunni fólks (Crotty, 1998) þess vegna skiptir samhengið 

(hvernig reynsla, aðstæður og heildarsýn) máli þegar niðurstöðum er lýst (Moustakas, 

1994). Orðræða þátttakenda er sett í samhengi og túlkuð af rannsakanda sem reynir eftir 

fremsta megni að halda hlutleysi sínu varðandi gögnin. Þekkingin sem verður til er ætíð 

aðstæðubundin (e. situated knowledge) og brotakennd (e. partial) og enginn einn 

sannleikur til heldur er það samhengið sem þekkingin verður til í sem skiptir máli 

(Nightingale, 2003; Anna Karlsdóttir, 2006). 

 

Viðurkenning á því að félagslegt, menningarlegt og sögulegt samhengi geti haft áhrif á 

þekkingu okkar á veröldinni og því hver við erum er stundum kallað ,,veik“ 

mótunarhyggja.  ,,Sterk“ mótunarhyggja er róttækari og felur í sér að allt sé félagsleg afurð. 

Í þeim ranni er femínísk mótunarhyggja sem afneitar eðlishyggju (e. essentialism) það er, 

því að konur fæðist með kveneðli sem greinir þær frá körlum og telur heldur að slíkt sé 

félagsleg mótun (Wilkinson, 2001; Andersen, 2005) enda stofnanir samfélagsins karllægar 

og munur kynjanna hugmyndafræðileg afurð þess kerfis (Wilkinson, 2001). Femíniskir 

fræðimenn hafa gagnrýnt hefðbundin aðferðafræðileg sjónarhorn og kallað eftir því að 

konur fái rými í vísindarannsóknum og vilja sjá félagsfræðilegar rannsóknir sem ganga út 

frá sjónarhorni og reynslu kvenna. Tilgangur slíkra rannsókna er að staðsetja reynslu 

kvenna í stærra samhengi valda, félagslegra athafna og félagslegra stofnana og leitast við 

að skilja hvernig líf kvenna er mótað af öflum sem eru ekki undir þeirra stjórn (Smith, 

1987). Undir femíníska nálgun falla mörg ólík sjónarhorn (Olesen, 2005) og innan raða 

femínískra fræðimanna eru raddir (Deem, 2002; Moss, 2006) sem telja að ekki sé ein 

femínísk aðferðafræði heldur geti hvaða aðferð sem er verið femínísk enda er kyngervi (e. 

gender) það grunn lögmál sem mótar líf kvenna og meðvitund (e. conciousness) (Creswell, 

2007).  

 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að veruleika og viðhorfum kvenna á Austurlandi í 

þeim tilgangi að greina sjónarmið þeirra til ýmissa þátta í nærsamfélaginu svo sem 

þjónustuþátta, búsetugæða og atvinnuhátta, þá sérstaklega með tilkomu stóriðju í 

Reyðarfirði.  Kyngreindar upplýsingar eru mikilvægar þegar unnið er að stefnumörkun sem 

hefur samþættingu kynjasjónarmiða (e. gender mainstreaming) að leiðarljósi. Samþætting 

kynjasjónarmiða felur í sér að við alla ákvarðanatöku og stefnumótun sé haft í huga að 
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hagsmunir kynjanna geti verið ólíkir og koma þurfi með öllum ráðum í veg fyrir að halli á 

annað kynið þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar eða framtíðarsýn mótuð.   

 

3.1 Svigun (e. bracketing/epoché) 

Mikilvægt er að hafa í huga að staða rannsakandans hefur mikið um rannsókina að segja. Í 

þeirri aðferðafræðilegu nálgun sem kennd er við sálfræðilega fyrirbærafræði er talað um 

svigun þar sem rannsakandinn setur eigin reynslu til hliðar (í sviga) eins og mögulegt er til 

þess að geta séð fyrirbærið sem rannsakað er eins og það sé nýtt (Moustakas, 1994). 

Svigun er lykilatriði í túlkun sem grundvallast á fyrirbærafræði og eitt af fyrstu skrefum 

rannsakandans þegar gagna er aflað og þau greind. Allt frá vali á rannsóknarefni til 

túlkunar niðurstaðna er nærvera og persónuleg reynsla rannsakanda hlutdræg en með 

svigun er reynt að draga rannskanadann og persónuleg reynslu hans til hliðar.  

Svigun á stöðu rannsakanda felst í því að kanna eigin afstöðu til rannsóknarefnisins og 

tengsl við vettvanginn og þátttakendur. Eftirfarandi er svigun rannsakanda á eigin reynslu 

og stöðu hvað varðar rannsóknarefnið. 

 

Rannsakandi er í þeirri stöðu að vera aðflutt á Austurland og hefur búið þar frá 2006 og 

hafði verið búsett þar í þrjú ár þegar viðtöl fóru fram. Rannsakandi hefur ekki tengsl við 

Austurland önnur en í gegnum eiginmann sem er uppalinn og á foreldra sem eru 

sauðfjárræktendur á jörð um 30 km frá Egilsstöðum. Rannsakandi er hins vegar sjálf 

uppalin í sjávarþorpi á Norð-austurhorni landsins og þekkir það að búa á litlum stað. Í 

byrjun ársins 2006 þegar flutningur úr Reykjavík í Egilsstaði átti sér stað var mikill 

uppgangur á Austurlandi og vinna við Kárahnjúkastíflu og bygging álvers í Reyðarfirði var 

í fullum gangi. Mjög erfitt var að fá húsnæði til leigu og þurfti rannsakandi meðal annars 

tvisvar að flytja tímabundið inn á tengdafjölskyldu vegna þess að leiguhúsnæði var selt og 

miklum erfiðleikum bundið að fá annað. Rannsakandi fékk strax vinnu á grónum vinnustað 

þar sem sama starfsfólkið hafði unnið meira og minna í áratugi. Sú rannsókn sem hér er 

lýst var ekki komin til framkvæmda þegar rannsakandi flutti í Egilsstaði árið 2006. En ef til 

vill má segja að gleraugu félagsfræðingsins hafi verið á nefi rannsakanda frá upphafi enda 

áhrif náms til þess fallin að stýra sýn einstaklinga.  Í gegnum vinnufélaga mátti greina tvær 

ríkjandi orðræður sem virtust þegar nánar var að gáð eiga við um stóran hluta samfélagsins 

á Austurlandi; annars vegar að stóriðjuframkvæmdirnar væru af hinu góða, unga fólkið 

væri að koma aftur heim og landshlutinn að nútímavæðast með nýjum verslunum, 
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jarðgöngum og mikilli hreyfingu á fólki milli staða. Hins vegar sú orðræða að 

framkvæmdunum fylgdi rask á lífsháttum fólks sem það kærði sig ekki endilega um. Það 

duldist engum sem dvaldi á Egilsstöðum á þessum tíma að mikið var að gerast í 

umhverfinu; margt fólk var jafnan á ferli á götum bæjarins og mikið að gera í verslunum 

og á öðrum þjónustustöðum, mikil vinna var í boði og lítið húsnæði. Fljótlega fór þó að 

draga úr erlinum og rútur starfsmanna frá Kárahnjúkum voru ekki eins fjölmennar og 

fyrirtæki fóru að draga saman seglin. Um mitt árið 2008 var orðið mun auðveldra að fá 

leiguhúsnæði þar sem stórar blokkir stóðu auðar. Leiguverðið var þó enn mjög hátt þannig 

að skilja mátti að væntingarnar væru enn til staðar um að fólk myndi flykkjast að og fylla 

húsnæðið sem stóð autt. Þegar rannsóknin hófst í byrjun ársins 2009 var orðið rólegra í 

umhverfinu og hægt að fara að meta áhrifin af stóriðjuframkvæmdunum á samfélagið.  

Rannsakandi er ekki eyland í umhverfi sínu en er eftir fimm ára búsetu samt lítt tengdur 

samfélaginu og er ekki þátttakandi í neinni félagsstarfssemi. Vinnustaður rannsakanda í 

Menntaskólanum á Egilsstöðum gefur þó færi á kunningskap við marga og samskiptum við 

vinnufélaga, ungt fólk og foreldra þeirra. Því tek ég mér stöðu áhorfandans að samfélaginu 

fremur en þátttakanda og horfi á það frá þeim sjónarhóli að ég sé gestur þar og búsetan 

tímabundin. 

 

3.2 Siðferðilegir þættir 

Siðferðilegir þættir rannsóknar snúa fyrst og fremst að því að skaða ekki þátttakendur 

eða aðra einstaklinga, halda trúnað við þátttakendur og gæta að réttmæti gagnanna.  Með 

réttmæti er átt við að afritun hljóðupptöku er nákvæm og orð þátttakenda eru látin standa 

eins og þau koma fyrir auk þess sem aðstæðum og andrúmslofti þegar viðtölin voru tekin 

var lýst ítarlega til að halda til haga samhengi (e. context) orða og umhverfis. Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar og þess gætt að þátttakendur fengju réttar og greinargóðar 

upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og til hvers upplýsingarnar sem þeir gáfu væru 

notaðar. Þátttakendur voru upplýstir um að þeir gætu hætt við þátttöku hvenær sem væri án 

þess að tilgreina ástæðu og yrði þá öllum gögnum sem kæmu frá þeim eytt. Hverjum 

þátttakanda var gefið tilbúið nafn þrátt fyrir að sumum þætti í lagi að koma fram undir 

nafni. Persónuleg auðkenni eins og búseta, starf, menntun og fjölskylduhagir voru höfð 

almenn en ekki persónugreinanleg. Við val á tilvitnunum var reynt að hafa ekki með atriði 

sem væru persónugreinanleg en eflaust þekkja einhverjir orðfæri, reynslu eða skoðanir 

samferðamanns ef vel er að gáð.   
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Í litlum samfélögum er nálægð fólks oft mikil og þess vegna ef til vill erfitt að fá fólk til 

að vera opinskátt og hreinskilið því oft eru persónur auðþekkjanlegar af reynslu og 

skoðunum sínum einum saman (Esterberg, 2002) en um leið er auðveldra að fá 

þátttakendur til samvinnu þar sem allir þekkja einhvern sem gæti viljað taka þátt í 

rannsókninni. Eins verður hver einstaklingur mikilvægari en í fjölmenninu og það sem 

gerist í samfélaginu er nær hverjum og einum þannig að ekki var vandkvæðum bundið að 

finna þátttakendur sem höfðu skoðun eða persónulega reynslu sem á einhvern hátt tengdist 

rannsóknarefninu.    

 

Sigurður Kristinsson (2003) skrifar um höfuðreglurnar fjórar varðandi siðferði 

rannsókna og voru þessar fjórar reglur hafðar að leiðarljósi við framkvæmd og íhugun 

siðferðislegra álitamála.  Sú fyrsta er sjálfræðisreglan sem felur meðal annars í sér  upplýst 

og óþvingað samþykki þátttakenda þar sem þeim er gerð grein fyrir í hverju þátttaka þeirra 

felst og um hvað rannsóknin snýst þannig að þeir geti metið á sjálfstæðan hátt þær 

upplýsingar sem þeir fá. Önnur reglan er skaðleysisreglan þar sem tryggt er að 

þátttakendur skaðist ekki af þátttöku í rannsókninni. Þriðja reglan er velgjörðareglan sem 

snýst um að láta sem best af sér leiða og reyna að sjá til þess að rannsóknin sé hagnýt og 

valdi ekki skaða.  Að lokum réttlætisreglan sem lítur til sanngirnissjónarmiða og þess hver 

ávinningur rannsóknarinnar er fyrir þátttakendur og rannsakandann. 

 

Engin siðferðileg álitamál komu upp við öflun gagna og greiningu þó sumir 

þátttakendur hafi rætt ýmislegt á þann hátt að auðvelt væri fyrir sveitunga þeirra að þekkja 

þá, í þeim tilfellum var reynt að hylja persónu viðkomandi og við val á tilvitnunum var 

þess gætt að taka ekki neitt fram sem gæti komið illa þeim sem gaf upplýsingarnar. Þegar 

fyrstu niðurstöður höfundar (2009) voru birtar í skýrslunni ,,Hér eiga allir sínar eigin 

pumpur“ og fjallað var um rannsóknina og niðurstöður hennar í vikublaðinu 

Austurglugganum (Steinunn Ásmundsdóttir, 2009) sem gefið er út á Austurlandi, fékk 

rannsakandi símtal frá forstöðumanni einnar stofnunar á svæðinu. Þá stofnun höfðu 

þátttakendur gagnrýnt nokkuð harkalega og krafðist forstöðumaður stofnunarinnar þess að 

rannsakandi drægi til baka það sem fram kæmi í umfjöllun blaðsins um rannsóknina. Þarna 

var beinlínis um að ræða fullyrðingu forstöðumanns að þátttakendur rannsóknar hefðu 

farið með ósannindi. Eftir umhugsun sættist rannsakandi á að birta í Austurglugganum 

(2009) útskýringu á því hvað eigindleg rannsóknaraðferð felur í sér en tók þá afstöðu að 

standa með sínum heimildamönnum.  Ekki var um frekari eftirmál að ræða af þessu máli.  



45 

4 Rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla sem er í þremur hlutum er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, 

þeim aðferðum sem notaðar voru við að afla svara við rannsóknarspurningunum.  Byrjað er 

á að rifja upp markmið og rannsóknarspurningar, síðan er fjallað um þær aðferðir sem beitt 

var við gagnaöflun í leit að svörum við rannsóknarspurningunum.  Í þriðja lagi er svo 

fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, val á þátttakendum og lýsingu á þeim. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknar var að skoða stöðu kvenna á Austurlandi með tilliti til 

stóriðjuframkvæmdanna. Spurningin var hvort og þá hvernig álver hefur haft áhrif á 

atvinnutækifæri þeirra og viðhorf þeirra til búsetu á svæðinu, þar sem til dæmis er spurt um 

ýmsa þjónustuþætti og huglæga upplifun af því að búa á smástöðum á Austurlandi. 

Ástæðurnar að baki þeirri áherslu var sú staðreynd að frá því um 1990 hafði konum fækkað 

sérstaklega sem og ungum börnum þannig að kynjahalli var í mannfjöldapíramída 

Austurlands fyrir stórframkvæmdatímabilið sem gekk útá að reisa stærstu stíflu á Íslandi 

og byggja risavaxið álver. Hvoru tveggja framkvæmdir með störf sem að líkindum höfða 

mest til og henta best karlmönnum. Erfitt er að koma auga á samþættingu kynjasjónarmiða 

í þessu samhengi og því er mjög mikilvægt að kyngreina áhrif slíkra framkvæmda, 

sérstaklega þá þætti sem snúa að daglegu lífi og störfum þeirra kvenna sem áhrifin beinast 

að. Meta þarf hvort slíkar framkvæmdir skili sér í fólksfjölgun af því tagi sem leiðréttir 

mannfjöldapíramídann og skilar svæðinu og íbúum þess blómlegri framtíð.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær; annars vegar: 

  

Hverju hefur álver á Austurlandi breytt fyrir konur sem þar búa? 

 

og hins vegar: 

 

Hvert er  viðhorf austfirskra kvenna til búsetu á svæðinu m.t.t. ýmissa þátta í 

nærumhverfinu?  (Hvernig er að búa á Austurlandi?) 

 

Í eigindlegum rannsóknum má gera ráð fyrir því að rannsóknarspurning geti teki 

breytingum eftir því sem rannsókninni vindur fram, jafnvel þannig að efni hennar breytist 

eða að spurningin þrengist (Creswell, 2007).  Í rannsókninni var stuðst við hálf opinn (e. 
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semi structured) viðtalsvísi þannig að notast var við sömu beinagrindina en í hverju viðtali 

var samtalinu leyft að flæða nokkuð frjálslega innan rammans til fanga sem best það sem 

hver og ein kona lagði til með sinni upplifun og reynslu. Rannsóknarspurningarnar voru 

óbreyttar í gegnum allt ferlið en þær spurningar sem notaðar voru til að leita svara við þeim 

vógu misþungt eftir því hver viðmælandinn var og hvað hann hafði helst til málanna að 

leggja. 

 

4.2 Gagnaöflun 

Í þessari rannsókn var gagnaöflun þríþætt; í fyrsta lagi voru tekin einstaklingsviðtöl við 

sjö konur á Austurlandi, í öðru lagi var settur saman rýnihópur sem í voru sjö konur af 

Austurlandi og í þriðja lagi voru greind 20 viðtöl við konur á Austurlandi sem tekin höfðu 

verið af rannsóknarhópi við Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) 

sem sá um svokallað vöktunarverkefni vegna stóriðjuframkvæmdanna. Í rannsókninni var 

aðaláherslan á að afla nýrra gagna með viðtölum og rýnihópaviðtali í hefð eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Viðtölin frá RHA komu til sögunnar á seinni stigi rannsóknarinnar og 

voru ætluð til að nálgast áreiðanleika en í eigindlegum rannsóknum er margprófun (e. 

triangulation) leið til að auka trúverðugleika og traustleika rannsóknar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Í margprófun felst að gögnum er safnað frá ólíkum aðilum, með 

ólíkum aðferðum og þannig er hægt að skoða samleitni gagnanna og byggja upp 

rökstuðning niðurstaðna (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

 

Skilyrði fyrir þátttöku í viðtölunum sjö og rýnihópi var búseta á Austurlandi en vegna 

vegalengda var einblínt á miðsvæði Austurlands og komu allir þátttakendur frá 

Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði. Þátttakendur voru bæði konur sem búið hafa lengi á 

Austurlandi og gátu gefið góðar upplýsingar um upplifun sína af samfélagsbreytingum og 

einnig konur sem búið hafa skemur á Austurlandi. Konurnar voru á breiðu aldursbili, frá 

tæplega þrítugu til rúmlega sextugs. 

 

Rannsóknin var framkvæmd með því að rannsakandi hafði í fyrstu samband við 

þátttakendur og óskaði eftir þátttöku þeirra. Einnig hafði rannsakandi samband við 

þátttakendur sem bent var á af öðrum þátttakendum en tveir höfðu samband af fyrra bragði 

varðandi þátttöku í einstaklingsviðtölum. Í rýnihópinn var óskað eftir þátttakendum 

gegnum póstlista félaga í félagaskrá Tengslanets austfirskra kvenna (TAK) sem telur um 
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100 konur (Tengslanet austfirskra kvenna, e.d.), bæði var óskað eftir viðmælendum úr hópi 

þeirra sem fengu tölvupóstinn sem og óskað eftir ábendingum um konur sem gætu viljað 

taka þátt.   

4.2.1 Viðtöl 

Meðal helstu rannsóknaraðferða innan eigindlegrar rannsóknarhefðar eru viðtöl sem 

miða að því að fá fram sjónarhorn, skoðanir og afstöðu viðmælandans og þátttökuathuganir 

þar sem farið er á vettvang og fylgst er með því sem fram fer í aðstæðunum og stundum 

einnig virk þátttaka rannskandans (Esterberg,  2002; Taylor og Bogdan, 1998). Þar sem 

óskað var eftir að fá vitneskju um viðhorf austfirskra kvenna til búsetu á svæðinu og 

stóriðjuframkvæmdanna með þeirra eigin orðum og fanga þannig viðhorf og upplifun 

þeirra voru notuð hálf stöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews). Slík viðtöl henta 

rannsókn sem þessari vel þar sem ákveðið fyrirbæri er til rannsóknar en fyrirfram er gefið 

hvaða hliðar fyrirbærisins skal að varpað ljósi á með rannsókninni.   

Sjö austfirskar konur tóku þátt  í viðtölum sem voru tekin upp og síðan afrituð 

nákvæmlega. Valið var til þátttöku í viðtölin og rýnihópinn bæði skilyrt
2
 og með 

snjóboltaaðferð
3
. Allar konurnar sem beðnir voru um þátttöku í viðtölum samþykktu að 

vera með.  

Stuðst var við hálf opinn (semi stuctured) viðtalsvísi (Esterberg, 2002) þegar viðtölin 

voru tekin og var viðtalsvísirinn aðlagaður að rýnihópnum og notast við sömu 

beinagrindina þar (sjá viðauka A. Viðtalsvísir) en í hverju viðtali var samtalinu leyft að 

flæða nokkuð frjálslega innan rammans til fanga sem best það sem hver og ein kona lagði 

til með sinni upplifun og reynslu.   

