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Inngangur 

Íslenskt samfélag einkennist af umtalsverðum fólksflutningum innan lands og utan. Á síðustu 
áratugum hafa umskipti vegna fólksflutninga verið um 7% af íbúafjölda í flestum 
þéttbýliskjörnum landsins (Hagstofa Íslands, 2009; Þóroddur Bjarnason, 2007). Fólksflutningar 
til og frá landinu hafa jafnframt stóraukist og námu þeir á árinu 2009 um 3% af íbúafjölda 
landsins. Á tímabilinu 2000–2009 fluttu að meðaltali 8% íbúa Siglufjarðar og Ólafsfjarðar frá 
þessum byggðakjörnum en 6% fluttu til þeirra. Umskiptin voru því 6% en fólksfækkun 2% á 
ári (Þóroddur Bjarnason, Kjartan Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2009). Í samanburði við 
önnur byggðarlög af svipaðri stærð virðist fólksfækkun í Fjallabyggð skýrast af lágu hlutfalli 
fólks sem flytur til baka fremur en af háu hlutfalli fólks sem flytur á brott. 

Fyrirætlanir um búferlaflutninga mótast í flóknu samspili einstaklinga við fjölskyldu sína og 
vini, nærsamfélagið, félagsgerðina og þá margvíslegu menningarstrauma sem leika um 
nútímasamfélög. Tengslanet einstaklinga byggja í sívaxandi mæli á grunni áhugamála, markmiða 
og tilfinninga einstaklinga fremur en landfræðilegrar nálægðar (Beck, 1992). Mótun 
búsetufyrirætlana er á vissan hátt ferli sem hjálpar ungu fólki að hugsa um framhaldsnám, 
framtíðarstarf og stofnun fjölskyldu (Elder o.fl., 1996). Val á framtíðarbúsetu er hluti af mótun 
sjálfsmyndar í síbreytilegum heimi (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 2006). Í 
sívaxandi mæli verður ungt fólk að taka meðvitaða ákvörðun um að vera um kyrrt ekki síður en 
um að flytja á brott (Glendinning o.fl., 2003).  

Fyrirætlanir um búferlaflutninga hafa reynst spá fremur vel fyrir um raunverulega 
búferlaflutninga víða um heim (Card, 1982; DeJong, 2000; DeJong o.fl., 1986; Simmons, 1986; 
Sandu og DeJong, 1996). Sambandið milli fyrirætlana og flutninga er hins vegar langt frá því að 
vera einhlítt (Gardner o.fl., 1986). Þannig hætta sumir við að flytja á meðan aðrir hætta við að 
vera um kyrrt. Í sumum tilvikum breytast tímasetningar eða áfangastaður búferlaflutninga og í 
öðrum tilvikum flytur fólk aftur til baka eftir lengri eða skemmri dvöl utan heimabyggðar 
(Glendinning o.fl., 2003; Myklebust, 1993). Sambandið milli fyrirætlana og flutninga er skilyrt af 
ýmsum þáttum á borð við fyrri reynslu af búferlaflutningum, fjárhagsstöðu og lagalegum 
takmörkunum, þrýstingi frá vinum og fjölskyldu og breytingum á aðstæðum einstaklinga (Card, 
1982; DeJong, 2000; DeJong o.fl., 1986; Gardner o.fl., 1986). 