4.2.2 Rýnihópur 

Settur var saman rýnihópur þar sem sjö konur komu saman og ræddu þær spurningar 

sem rannsakandi varpaði fram. Tvær tilraunir þurfti til að koma saman nægilegum fjölda 

kvenna í rýnihóp en í hópinn mættu sjö konur og úr varð gagnlegur fundur.  Hópurinn varð 

                                                 

 

 

 

2
 Skilyrt val táknar að valið er eftir ákveðnum skilyrðum, hér sérstaklega til að reyna að 

fá ólíka einstaklinga í viðtöl. 
3
 Snjóboltaaðferð sem felur í sér að þátttakandi bendir á annan þátttakanda sem gæti 

gefið aðar upplýsingar eða nýja sýn og svo koll af kolli. 
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til eins fram hefur komið gegnum Tengslanet austfirskra kvenna þannig að send var út 

auglýsing sem sagði frá rannsókninni og með fylgdi boð um að mæta í rýnihóp tiltekinn 

dag á tilteknum tíma.  Hópviðtalið fór fram eftir að 5 einstaklingsviðtöl höfðu verið tekin 

og viðtalsvísirinn hafði þróast með þeim.  

 

Að ýmsu er að huga þegar tekið er viðtal við stóran hóp viðmælenda á sama tíma s.s. að 

fylgja eftir þeim spurningum sem leitað er svara við og gæta þess að allir fái sama tækifæri 

til að tjá sig.  Ennfremur er mikilvægt að huga að valdajafnvægi í slíkum hópi og að 

þátttakendur ,,ritskoði“ ekki eigin orð af ótta við að styggja aðra í hópnum (Esterberg, 

2002). Því eru hópviðtöl best viðeigandi þegar ekki er skyggnst djúpt í einkalíf þátttakenda 

og ákveðin sameiginleg þemu eru til skoðunar (Taylor og Bogdan, 1998). Sumir femínískir 

fræðimenn (Montell, 1999; Kamberelis og Dimitriadis, 2005) halda því fram að með 

rýnihópum sé meira valdajafnvægi rannsakanda og þátttakanda og með því að gera konum 

kleift að ræða um sín málefni við aðrar konur eflist (e. empowerment) þær. 

 

Kostir rýnihópa felast m.a. í að mikið magn upplýsinga safnast á einum stað á styttri 

tíma en hægt væri að safna með einstaklingsviðtölum auk þess sem skoðanaskipti skapa oft 

nýja sýn á viðfangsefnið sem annars hefði ekki komið fram. Gallarnir eru þeir að 

aðstæðurnar eru stýrðar, þátttakendur þekkjast ekki og samskiptin geta verið stirð (a.m.k. 

til að byrja með) og þátttakendur geta haft áhrif á hvern annan (Esterberg, 2002).   

Öll viðhorf sem fram koma í rýnihópi eru jöfn, ekkert viðhorf er réttara en annað eða 

skoðanir eins mikilvægari en skoðanir annars og áhersla er lögð á réttmæti gagnanna og 

það að rannsakandinn hafi sem minnst áhrif með nærveru sinni á það hvernig þátttakandinn 

lýsir reynslu sinni og viðhorfum.  

4.2.3 Viðtöl frá Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) 

Afrit af viðtölum úr vöktunarverkefni RHA, tekin á árunum 2004, 2007 og 2009 við 

ýmsa aðila á Austurlandi, voru fengin með aðstoð leiðbeinanda. Þessi viðtöl voru alls 576 

blaðsíður en eftir að búið var að tína úr viðtöl við konur voru viðtalsafritin 290 blaðsíður. 

 

Í þessum viðtölum sem rannsakandi fékk til greiningar frá RHA var markvisst leitað 

eftir umfjöllun um álver og konur og svo umfjöllun um framtíðarsýn fyrir Austurland. Auk 

þess var lesið yfir viðtölin með þau þemu til hliðsjónar sem fram komu í viðtölum 

rannsakanda við konur á Austurlandi til að spegla niðurstöður og kanna samsvörun eða 
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mismun sem verið gæti í orðræðu kvennanna. Ekkert kom fram sem tengja mátti við 

framtíðarsýn og takmarkað var að finna um álver og konur. Því voru viðtölin frá RHA 

mestmegnis viðbót og stuðningur við þau gögn sem rannsakandi hafði áður aflað með 

viðtölum og rýnihópi enda mikill samhljómur þar. Sérstaklega var áhugavert hve lík 

viðhorf komu fram hjá viðmælendum RHA og viðmælendum rannsakanda hvað varðaði 

umfjöllun um togstreitu eða ríg innan Austurlands og mikilvægi lágvöruverðsverslunar 

fyrir svæðið. 

 

4.3 Framkvæmd 

Vinna hófst við rannsóknina um miðjan febrúar 2009 með gerð rannsóknaráætlunar og 

söfnun og lestri ýmissa gagna svo sem rannsóknarskýrslum sem gefnar hafa verið út í 

tengslum við stóriðjuframkvæmdirnar. 

Viðtöl voru tekin á tímabilinu frá 26.mars til 30.júní 2009, þau voru tekin upp og afrituð 

jafnóðum orðrétt. Hvert viðtal var á bilinu frá 20-50 mínútur og viðtal við rýnihóp var 

tæpar tvær klukkustundir. Viðtölin voru tekin á heimilum og vinnustöðum þátttakenda auk 

þess sem eitt viðtal og rýnihópaviðtalið fóru fram í vinnuaðstöðu rannsakanda sem þá var í 

Vísindagarðinum á Egilsstöðum. Frumgreining á viðtölum hófst strax við afritun og 

áframhaldandi greining fór fram í júní og júlí 2009. Samhliða var skrifuð skýrsla um fyrstu 

niðurstöður og var henni skilað til Tengslanets austfirskra kvenna í lok júlí 2009.  Alls 

voru viðtalsgögn um 6,5 klukkustundir af hljóðrituðu efni og afrituð viðtöl með 

athugasemdum tæplega 200 blaðsíður.  Unnið var við rannsóknina með hléum á árinu 2010 

og lokavinna fór fram á árinu 2011.  Þá voru öll gögn lesin yfir aftur, viðtöl rannsakanda 

borðin saman við viðtölin sem tekin voru af RHA og niðurstöður mátaðar við fyrri 

rannsóknir og skrif sem tengdust rannsóknarefninu. Viðtöl frá RHA voru greind á 

tímabilinu frá apríl til ágúst 2011 með aðstoð tölvuforritsins Atlas sem er hannað fyrir 

eigindlega gagnagreiningu.  Vinnu við þessa rannsókn lauk endanlega í september 2011. 

 

4.4 Úrvinnsla, túlkun og greining gagna 

Frumgreining gagna hófst strax við afritun viðtala; bæði einstaklings og rýnihóps þar 

sem athugasemdir og hugmyndir rannsakanda voru færðar inn í viðtalstextann í sérstökum 

athugasemdum rannsakanda (AR) inni í gögnunum. Greining á fyrsta stigi fór fram með  



50 

svokallaðri opinni kóðun en með því er átt við að dregnir eru út ákveðnir flokkar sem 

virðast áhugaverðir og þeir kannaðir frekar.   

 

Með eigindlegri aðferð eru gögnin marglesin yfir í leit að sameiginlegum þemum, 

ólíkum viðhorfum og öðrum vísbendingum sem fram koma. Við hvern yfirlestur fjölgaði 

athugasemdum rannsakanda og þær urðu kerfisbundnari.  Greiningarvinna á lokastigi, eftir 

að gagnasöfnun var lokið, var unnin í tölvu og ,,klippt og límt” milli skjala.  Gögnin 

voru,,kóðuð” þannig að ákveðin þemu voru greind og þeim gefið nafn og kóðunarnúmer  

(sjá viðauka B). Hvert viðtal var lesið yfir nákvæmlega og lýsandi tilvitnanir fyrir ákveðin 

þemu voru færð yfir á greiningarblað (sjá viðauka C).  Þannig var safnað saman á einum 

stað og undir ákveðnum þemum því sem fram kom í viðtölunum og þannig fékkst heildræn 

sýn á gögnin og það sem þau höfðu að segja. 

Sum þemun voru margþætt og var þeim þá skipt upp í yfirþema og undirþemu.  Þegar 

leið á greiningarvinnuna voru þemunum gefin ný og víðtækari heiti og þeim þjappað meira 

saman þannig að undir hverju þema rúmuðust í raun fleiri sem var steypt saman í eitt 

margþætt þema. Þemun voru síðan tekin saman í stuttum texta í skjölum sem voru kölluð 

minnisblöð (sjá viðauka D).  Það kom fram mikil einsleitni í gögnunum og ákveðin þemu 

birtust skýrt í viðtölunum sem síðan var hægt að vinna með.  Með þessum hætti var 

greiningarvinna á lokastigi skilvirkari og þekking á gögnunum orðin góð. 

 

Markvissri kóðun var beitt á viðtalsgögnin sem komu frá RHA en með markvissri 

kóðun er átt við að  gögnin eru lesin með ákveðin þemu í huga;  staða kvenna og 

framtíðarsýn Austurlands. Niðurstöður greiningar viðtalsgagnanna frá RHA voru lesnar 

saman við niðurstöður viðtalsgagna rannsakanda og heildarmynd niðurstaðna dregin upp út 

frá þeim spurningum sem spurt var í upphafi. Greiningu og túlkun niðurstaðna eru gerð 

skil í niðurstöðukafla og þau sett í samhengi við aðrar rannsóknir og rædd í víðara 

samhengi. Þar sem um skoðanir og viðhorf þátttakenda sem einstaklinga er að ræða má 

ekki alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem rannsóknin leiðir til. Hins vegar gefa þær 

vísbendingar um stöðu mála og þætti sem þyrfti að rannsaka frekar til að hægt sé að ræða 

um yfirfærslugildi fyrir stærri heild einstaklinga. Ólík viðhorf milli viðmælenda voru 

einnig skoðuð og metin og sett í samhengi við aðrar niðurstöður.   
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4.5 Þátttakendur og vettvangur 

Reynt var að halda ákveðinni fjölbreytni í þeim hópi sem tók þátt í viðtölunum.Til 

dæmis var reynt að finna þátttakendur sem höfðu búið mislengi á svæðinu, höfðu alist upp, 

farið og komið aftur, þátttakendur sem komu erlendis frá, þátttakendur sem fluttu á svæðið 

til að taka við ákveðnum stöðum og þátttakendur sem fluttu á svæðið með austfirskum 

maka til að prófa búsetu á svæðinu. Rannsakandi vissi af sumum og óskaði eftir þátttöku 

þeirra en var bent á aðrar vegna þess að viðmælandi taldi þær geta bætt einhverju við eða 

fært fram ólík eða ný viðhorf.  Tiltölulega auðvelt var að fá þátttakendur til samstarfs og 

góður áhugi og vilji kvenna á Austurlandi fyrir því að ræða um viðhorf sín og stöðu.   

Þátttakendur í viðtölunum voru valdir í fyrstu tveimur tilvikunum af rannsakanda, tveir 

buðu sig fram eftir að ég kynnti verkefnið á vorfundi TAK í maí 2009 og tveir voru beðnir 

um þátttöku eftir að aðrir þátttakendur bentu á þá sem viðmælendur. 

4.5.1.1 Staða þátttakenda 

Þar sem auðvelt getur verið að bera kennsl á einstaka þátttakendur vegna þátta svo sem 

menntunar, starfs, aldurs eða fjölskylduhaga, er ekki fjallað um hvern einstakling heldur 

hópinn sem heild. Hins vegar ber að hafa í huga að þátttakendur tala fyrir sig sem 

einstaklinga en ekki heild og ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum á stærri hóp. 

Konurnar voru á aldrinum frá um þrítugt til sextugs, fjórar þeirra bjuggu í Fjarðabyggð og 

hinar 10 á héraði; Egilsstöðum, Fellabæ og sveitum þar í kring. Flestar voru í sambúð með 

börn en tvær þeirra voru einstæðar mæður og tvær voru í sambúð en börnin uppkomin og 

farin að heiman.  Búsetulengd þeirra á svæðinu spannaði allt frá einu ári til rúmlega 50 ára 

æviskeiðs, sex þeirra höfðu búið á svæðinu skemur en 7 ár, það er að segja þær fluttu á 

svæðið á þeim tíma sem framkvæmdaskeið stóriðjunnar var í undibúningi og meðan á því 

stóð.  Þær konur sem tóku þátt í viðtölum og rýnihópi rannsakanda skiptust í tvo hópa hvað 

varðaði ættartengsl, þær sem voru tengdar svæðinu ættarböndum gerðu það á mismunandi 

hátt en sumar voru aldar upp á svæðinu og áttu allt sitt nánasta fólk þar. Menntun 

þátttakenda var fjölbreytt þar sem þrjár þeirra höfðu enga menntun sótt sér að loknum 

grunnskóla að undanskyldum vinnustaðatengdum námskeiðum. Hinar 11 voru 

háskólamenntaðar á sviði uppeldis, félags og tæknivísinda auk viðskiptafræða. Konurnar 

tilheyrðu líklega flestar en alls ekki allar millistétt ef litið er til efnahagslegrar stöðu en 

ekki var spurt um neitt sem tengdist efnahag og því verður að ályta útfrá atvinnustöðu og 

jafnvel líta til fjölskyldustöðu og atvinnu  maka.  



52 

Þátttakendum í viðtölum RHA var ekki lýst að öðru leyti en því hvort um væri að ræða 

karl eða konu og tiltekin var búseta viðmælanda. Alls voru 20 viðtöl við konur í þeirra 

gögnum sem búsettar voru á ýmsum stöðum á Austurlandi, bæði á Fljótsdalshéraði og í 

Fjarðabyggð. Talað var við tvær konur í öll þrjú skiptin og þrjár aðrar í tvö skipti. Hægt var 

að lesa úr gögnunum ýmsar upplýsingar um konurnar. Konurnar sem talað var við voru 

menntaðar á ýmsum sviðum; raun-, heilbrigðis, félags og uppeldissviði en ekki allar voru 

háskólamenntaðar.  Þær voru bæði aðfluttar og innfæddar og á ýmsum aldri, bæði konur 

með ung börn og konur sem voru búnar með það skeið ævinnar og sambúðarstaða þeirra 

var misjöfn.  

Þátttakendur í rannsókninni eru því fjölbreyttur og breiður hópur kvenna sem býr á 

Austurlandi og dregur úr líkum á að sameiginleg þemu verið til fyrir einsleitni hópsins.  
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5 Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar 

endurspegla svör þeirra kvenna sem tóku þátt í viðtals- og rýnihóparannsókn höfundar og 

svör þeirra kvenna sem rætt var við í rannsókn RHA. Niðurstöðurnar eru því félagsleg 

afurð þess tíma og aðstæðna sem rannsóknin spannaði og eru túlkaðar af höfundi 

rannsóknar. Niðurstöðum rannsóknarinnar má skipta í þrjú meginþemu sem síðan fela í sér 

nokkur undirþemu (sjá viðauka C).  

 

Fyrsta þemað er kallað Lífsskilyrðin og lífsgæðin og vísar til þeirra viðhorfa sem komu 

fram og endurspegla sýn og viðhorf kvennanna til búsetu á svæðinu almennt. Þar var spurt 

út í ýmsa þætti í nærsamfélaginu meðal annars verslun og þjónustu, fjölskylduvænleika og 

aðlögun og myndun tengslanets þeirra sem flytja nýjir á svæðið. Undir þessu meginþema 

eru þrjú undirþemu:  

 Fjölskylduvænleiki. 

 Þjónusta sem felur í sér þrjú undirþemu; verslun, heilbrigðisþjónustu og 

menntun 

 Aðlögun og tengslanet sem skiptist í tvö undirþemu; Aðlögun og rígur. 

 

Annað meginþemað er kallað framkvæmdirnar en þar falla undir þau viðhorf sem 

konurnar tjáðu gagnvart því sem snerti byggingu virkjana og álvers. Þar komu fram tvenns 

konar undirþemu: 

 Breytingar á samfélaginu 

 Eigin aðkoma 

Annars vegar er það þema sem snýr að framkvæmdunum og breytingum í samfélaginu en 

konurnar töldu ekki snerta sig beint og voru meira lýsingar á viðhorfum þeirra og því sem 

þeim fannst blasa við. Hins vegar var svo þema sem innihélt þau virðhorf gagnvart 

framkvæmdunum og þeim breytingum sem þeim fylgdu í samfélaginu og  konurnar töldu 

hafa snert sig beint í sínu daglega lífi. 

 

Þriðja þemað er kallað Framtíðarsýn og felur í sér eitt þema: 

 Væntingar 

Þar koma fram óskir, væntingar og hugmyndir þátttakenda til framtíðar svæðisins og þeirra 

eigin framtíð.   
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Hér er á eftir er gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem viðtalsrannsóknin leiddi af sér í 

þeirri röð sem þemum er lýst hér að ofan.  Tilvitnanir í þátttakendur eru valdar með það í 

huga að vera lýsandi fyrir sameiginlega rödd þátttakenda nema þar sem annað er tekið 

fram.  Valið er að vitna oft í þátttakendur þar sem einn megintilgangur rannsóknarinnar var 

að fanga rödd austfirskra kvenna og leyfa henni að heyrast.  

5.1 Lífsskilyrðin og lífsgæðin  

Spurt var út í ýmsa þætti í nærsamfélaginu varðandi þjónustu, almenn lífsgæði, 

fjölskylduvænleika, menntun, atvinnutækifæri, afþreyingu og aðlögun að samfélaginu. Sjá 

dæmi um spurningar og umræðuefni í viðauka A.   

Smæð samfélagsins er þáttur sem mótar mjög lífsskilyrðin á svæðinu. Í smæðinni felast 

bæði kostir og gallar. Fólk finnur fyrir öryggi þar sem nálægðin býður uppá umhverfi sem 

það þekkir en um leið getur nálægðin og kunnugleikinn verið kæfandi. Þessar konur frá 

annars vegar Egilsstöðum og hins vegar Eskifirði lýsa þessum tveimur hliðum mjög vel. 

Annars vegar örygginu: 

,,Ég meina, það læsir enginn húsunum sínum nema vera öfgafull og 

ímyndunarveik. Ég hef aldrei vitað til þess að það væri til lykill af húsinu hjá 

mér. Ég hef aldrei komið að því læstu. Í fyrsta skipti gerðist það jú, núna í 

sumar, það lá við að ég nefbrotnaði, þetta bara þekktist ekki og maður gat líka 

á öllum tíma sólarhringsins náð sér í bíl því maður vissi hvar bíllyklarnir voru 

geymdir. Inni í bílunum að sjálfsögðu ef þeir voru ekki í svissinum.” 

 

Og hins vegar kæfandi nálægðinni: 

,,Ég held að margir hlakki til þess að það fjölgi og þá minnki þetta 

nálægðarsamfélag, það er farið að verða heldur mikið, það er svona þegar þú 

kemst niður fyrir ákveðið mark þá verður nálægðin allt of mikil.” 

 

Nálægðin getur líka verið hindrun svo sem hvað varðar hlutlaus og fagleg vinnubrögð í 

skólamálum eða opinberri stjórnsýslu. Eins og innfædd kona úr Fellabæ segir: 

,,Í sambandi við skólana, þetta er óttalega lítið hérna og smæðin er ekkert 

alltaf góð, það er talað um það að skólinn er svo lítill og það er ekkert alltaf 

gott. Stundum er nálægðin svo mikil að það er erfitt að taka á málum, ...bara 
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eins og á leikskólanum hérna, frænka mín vinnur þar á deildinni hjá stelpunni 

minni og það er mjög erfitt að taka á málum. Það finnst mér erfiðast við þetta 

og alveg eins hefur maður heyrt í barnaskólanum með einelti og svona. Það 

eru allir svo nánir og það er mjög erfitt að taka á svona og mér finnst það 

mjög erfitt, á meðan í Reykjavík var maður meira svona einhver sem enginn 

þekkti“ 

 

Smæðinni fylgja líka efnahagslegir og umhverfisvænir kostir eins og stuttar vegalengdir 

sem sumir kunna vel að meta. Það var engin af konunum sem rannsakandi talaði við sem 

vann á einum stað en bjó á öðrum og aðeins tvær sem höfðu eitt sinn gert það úr hópi 

þeirra sem var í viðtölum RHA. Þeim fannst það ekki fýsilegur kostur að keyra á milli og 

kunnu vel að meta það að hafa flest allt í göngufæri. 

,,En ég verð að segja fyrir sjálfa mig að þá finnst mér einn af stóru, stóru, stóru 

kostunum við það að búa á svona stað úti á landi er að þurfa ekki að ferðast til 

vinnu ég myndi ekki gera þetta en sumum finnst þetta ekkert mál.” 

 

5.1.1 Fjölskylduvænleikinn 

Þetta þema felur í sér endurtekin stef um mikinn fjölskylduvænleika og kosti þess að ala 

upp börn á svæðinu. Konurnar ræða allar um þá kosti sem fylgja því að búa í litlu 

landsbyggðarsamfélagi og telja það vera forréttindi að ala upp börn þar að flestu leyti. Það 

er gott aðgengi að leikskólum og grunnskólarnir eru öflugir að mati kvennana og aðstaðan 

almennt góð. 

,,Já ótrúlega góð. Þau hafa mjög frjálsar hendur hérna og góðan leik- og 

grunnskóla.” 

,,Vegna þess að fólksfæðin og styttri boðleiðir hljóta að vera dýrmætar fyrir 

utan náttúruna og frelsið. Það eru ekki eins miklar ógnir í umhverfinu hér eins 

og eru á höfuðborgarsvæðinu það liggur alveg fyrir. Sveitarfélögin eru held ég 

að gera eins vel og þau geta.”  

 

Hins vegar nefna tvær kvennanna það sem báðar eiga börn sem hafa þurft á sérhæfðri 

þjónustu að halda, að þjónustan við börnin sé langt í frá til fyrirmyndar. Annars vegar var 
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um að ræða þjónustu vegna námsörðugleika í skóla viðkomandi barns og hins vegar 

sérhæfða heilbrigðisþjónustu sem ítrekað þurfti að sækja út fyrir svæðið með tilheyrandi 

kostnaði því Tryggingastofnun Ríkisins borgar ekki nema tvær ferðir á ári nema í 

sérstökum tilfellum.  

En allflestar konurnar voru sammála í því að það væri mun betri kostur að ala upp börn 

á Austurlandi en í Reykjavík og aðeins ein þeirra vildi meina að það væri betra að vera 

með börn í Reykjavík. Kosturinn við að ala upp börn á Austurlandi fólst að stærstum hluta 

í örygginu, rólegheitunum og náttúrunni. En líka í því að þeir sem voru aldir upp á 

Austurlandi vildu veita börnum sínum svipað uppeldi og þeir fengu sjálfir. Kona af Héraði 

sem flutti suður og austur aftur: 

,,Krakkinn var orðinn þetta stór að það var ekki hægt að hleypa honum út í 

garð af því það var svo mikið af bílum og mér fannst ég rosalega föst í þessu, 

umhverfinu, bílunum og röðunum“ 

 

Það togaði líka í hana að geta veitt barninu svipað uppeldi og hún sjálf fékk. Hún kunni að 

meta það frelsi og áhyggjuleysi sem  einkenndi æskuminningar hennar og hún taldi að slíkt 

væri erfitt að veita barni í Reykjavík. Maðurinn hennar var ekki sammála henni um að 

Reykjvík væri slæmur staður til að alast upp á og engin þeirra kvenna sem tóku þátt í 

viðtölunum og höfðu alist upp þar töldu að svo væri. 

,,Mér finnst þetta mikill munur, auðvitað togar í að ég fékk þetta uppeldi og ég 

vil að börnin mín upplifi það en maðurinn minn sem er alinn upp í Reykjavík, 

honum finnst vanta möguleikana sem hann hafði sem ég náttúrulega upplifði 

ekki og þess vegna finnst mér það bara ekki vanta“ 

 

Orðræðan um öryggið sem snýr að börnunum felst að líkindum að stærstum hluta í því að 

nálægðin er mikil og kunnugleikinn er ráðandi í samfélaginu. Flestir vita hver á hvaða börn 

og hvar fólk á heima ef til dæmis kemur upp sú staða að barn hafi stungið af eftir skóla 

með vinunum. Kona sem er aðflutt úr Reykjavík sagði: 

,,Ég man bara fyrst þegar [nafn] í íþróttahúsinu kom til mín og sagði 

strákurinn þinn gleymdi þessu hér og ég bara: ‚hvernig veit hann hver 

strákurinn minn er?„ og svo næst bara ,„vá þetta er æðislegt!„. Ég hafði ekki 

upplifað þetta“ 
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Ekki er hægt að leggja mat á eða draga í efa réttmæti skoðana kvennanna á því að það sé 

öruggara og betra að ala upp börn á Austurlandi en á höfuðborgarsvæðinu og sitt mun 

hverjum sýnast í því efni ef hugur fólks í þeim efnum væri kannaður.  Hins vegar virðist 

þessi skoðun vera ráðandi meðal þeirra austfirsku kvenna sem tóku þátt í rannsókninni. Ef 

til vill er ástæða er til að kanna þetta frekar þar sem frekar óljóst er hvað það er 

nákvæmlega sem gæðin felast í annað en nálægðin og frelsið. Það er ekki endilega 

staðreynd að börn á landsbyggðinni séu frjálsari eða undir minna eftirliti en börn á 

höfuðborgarsvæðinu. Ef til vill er það mýta og ef ekki eru þá foreldrar á landsbyggðinni 

kærulausari og láta þeir frekar börnin ganga sjálfala um plássin? En kannski er eitthvað til í 

því orðatiltæki sem segir að allt þorpið taki þátt í uppeldi barns. 

,,Mig langaði alltaf aðeins að fara aftur suður en svo þegar maður var kominn 

með krakka á þeim aldri sem þau voru farin að fara út að leika sér  þá fór 

maður að læra að meta það hvað það var ofboðslega dýrmætt að búa samt í 

þetta stóru sveitarfélagi en að vera öruggur með krakkana. Hafa berjamóinn 

hinu megin við girðinguna og lækinn og allt var þetta öruggt og allir í götunni 

pössuðu börnin mín.  

Þetta var eiginlega bara, þú‟st ég þurfti eiginlega ekkert að hafa fyrir þessu. 

Svo kynntist maður öllum krökkunum, þau alast upp saman, byrja á leikskóla 

tveggja ára, fara í sama bekk  og þetta er svo dýrmætt finnst mér því ég hef 

ekki þessar rætur. Mér finnst þetta svo dýrmætt fyrir börnin mín að hafa, að 

geta sagt ,heim‟ og þekkja alla heima, geta farið hingað austur og bankað upp 

á og fengið að vera hjá einhverjum sem hann ólst upp með í rauninni. […] 

maður lærði að meta þetta umhverfi hér sem fjársjóð.” 

 

Þetta sem kemur fram í tilvitnuninni hér að ofan er falleg mynd af börnum sem falla í 

hópinn með jafnöldrum sínum og mynda sterkar rætur í samfélaginu. Þessi kona sem 

vitnað er í var þátttakandi í rýnihópnum þar sem sjö konur hittust. Hinar konurnar í 

hópnum tóku undir þessa lýsingu og þær drógu fram mikilvægi þess að falla í hópinn. Í 

framhaldi af því beindist umræðan að þeim börnum sem ekki falla í hópinn. Börnum sem 

þurfa sérþjónustu og sérstakan stuðning. Það þarf líklega að kanna betur viðhorf annarra 

foreldra sem eiga börn með sérþarfir en báðar þær konur sem sögðust eiga börn með 

sérstakar þarfir voru óánægðar með þá þjónustu eða skort á þjónustu sem þær mættu. Ekki 

er hægt að alhæfa eða yfirfæra reynslu tveggja mæðra yfir á stærri heild en ekki er ólíklegt 



58 

að eitthvað skorti á þjónustu við börn með sérþarfir í litlu samfélagi sem býr ekki við alla 

hugsanlega sérfræðiþjónustu þó svo þurfi ekki endilega að vera raunin.  

5.1.2 Þjónusta 

Í viðtölum og rýnihópi var rætt um ýmis konar þætti í þjónustu við íbúa samfélagsins sem 

hinn almenni íbúi nýtir sér bæði dags daglega og tilfallandi. Hér var einnig rætt um 

framboð á afþreyingu og tómstundum sem flestar töldu nægt og meira en þær væru að 

sækjast eftir. Sú þjónusta sem konurnar ræddu helst um var annars vegar almenn 

verslunarstarfssemi og hins vegar heilbrigðisþjónusta. Viðhorf gagnvart menntun og 

skólamálum er einnig felld hér undir þennan þátt. 

 

5.1.2.1 Verslun 

Þegar spurt var um viðhorf til almennrar dagvöruverslunar komu fram mjög áhugaverð 

svör. Þær konur sem hafa lengi haft tengsl við Austurland skipta sögu verslunar í tímatalið 

,,fyrir Bónus“ og ,,eftir Bónus“. En fram að því að Bónus opnaði lágvöruverslun á 

Egilsstöðum var dýrt að kaupa almenna dagvöru og algengt að fólk færi í mánaðarlegar 

verslunarferðir á Akureyri og nýtti jafnvel ferðir sínar til höfuðborgarinnar til að versla 

ódýrari matvöru í Bónusverslununum.  

Í viðtölum RHA sem tekin voru árið 2004 var Bónus búðin nýkomin í Egilsstaði og þær 

konur sem talað var við þá töluðu allar um hve miklu máli þessi búð skipti fyrir þær og 

rekstur heimilis þeirra. Það voru bæði konur af Héraði og fjörðunum sem lýstu þessari 

ánægju. 

,,Ég held að Bónus sé það besta sem komið gæti fyrir héraðið, ég meina fólk 

hefur aldrei verslað á þessu verði. Þetta er bara kaupfélagsverð [sem er] búið 

að vera þar til núna.” 

 

En tilkoma Bónusverslunar í Egilsstaði var ekki öllum gleðiefni og töldu sumir að hún 

hefði drepið þá verslun sem verið hafði á minni þéttbýlisstöðunum því allir fóru í Bónus. 

En slík viðhorf voru í mjög miklum minnihluta. Fólk vissi vel af afleiðingum þess að fá 

lágvöruverðsverslun á svæðið miðað við það sem kom fram í viðtölunum. Þegar 

jarðgöngin opnuðu milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar voru dagar verslunar á 

Stöðvarfirði taldir. 
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,,Menn fara yfir á Reyðarfjörð eða Egilsstaði þar sem eru Bónus og Krónan og 

í staðinn vitum við að við erum að drepa verslun hér. En það horfa allir á 

peningana þú skilur það líka. Og svona minni verslanir þetta stendur ekki 

undir sér.” 

 

Það er óneitanlega sérstakt hve mikil þáttaskil tilkoma lágvöruverðsverslunar hafði á 

daglegt líf kvenna á Austurlandi og ekki aðeins í heimabyggð heldur var nú hægt að njóta 

þess betur að bregða sér að heiman. Titill þessarar ritgerðar var valinn úr eftirfarandi 

tilvitnun því í henni kemur fram áhugaverð hlið á því sem fylgdi komu 

lágvöruverðsverslunar. Það var ekki bara fjárhagur heimilisins heldur líka frítími 

fjölskyldunnar fjarri heimilinu sem breyttist við að fá lágvöruverðsverslun. 

,,Mér finnst ... hafa lagast hér eftir að Bónus kom að kaupa inn til heimilisins. 

Því nú þegar maður fer til Akureyrar eða Reykjavíkur þá getur maður bara 

verið að ,,tjilla“ þar í staðinn fyrir að eyða einhverjum klukkutímum í að fara í 

Bónus og kaupa fyrir næstu mánuði“ 

 

Í Fjarðarbyggð er einnig lágvöruverðsverslunin Krónan og þær konur sem bjuggu á 

Eskifirði sögðust versla þar undantekningarlaust, nema ef vantaði mjólkurpott eða annað 

álíka smávægilegt. Ekki var talað við neina konu frá Norðfirði svo ekki er hægt að segja til 

um hvort það sama eigi við þar; að Norðfirðingar séu að keyra yfir Oddskarðið og 

Hólmahálsinn til að kaupa inn fyrir heimilið í Krónunni á Reyðarfirði. Á milli staðanna eru 

38 km eða 6 km styttra en á milli Reyðarfjarðar og Stöðvarfjarðar þar sem verslun lagðist 

nær alveg af þegar Stöðfirðingar fóru að versla við Bónus og Krónuna. Það er samt eflaust 

hæpið að slíkt muni eiga sér stað meðan Norðfjarðarvegur liggur um Oddskarð. 

Það að fá Krónuna líka á Austurland og staðsetning hennar á Reyðarfirði gladdi mjög 

sumar konurnar af fjörðunum sem fannst ekki gott að þurfa að sækja Bónus á Egilsstöðum. 

,,Jú, jú það er alltaf einhver sem fer upp á Hérað, en ég fer ekki. Mér dugar að 

versla hér á mínum heimastað, ég bara styrki ekki Héraðsmenn. Allavega hafa 

orðið þannig breytingar hér. Hérna einu sinni þurfti maður svolítið mikið að 

sækja upp í Hérað því að það voru eiginlega allar verslanir dottnar útaf 

hérna.” 
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Almennt voru konurnar mjög ánægðar með þá verslun sem í boði er á svæðinu hvað 

varðaði daglega matvöru en þær sáu sóknarfæri í aukinni verslun fyrir þá sem vilja selja 

sérvöru s.s. heilsuvörur, handavinnu, ódýran og góðan fatnað á krakka, fiskbúð og gott 

bakarí. Ein konan sem kom upprunalega úr Reykjavík orðaði þessar óskir á vegu sem var 

nokkuð lýsandi fyrir það sem kom fram hjá öðrum viðmælendum. 

,,Það væri bara tvennt sem ég saknaði í sambandi við verslanir. Það var  svona 

eins og barnafatadeildin í Hagkaup þar sem hægt var að fá smekkleg barnaföt 

á góðu verði og svo sakna ég fiskbúðar óskaplega mikið …og gott bakarí. Að 

öðru leyti þarf ég ekki alla þessa þjónustu og verslun nema bara 

matvöruþjónustu og hérna það hentar mér fínt, það eru ekki meiri kröfur að því 

leyti hjá mér.” 

 

5.1.2.2 Heilbrigðisþjónusta 

Konurnar í rannsókninni voru flestar sammála um að heilbrigðisþjónustan á svæðinu væri 

ekki viðunandi fyrir alla þá sem þurfa á henni að halda. Meðan á framkvæmdunum stóð 

töldu sumar þeirra að um tímabundið ástand væri að ræða en það virðist enn vera erfitt að 

fá tíma því þjónustan þandist ekki út í takt við íbúafjöldann.  

,,Þegar samfélagið er að stækka svona, […] er náttúrlega eitt sem fylgdi ekki á 

eftir og hefur verið rætt og það er að eins og sjúkrahúsið og 

heilbrigðisþjónustan hafa ekki fengið aukið fjármagn og fyrir vikið eru þeir að 

dröslast með skuldahala.” 

 

Umræðan um sjúkrahúsið sem er staðsett í Neskaupstað hefur lengi verið bitbein manna 

og/eða bæjarfélaga í millum á Austurlandi og eru margir mjög ósáttir við staðsetninguna. 

Sú útskýring sem gefin er fyrir staðsetningunni (í umræðu viðmælenda í rannsókininni og 

rannsakandi hefur einnig fengið að heyra í samtölum við heimamenn) er sögð vera vegna 

nálægðar Norðfjarðar (Neskaupstaður er bærinn í Norðfirði og það eru bæði heitin notuð á 

Austurlandi) við fiskimiðin. Auk þess var bærinn sá fjölmennasti á svæðinu og hafði 

þannig mesta vigt þegar kom að því að velja fjórðungssjúkrahúsinu stað.  Þeir sem búa á 

Neskaupstað eru auðvitað sáttir við það og ríghalda í það sem þeir hafa þó aðrir andmæli.  
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,,Ef menn t.d. tækju sig til og flyttu spítalann og framhaldsskólann á 

Reyðarfjörð þá myndu menn gjörbreyta öllum hlutföllum á Austurlandi. Á 

meðan menn ríghalda í fjórðungssjúkrahús á Neskaupstað þá hefur [verið] að 

byggjast upp fyrst bara heilsugæslustöð en nú er komið sjúkrahús á 

Egilsstöðum. Staðir eins og Egilsstaðir hafa tilhneigingu til að vaxa bara að 

sjálfu sér.” 

 

Gagnrýni kvennana er skiljanleg flestum þeim sem hafa ekið um Norðfjarðarveg og 

gegnum göngin í Oddskarði. Það er ekki erfitt að ímynda sér að þrátt fyrir stórfenglegt 

útsýnið sem blasir við þegar farið er niður Eskifjarðarmegin að ekki sé fegurðin efst í huga 

þeirra sem fara þar yfir í myrkri, hálku og skafrenningi.  Vegurinn liggur í yfir 600 metra 

hæð og göngin eru einbreið. Ekki er langt síðan fæðandi kona festi bíl sinn um hávetur í 

skarðinu og komst ekki yfir. Konurnar sem talað var við bæði af rannsakanda og RHA 

voru ekki sáttar við fyrirkomulagið og þótti öllum staðsetningin á fjórðungssjúkrahúsinu 

afleit. 

,,Hins vegar má kannski segja að maður skilur ekki alveg í upphafi hvers vegna 

þetta sjúkrahús var sett á Norðfjörð en ekki á Reyðarfjörð sem er frekar 

miðsvæðis og núna myndi maður segja Egilsstaði. En það er annað mál.” 

 

Heilbrigðisþjónusta sem snýr sérstaklega að konum þykir ekki góð og mikilvægt er að 

velta upp þeirri spurningu af hverju konur á Austurlandi sætta sig við það fyrirkomulag 

sem er við lýði. Þjónusta eins og mæðravernd er ekki öll á einum stað og til að mynda lýsti 

ein konan í rýnihópnum meðgöngu þannig hún hefði fengið mæðraskoðun á Egilsstöðum, 

sónar á Seyðisfirði og myndi svo fæða á Norðfirði. Í dag er sónartæki á Egilsstöðum. 

,,Sko – ef við tökum bara hluti eins heilbrigðismál til dæmis þá erum við 

[...]með þetta Fjórðungssjúkrahús og þar eru [...] alltaf alls konar 

sérfræðingar uppá það að gera sko...þeir koma alltaf reglulega....en það er 

samt aldrei hægt að treysta almennilega á það.” 

,,Til dæmis..þegar [barn] fæddist þá fengum við að vita það bara mánuði fyrr 

að hann gæti fæðst þarna, það var fyrirséð að það yrði keisari og það var ekki 

fyrirséð hvort það yrði sko svæfingarlæknir, skurðlæknir og æi skilurðu...þessu 

er alltaf reddað bara svona kortér í.” 



62 

Konur sem eru í áhættuhópi fara margar hverjar suður og ein lýsir sinni reynslu sem er 

einnig svipuð reynslu tveggja annarra: 

,,Að vera kona, ófrísk í áhættuhóp og þurfa að fara alltaf í burtu það var 

náttúrulega á þeim tíma og já er enn. Mér finnst þetta bara mannréttindabrot 

og þó að það þurfi [bara] að fara yfir á Norðfjörð. Mér finnst þetta bara ekki 

hægt og við eins og konur, bara þegjum og tökum því sem [að] okkur er rétt 

eða eitthvað.  [...] Ég átti þarna þrjú börn á fjórum árum og ég þurfti að fara 

suður og allavega til þess að eiga þessi börn og þurfti að vera kannski með tvö 

í eftirdragi eða þetta var bara skelfilegur tími þegar maður hugsar til baka“ 

 

Þetta sem viðmælandinn lýsir, ,,að þegja og taka því bara“ hefur áður komið fram í 

rannsóknum meðal íslenskra kvenna og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (1997) lýsir þessu 

hugarfari í rannsókn  meðal fiskverkakvenna. Hún heimfærir það upp á íslenska þjóðarsál 

og segir að það að kvarta eða gera kröfur um þjónustu hins opinbera jafngildi því í þeirra 

huga og að gera lítið úr sjálfum sér.  Það er ljótt að kvarta því slíkt ber í för með sér merki 

um ódugnað og  ,,hlutirnir verði ekki betri þótt talað sé um þá.“  Á meðan svo er þurfa 

stjórnvöld ekki að leggja sig fram við að þróa svo kallað velferðarkerfi (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 1997). 