Búferlaflutningar vegna menntunar, starfs eða annarra ástæðna þýða ekki endilega lengur 
að öll tengsl við vini og fjölskyldu séu slitin eða að öll von um að snúa heim sé gefin upp á 
bátinn. Búferlaflutningar draga engu að síður úr samskiptum við vini og fjölskyldu í 
heimabyggð og gera þannig stuðningsnet einstaklinga gisnara (Elder o.fl., 1996; Pretty o.fl., 
1996). Því kemur ekki á óvart að sterk og jákvæð félagsleg tengsl dragi úr áhuga á því að flytja 
búferlum (Glendinning o.fl., 2003; Hamilton og Seyfrit, 1994; Hektner, 1995; Rudkin o.fl., 
1994). Hin hliðin á því máli er sú að neikvæð tengsl við nærsamfélagið auka líkurnar á 
búferlaflutningum. Þannig einkennast fámenn, þétt samfélög einatt af skorti á friðhelgi og fáum 
tækifærum til að máta sig í mismunandi hlutverkum (Gabriel, 2002; Glendinning o.fl., 2003). 
Sterkt félagslegt taumhald nærsamfélagsins í strjálbýli kann til dæmis að vera lykilþáttur í því að 
hrekja burtu ungar stúlkur, samkynhneigða og aðra hópa sem taumhaldið beinist sérstaklega 
gegn (Stockdale, 2002).  
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Fyrirætlanir um búferlaflutninga skipta hins vegar ekki aðeins máli til að spá fyrir um 
framtíðarbúsetu tiltekinna einstaklinga. Viðhorf til framtíðarbúsetu geta endurspeglað 
stemninguna í samfélaginu í heild og þannig verið mun næmari mælikvarði á breytingar í 
tilteknu samfélagi en raunverulegir búferlaflutningar á tilteknu ári. Unglingasamfélagið getur 
verið sérstaklega mikilvægt í þessu tilliti þar sem ákvarðanir um framtíðina brenna að mörgu 
leyti heitar á unglingum en þeim sem eldri eru. Sýnt hefur verið fram á að slíkar fyrirætlanir í 
unglingasamfélaginu spá fyrir um fólksfjöldaþróun á næsta áratug í íslenskum byggðarlögum 
(Þóroddur Bjarnason, 2004). Því má líta á búsetufyrirætlanir sem mælingu á búsetufestu 
samfélaga óháð því hvort fyrirætlanir tiltekinna einstaklinga spái fyrir um hegðun þeirra. 

Hér á eftir verða búferlafyrirætlanir íbúa Fjallabyggðar skoðaðar nánar. Á síðasta áratug 
hefur íbúum í Ólafsfirði og á Siglufirði fækkað um ríflega fimm hundruð manns eða um 20%, 
meðalaldur íbúanna hækkað um rúmlega sex ár og börnum fækkað um nærri helming. 
Sérstaklega hafa brottflutningar höggvið stórt skarð í aldurshópinn 20–39 ára sem árið 2008 
taldi 463 einstaklinga samanborið 509 í aldurshópnum 0–19 ára og 603 í aldurshópnum 40–59 
ára (Þóroddur Bjarnason, Kjartan Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2009). Annars vegar 
verður byggt á svörum 15–16 ára nemenda í grunnskólum Fjallabyggðar við spurningum um 
framtíðaráform sem lagðar voru fyrir alla nemendur í 10. bekk á Íslandi vorið 2007 og hins 
vegar spurningakönnun sem lögð var fyrir alla íbúa Fjallabyggðar haustið 2009. 

 

Aðferð og gögn 

Upplýsingar um viðhorf unglinga í Fjallabyggð og annars staðar á landinu til framtíðarbúsetu 
eru fengnar úr ESPAD spurningakönnuninni sem lögð var fyrir nemendur í 10. bekk 
grunnskóla í febrúar og mars 2007 (Þóroddur Bjarnason, 2009). Nafnlausir spurningalistar voru 
lagðir fyrir alla nemendur sem mættir voru í skólann á fyrirlagnardag og settu þeir útfyllta 
spurningalista í trúnaðarumslög að útfyllingu lokinni. Gild svör bárust frá 3.665 og var 
svarhlutfall um 80%. Í þessari könnun var meðal annars spurt um líklega framtíðarbúsetu og 
voru svörin flokkuð í (1) Um kyrrt, (2) Höfuðborgarsvæði, (3) Annað innanlands og (4) Önnur 
lönd. Til samanburðar við svör unglinga í Fjallabyggð voru valin sex önnur sveitarfélög. Svör 
unglinga í Dalvíkurbyggð, Ísafjarðarbæ, Fjarðabyggð og Vestmannaeyjum voru notuð til að 
áætla búsetuáform unglinga í öðrum byggðarlögum sem byggt hafa að verulegu leyti á 
sjávarútvegi. Þá voru svör unglinga á Akureyri og í Reykjavík notuð til að fá samanburð við 
búsetuáform unglinga í þéttbýli norðanlands og sunnan. 