 

En velferðar og heilbrigðisþjónusta sem er stopul eða ófullkomin er eitthvað sem fólk á 

Austurlandi hefur þurft að sætta sig við. Til að mynda var það nefnt að ekki var alltaf til 

taks svæfingalæknir sem gat gefið mænurótardeyfingar og flestir sérfræðingar koma í 

stuttar dvalir og þess vegna er ekki hægt að ganga að þeim sem vísum þegar fólk þarf á 

þjónustunni að halda. Þar kemur einnig upp áhugaverð umræða um val þeirra sem þurfa á 

sérfræðiþjónustu lækna að halda. Á höfuðborgarsvæðinu og að sumu leyti á Akureyri getur 

fólk valið sér sérfræðing sem því líkar við og nær góðum tengslum við. Það eru oft þeir 

sömu sem eru að koma reglulega austur og ef einhverjum líkar ekki sá sérfræðingur eða 

vill fá annað álit, þá þarf hann að kosta sig suður eða norður til að hitta annan sérfræðing. 

Það eru greiddar tvær ferðir á ári af Tryggingastofnun vegna læknaheimsókna nema í 

undantekningatilvikum vegna mjög alvarlegra sjúkdóma. Af þessum sökum er hægt að 

halda því fram að fólk á landsbyggðinni búi ekki við sama val og vald yfir þeirri þjónustu 

sem það vill eða þarf að nota. 



63 

En það er ekki allt slæmt við heilbrigðisþjónustuna og þar eru kostir sem spretta úr 

nálægðinni og fámenninu. Í rýnihópnum kom fram ánægja með eftirfylgni, skráningu og 

umhyggjusemi læknanna sem þekkja sjúklinga sína og sögu þeirra vel. 

,,Í sambandi við heilbrigðisþjónustuna að þá finnst mér rosalega dýrmætt að 

maður minn er búinn að vera soldið veikur og mér finnst eftirfylgnin hér hjá 

læknunum til fyrirmyndar, þeir skrá allt, þetta er maður að sjá að vantar í 

Reykjavík. Fólk er að þvælast milli heilbrigðisstofnana og hefur enga sögu og 

læknarnir þurfa alltaf að vera að byrja á því að finna söguna aftur. Þetta er 

eitthvað sem mér finnst vera mikið til fyrir myndar, þetta kerfi hérna” 

… 

,,Þetta er bara hin fræga Egilsstaðaskráning.  Þetta er einmitt þessi nálægð því 

ég lenti einmitt í því í nokkur ár að vera alltaf með móður mína bráðveika í 

bráðamóttöku [í Reykjavík] og það var alltaf byrjað: „hvað heitir þú?‟ og 

„hvenær ert þú fædd?‟ „hvað hefur þú eignast mörg börn?‟ og manneskjan 

áttræð þurfti að byrja á þessu aftur og aftur og aftur. Í staðinn var fylgst með 

gamla manninum hér og það er bara: „[nafn] minn ertu nú eitthvað slappur?‟ 

eða sko það þurfti ekki að spyrja hann neitt hvað hann hefði átt mörg börn” 

 

Það kemur fram að konurnar telja að það sé mun mannlegri heilbrigðisþjónusta í 

smæðinni á Austurlandi en í fjöldanum í Reykjavík og konurnar í rýnihópnum voru allar 

sammála um að það færi líklega mun betur um gamla fólkið sitt í þrengslunum á 

Austurlandi þar sem aðstaðan var kannski ekki til fyrirmyndar en í Reykjavík þar sem 

starfsfólkið talaði jafnvel ekki íslensku. Þannig væri þjónustustigið á vissan hátt hærra um 

leið og það væri óviðunandi á öðru sviði.  

 

5.1.2.3 Menntun 

Framboð á sí- og endurmenntunarmöguleikum á Austurlandi hefur aukist og konurnar eru 

flestar sammála um að það sé nokkuð auðvelt að sækja sér menntun á framhalds- og 

háskólastigi á Austurlandi. Þó nefna þær konur sem hafa farið í fjarnám að það skipti máli 

við hvaða skóla og hvaða deild námið er stundað varðandi fjarnám. Sums staðar er því lítið 

sinnt eða lagðar hindranir í veg fjarnema á einhvern hátt. Kona sem er búsett á Egilsstöðum 

segir frá því að af því að svæðið sé kannski álitið eitt svæði af hálfu skólans sem býður 
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uppá fjarnámi þá gleymist þeir veggir sem fjallvegirnir eru oft á vetrum. Hún var ósátt við 

það að þurfa að keyra á aðra staði á Austurlandi þegar ekkert hefði verið auðveldara en að 

kveikja á fjarfundasjónvarpinu á Egilsstöðum. 

,,Ég læt ekki vel af því, […], ég var í Háskólanum á Akureyri og þeir voru 

alltaf ógeðslega leiðinlegir. Sko, það var allt svo mikið vesen! Það mátti ekki 

opna bara hérna, maður þurfti annað hvort að keyra á Vopnafjörð eða 

Neskaupstað.” 

 

Þekkingarneti Austurlands var hrósað af þeim sem nýtt hafa sér námskeið eða þjónustu 

þess en samskipti nemenda við háskólana eða einstakar deildir virðast vera mismunandi og 

ekki alltaf ánægjuleg. Í tilvitnuninni hér fyrir ofan mátti ekki opna fyrir útsendinguna á 

Egilsstöðum því málið snerist um fjölda nemenda á hverjum enda og aukagreiðslur fyrir 

opna enda. Með opnum enda er átt við þá staði sem hafa kveikt á útsendingunni frá 

fjarfundinum (skólanum/kennslustofunni). Fleiri konur sem rannsakandi ræddi við og 

höfðu stundað háskólanám í fjarnámi höfðu allar lent á einhverjum tímapunkti í aðstæðum 

sem að þeirra mati voru óþarfa stífni eða vesen við að stunda námið. Stundum var um 

afmarkað námskeið að ræða með kennurum sem ekki kunnu eða vildu nýta sér 

fjarfundatæknina. Stundum var einfaldlega engin skýring gefin. En langflestar konurnar 

voru sáttar við aðgengið og það að hafa þann möguleika að stunda nám án þess að þurfa að 

flytja burtu eða leggja út mikinn ferðakostnað. Það kom þó fram að ef staðnám væri í boði 

myndu þær flestar kjósa það. 

,,Það er miklu flóknara að vera í fjarnámi hér heldur en að vera inni í 

skólastofu með fulla stofu af samnemendum. Þó svo að þessi tækni sé alveg 

frábær og allt það þá myndi ég kjósa hitt mun frekar ef það væri möguleiki.” 

 

Að hafa gott aðgengi að menntun er mikilvægt fyrir framtíð byggðar á svæðinu. Eins og 

komið hefur fram í rannsóknum (Anna Kristín Gunnarsdóttir, 2009; Stefán Ólafsson, 1997) 

flytur fólk mjög oft af landsbyggðinni til að sækja sér menntun. Því er það mikilvægt fyrir 

Austurland að geta boðið þeim sem kjósa að búa þar uppá fjölbreytt tækifæri til náms.  

En þrátt fyrir ánægju kvennanna með aðgengi að menntun bentu sumar þeirra á það að 

sú menntun sem helst er hægt að sækja í fjarnámi væri menntun í hefðbundnum 

,,kvennastörfum“ s.s. kennslu og hjúkrun. Þeir sem vilja sækja sér menntun í öðrum 

greinum s.s. lögfræði, læknisfræði, raunvísindum eða verkfræði, þurfa að fara af svæðinu 
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og sækja sitt nám í Reykjavík, á Akureyri eða erlendis. Eftirfarandi tilvitnun er lýsandi 

fyrir orðræðu kvennanna varðandi nám og kemur líka inn á atriði sem var nokkuð rætt, 

bæði í viðtölum og rýnihópi, að það væru aðallega konur sem nýttu sér það að vera í námi.   

,,Það virðist vera voðalega mikið „inn‟ svona hér og þar um landið, svona 

kvenna þú veist, konur koma saman og læra. Og mikið verið að miða fjarnámið 

að konum en það er oft kannski í greinum sem eru hérna, hvað á maður að 

segja, svona minna metnar launalega séð; kennaranám og annað. Það er ekki 

boðið upp á lögfræði og læknisfræði í fjarnámi.” 

 

Það var merkilegt sem kom fram í orðum kvennanna að ‚æðri„ menntun sé fyrir utan 

Austurland.  Sú menntun sem hægt er að sækja sér í fjarnámi virðist þá um leið ,,óæðri“ en 

að öllum líkindum er þetta ómeðvituð flokkun kvennanna og leifar frá fyrri tíð þegar allir 

þurftu að fara suður til Reykjavíkur eða erlendis til að sækja sér háskólamenntun. Þeir sem 

það gerðu voru yfirleitt bestu námsmennirnir, hinir sátu eftir heima.  

,,Allt þetta samstarf við háskólastofnanir hér færir einfaldlega bara tækifærin 

nær okkur [...] maður þarf ekki að seilast eins hræðilega langt eftir [því] en 

ætli maður í langskólanám í einhverjum æðri greinum þá náttúrlega þurfa 

menn að fara í burtu.“ 

 

Í rýnihópnum kom fram að helsta viðhorfsbreytingin gagnvart fjarnámi þyrfti að eiga 

sér stað hjá háskólunum sjálfum. Þær töluðu um að þær konur sem væru að ríða á vaðið 

væru brimbrjótarnir. Það væru jafnvel konur að láta reyna á fjarnám í greinum sem hingað 

til hafa ekki verið boðnar í fjarnámi. Þessar konur voru að taka frumkvæði og stóðu sjálfar 

í því að semja við kennarana um mætingar, skil og námsfyrirkomulag. Menntunarstig 

kvennanna í rýnihópnum var nokkuð hátt og þær höfðu góða innsýn í stöðu mála á 

Austurlandi og tengdust sumar beint málaflokknum. Þær vildu meina að þegar þær fyrstu 

væru farnar í gegn væri leiðin greiðari fyrir þær sem á eftir kæmu og háskólarnir myndu 

læra að þær væru ekkert síðri námsmenn en þeir sem væru í staðnámi. Þær litu björtum 

augum til framtíðar varðandi menntunarmál. Kona sem þekkti vel til stöðu fjarnámsmála á 

öllu Austurlandi sagði:  
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,,En fyrir framtíðina er það sem skiptir öllu máli, það er þekkingarsamfélagið. 

Hvernig komumst við út úr því að það sé mismunur milli landshluta í sambandi 

við menntun? [Það] gerist með því að menntunin breytist bara almennt. Við 

hættum að horfa á steinsteypuna [...] þú bara menntar þig í því sem þig langar 

til [...] og ég kvíði því ekki. Ég held að þetta gerist bara, grasrótin hún kallar á 

þetta. Þeir sem ekki verða með, þeir bara verða undir og Háskóli Íslands þar 

með, nei í alvöru!”  

 

Á næstu árum kemur svo í ljós hvort óskir um eflingu háskólanáms rætast en mikill vilji 

virtist vera fyrir því meðal þeirra sem tóku þátt í rannsókninni að þessi þáttur í 

nærsamfélaginu væri í góðum farvegi. Það skipti máli fyrir þær sem einstaklinga, fyrir 

fyrirtækin að geta boðið starfsfólki sínu upp á sí- og endurmenntunarnámskeið og síðast en 

ekki síst til að halda unga fólkinu í heimabyggð. Mikill vilji sveitarfélaganna, áhugi 

íbúanna og öflug starfsemi Þekkingarnets Austurlands sem hefur starfsstöðvar á flestum 

þéttbýlisstöðum í landshlutanum bendir til að þesi málaflokkur sé í góðum farvegi 

(Þekkingarnet Austurlands, e.d.-b). 

 

Ef til vill mun eitthvað breytast varðandi menntunarþörf og menntunarstöðu á 

Austurlandi í framtíðinni vegna álversins eins og rætt var í rýnihópi og minnst á í nokkrum 

viðtalanna: 

,,Hérna [það] er alveg klárt, af því að við höfum sýnt verk- og tæknimenntun 

svona kannski frekar mikla fyrirlitningu, Íslendingar bara almennt í gegnum 

tíðina, að hér vantar alveg rosalega mikið af því fólki. Það vantar tækni- og 

verkfræðinga t.d. bara til þess að sinna þessum störfum sem eru hér núna til 

staðar.” 

 

Konurnar tala um að gott sé að vita af Verkmenntaskólanum í Neskaupstað og 

Menntaskólanum á Egilsstöðum fyrir þá sem búa á þeim stöðum svo börnin þurfi ekki að 

fara of snemma að heiman. En fyrir þá sem búa á hinum þéttbýlisstöðunum er um fátt 

annað að ræða en að senda börnin á heimavist þegar grunnskóla lýkur. Að minnsta kosti 

fyrsta árið meðan þau eru ekki komin með bílpróf til þess að keyra á milli. Það kostar 

töluvert að senda börn að heiman og halda þeim uppi á heimavist þó reynt sé að koma til 

móts við foreldra ungmenna í námi með skattalækkun. Auk þess sem nemendur sem stunda 
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nám fjarri heimili geta sótt um jöfnunarstyrk (dreifbýlisstyrk) í gegnum Lánasjóð íslenskra 

námsmanna. En það eru helst þeir sem búa fjærst og sjá ekki fyrir sér að geta keyrt á milli á 

hverjum degi sem finna fyrir þessu á neikvæðan hátt. 

,,Það er það sem maður horfir á og ég kannski tala bara fyrir mig, að nú er 

dóttir mín komin í 9. bekk. Ég get eiginlega ekki hugsað mér að hún fari í sömu 

aðstæður og ég gerði. Ég flutti að heiman til að fara í menntaskóla og svo í 

framhaldi í háskóla og bjó ekki hjá foreldrum mínum eftir 16 ára aldur. Mér 

finnst það ekki nógu gott. Ég veit að hún myndi alveg spjara sig og auðvitað 

hefur maður kannski að mörgu leyti gott af því að maður var bara látinn sjá 

um sig og vinna fyrir sér og allt það. En ég hugsa mig svo sannarlega um að 

flytja héðan áður en hún fer í annan skóla.”  

 

Konan sem vitnað er í hér að ofan er innfæddur Austfirðingur sem sneri aftur heim eftir 

nám. Hún er alvarlega að íhuga það að flytja burtu af litla þéttbýlisstaðnum sem hún býr á 

og suður til Reykjavíkur eða norður til Akureyrar þegar dóttir hennar lýkur grunnskóla. 

Það er hún að íhuga þar sem hún vill ekki að dóttirin þurfi að upplifa sama tengslarof við 

foreldra sína og konan upplifði sjálf. Þetta er dæmi um breyttan tíðaranda sem líklega má 

rekja meðal annars til hækkunar sjálfræðisaldursins sem var hækkaður úr 16 ára í 18 ára 

árið 1997. Ungmennin eru lengur börn en þau voru og það er alltaf að verða algengara að 

fólk búi heima hjá foreldrum sínum fram yfir tvítugt, tengsl foreldra og barna eru því ef til 

vill nánari en þau voru. Einnig má líklega rekja viðhorf eins og hjá konunni sem vitnað er í 

að ofan til þess að kröfur nútímafólks eru meðal annars þær að öll þjónusta sé við höndina. 

 

Varðandi skólamál yngri barna kom endurtekið upp að ekki væri gott að vera með börn 

sem væru með sérþarfir eða þyrftu að fá einhverja greiningu eða sérstaka aðstoð.  

,,[Þetta er] skítsæmilegt, […] það er ekkert of mikið gert. Það er meira svona 

ef börnin þín eru ekki alveg eins og engill hérna, þessi venjulegu, þá er svona 

[…] Til dæmis þegar ég flutti hérna fyrst með [nafn] minn, náttúrulega 

ofvirkur og gerði alls kyns hluti í skólanum. Þá var náttúrulega […] var bara 

Félagsmálastofnun, kalla inn Félagsmálastofnun, það var bara eins og þau 

nenntu ekkert að reyna sjálf sko.” 
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Það hefur lengi verið biðlisti fyrir þau börn sem þurfa að komast í greiningu og mat hjá 

Skólaskrifstofu Austurlands. Talað er um að þjónusta félagsfræðinga (líklega átt við 

félagsráðgjafa) og sálfræðinga hafi verið bágborin á Austurlandi. Eins og ein konan orðaði 

það þá vantar þjónustu sem er flóknari en svo að hægt sé að leysa vandann á eigin spítur. 

,,Skólasálfræðinga […] sem er aðeins meiri pakki en bara að fá íbúfen eða 

eitthvað.” 

 

Skólaskrifstofan er rekin sem sameiginlegt úrræði sveitarfélaganna á Austurlandi og þjónar 

því æði stóru landsvæði. Samkvæmt yfirliti úr ársskýrslu Skólaskrifstofunnar voru 76 börn 

á biðlista í skólum á svæðinu í lok skólaársins 2009-2010 (Skólaskrifstofa Austurlands, 

2010). Sálfræðingarnir sem vinna að greiningum eru tveir í fullu starfi svo líklega er 

eðlilegt að bið skapist og sá tími líði hægt fyrir þá sem bíða eftir þjónustu. 

Konurnar í rannsókninni voru almennt ánægðar með aðstöðu yngri kynslóðarinnar til 

menntunar. Kona úr Fjarðabyggð segir: 

,,Skólinn hér hefur alltaf verið með betri skólum á landinu. Ofsalega stabílt 

menntað kennaralið og mikill metnaður í gangi, það var náttúrulega hluti af 

því af hverju ég setti mig hér niður og hef ekki roðnað við að segja að þetta sé 

góður skóli. Börnin sem koma héðan eiga alveg sömu möguleika á 

framhaldsnámi og þau sem koma af þéttbýlli svæðum þannig að það skiptir 

rosa miklu máli að halda þessum standard.”  

 

Það er val um fjóra skóla á Héraði til að senda börn í og það hefur góð áhrif að þetta val 

sé til staðar og konurnar af Héraði nefna það sem kost. Reyndar er það svo að skólarnir á 

Austurlandi eru þeir dýrustu á landinu samkvæmt athugun sem var unnin af Expectus 

(2010) í tilefni af þjóðfundi á Austursvæði. Þar eru teknar saman upplýsingar um stöðu 

mála á Austurlandi í fjölmörgum málaflokkum og meðal annars er fjallað nokkuð um 

skólamál. Kostnaðinn við rekstur skólanna má eflaust rekja það til þess að svo margir 

skólar eru opnir fyrir fáa nemendur. Þar af eru tveir skólar svo fámennir að þeir samsvara 

tveimur meðal bekkjum í skólum í Reykjavíkurborg, hvor skóli með um 40-50 nemendur. Í 

þéttbýlinu niður á fjörðum er einn skóli í hverju plássi og þar var mikil endurnýjun á 

húsakosti og allri aðstöðu sem konurnar höfðu á orði að væri til fyrirmyndar. Ein kona af 

fjörðunum lýsir breytingunni í kringum sig svona: 
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,,Það er búið að nútímavæða samfélagið að öllu leyti í rauninni. Ég meina 

menn eru ekkert að vinna í litlum holum lengur og skólaaðstaðan er nútímaleg 

og íþróttamannvirkin eru nútímaleg þannig að fólk hér er ekkert að þjást af 

aðstöðuleysi því það býr út á landi.” 

 

5.1.3 Aðlögun og tengslanet 

Þegar fjallað er um aðlögun og tengslanet kvennanna þá snýst umræðan að miklu leyti um 

félagsgerðina. Með félagsgerðinni er átt við það hvernig tengslum er háttað meðal íbúanna 

innbyrðis; er samstaða einkennandi fyrir samfélagið eða er hópamyndun ráðandi einkenni 

eða jafnvel einstaklingshyggja. Umfjöllun um aðlögun og tengslanet er skipt í tvennt; 

annars vegar það sem snýr að aðlögun nýrra íbúa, myndun tengslanets og þess að finna sér 

stað í samfélaginu. Hins vegar er svo þema sem snýr að togstreitu eða ríg sem virðist vera 

til staðar milli þéttbýlisstaðanna á Austurlandi, aðallega Héraðs og fjarðanna. 

 

5.1.3.1 Aðlögun 

Í ljósi þess hve margt fólk flutti inn á svæðið þegar stóriðjuframkvæmdirnar stóðu yfir og 

þess hve mikill hreyfanleiki virtist á fólki samanber fasteignaviðskipti, var spurt um 

aðlögun nýrra íbúa. Miklar umræður urðu um efnið, sérstaklega í rýnihópnum þar sem 

skipst var á skoðunum um upphaf og ástæður rígsins og sagðar áhugaverðar dæmisögur. Í 

viðtölunum komu einnig fram endurtekin stef um erfiðleika nýrra íbúa við að mynda 

tengslanet og komast inn í samfélagið ef þeir áttu ekki sterkar rætur fyrir á Austurlandi. 

Enda virðist sem það hafi ekki verið mjög algengt að fólk hafi verið að flytja á svæðið ef 

það hafði lítil tengsl við það. Viðhorf einnar konunnar sem talað var við lýsti þeirri skoðun 

að aðkomufólk væri einungis komið á svæðið til að hagnast á því. Sú skoðun kom einnig 

fram í viðtali við aðra konu sem ræddi meðal annars um útlendinga sem fluttu á staðinn til 

að vinna, eyddu engu og fóru svo með peningana úr landi yfir sumartímann. 

,,Jú, það er sjaldgæfara og [þau] stoppa sjaldnast lengi og koma þá yfirleitt 

vegna þess að það er ódýrara húsnæði.” 

 

Svo virtist í viðtölunum nýju fólki væri tekið með fyrirvara og félagamálastarfsmaður sem 

rætt var við í viðtölunum hafði á orði að barnaverndarmálum hefði fjölgað með nýjum 
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íbúum. Það virtist vera nokkuð útbreidd vitneskja og í þeim viðtölum sem slíkt bara á 

góma voru svörin nokkuð á eina leið. 

,,Við erum alltaf svolítið á nálinni ef við vitum að það eru að koma nýjar 

fjölskyldur á svæðið, því að það hefur verið ýmislegt í gangi sem hefur fylgt 

eða svona erfiðleikar sem hefur þurft að fara með til barnaverndaryfirvalda.” 

 

Konurnar ræddu mikið um neikvæða hópamyndun sem sumar vildu kalla klíkuskap. 

Með því er átt við að samfélagið er lokað og á varðbergi gagnvart nýju fólki. Auk þess eru 

í því hópar sem hleypa ekki auðveldlega inn nýju fólki. Hvoru tveggja þættir sem gera nýju 

fólki erfiðara við að komast inn í samfélagið. Ennfremur virðist sem að í flokkuninni felist 

félagslegt stjórntæki til að setja fólk niður á ,,rétta“ bása. Það virtist vera almenn vitneskja 

meðal þeirra sem búa á Austurlandi að þar sé samfélagið lokað og hópaskipt og rætt um 

það opinskátt meðal kvennanna í rannsókninni að svona væri þetta á Austurlandi.  

,,Ég held að þetta sé lokað samfélag, ég held það, ég hef oft spáð í þetta því ég 

hef heyrt svo marga tala um þetta, að það sé erfitt að komast hérna inn í 

hópana og ... til dæmis, minn vinkonuhópur hefur ekki verið að taka inn nýja 

eða þannig, skilurðu það er mjög sérstakt ef að svo er“ 

 

Af einhverjum ástæðum var Eskifjörður nefndur sérstaklega oftar en einu sinni sem 

sérstaklega erfiður staður fyrir nýtt fólk án tengsla við staðinn. Engar sannfærandi 

skýringar komu fram í umræðunni í rýnihópnum en ýjað að hlutum eins og 

minnimáttarkennd gagnvart Norðfirði og einhverjar konur vildu meira að það væri 

einfaldlega vegna þess að það væri svo dimmt og þröngt þar. Fjöllin lokuðu staðinn af og 

skilgreindu um leið menninguna. Oft er orðrómur lífsseigur og ef til vill er Eskifjörður 

fórnarlamb neikvæðs viðhorfs. Það er samt rétt að taka það fram að í viðtölunum var talað 

við tvær konur frá Eskifirði sem báðar nefndu það að samfélagið væri sérstakt og fremur 

erfitt að tengjast fólkinu þar.  

,,Ég hef heyrt það frá fólki sem ég hitti sem er sko nýtt hérna eða þekkir það að 

vera nýr, það talar um ákveðin samfélög, til dæmis Eskifjörð, að það sé miklu 

lokaðra samfélag heldur en Reyðarfjörður 

 

Ein konan sem þekkti vel til  í sveitastjórnarmálum í Fjarðabyggð sagði um Eskifjörð: 
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,,Andstaðan var nákvæmlega á Eskifirði.  […]  Þar er neikvæðasta viðhorf – 

gagnvart Fjarðabyggð sem heild, því miður. […] En það er svona mín 

upplifun, svona allavega sem sveitarstjórnarmanneskju. Þar er lang, lang 

neikvæðasta viðhorfið út í alla hluti.”  

 

Í viðtölunum og rýnihópi kemur fram að það geti e.t.v. skipt máli hvernig fólk kemur 

inn í samfélagið. Til að mynda hvort það er ráðið inn til að gegna ákveðinni stöðu eða 

hverja það þekkir áður. Tvær kvennanna í rannsókninni komu austur vegna þess að þær 

voru ráðnar í ákveðnar stöður en voru ótengdar svæðinu þannig að þær áttu ekki 

fjölskyldutengsl á svæðinu. Þær áttu hvorug í erfiðleikum með að aðlagast né mynda 

tengslanet þar sem þær gengu báðar inn á ‚sinn bás„ í samfélaginu. Á meðan gekk öðrum 

illa eins og eftirfarandi orð konu sem bjó í Fjarðabyggð lýsa: 

,,Já, ég meina þú ert ekkert inn, þú ert ‚átkast„ ef þú ert aðkomumaður, það er 

alveg á hreinu, alla vega hef ég upplifað það. Ég er búin að búa hér í fjögur ár 

núna og ég er enn ‚átkast„, ég er ekki komin inn í samfélagið hérna.“ 

 

Það virðist vera töluverð einstaklingshyggja sem ræður ríkjum í austfirsku 

félagsgerðinni og það kom reglulega fram í viðtölum við konurnar. Gott dæmi var frásögn 

einnar þeirrar af því þegar hún fór að leita að loftpumpu fyrir hjól sem sonur hennar átti. 

Dekkið var loftlaust og hún fór í bensínsjoppuna þar sem ekki var mikla aðstoð að hafa. 

,,Ég fór með hjólið hans niður í sjoppu og ætlaði að reyna að pumpa í það í 

fyrra einhvern tíman. En það var ekki hægt að pumpa í hjólið og ég spurði 

bara og hvað? Ég þarf að pumpa í hjólið hans, hvað geri ég???  

Sko, hérna eiga allir sína pumpu! 

Já, er það svoleiðis hérna, hérna eiga allir sínar pumpur, og ég sagði: ,já, en 

ég á ekki pumpu„ og þetta er svona gott dæmi“ 

 

Ljóst er að ef markmið svæðisins er að blómstra og fá fleira fólk til að flytjast á svæðið 

til varanlegrar búsetu þarf að finna leiðir til að draga úr erfiðleikum nýrra íbúa við að 

aðlagast. Þetta einkenni kemur líka fram í rannsókn Valdimars Briem og Tinnu 
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Halldórsdóttur, (2011) um ungmenni á Austurlandi. Þar lýsa þau ungmenni sem eru lítið 

tengd svæðinu og hafa búið þar stutt meiri vanlíðan og vilja til að yfirgefa Austurland.  

Það virðist vera þó nokkuð um það að fólk flytji á svæðið í stuttan tíma en setjist ekki 

að til lengri búsetu. Til að mynda virðast ekki margir af þeim sem komu til að vinna við 

framkvæmdirnar hafa sett sig niður á Austurlandi. Ein konan sem hafði unnið lengi sem 

sérfræðingur á sínu sviði á Austurlandi nefndi það að Austurland væru starfsþjálfunarbúðir 

fyrir nýútskrifað háskólafólk sem flytti á svæðið til að ná sér í starfsreynslu. Fólkið flytti 

svo til baka á höfuðborgarsvæðið eftir stuttan tíma. Flutningar fólks sem kemur aðeins í 

stuttan tíma geta bent til þess að eitthvað skorti eða sé í veginum fyrir því að fólk kjósi að 

setjast að á Austurlandi. Í Fjarðabyggð er verið að vinna í því að taka vel á móti nýju fólki 

og er þar starfsmaður sem sinnir því að taka á móti nýjum íbúum og upplýsir þá um innviði 

samfélagsins. Einnig er bæklingur afhentur öllum nýjum íbúum með helstu upplýsingum 

um svæðið (Fjarðabyggð, e.d.-a). 

 

5.1.3.2 Rígur 

Þetta þema er dregið upp hér þar sem þar kemur afar sterkt fram í öllum viðtölum og 

rýnihópi og virðist kalla fram sterk viðbrögð meðal viðmælenda. Lengi hefur þekkst rígur á 

milli þéttbýlisstaða á Austurlandi svo sem Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar 

(Byggðarannsóknastofnun og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). Í rýnihópi var þessi 

rígur milli byggðarkjarna ræddur nokkuð og jafnvel fullyrt af þeim sem lengi höfðu tengst 

Austurlandi að rígurinn stæði í rauninni byggðarlaginu fyrir þrifum. Eftirfarandi eru orð 

konu sem búið hefur á svæðinu í yfir 30 ár:  

,,Ég er búin að vinna á Austurlandsvísu síðan ´96 og ég lærði það mjög fljótt 

að segjast ekki vera frá Egilsstöðum, bara frá hvaða stofnun, það segir manni 

ansi mikið. 

Þetta hefur staðið okkur fyrir þrifum í skólamálum, samgöngumálum, atvinnu 

og ýmsum öðrum málum og það er þessi eilífi rígur þarna á milli og svo er það 

á milli staða niðri á fjörðunum líka.“ 

 

Á fjörðunum er löng saga um togstreitu milli þéttbýlisstaðanna. Orsakirnar eru ekki 

alveg ljósar en geta falist í ýmsu svo sem minnimáttarkennd, erfiðum samgöngum og 

pólitík svo eitthvað sé nefnt.  
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,,En það er eins og þú segir að fólkið sem ræður öllu í Fjarðabyggð það eru 

Norðfirðingar og Norðfjörður hefur alltaf verið mjög meðvitaður um eigin 

stærð, þetta var mjög stór bær áður fyrr. Mikill skipafloti og menningarlega 

séð voru þau mjög svona sjálfum sér nóg. Mjög öflugt bæjarfélag og mjög 

afskekkt líka. Fólk bara fór ekkert úr bænum að vetri til ekki einu sinni yfir 

fjallið. Eskifjörður hefur alltaf verið bara tittur við hliðina á Norðfirði og 

Reyðarfjörður bara ekki neitt. Bara litli bróðir og maður finnur það ennþá.” 

 

Menn líta fyrst og fremst á sig sem Eskfirðinga, Reyðfirðinga og svo framvegis  en ekki 

Fjarðabyggðabúa sem búa í einu sveitarfélagi með sameiginlegri aðstöðu. 

,,Og það er ennþá svolítið svona umdeilt eins og með þessa sundlaug – […] 

það er fullt af Reyðfirðingum og sérstaklega kannski í eldri kantinum sem 

munu aldrei, aldrei stíga fæti..... þarna ofaní, dýfa tánni ofaní sko.”  

,,Það er líka bara eins og ég segi, þetta er kannski ekki þroskaðra en það. Ég 

held líka, þessi gamli rígur […]  Þeir voru náttúrulega stærri og meiri en við 

[Reyðfirðingar]. Ég held að það hafi nú mörg Eskifjarðarhjörtu hafi verið ansi 

sár þegar til dæmis íbúafjöldi hækkaði hér og ég held það séu orðnir fleiri 

krakkar í skólanum hér en á Eskifirði til dæmis. Og ég held að fólk taki þessu 

sem einhverjum persónulegum hlut sko.”  

 

Þessi rígur átti ef til vill einhvern þátt í því að viðmælendum þótti það ekki áhugaverð 

hugmynd að vinna milli byggðakjarna, þótt þær vísuðu reyndar fyrst og fremst til 

samgangna og til þess að það var ekkert að sækja annað. Ein konan svaraði því til þegar 

spurt var um áhuga hennar á að vinna í álverinu eða öðru starfi niðri á fjörðum ef tækifæri 

gæfist: 

,,Já, kannski en ég held ekki, það hefur alltaf verið svo mikill rígur og ég er 

kannski bara alin upp í því að vera ekkert að sækja niður á firði“ 

 

Þrátt fyrir að þessi rígur sé raunverulegur í augum innfæddra Austlendinga og jafnvel 

svo alvarlegur að hann standi byggðarlaginu fyrir þrifum, þá virðist hann hálf hlægilegur í 

augum þeirra sem koma aðfluttir. Ein konan sem flutti á Austurlandi til að gegna ákveðnu 
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starfi og hefur aðlagst samfélaginu mjög vel segir um manninn sinn sem fór að starfa við 

fyrirtæki sem vinnur á álverssvæðinu: 

,,Maðurinn minn alveg gengst upp í því að æsa upp þennan ríg og hlær svo að 

því hvað það er auðvelt.“ 

 

Konurnar í rýnihópnum voru sammála um og töldu að raunverulega þyrfti að vinna í því 

að skapa heild og samstöðu á svæðinu. Það kom hins vegar fram hjá konum í 

einstaklingsviðtölunum vantrú á að slíkt væri hægt. Sagan væri svo löng og rígurinn svo 

djúpstæður að það væri vonlaust að breyta stöðunni. Enda var djúp og áþreifanleg andúð 

augljós í sumum viðtölunum við innfædda, sérstaklega þá sem höfðu búið alla sína ævi á 

svæðinu. Ein kona sem búið hefur alla sína ævi á einum af þéttbýlisstöðunum á fjörðunum 

var mjög hreinskilin varðandi viðhorf sitt til Héraðsmanna: 

,,En ég segi bara eins og maðurinn minn segir: Egilsstaðir eru reknir af ríkinu 

… og Héraðsmenn [hafa] lengi vel barist fyrir því að ná Vegagerðinni af 

okkur. Fengu svo fyrir rest útibú uppfrá en þeir voru nú held ég ekkert afar 

sáttir við það. Þeir vildu hafa aðalstöðvarnar þarna uppfrá en þeim hefur ekki 

tekist það. Það er það sem ég kann ekki við Héraðsstubbana, það er að þeir 

skuli alltaf sækja svona í það sem aðrir hafa.” 

 

Jafnvel var minnst á það í viðtölum við aðrar konur af fjörðunum að munurinn á Héraðinu 

og fjörðunum væri sá að á meðan fólk hefði unnið alvöru vinnu við iðnað og framleiðslu á 

fjörðunum þá hefðu Héraðsmenn lifað á þjónustu og ein gekk svo langt að kalla það 

afætustarfsemi.  

 

Það hefur ekki tekist að skapa samstöðu um það á Austurlandi hver sé miðpunktur 

svæðisins og miðað við það sem kemur fram hjá þeim sem búa á svæðinu mun það seint 

gerast. Smári Geirsson (2010) gerir grein  fyrir samstarfi sveitarfélaga á Austurlandi frá 

árunum 1943-2006 í bók þar sem kemur fram hvernig sveitarfélögunum hefur tekist að 

koma sér saman um ýmislegt sem hefur verið fjórðungnum til framdráttar. Þar kemur samt 

fram að ekki var alltaf átakalaust að til dæmis finna sameiginlegum stofnunum stað. Það 

nýjasta sem er uppi á borðum í málefnum samstarfs sveitarfélaganna á Austurlandi er að 

hætt hefur verið við sameiningu þeirra í eitt sveitarfélag árið 2014 (RÚV, 2011) eins og 

samþykkt var að stefna að árið 2009 (Innanríkisráðuneyti, 2009).  
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Í viðtölunum kom fram eftirfarandi þegar rætt var um hver væri miðpunktur Austurlands: 

,,Nei, ég meina [Héraðsmenn og Fjarðamenn] vilja eigna sér þann titil sko. 

Þetta er náttúrulega bara svo rótgróið. Við erum alin upp í þvílíku Héraðshatri 

hérna. Ef það er ekki til hérna í kaupfélaginu þá þarftu ekki á því að halda þú 

veist. […] þetta breytist aldrei.” 

 

Það er samt líklega fullsterkt orðalag að tala um hatur og að ef þjónustan sé ekki í 

heimabyggð þá verði hana bara að vanta. Ef skoðuð er skólasókn ungmenna á 

menntaskólaaldri af þéttbýlisstöðum fjarðanna utan Norðfjarðar þá kemur í ljós að nær 

enginn kemur frá Norðfirði í Egilsstaði en það kemur fyrir að krakkar af Héraði sæki 

Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað. Það eru þá yfirleitt ungmenni sem stefna á 

verknám en vilja ekki fara til Akureyrar. Ungmenni af hinum fjörðunum koma flest í 

Menntaskólann á Egilsstöðum en það er þó misjafnt eftir árgöngum. 

Það virðist vera að í augum þeirra sem horfa á svæðið utan frá að miðpunkturinn sé á 

Egilsstöðum og hefur verið lagt upp með það í byggðaáætlunum (Byggðarannsóknastofnun 

og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). Það virðist vera grunnt á því góða milli 

þéttbýlisstaðanna og það þarf ekki mikið til að óánægja komi fram sem felst í því að annar 

aðilinn telur sig vera að tapa fyrir hinum. Til að mynda voru margir Fjarðamenn mjög 

ósáttir þegar forstjóri álversins ákvað að búa á Egilsstöðum og keyra á milli. Þau viðhorf 

endurspeglast í eftirfarandi orðum konu frá Reyðarfirði. 

,,Mér fannst rosalega aumingjalegt af Fjarðabyggð að láta [forstjórann] 

komast upp með það að ætla að búa á Egilsstöðum. Mér fannst þeir mjög 

lélegir að hann skyldi ekki þurfa að setjast að hérna niður á fjörðum.” 

 

5.2 Framkvæmdirnar  

Það sem snýr að framkvæmdunum virðist í hugum flestra kvennanna jákvætt og hefur 

samhljóm við það sem kemur fram í niðurstöðum Auðar Magndísar Leiknisdóttur (2008) 

um að austfirskar konur séu almennt jákvæðar út í samfélagsbreytingarnar. Spurt var 

nokkuð ítarlega út í álverið, virkjunarframkvæmdir og viðhorf kvennanna til þess að starfa 

í álverinu. Einnig var kannað hvað konurnar sæju að hefði breyst í samfélaginu á meðan 

eftir að stóriðjuframkvæmdirnar kláruðust. Það var mismikill áhugi fyrir þessu málefni og 

mestar umræður urðu í rýnihópnum. Það sem var einna áhugaverðast var hversu lítið þetta 
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stóriðjubrölt virtist snerta konurnar á allan hátt. Þessari umfjöllun um framkvæmdirnar er 

skipt í tvennt; annars vegar það sem var að gerjast í umhverfinu að þeirra mati og hins 

vegar það sem þeim fannst skipta máli varðandi framkvæmdirnar og eigin hag. 

 

5.2.1 Breytingar á samfélaginu 

Allar nema þrjár af þeim fjórtán konum sem rannsakandi ræddi sjálfur við töldu sig geta 

lagt mat á breytingar á samfélaginu í kjölfar stóriðjuframkvæmdanna. Þær sem tjáðu sig 

um framkvæmdirnar voru jákvæðar og ánægðar með þær breytingar sem höfðu átt sér stað.  

Augsýnilega voru tvær þeirra andsnúnar virkjunarframkvæmdunum þó þær segðu það ekki 

beint út. Þær kusu báðar frekar þá skýringu á breytingum varðandi ýmsa þjónustu og 

fjölgun íbúa, að góðærið sem reið yfir Ísland væri orsakavaldurinn fremur en 

stóriðjuframkvæmdirnar. Það endurspeglast í eftirfarandi tilvitnun: 

,,Ég veit það nú svo sem ekki, ég veit ekki hvort það hafði með framkvæmdirnar 

að gera eða þetta ofboðslega góðæri eða þú veist. Ég bara veit það ekki eða 

hvað það er“ 

 

Það var erfitt að fá skýra mynd af afstöðu kvennanna til virkjanaframkvæmdanna og 

álversbyggingarinnar. Konurnar sögðust vera ánægðar með nútímavæðingu samfélagsins 

en fannst þær hafa lítið með þetta allt saman að gera eins og kemur fram í eftirfarandi 

tilvitnun. Orðin koma frá konu sem var andsnúin virkjunarframkvæmdunum en fannst ekki 

skipta höfuðmáli hvað henni fannst því það væri hvort eð er enginn til að taka mark á því. 