Könnunin Samgöngubætur og byggðaþróun 2009 byggist á spurningalistakönnun sem lögð var 
fyrir íbúa í Ólafsfirði og Siglufirði í nóvember og desember 2009. Íbúar í byggðakjörnunum 
tveimur voru heimsóttir og spurningalistar lagðir fyrir alla 18 ára og eldri sem voru heima. 
Spurningalistar voru í framhaldinu sendir í pósti til þeirra íbúa sem ekki hafði náðst til með 
heimsóknum ásamt frímerktu svarumslagi. Endanlegar heimtur voru 732 listar eða 53% þeirra 
íbúa 18 ára og eldri sem búsettir eru í Fjallabyggð að staðaldri (Kjartan Ólafsson og Þóroddur 
Bjarnason, 2009). Hér eru notaðar tvær spurningar úr þessari könnun. Annars vegar er spurt 
um hversu líklegt íbúar telji að þeir muni í framtíðinni flytja á brott fyrir fullt og allt. Hins vegar 
er spurt hvort þeir gætu hugsað sér að búa í hinum byggðakjarnanum í Fjallabyggð, á Dalvík, 
Sauðárkróki, Akureyri eða höfuðborgarsvæðinu eða erlendis. 
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Niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá búsetuáform unglinga í Fjallabyggð í samanburði við jafnaldra þeirra í þeim 
sveitarfélögum sem valin voru til samanburðar. Um 32% unglinganna í Fjallabyggð ætla að 
verða um kyrrt í sveitarfélaginu sem er svipað hlutfall og meðal unglinga í Dalvíkurbyggð, 
Ísafjarðarbæ og Fjarðabyggð. Þetta hlutfall er hins vegar 50% í Vestmannaeyjum og 59% á 
Akureyri. Meðal unglinga á þessum aldri í Reykjavík ætla um 71% að búa áfram á 
höfuðborgarsvæðinu. Á bilinu 18–23% unglinga í sveitarfélögunum á Norðurlandi (Akureyri, 
Dalvík og Fjallabyggð) búast við því að flytja til höfuðborgarsvæðisins, en 41% í Fjarðabyggð 
og 43% í Ísafjarðarbæ. Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð skera sig úr að því leyti að um þriðjungur 
unglinga þar býst við því að búa annars staðar innanlands en í heimabyggð eða á 
höfuðborgarsvæðinu, samanborið við 1–7% í hinum sveitarfélögunum. Á bilinu 20–24% 
unglinga á Akureyri, í Ísafjarðarbæ og Reykjavík búast við því að búa erlendis samanborið við 
9–15% í hinum sveitarfélögunum. 

 
Tafla 1. Búsetuáform 15–16 ára unglinga á völdum stöðum á Íslandi árið 2007. 

 Um kyrrt Höfuðborgarsvæði Annað innanlands 
Önnur 
lönd 

Fjallabyggð 32% 23% 32% 13% 

Dalvíkurbyggð 39% 18% 34% 9% 

Ísafjarðarbær 30% 43% 3% 24% 

Fjarðabyggð 39% 41% 6% 14% 

Vestmannaeyjar 50% 32% 3% 15% 

Akureyri 59% 20% 1% 20% 

Reykjavík --- 71% 7% 22% 

 