,, Ég er enginn virkjunarsinni en ég er ekkert að hlaupa af mér rassinn fyrir 

eitthvað sem ég hef ekkert að segja um, skilurðu, eða get ekki breytt neinu en 

[...] þetta gerði náttúrulega hérna helling fyrir svæðið [...] maður getur ekkert 

neitað því,, 

  

Þessi skýring á umbreytingarmætti góðærisins frekar en að eigna þær framkvæmdunum og 

gefa um leið í skyn að þær væru þeim andsnúnar eru í anda þeirra niðurstaðna Ásdísar 

Jónsdóttur (2006) að fólk á Austurlandi væri hikandi við að lýsa yfir andstöðu sinni við 

framkvæmdirnar af ótta við að vera álitinn „óvinur Austurlands“. Það er frekar að þeir sem 

eru andsnúnir breytingunum sem fylgja byggingu og innreið stóriðju varpi óánægju sinni 

eða áhyggjum annað. Það má einnig lesa úr viðtölunum sem tekin voru af RHA. 
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Eftirfarandi er tilvitnun úr viðtali frá árinu 2007 frá konu sem lýsir þeim breytingum sem 

hún sér í samfélaginu út frá samskiptum barnanna sem hún kennir: 

,,Ég veit ekki hvort að það tengist öllum þessum breytingum en mér finnst af 

því að ég er að kenna í skólanum og umgengst þessi blessuðu börn alla daga 

þá finnst mér þetta einhvern veginn hafa áhrif á þau og þeirra samskipti. 

Það er kannski eitthvað sem ég er bara að ímynda mér.  En ég á mjög erfitt 

með að tileinka mér æðruleysi, bæði sem foreldri og kennari gagnvart því 

þegar fólk hefur ekki metnað fyrir hönd barna sinna eða hvort að það séu 

þessar breytingar sem valda því eða staða þeirra foreldra sem standa að 

börnum, ég bara veit það ekki. Já, bara svona eins og það sé bara einhver 

doði. Kannski hefur þetta alltaf verið svona hjá ákveðnum hluta.  

Ég er búin að vera í skólanum í 10 ár og ég hef kannski ekki bara tekið eftir 

þessu fyrr en nú á síðustu árum.  […] Reyndar eru fá börn sem eiga foreldra 

sem vinna í álverinu. Það er ein fjölskylda og ég veit að þau þurfa mikið að sjá 

um sig sjálf. Og þó svo að þau séu orðin stálpuð þá finnst mér það ekki rétt. 

Bara þau þurfa að hafa einhvern ramma utan um sig.”  

 

Það er annars ekki mikið hægt að fá fram frá konunum um framkvæmdirnar og áhrif 

þeirra. Í viðtölum og rýnihópi var umræðuefnið borið upp frá ýmsum hliðum en það varð 

fremur takmörkuð umræða  þar sem konurnar virtust ekki hafa mikinn áhuga á að tala um 

virkjunar- eða álversframkvæmdir. Þær virtust heldur ekki hafa mikinn áhuga á að ræða 

vinnu við framkvæmdirnar eða vinnu í álveri. Það er meira eins og þær hafi verið 

áhorfendur. Karlarnir voru í botnlausri vinnu og það gekk ekki að báðir aðilar ynnu 16 tíma 

á sólarhring þegar fólk var með fjölskyldu. Konurnar nefndu að það gætu ekki báðir aðilar 

unnið langar vinnutarnir yfir langt tímabil ef fólk væri með börn. Það hefði verið annað 

þegar vertíðirnar voru því þá var vinnutörnin tímabundin, jafnvel bara örfáar vikur.  

 

Ein konan lýsir breytingunum á samfélaginu þannig að hún hafi farið að heiman í eitt ár 

og þegar hún kom til baka árið 2007 var gullgrafarastemming á svæðinu í anda villta 

vestursins. 
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,,Fyrir mig að koma heim núna, það er kannski svolítill kostur að sjá þetta. Ég 

var náttúrulega heima í fyrrasumar, fer svo í heilt ár og kem ekki heim um jól 

eða neitt. Kem svo aftur í byrjun júlí, fyrir mér var þetta pínulítið villta vestrið, 

dæmigerð kúrekamynd. Það reytast upp húsin og verktakarnir koma og „vóó 

byggjum, strákar byggjum“ Það liggur við að ekki sé spurt hvort einhver eigi 

lóð. Þarna eru bara malarhaugar hver við annan. Það eru sögur sem heyrast 

bara nemum land og það gerir sér engin grein fyrir því að sveitavargurinn á 

þetta.“ 

 

Það er áhugavert það sem kemur þarna fram og það var ekki ,,vóó byggjum, stelpur 

byggjum“  heldur er þessu lýst út frá sjónarhóli áhorfandans. Það er reyndar endurtekið 

sem það kemur fram í viðtölunum að konurnar segja frá því að karlarnir (þeirra eigin og 

aðrir) í samfélaginu hafi unnið sleitulaust við að keyra vörubíla eða við byggingar en þær 

voru ekki gerendur í þessari atburðarás. Konurnar tína þó eitt og annað til eins og tilkomu 

lágvöruverðsverslunar sem var mikilvægur atburður eins og rætt var um í kafla 5.1.2.1. um 

þjónustu.  

Ein kvennanna orðaði það á þennan hátt þegar hún lýsti þjónustustigi verslana áður en 

framkvæmdirnar hófust: 

,,Ja, já auðvitað, kaupfélagið var ekki opið á sunnudögum, það var ekki Bónus 

skilurðu, það var bara 10-11. Svo fór maður til Akureyrar að versla í Bónus en 

það gerðist bara mjög fljótlega þá´var fyrsta Bónus þar sem Íslandsbanki er 

núna í smá holu sko og þá´var sko þú veist bara röð. Maður var bara eins og 

maur í einhverri röð og ef maður gleymdi einhverju þarna þá þurfti maður að 

fara alveg hringinn til að geta farið aftur og sótt það. Þetta var svo troðið 

þannig að já, þetta var sko já, bara kaupfélagið og ekkert annað” 

 

Einnig minnast þær á að gsm-samband á vegum í kringum þéttbýli hafi verið lagfært á 

framkvæmdatímanum og Fáskrúðsfjarðargöngin hafi verið mikil bót. 

5.2.2 Eigin aðkoma þátttakenda að framkvæmdunum og tengsl við þær 

Engin þeirra kvenna sem rætt var við kom að vinnu við framkvæmdirnar. Engin þeirra 

flutti á Austurland gagngert til þess að vinna sjálf í álveri eða við virkjanaframkvæmdir eða 

tengd störf. Aðeins ein konan flutti á svæðið vegna þess að eiginmaður hennar fékk starf 

við álver Alcoa Fjarðaáls. Ein þeirra nefndi þó að líklega spilað inn í þegar hún flutti á 
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Austurland frá Skandinavíu að auðvelt var að fá vinnu á Austurlandi á þeim tíma. En 

sterkari ástæða hefði þó verið að fjölskylda hennar bjó á staðnum og hún vildi vera nærri 

henni eftir langa útiveru með börnin sín. Eiginmenn nokkurra þeirra vinna hjá Alcoa eða í 

fyrirtækjum tengdum álverinu. Ein konan sem flutti á Austurland á þessum tíma nefnir það 

þó, að líklega hefði ekki verið auglýst eftir manneskju með hennar menntun nema fyrir 

álverið og maðurinn hennar sem fylgdi henni austur fór að vinna þar. Þessi kona tók því 

starf sem ætla má að hafi verið afleiðing framkvæmdanna þó það hafi ekki tengst þeim eða 

vinnu á álverssvæðinu að neinu leyti. 

,,Þannig að þessar framkvæmdir koma þannig pínulítið inn í þetta af því að 

[maður] fer að vinna en það er ekki aðal en maður veit að ef þetta álver hefði 

ekki verið hérna hefði ekki verið að auglýsa eftir [sérfræðistarfsheiti Ölmu]  

einu sinni þannig að þetta hefur pínu áhrif“ 

 

Og önnur eignar framkvæmdunum óbeint að hún skuli hafa flutt aftur í heimahagana á 

Austurlandi með reykvískan mann og barn. 

,,Já, auðvitað, þegar við ákveðum þetta þá er þessi umtalaði uppgangur og við 

gengum bæði inn í vinnu. Við þurftum ekki að sækja um, okkur var báðum 

boðin vinna og af því að það var góðæri þá seldist einmitt húseignin fyrir 

sunnan strax og það var ekki byrjað að hækka íbúðaverðið og það var auðvelt 

að kaupa aftur hérna fyrir austan. En ég veit ekki ef við hefðum þurft að ganga 

eftir vinnu og svona hér fyrir austan þá veit ég ekkert hvað við hefðum gert 

[varðandi flutninga austur] en við gátum bæði bara gengið inn í vinnu, ekkert 

mál“ 

 

Engin af konunum sem var talað við hugsaði sér að fara að vinna við álverið á 

framleiðsluvöktunum. Ástæðan lá aðallega í lengd vaktanna og bindingunni. 

,, Sko það eru hlutir  eins og bindingin. Á vöktunum og hlutir eins og að geta 

ekki skroppið frá og farið í foreldraviðtal í skólanum.” 

 

Það er ekki hægt að skreppa og skutla krökkum í íþróttir eða afmæli þegar fólk er bundið á 

12 tíma vakt við álframleiðslu. Enn síður er hægt að ímynda sér að það gangi upp að báðir 

foreldrar vinni þannig nema hugsanlega að samfélagið sé tilbúið að taka stærri skref til að 
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hjálpa álforeldrunum. Til að mynda kom sú hugmynd upp að breyta starfsemi leikskólans 

til að mæta þörfum vaktavinnufólks. Það varð hins vegar aldrei annað en hugmynd. Það 

var ekki kannað hve margir myndu vilja nýta sér slíka þjónustu en ef til vill hefði það 

breytt kynjahlutföllunum í álverinu ef grunnþjónusta og grunnstoðir samfélagsins  hefðu 

tekið mið af vinnutímum álversstarfsmanna. Í viðtölum RHA var spurt um áhuga á vinnu 

við álverið og komu upp vangaveltur kvennanna varðandi hugsanlega atvinnuumsókn í 

álverið. Ein móðir sagði:   

,,Já þeir ætla sér náttúrulega  að reyna það. Þeir hafa verið í viðræðum við 

sveitarfélagið um það, t.d. annan strúktúr á leikskólum og eitthvað svoleiðis og 

vaktaplanið verður byggt upp eins og í kring um fjölskyldufólk.” 

 

Það er í augum kvennanna allflestra fjarri þeim að taka að sér störf í álframleiðslu og benda 

á ýmis atriði s.s. vegalengdir ef þær búa ekki á Reyðarfirði eða Eskifirði sem eru í stystri 

fjarlægð frá álverinu. Ein þeirra sem býr í dálítilli fjarlægð frá álverinu segir: 

,,Nei það er bara ekkert fjölskyldulíf og það er náttúrulega bara svo margt sem 

þarf að eiga sér stað klukkan átta á morgnana þegar skiptin eru...það er bara 

þannig... í raunveruleikanum sko.  Og hérna við í skólanum oft búin að sko 

velta fyrir okkur sko þau gefa sig út fyrir það að vera með svo mikla 

fjölskyldustefnu og eitthvað svona – bíddu hver er þessi fjölskyldustefna?” 

 

Þegar auglýst ver eftir konum til að vinna í álverinu var það auglýst sem fjölskylduvænt 

fyrirtæki. Það var ekki mikill áhugi hjá konunum sem rætt var við að tjá sig um álverið, 

það var eins og þeim fyndist það eitthvað of fjarlægt til að hafa skoðun á því. En í 

rýnihópnum og viðtölunum var sérstaklega spurt um það hvort konurnar vildu vinna þar 

eða sæju fyrir sér að vinna þar einhvern tíman.  

,,En ég veit það alveg að konur sem eru með ung börn eru í vandræðum með 

að sækja atvinnu og ég vildi ekki vera í þeim sporum, þó svo að mín börn séu 

orðin 8 og 10 ára. Ég myndi ekki vilja vera að vinna á Reyðarfirði eða 

Fáskrúðsfirði.” 
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Aðeins ein af konunum sem talað var við var starfsmaður álversins. Hún byrjaði á að 

vinna við mötuneyti á framkvæmdatímanum og fluttist svo á skrifstofu þegar rekstur hófst. 

Hún tók það fram að það væri ekki vel launað í samanburði við þá sem vinna á 

framleiðsluvöktunum en vildi meina að þau störf væru eiginlega bara karlastörf. Meðal 

annars vegna þess að það væri líkamlega erfitt og svo vegna þess hvernig menningin væri 

og vísaði þar í að konur eru í minnihluta þeirra sem vinna í álverinu. Sérstaklega á gólfinu í 

kerskálanum. Þessi kona 

,,Ja, […] atvinnu, kröfurnar um menntun til dæmis, það eru svona þessi 

hefðbundnu […] karlastörf eins og rafvirkjar og vélvirkjar og eitthvað svona 

sko.” 

5.3 Framtíðarsýn 

Í þessum kafla er tekin saman framtíðarsýn kvennanna fyrir hönd Austurlands. Hún varð 

ekki eiginlegt þema þar sem svo mismunandi viðhorf komu fram að erfitt er að líta á sem 

svo að til sé ein sameiginleg ósk eða væntingar fyrir Austurland. Þó má segja að bjartsýni 

einkenni viðhorf kvennanna til framtíðarinnar. Það er búið að gera svo mikið, fjárfesta 

gríðarlega og byggja upp innviði sem að þeirra mati geta blómstrað og fólk getur búið sér 

gott líf.  

,,Já, það er búið að taka skólann á Norðfirði svoleiðis að þetta er glæsileg 

bygging, skólann á Eskifirði, skólann hér, er nú bara einn flottasti skólinn á 

landinu myndi ég segja […] En hérna, ég held að allar þessar fjárfestingar 

hafi borgað sig og ég segi líka, hérna sko það er ekki bara álverið. Þú veist 

hafnarsvæðið hérna útfrá sko, tekjurnar, sko bara lóðirnar, fyrirtækið þarna 

og höfnin. Sko þetta eru peningar sko - þetta er þvílíkur gullmoli.” 

 

Þó finnst sumum nóg um fjárfestingarnar. 

,,Í sambandi við fótboltann, það var eytt hérna 200 milljónum í gervigrasvöll 

[…] í gegnum árin hafa bara börn spilað fótbolta á malarvelli og gengið 

ágætlega […] þegar það er eytt svona miklum peningum í eitt sport þá hlýtur 

eitthvað annað að sitja á hakanum […] það er alltaf með þessar hópíþróttir, 

þessir þrýstihópar foreldra eru alveg brjálaðir í þessu og á meðan eru konur 

með barnavagna að fara upp og niður af gangstéttum, er ekki hægt að leggja 
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smá í allt? […] þetta þarf ekkert að vera alveg brjálæðislega fullkomið, [...]ég 

er kannski bara svona brjálæðislega nægjusöm, ég veit það ekki.” 

 

Af þeim fjórtán konum sem rannsakandi talaði voru einungis tvær sem voru á förum frá 

Austurlandi. Báðar voru þær aðfluttar en höfðu fjölskyldutengsl á svæðinu. Önnur var gift 

austfirðingi og hin átti austfirskt foreldri. Báðum leið illa og gekk illa að aðlagast 

samfélaginu og sáu ekki fyrir sér að það myndi lagast. Þrjár konur nefndu það reyndar 

sérstaklega að þær vildu ekki verða gamlar á Austurlandi en engin þeirra var förum í 

nánustu framtíð. Þegar konurnar voru spurðar um framtíðarsýn sína fyrir Austurland voru 

svörin misjöfn hvað varðar þá þætti sem þær vilja sjá breytast en allar voru sammála um 

það að Austurland ætti eftir að dafna vel og þá sérstaklega miðsvæðið en óvíst væri enn um 

byggðirnar í jaðri svæðisins. Ein kona af Héraðinu úr viðtölunum frá RHA árið 2009 lýsti 

framtíðarsýn sinni fyrir svæðið á eftirfarandi hátt. Eftir umræðurnar í rýnihópnum voru 

konurnar í rýnihópnum komnar að svipaðri niðurstöðu. Því má segja að almennt þó 

undartekningar séu til, þá vilja konur á Austurlandi sjá svæðið sem sterka heild og vilja 

leggja neikvæð viðhorf til hliðar. 

,,Mér finnst mjög sorglegt að það sé einhver togstreita á milli eins og 

Egilsstaða og fjarðanna af því að manni finnst að þeir ættu bara að vinna 

meira saman heldur en að vera að rífast um fólkið. Þú sérð að þau auglýsa í 

sitt hvoru lagi „það er best að búa hér‟ og „það er best að búa á 

Fljótsdalshéraði‟. Menn hefðu frekar átt að auglýsa saman „flytjið austur‟ það 

hefði verið miklu viskulegra. Maður heyrir stundum þegar maður er að vinna 

með fólki niðrá fjörðum og svona að það segir að rígurinn þar sé mjög mikill. 

En maður heyrir þetta kannski meira svona utan að sér en ég held að okkur sé 

ekki illa við Fjarðarbúa, ég held að það sé ekki þannig. Við viljum frekar vinna 

saman heldur en sundur.” 

5.3.1 Væntingar 

Það var ekki neitt eitt sem var sammerkt með konunum sem þær töldu að ætti að vera í 

forgangi fyrir breytingar.  Það skýrist af því að aðstæður þeirra eru mismunandi, þær eru á 

ólíkum aldri og bakgrunnur þeirra er ólíkur. Margar þeirra nefndu að þær vildu sjá gott 

bakarí á Egilsstöðum, sumar vildu fá fjölbreytni og úrval af handavinnuvörum. Það er 

ábending til þeirra sem hyggja á nýsköpunarstarfssemi að kanna grundvöll slíkra tækifæra.  

Þær nefndu nokkrar að betur mætti styðja við nýsköpunarstarfssemi.  
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Háskóli og menntun var þeim ofarlega í huga sem og flokkadrættir og rígur sem þær 

vilja sjá hverfa til að hægt sé að vinna að því að svæðið blómstri sem ein heild. Ein kona 

sem búið hafði á Héraðinu í 30 ár sá fyrir sér að í kjölfar kreppu og breytinga á viðhorfum 

fólks myndi landsbyggðin eflast. Með breyttum áherslum þar sem lögð var áhersla á 

fjölskyldugildin taldi hún að Austurland væri fyrirheitna landið fyrir ungt barnafólk. 

,,Ég segi það, ég er bjartsýn fyrir þetta svæði og ég held að það sé að verða 

aftur til svona svipað ástand og 1970 þegar fólk bara þyrptist út á land. Þegar 

ég er að flytja hingað „76 er bærinn fullur af ungu fólki sem að bara og það 

var ekkert sérstakt, þetta var bara lífsviðhorfið, það var þannig. Þetta voru 

hipparnir sem að voru að fara út í sveitina til að ala börnin upp í frjálsræðinu 

og mjög mikið, alltof margir sem áttu ekki kost á því vegna takmarkaðs 

atvinnuframboðs.” 

 

Það væri orkusprauta fyrir Austurland ef framtíðarsýn konunnar í tilvitnunni hér fyrir 

ofan yrði að veruleika. Hún sér þarna fyrir sér að ungt fjölskyldufólk komi og setjist að á 

svæðinu. Ef slíkt gengi eftir gæti það vissulega snúið neikvæðri íbúaþróun við. Það er hins 

vegar staðreynd að fólk flytur þangað sem fjölbreyttu mennta- og atvinnutækifærin eru 

(Anna Kristín Gunnarsdóttir, 2009; Stefán Ólafsson, 1997). Vissulega hefur 

menntatækifærum fjölgað á Austurlandi og konurnar eru nokkuð sáttar við þau. 

Atvinnutækifærunum virðist hins vegar ekki hafa fjölgað því konurnar sýna áhugaleysi 

gagnvart nýja stórfyrirtækinu sem býður uppá flest störfin. Það virðist vera almenn ánægja 

með flesta almenna inniviði samfélagsins eins og skólamál, verslun og þjónustu. Bæta má 

ýmislegt annað sem er sérhæfðara svo sem sérfræðiþjónustu á ýmsum sviðum og 

samgöngur á svæðinu. Í innviðunum eru stoðir sem byggja má blómlegt samfélag á og 

treysta á að sérhæfðari þjónusta fylgi í kjölfarið eftir því sem íbúum fjölgar. Það er hins 

vegar einn hængur á og liggur í því að grunnstoðin sem myndar atvinnulífið virðist ekki 

nægjanlega fjölbreytt.  
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6 Umræður og samantekt 

Af þessari rannsókn má læra ýmislegt. Í upphafi var rannsókninni ýtt úr vör með tveimur 

rannsóknarspurningum sem sneru báðar að veruleika kvenna á Austurlandi og voru annars 

vegar: 

 Hverju hefur álver á Austurlandi breytt fyrir konur sem þar búa? 

og hins vegar: 

 Hvert er  viðhorf austfirskra kvenna til búsetu á svæðinu m.t.t. ýmissa þátta í 

nærumhverfinu?  (Hvernig er að búa á Austurlandi?) 

 

Svaranna við spurningunum var leitað hjá austfirskum konum með viðtölum sem ætlað 

var að fanga rödd þeirra. Aðferðafræði rannsóknarinnar var valin í þeim tilgangi að öðlast 

skilning og innsýn í veruleika þátttakenda. Eigindlegar aðferðir eins og þessi rannsókn 

byggir á felast í því að safna gögnum sem leiða rannsakandann að hugtökum, kenningum 

og niðurstöðum í stað þess að safna upplýsingum til að falla að ákveðnu líkani eða 

kenningu (Taylor og Bogdan, 1998, Creswell, 2007).  Eigindleg rannsókn er í þessum 

skilningi handverk skv. Kvale og Brinkman (2009) og eru svörin sem safna var saman líkt 

og bútar í bútasaumsteppi eða hlutar pússluspils sem búið er til úr ákveðinni mynd. Það er 

nauðsynlegt að skoða þessa mismunandi hluta til þess að geta varpað ljósi á 

heildarmyndina sem sýnir svarið við rannsóknarspurningunum. Rannsakandi framkvæmdi 

rannsóknarvinnuna út frá sjónarhorni sálfræðilegrar fyrirbærafræði (e. psychological 

phenomenology) þar sem megináherslan liggur í lýsingum þátttakenda á reynslu sinni 

(Moustakas, 1994). Minni áhersla er á túlkanir rannsakanda á því sem fyrir augu ber. Þó er 

alltaf um túlkun rannsakanda að ræða í fyrirbærafræðilegri nálgun en túlkun rannsakanda 

felst í miðlun á reynslu þátttakenda (Creswell, 2007). Túlkun rannsakanda byggir á 

þekkingarfræði femínískrar félagslegrar mótunarhyggju (e. feminist social constructivism)  

en miðlægt í mótunarhyggjunni er tungumálið og það tungutak sem notað er í tilteknum 

samfélögum. Þar liggur sköpun og viðhald samfélaganna (Wilkinson, 2001) sem leggur 

grunninn að félagslegum veruleika fólks. Þess vegna sökkvir rannsakandinn sér í veruleika 

þeirra sem hann er að rannsaka svo komast megi eins nálægt og hægt er þeim fyrirbærum í 

lífi fólksins sem verið er að athuga (Esterberg, 2002). 

Hér reyni ég að spyrða saman alla bútana sem svara rannsóknarspurningunum og 

kortleggja hvað felst í viðhorfum viðmælenda minna út frá því sjónarhorni og 

þekkingarfræði sem liggur til grundvallar í rannsókn minni. 
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6.1 Hverju hefur álver á Austurlandi breytt fyrir konur sem þar búa? 

Fjölmargt gott virðist eiga sér stað á Austurlandi samkvæmt því sem kemur fram í 

orðum viðmlenda minna sem gerir búsetu á svæðinu aðlaðandi og margt hefur breyst á 

síðustu árum. Miklar fjárfestingar hafa verið í ytri umgjörð svo sem endurbætur á skólum, 

fjórðungssjúkrahúsinu og mannvirkjum sem tengjast atvinnustarfssemi. Einnig var ráðist í 

umbætur í fjarskiptamálum og samgöngum þó þar sé hvergi nærri fullklárað. Að öllum 

líkindum má rekja stærstan hluta þessara umbóta til stóriðjuframkvæmdanna.   

Það er alveg ljóst að þær konur sem rætt var við í þessari rannsókn eiga erfitt með að 

skilgreina sjálfar hvort og hvernig þær sjálfar hafa hagnast á því að fá atvinnutækifæri í 

álveri. Draga má þá ályktun að tekjuaukningin sem varð á svæðinu meðan á 

framkvæmdum stóð (Kjartan Ólafsson, 2006) skilaði sér ekki til kvenna. Árið 2006 þegar 

framkvæmdir stóðu sem hæst þá var launamunur kynjanna á landinu öllu mestur á 

Austurlandi (Expetus, 2006). Í nýlegri samantekt Hagstofu Íslands (2010) er ekki 

sundurgreining á launamun kynjanna eftir landsvæðum en þar kemur fram að hlutfallslegur 

munur á launum karla og kvenna hefur farið minnkandi. Í könnun frá 2008 

(Félagsvísindastofnun HÍ, 2008) kom fram að laun kvenna á landsbyggðinni voru ábernadi 

lægri en laun karla en munurinn var 27,5% á landsbyggðinni og 9,3% á 

höfuðbrogarsvæðinu milli kynjanna.  Þrátt fyrir áform um að efla ‚kvennastörf„ á 

Austurlandi (Hjalti Jóhannesson, 2008) virðist lítið hafa verið um slíkar framkvæmdir. Það 

má líka telja það sérstakt að á sama tíma og róið var að því af fullum krafti af hálfu Alcoa 

að ná inn jöfnum kynjahlutföllum starfsmanna, þá hafi forsvarsmenn sveitarfélagsins 

Fljótsdalshéraðs gert ráð fyrir því að finna þyrfti upp störf fyrir konur þeirra manna sem 

kæmu á svæðið til að vinna í álveri. Það er hvergi að finna áætlanir eða stefnumótun í 

skjölum eða fundargerðum á heimasíðu sveitarfélaganna á Austurlandi sem byggja á 

samþættingu kynjasjónarmiða. Það kemur heim og saman við niðurstöðu Önnu Karlsdóttur 

(2006) sem kannaði það sérstaklega í sinni rannsókn meðal fiskverkakvenna á fjörðunum. 

Ef til vill væri auðveldara fyrir konurnar að skilgreina áhrif álversins á eigið líf ef svo hefði 

verið. Fyrirbærið álver hefur litla merkingu í daglegu lífi og reynsluheimi viðmælenda. 

Álverið er þarna, fyrir utan Reyðarfjörð og fyrir utan þær. Það eru fylgifiskar 

álversframkvæmdanna sem þær benda á sem jákvæðar breytingar svo sem bætt verslun og 

sumpart bættar samgöngur.  

Fáar konur komu að framkvæmdunum, engin í þessari rannsókn og aðeins 9% í 

úrtaksrannsókn sem gerð var árið 2007 (Auður Magndís Leiknisdóttir, 2008). Hvergi var 

þó að finna heimildir um að stefnt hefði verið að því að kynjahlutföll væru jöfn á 
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byggingartímanum. Enda var fyrirséð að framkvæmdirnar væru það mannaflsfrekar að 

innflutningur vinnuafls þyrfti að koma til og að um svokölluð ,,karlastörf“ væri að ræað við 

byggingarframkvæmdir (Jónína Brá Árnadóttir, 2010). 

Álverið virðist ekki hafa verið það akkeri sem þurfti til að festa konur á Austurlandi, 

þeim heldur áfram að fækka ef miðað er við tímabilið frá því að framkvæmdum var lokið 

árið 2008 og þar til nú, árið 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.-c) og fjöldi barna stendur nokkurn 

vegin í stað fyrir utan fjölgun barna í grunnskólanum á Reyðarfirði ef miðað er við 

tímabilið frá árinu 2003 til dagsins í dag (Þórður Ingi Guðmundsson, 2008, 2011). Það ætti 

að hringja viðvörunarbjöllum hjá þeim sem leggja fram stefnumótun og áætlanagerð fyrir 

hönd sveitarfélaganna á svæðinu að konum sé að fækka og að þær séu 47% íbúanna en 

ekki 50% eins og væri eðlilegra. Höfuðborgarsvæðið er reyndar eina landsvæðið þar sem 

kynjahlutföll eru nánast jöfn en hvergi í öðrum landshlutum fer hlutfall kvenna niður fyrir 

rúm 48% (Hagstofa Íslands, e.d.-f). Ef konur eru mun færri en karlar í samfélaginu er hætta 

á að rödd þeirra og hagsmunir verði undir þar sem þær tilheyra þá minnihluta samfélagsins 

og ekki er ólíklegt að slík staða takmarki völd þeirra og áhrif þegar unnið er að 

stefnumótun og áætlunargerð fyrir samfélagið. Í rannsókn Önnu Kristínar Gunnarsdóttur 

(2009) á búferlaflutningu kvenna frá landsbyggðinni er ein niðurstaðan sú að karlar leiði 

stefnumótun og konur hafi takmörkuð áhrif. Þar sem karlar eru fleiri en konur má ef til vill 

telja austfirska samfélagið karllægt. Ef skoðuð er kynjasamsetning aðalmanna í 

stjórnsýslunefndum á Fljótsdalshéraði (Fljótsdalshérað, e.d.-b) eru hlutföllin 60% karlar á 

móti 40% konum. Samskonar hausatalning á aðalmönnum nefnda í Fjarðabyggð 

(Fjarðabyggð, e.d.-b) sýnir hlutföllin; 66% karla á móti 34% konur. Það getur verið að í 

samfélagi þar sem kynjahlutföllin eru þannig að hallar á annað kynið, bæði hvað varðar 

fjölda íbúanna og kynjahlutföll í stjórnsýslunni, sé hætta á að hið kvenlæga verði 

undirskipað og hið karllæga yfirskipað (Irma Erlingsdóttir, 1999) og konur sé í raun ,,hitt 

kynið“ svo vitnað sé til Simone de Beauvoir (1997) eða ‚hinaðar„ eins og Hjördís 

Sigursteinsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2009) töldu að væri raunin með konur í 

landbúnaði.  

Segja má að sú staðreynd að um þriðjungur starfsmanna álversins voru konur þegar það 

hóf formlega vinnslu, sé afleiðing auglýsingamennsku Alcoa Fjarðaáls og jafnvel ýmissa 

forsvarsmanna í sveitastjórnarmálum austanlands. En hvort um samþættingu 

kynjasjónarmiða hafi verið að ræða í því ferli er erfitt að sjá þar sem ekki er farið t.d. 

sérstaklega í útfærslu á því hvernig tólf tíma vaktavinna sem flestir starfsmenn álversins 

taka, hentar konum með börn. Ekki er í boði sveigjanleiki í vinnutíma til að m.a. koma til 
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móts við skólasamstarf, íþróttaskutl og annað uppeldistengt og skiptir mæður og 

fjölskyldur yngri barna alla jafna máli. Ennfremur var ýjað að því í auglýsingu fyrir 

kvennadag Alcoa (Alcoa Fjarðaál, 2006) sem var haldinn í október 2006 áður en álverið 

hóf starfsemi og meðan á ráðningarferli starfsmanna stóð að um þroskandi starf væri að 

ræða. Hvergi var slíkt að sjá í auglýsingu fyrir karla enda var ekki um neina sérstaka 

karlaauglýsingu að ræða en í almennum auglýsingum um störf í álverinu var nær 

undantekningarlaust birtur útreikningur á mögulegum launum fyrir starfið. Engar 

launatölur fylgdu auglýsingunni sem beint var sérstaklega að konum (Alcoa Fjarðaál, 

2006). 

Engin kona í minni rannsókn flutti gagngert á Austurland til þess að vinna í álveri sem 

kemur heim og saman við niðurstöður Detang-Dessandre og Molho (2000) um að konur 

séu síður líklegar en karla til að flytja vegna atvinnutækifæra. En eina konan sem flutti á 

Austurland vegna atvinnu var sérfræðimenntuð kona, en rannsóknir Detang-Dessandre og 

Molho (2000) og Faggian o.fl. (2007) sýna einnig að konur sem hafa sérfræðimenntun eru 

líklegri til að flytja á milli landsvæða vegna eigin atvinnu.. 

Sú tilgáta hefur þróast hjá mér gegnum þessa rannsóknarvinnu að á Austurlandi sé að 

þróast fremur ‚ójafnrétt„ samfélag út frá kynjasjónarmiðum. Rökin fyrir þessari tilgátu 

minni spretta úr þeirri þekkingu sem þessi rannsókn hefur gefið mér og því sem ég sé í 

umhverfinu í kringum mig. Í rannsókninni hef ég komist að því að konur hafa takmarkaðan 

áhuga á að vinna við álver. Í umhverfinu sem ég bý og starfa í uppgötvaði ég þá 

einkennilegu ‚tilviljun„ að fjölmargar konur sækja í það að vera í hlutastarfi. Þegar ég fór 

að forvitnast um  ástæðu þess að oft á tíðum vel menntaðar konur sæktu í að draga sig til 

baka af vinnumarkaði sá ég að þær áttu allar eiginmenn sem unnu við álverið. 

Eiginmennirnir voru fastir í vinnunni og konurnar sóttu þá í að draga úr sinni vinnu til að 

taka á sig stærri hluta fjölskylduábyrgðarinnar.  Það er ekki víst að aðkomumaðurinn sem 

kæmi til að meta áhrif álversins kæmi auga á þessa tilhögun fyrr en hann fer að kanna 

orðræðuna í samfélaginu.  Ennfremur eru vísbendingar víða sem líta má á sem ógnanir við 

jafnrétti kynjanna. Eitt af því sem ógnar er smæð samfélagsins og stærð álversins. Það er 

stór hluti vinnandi fólks og aðallega karlmanna sem eiga atvinnu sína undir starfssemi 

álversins að önnur atvinnustarfsemi fellur í skuggann. Vinna í álverinu við framleiðslu er 

gríðarlega tímafrek. Vaktirnar eru tólf tímar og við bætast ferðir til og frá vinnu, allt að 

tveir tímar fyrir þá sem búa ekki á Reyðarfirði og eru fjærst álverinu. Það þýðir að 

starfsmaðurinn, oftast karl, er bundinn við álverið lengur en grunnskólar hafa börnin í sinni 

umsjá og lengur en leikskólar vista börnin. Af þessu leiðir að karlmaðurinn sem vinnur við 
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álverið er ekki hversdagsforeldri. Hitt foreldrið, sem er þá oftast kona þó eflaust geti verið 

um annan karl að ræða, er því bundin af uppeldishlutverki sínu.  

Uppeldishlutverkið takmarkar möguleika þess foreldris á að taka að sér aukavinnu eða 

starf sem krefst ferðalaga nema fjölskyldan búi við þær sérstöku aðstæður að hafa aðgengi 

að sólarhringsbarnagæslu. Af þessu öllu leiðir að uppeldisskyldur svo sem foreldraviðtöl, 

heimanám, íþróttaskutl og stuðningur auk annarra félagsstarfa lenda á öðru foreldrinu, því 

sem ekki vinnur í álverinu. Það foreldri dregur sig til baka á vinnumarkaði og sé ég þó 

nokkur dæmi um slíkt í mínu umhverfi. Það kemur líka heim og saman við það líkan sem 

Berg og Forsberg (2003) draga upp í skandinavísku myndinni af sveitasælunni; að karlinn 

sé aðalfyrirvinnan og konan vinni oftar hlutastarf og taki meiri fjölskylduábyrgð þó hún 

beri hana ekki ein. Ef til vill er þetta ekki breyting í ‚ójafnréttisátt„ ef miðað er við þá sem 

stundað hafa sjómennsku samhliða því að eiga fjölskyldu eins og var algengt á fjörðunum. 

En það var landkrabbalíf á Egilsstöðum og smábátasjómenn á fjörðunum voru ekki í 

löngum útilegum. En það breytir því ekki að álverið hefur mikil áhrif á daglegt líf þess 

fólks á Austurlandi enda vinna þar um 450 manns og allt í allt eru að störfum á 

álverssvæðinu á milli 750 til 800 manns. Af framansögðu tel ég að rétt væri að kanna 

sérstaklega áhrif álversins á fjölskyldulíf og jafnrétti.  

 

6.2 Hvert er  viðhorf austfirskra kvenna til búsetu á svæðinu m.t.t. ýmissa 

þátta í nærumhverfinu?  (Hvernig er að búa á Austurlandi?) 

Almennt ríkir nokkur ánægja meðal kvennanna með lífsgæðin á Austurlandi, sér í lagi 

þeirra sem eiga sterkar rætur í samféalginu. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

benda til þess að fólk á landsbyggðinni sé nokkuð ánægt með lífsskilyrði sín þrátt fyrir að 

þau geti verið það sem kallast óviðunandi (Theodori, 2001). Líklega má rekja það til þess 

að habitus margra kvennanna sé landsbyggðar-habitusinn sem felur í sér að þær hafa 

áunnið sér gildi sem meta kosti þess að búa í litlum samfélögum. Það birtist til dæmis skýrt 

í sveitasælumyndinni (Little og Austin, 1996) sem dregin er upp af fjölskylduvænleika 

Austurlands. Orðræðan um börnin að leik í guðsgrænni náttúrunni þar sem allir taka þátt í 

að ala upp börnin (Valentine, 1997; Little og Austin, 1996) er ráðandi. 

Bætt aðgengi að menntun og efling háskólamenntunar skiptir máli og virðist sú starfsemi á 

réttri braut. Ef til vill má þó benda á að konur eru langsamlega stærstur hluti þeirra sem 

nema í fjarnámi og eru líka stærri hluti þeirra sem stunda háskólanám í dagskóla. Ástæðan 

fyrir því er líklega að hluta til sú að mikið af því námi sem hægt er að stunda í fjarnámi á 
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Austurlandi er hefðbundið ,,kvennastarfanám“ s.s. kennsla og hjúkrun. Þetta eru konur á 

Austurlandi yfirleitt að nema með vinnu og það virðist þykja nokkuð sjálfsagt í dag að 

þannig sé það með konur. Það hlýtur líka að verða mettun á vinnumarkaði Austurlands 

þegar svo einhæft fjarnám er í boði. Það er hins vegar efni í aðra rannsókn að kanna betur 

með kynjagleraugum hvernig menntamálin standa á Austurlandi. 

Í rannsókninni kemur fram ánægja með starfssemi Þekkingarnets Austurlands og þá 

möguleika sem þar er boðið uppá varðandi nám. Minnst er á að bæta þurfi þjónustu við 

börn með sérþarfir í grunnskólum og manna betur Skólaskrifstofu Austurlands sem er 

ofhlaðin verkefnum miðað við þá bið sem er eftir greiningum og niðurstöðum.  

Almenn ánægja er með aðgengi að verslun nema að úrval sérvöru mætti vera meira. 

Ánægja er með afþreyingu og tómstundalíf, sérstaklega í vinsælum íþróttagreinum fyrir 

börn.  Valið og fjölbreytnin þykir þó ekki mikil en vel staðið að því sem er í boði. Það sést 

vel á árangri austfirskra barna í fjölmennustu greinunum; fótbolta og fimleikum að vel er 

búið að þeim. Krakkarnir vinna oft til verðlauna og það ýtir enn frekar undir að það bætist í 

hóp iðkenda.   

Nokkrir þættir þurfa að sama skapi frekari skoðunar við til að bæta megi úr þeim og er 

ástæða til að kafa sérstaklega í félagsgerðina og þau viðhorf að flokkadrættir, klíkuskapur 

og rígur standi svæðinu fyrir þrifum. Það er vel þekkt að innan lítilla samfélaga, bak við 

sveitasæluímyndina er rígur eða togstreita milli innfæddra og aðkomumanna (Cloke og 

Thrift, 1987; Cloke og Little, 1987; Little og Austin, 1996; Valentine, 1997). Það er 

sérlega áhugavert að finna í tveimur gagnasögnum; bæði því sem höfundur aflaði sjálfur og 

því sem fengið var frá RHA, svo sambærilegar lýsingar og viðhorf og raun ber vitni. Það 

virðist vera mjög raunverulegt að á Austurlandi búi sundurleitur hópur fólks sem hefur 

einstaklingshyggju í fyrirrúmi. Það hugsar hver um sitt; bæði einstaklingar og 

byggðakjarnarnir eins og lýst er í umfjölluninni um félagsgerðina í kafla 5.1.3. Það eru 

raunverulegir hagsmunir hvers byggðarlags að koma í veg fyrir brottflutning íbúa og að 

geta haldið uppi góðri þjónustu og atvinnustigi. Það virðast allir hræddir um að missa spón 

úr aski sínum á Austurlandi eins og sést á umræðunni um ríg milli byggðakjarnanna. 

Þannig verður sameiginleg hagsmunagæsla fyrir landshlutann ekki raunverulegt baráttumál 

fólksins. Líklega væri það gott fyrir framtíð landshlutans að þar legðust sveitastjórnarmenn 

og íbúar sameiginlega yfir það að greina stöðu Austurlands út frá sjónarmiðum og þörfum 

beggja kynja og allra aldurshópa. Sameiginleg stefnumótun og aðgerðaáætlun gæti snúið 

við þeirri þróun sem orðið hefur í samsetningu íbúafjöldans. Hins vegar virðist 
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mikilvægara fyrir sveitarfélögin/þéttbýlisstaðina  að passa uppá að hver haldi sínu og hinn 

fái örugglega ekki stærri sneið af kökunni. Er svona samfélagsandi lífvænlegur?  

  



91 

7 Lokaorð 

Rannsóknin er mikilvægt innlegg til að varpa ljósi á stöðu kvenna á Austurlandi m.a. með 

tilliti til þeirra atvinnuháttabreytinga sem orðið hafa og er hagnýt viðbót við þær 

rannsóknir og gögn sem fyrirliggja. Var álið málið á Austurlandi? Í titli ritgerðarinnar 

liggur hluti svarsins. Ef til vill er ekki auðvelt að koma auga á það eða skilja það við fyrstu 

sýn en þegar litið er til þess sem viðmælendur mínir höfðu að segja þá er merkingin 

skýrari. Það að geta ‚tjillað„ í Reykjavík eins og einn viðmælandi minn orðaði það svo 

skemmtilega felur í sér svo heilmargt annað. Í því felst að með tilkomu 

lágvöruverðsverslunar á Austurland voru Austlendingar að borga sama verð fyrir matvöru 

og fólk á höfuðborgarsvæðinu. Slík gæði höfðu verið eftirsóknarverð en til að mynda var 

hár flutningskostnaður oft nefndur sem hindrun sem og smæð rekstrareininganna. Fólk 

hafði því fram að ‚Bónus-tímanum„ notað sér ferðir sem farnar voru á Akureyri eða til 

Reykjavíkur til versla inn til heimilisins og jafnvel gert sér sérstakar ferðir til þess. Það var 

hins vegar ekki mikið um það að íbúar höfuðborgarsvæðisins kæmu austur á land til að 

versla við Kaupfélag Héraðsbúa. Þess vegna er ‚tjillið„ svo mikil breyting. Eftir ‚Bónus-

tímann„ var hægt að eyða tímanum í Reykjavík frekar til þess að fara í bíó eða á kaffihús 

eða jafnvel bara hanga og slappa af; ‚tjilla„. 

Rannsóknir sem gerðar eru með kynjasjónarmið að leiðarljósi eru í eðli sínu gagnrýnar 

rannsóknir í þeirri merkingu að rýnt er til gagns. Rannsóknin getur nýst sem liður í því að 

styðja við og mæla fyrir sérstökum aðgerðum eða stuðningi við málefni kvenna er kunna 

að koma fram í rannsókninni.  Rannsóknir sem varða stöðu kvenna á landsbyggðinni skipta 

máli við stefnumótun og ákvarðanatöku bæði í heimahéraði og á landsvísu.  

Í þessari rannsókn er fyrsta tilraunin gerð til að skoða stöðu kvenna á Austurlandi í 

kjölfar álversframkvæmdanna. Veikleiki hennar liggur hins vegar í því að alhæfingargildi 

hennar er takmarkað þar sem hver kona í rannsókninni talar fyrir sjálfa sig en ekki allar 

austfirskar konur. 

Staðan fyrir austan bendir til þess að í upphafi hefði mátt huga betur að endinum. Til að 

mynda hefði ekki verið alvitlaust að setja fram áætlun um hvernig jafna mætti 

kynjahlutföllin í landshlutanum almennt í stað þess að einblína á það sem virðist hafa verið 

óraunhæfar væntingar um jafnt kynjahlutfall í álverksmiðju. Hvergi í heiminum er hlutfall 

kynjanna jafnt í vinnu við álframleiðslu, hvers vegna hefði það átt að vera öðruvísi á 

Íslandi? Álframleiðsla er því ekki talin til hefðbundinna „kvennastarfa“ ef störf eru flokkuð 

„kvennastörf“ og „karlastörf“ út frá kynjahlutföllunum sem ríkja innan starfsgreina. 
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Kannski var það allan tímann hlægileg tálsýn að ætla að jafna kynjahlutföllin í 

álframleiðslunni. Það er margt sem frá upphafi vakti spurningar um útfærsluna á 

markmiðinu til að mynda sú ákvörðun að hafa vaktirnar tólf tíma langar. Ennfremur má 

nefna það dæmi  að ekki var gerð alvara úr því að prófa mögulega nýskipan í skipulagi og 

opnunartíma leikskóla til að mæta þörfum fjölskyldufólks í vaktavinnu álversins. 

Sveitarstjórnarmenn á Héraði gerðu sér líklega grein fyrir því þegar þeir áformuðu að bæta 

úr skorti á kvennastörfum að ekki tækist að ná markmiðinu. Þeirra áform urðu ekki að 

framkvæmd og eflaust eru margar ástæður fyrir því. Það að ekki skuli hafa tekist að setja 

fyrir ,,kvennalekann“ af svæðinu ætti að vera vísbending um að hugsa hlutina til enda áður 

en farið verður af stað með næstu stóriðjuhugmyndir á landsbyggðina. Líklega væri betra 

að skoða fyrst:„Við hvað eiga konurnar að vinna?„ Eða hvað„? 
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9 Viðauki A.  Viðtalsvísir – sýnishorn 

Öll viðhorf eru jöfn. Ekki er verið að alhæfa heldur fá innsýn í skoðanir og viðhorf 

þeirra kvenna sem taka þátt og þeirra sjónarhorn.  Viðtölin verða tekin upp og afrituð 

orðrétt.  Upptökunni verður eytt að afritun lokinni og þátttakendum gefin fölsk nöfn og 

persónueinkenni afmáð sbr. tilkynningu til Persónuverndar. 

 

Stutt kynning þátttakenda – koma fram: menntun – starf – búsetulengd – tengsl við 

svæðið 
 

 Lífsskilyrði og lífsgæði 

 Fjölskylduvænleiki - Heimili/húsnæði – Afþreying - Samfélagsleg þátttaka -Þjónusta 

Búseta: val – (fjölskyldu)vænleiki Austurlands 

 Hvernig er að búa á Austurlandi 

 Hvaða kostir eru við það að búa í litlu samfélagi 

Menningarlíf? Afþreying? Hugðarefni og félagslíf kvenna?  

 Virkni í samfélaginu? Lagt af mörkum eða þegið?  Félagasamtök? 

Þjónusta og ánægja með hana? (heilbrigðisþjónusta, skólar, verslun, félagsþjónusta 

o.fl.) 

,,Þjónusta skiptir hins vegar miklu máli fyrir búsetuskilyrði og þegar hér er rætt um 

þjónustu er litið til hinna margvíslegu þjónustuþátta sem hinn almenni íbúi þarf á að 

halda.“ 

Atvinna og menntunarmöguleikar? 

Vina/fjölskyldu/kunningjasamfélag? Aðlögun að samfélaginu? Tengsl við samfélagið 

hvað varðar þessa þætti?  Hugmyndin um ,,við og þeir“ á hún við? Er samfélagið opið eða 

lokað? 

Húsnæði, möguleikar, staða, aðgengi. 

Hvernig eru lífsgæðin upplifuð, lífshættir, lífsskilyrðin og lífskjörin 

 

 Stóriðjuframkvæmdir 

 Tengsl – Viðhorf - Þátttaka 

Aðkoma að eða tengsl við framkvæmdirnar, vinna í stóriðju? 

Ef flutningar: áttu framkvæmdir og samfélagsbreytingar þátt í þeim 

Breytingar á austfirsku samfélagi, hver er upplifunin 

Hafa virkjana og stóriðjuframkvæmdir haft áhrif á lífsskilyrði 

Hvaða áhrif hafa framkvæmdir og stóriðja haft á stöðu kvenna á Austurlandi 

 

 Framtíðarsýn 

Hvernig er horft til framtíðar hjá konum á Austurlandi  
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10 Viðauki B. Dæmi um gagnagreiningu 

Tölurnar í svigunum vísa til viðtals númers og blaðsíðu sem tilvitnunin er tekin úr. 

(1:1), er viðtal 1 og blaðsíða 1. 

A.1.  Lífsskilyrði og lífsgæði 

Hvernig er að búa á 

Austurland?Hvaða kostir eru við það að 

búa í litlu samfélagi?  

Hvernig eru lífsgæðin upplifuð, 

lífshættir, lífsskilyrðin og lífskjörin 

 

Bara mjög fínt, mjög fjölskylduvænt, 

snilld að ég er sko 3 mínútur að labba frá 

vinnunni en ég var líka í vinnu á 

[höfuðborgarsvæðinu] þar sem var líka 

stutt fyrir mig að fara en samt lengra á 

milli, það tók alveg mínútu að keyra og 

korter tíu mínútur að labba þannig að það 

er rosalega gott og ég er alveg rosalega 

ánægð með skólann hérna, bara 

meiriháttar, mér finnst hann tíu sinnum 

betri en skólinn á [höfuðborgarsvæðinu],  

ég hafði þann skóla bara hérna  (sýnir með 

höndunum) á stalli.. (1:3) 

 

A.3.  Félagsgerð 

Atvinna og menntunarmöguleikar? 

Vina/fjölskyldu/kunningjasamfélag? 

Aðlögun að samfélaginu? Tengsl við 

samfélagið hvað varðar þessa þætti?  

Hugmyndin um ,,við og þeir“ á hún við? 

Er samfélagið opið eða lokað? 

 

Allt þetta samstarf við háskólastofnanir 

hér færir einfaldlega bara tækifærin nær 

okkur það er orðið á kannski svona 5 

árum miklu .. er miklu léttara að íhuga 

þetta vegna þess einfaldlega að þetta er 

nær og er svona einhvern veginn meira í 

umræðunni og maður þarf ekki að seilast 

eins hræðilega langt eftir en ætli maður í 

langskólanám í einhverjum æðri greinum 

þá náttúrlega þurfa menn að fara í burtu 

(2:12) 

 

B.1.  Framkvæmdirnar 

Aðkoma að eða tengsl við 

framkvæmdirnar, vinna í 

stóriðju?Breytingar á austfirsku 

samfélagi, hver er upplifunin? 

 

,, ég veit það nú svo sem ekki, ég veit 

ekki hvort það hafði með 

framkvæmdirnar að gera eða þetta 

ofboðslega góðæri eða þú veist ég bara 

veit það ekki eða hvað það er“ 

(4:4) 

 

C.1.  Framtíðarýn 

Hvernig er horft til framtíðar hjá 

konum á Austurlandi  

 

ég er bara rosalega bjartsýn á 

framtíðina eins og alltaf og er ekkert á 

förum, ég hefði viljað sjá til dæmis þetta 

háskólafræðisetur þróast í rólegheitum og 

kannski vaxa í passlegan háskóla fyrir 

Austurland með ákveðna sérhæfingu og 

ég er alveg viss um það að við eigum eftir 

að sjá fullt af frumkvöðlum koma hér, það 

er svo mikið af hugmyndum og mikið af 

góðu fólki að þetta er bara spurningum að 

framkvæma og vinna úr og sjá 

atvinnulífið eflast meira (6:25) 
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11 Viðauki C.  Greiningarþemu – Hausar 

Hér er yfirlit yfir þau greiningarþemu sem komu fram í viðtölunum og var unnið með við 

úrvinnslu þeirra. Undir hvert og eitt þema voru klipptar allar tilvitnanir úr viðtölum sem 

tengdust því þema og þannig fékkst góð heildarsýn yfir umfang, samræmi og misræmi 

innan hvers þema. Sumar tilvitnanir gátu átt heima á fleiri en einum stað og var þeim þá 

gefin staður undir öllum þeim þemum sem við áttu. 

 

1. Lífsskilyrðin og lífsgæðin 

Undir þetta þema fellur flest allt sem spurt var um varðandi nærsamfélagið, þ.e. svör við 

spurningunni hvernig er að búa á Austurlandi? 

1.1.Fjölskylduvænleiki 

Hér koma fram endurtekin svör um barnvænt samfélag og stað þar sem auðvelt er að halda 

utan um fjölskylduna. 

 

1.2.Þjónusta 

Hér er undir falla svör við því sem tengist þjónustuþáttum fyrir utan verslun og 

heilbrigðisþjónustu. Bæði er rætt um tómstundir, barna og fullorðinna, félagslíf og svo 

aðgengi að líkamsrækt, útivist og hreyfingu. Auk þess sem áthugasemdir er varða 

samgöngur eru settar undir þetta þema. 

1.2.1. Verslun 

Hér undir falla svör varðandi verslun á Austurlandi, bæði matarbúðir og 

sérverslanir. 

1.2.2. Heilbrigðisþjónusta 

Hér bæði rætt um læknaþjónustu, sérfræðilæknaþjónustu og svo falla hér undir 

athugasemdir sem komu varðandi greiningar barna með náms og 

hegðunarvanda og þjónustu við þau. 

1.2.3. Menntun 

Staðnám og fjarnám, börn og fullorðnir. Einnig hugmyndir um háskóla á 

Austurlandi. 

 

1.3.Aðlögun og tengslanet 

Þetta þema skiptist í tvennt, annars vegar það sem snýr að fólkinu í samfélaginu: 

Innfæddir og aðkomufólk og hins vegar það sem snýr að ríg milli svæða innan 

Austurlands. 

1.3.1. Aðlögun 
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Hér er fjallað um aðlögun nýrra íbúa, hvernig gengur að komast inn í samfélagið. 

Viðhorf innfæddra gagnvart nýbúunum. 

1.3.2. Rígur 

Undir þetta þema falla athugasemdir þátttakenda varðandi ríg eða togstreitu innan 

Austurlands og snúast aðallega um að Hérað og firðir virðast hvort um sig passa 

uppá að annar aðilinn sé ekki að taka frá hinum. 

 

2. Framkvæmdirnar 

Hér er leitað svara við spurningunni hverju álver hafi breytt fyrir konur á Austurlandi. 

Hvað þær sjái að hafi breyst þó það kannski snerti þær ekki beint og svo hvað hafi 

breyst og þær finna fyrir í eigin lífi. 

2.1.Breytingar á samfélaginu 

Hér falla undir allar athugasemdir varðandi breytingar á samfélaginu. 

 

2.2.Eigin aðkoma 

Hér koma fram viðhorf kvennanna um það sem þeim þykir hafa breytst og snertir 

þær í sínu daglega lífi. 

 

3. Framtíðarsýn 

Hér er leitað svara við því hvað austfirskar konur sjá fyrir sér varðandi framtíðina, bæði 

eigin framtíð á svæðinu og svo sýn þeirra á framtíð svæðisins. 

3.1.Væntingar 

Hér undir falla athugasemdir sem snúast um það sem þær telja að þurfi að breytast til að 

þær og/eða svæðið nái að blómsta. 
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12 Viðauki D. Dæmi um minnisblað - Þemu úr viðtölum, hugleiðingar og 

samantekt. 

Konur á Austurlandi 

Fjölskylduvænleikinn 

Það kemur endurtekið fram að það sé mikill fjölskylduvænleiki sem fylgir því að búa á 

Austurlandi. Það er talað um að börnin geti leikið sér frjáls úti og það sé mikið öryggi 

fólkgið í því að flestir skuli þekkjast nokkuð. Börnin eiga þannig fresli sem þú fengju ekki 

ef þau byggju í reykjavík. Hins vegar eru fótbolti og fimleikar nokkurn vegin einu stærstu 

greinarnar sem boðið er uppá varðandi tómstundir og enginn minnist á tónlistarskólann en 

nokkrir minnast á að gott væri ef það væri listaskóli fyrir börn hér s.s. myndlist, leiklist en 

ég hefði átt að spyrja betur út í þetta og fatta af hverju fólk ræddi ekki tónlistarskólann.  

Það er fullt af krökkum þar held ég. Hins vegar er þetta rétt með fótboltann og fimleikana 

enda eru austfirsku krakkarnir samkeppnishæf á landsvísu í þessum greinum þannig að það 

er kannski ekkert skrýtið að þetta sé svona fyrirferðarmikið. Það er reyndar merkilegt að 

þjóðaríþróttin handbolti skuli ekki vera í boði hér á Austurlandi. Ég gat ekki greint að það 

væri neitt varðandi skutl eða annað krakkastúss sem væri íþyngjandi fyrirþær konur sem 

töluðu við mig en ég gat hins vegar greint nokkuð þann tón að þær væru aðal uppalendur 

barna sinna og bæru megin ábygð á að sinna þeim. Það var lítið talað um aðkomu karla að 

barnauppeldi, það var alltaf sagt ,,ég“ þegar rætt var um viðhorf til barnvænleika, 

uppeldisskilyrða og þjónustu við börn en ekki ,,við“ eða ,,okkar“ börn. Kannski erfitt að 

koma þessu í orð en þetta var svona undirliggjandi. 

 

Sérfræðiþjónusta 

Þetta er kannski ekki stórt þema en virðist skipta barnafólk hér máli, bæði eru konur á 

barneignaraldri að gera athugasemdir við skipulag barneignaþjónustu, t.d. að ekki sé lengur 

hægt að eignast börn á sjúkrahúsinu á Egilsstöðum. Það virðist líka vera óánægja með 

Skólaskrifstofuna, talað um hve lengi allt taki. En þetta eru hvoru tveggja dæmi um 

tímabundin hlutverk kvenna og kannski verða litlar breytingar þegar bara hluti íbúanna 

þarf að nota þjónustuna og bara í stuttan tíma á æviskeiðinu. Ég veit ekki hvernig þetta 

hefði komið út ef ég hefði talað við karla á Austurlandi en það væri gaman að vita það. 

 

Aðlögun 

Það virðist vera almennt erfitt fyrir aðkomufólk að finna sig í samfélaginu og mynda 

tengsl við heimafólk þó vissulega séu á því undantekningar. Ég velti því fyrir mér hvort 

það skipti máli eins og ein sagði að nýflutta manneskja rati strax á sinn bás svo það sé 

auðveldara fyrir hina að flokka hana. til dæmis ef læknir flytur hingað þá er búið að 

flokkað viðkomandi og þá hverjir geta umgengist þann nýja. Það virðast allir vita af þessu, 

bæði innfæddir og aðfluttir og þetta er leiðinlegt fyrir þetta samfélag að vera svona lokað 

og sýrt af flokkadráttum. En það er líka einhvern vegin þannig að allir virðast skyldir 

einhverjum hér svo kannski er þetta eitthvað ,,clash of the clans“ dæmi sem ég hef ekki 

skilið ennþá af því ég er ekki orðin hluti af þessu samfélagi. 

 

Rígur 

Þetta er merkilegt og þrátt fyrir hugmyndir um að sameina Austurland í eitt sveitarfélag 

þá myndi ég bara segja þeim að gleyma því miðað við hvernig þetta er í dag. Líklega er 

best að leyfa Fjarðabyggð að verða ein heild áður en Héraðið verður eitt með þessari heild. 

Merkileg saga þarna á bak við. Fáir segjast taka þessu alvarlega, allir vita af þessu en það 

er greinilega grunnt á því góða. 