Þessar niðurstöður sýna að búsetufyrirætlanir unglinga í Fjallabyggð eru mjög svipaðar 
fyrirætlunum jafnaldra þeirra í nágrannasveitarfélaginu Dalvíkurbyggð, þrátt fyrir að íbúaþróun 
í síðarnefnda sveitarfélaginu hafi verið mun jákvæðari á síðari árum. Unglingar í þessum 
tveimur bæjarfélögum eru einnig álíka líklegir til að ætla að vera um kyrrt og unglingar í 
Ísafjarðarbæ eða Fjarðabyggð. Norðlensku unglingarnir eru hins vegar líklegri til að búast við 
því að búa annars staðar á Íslandi en á höfuðborgarsvæðinu. Þótt ekki sé hægt að ráða af 
gögnunum hvar þau búist við að búa utan höfuðborgarsvæðisins má leiða að því líkum að 
Akureyri gegni þar lykilhlutverki. 

Tafla 2 sýnir búsetuáform íbúa 18 ára og eldri í Ólafsfirði og á Siglufirði. Athygli vekur að 
nánast enginn munur er á áformum einstakra aldurshópa milli þessara tveggja byggðakjarna 
nema í yngsta aldurshópnum. Meðal 18–25 ára íbúa Siglufjarðar ætla 56% líklega eða mjög 
líklega að flytja á brott fyrir fullt og allt, samanborið við 39% íbúa Ólafsfjarðar í sama 
aldurshópi. Um 18% íbúa Fjallabyggðar á aldrinum 26–40 ára og 8% aldurshópsins 41–66 ára 
ætla líklega eða mjög líklega að flytja en enginn íbúi 67 ára eða eldri. Þessi dreifing samsvarar í 
grófum dráttum brottflutningum í einstökum aldurshópum. Flestir flytja í burtu í yngstu 
aldurshópunum og hlutfall þeirra sem eru enn búsettir í bænum en hyggjast flytja lækkar jafnt 
og þétt með hækkandi aldri. Í elsta aldurshópnum eru þeir farnir sem ætla sér að flytjast á brott. 

Þá er marktækur munur á hlutfalli karla og kvenna í yngri aldurshópunum sem ætla líklega 
eða mjög líklega að flytja á brott fyrir fullt og allt. Munurinn felst einkum í því að í 18–25 ára 
aldurshópnum ætla 60% kvenna en aðeins 39% karla líklega eða mjög líklega að flytja á brott. 
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Jafnframt ætla 21% kvenna og 14% karla í aldurshópnum 26–40 ára að gera slíkt hið sama.  Í 
öðrum aldurshópum er ekki merkjanlegur munur á slíkum fyrirætlunum milli karla og kvenna. 

 
Tafla 2. Hlutfall íbúa 18 ára og eldri í Ólafsfirði og á Siglufirði sem ætla líklega 
eða mjög líklega að flytja á brott fyrir fullt og allt, nóvember 2009. 

  Ólafsfjörður Siglufjörður Karlar Konur 

18–25 ára 39% 56% 39% 60% 

26–40 ára 17% 18% 14% 21% 

41–66 ára 9% 8% 8% 9% 

67 ára eða eldri 0% 0% 0% 0% 

Alls 11% 13% 8% 11% 

 

Tafla 3 sýnir hlutfall þeirra íbúa í Fjallabyggð sem ætla líklega eða mjög líklega að flytja á 
brott og gætu mjög vel hugsað sér að búa á einstökum stöðum. Íbúar Ólafs- og Siglufjarðar 
sem á annað borð vilja flytja á brott hafa tiltölulega lítinn áhuga á því að setjast að á öðrum 
smærri stöðum. Af þeim Ólafsfirðingum sem ætla líklega að flytja á brott gætu 9% mjög vel 
hugsað sér að setjast að á Siglufirði. Með svipuðum hætti gætu 4% Siglfirðinga í sömu stöðu 
mjög vel hugsað sér að setjast að á Ólafsfirði. Þá vekur athygli að enginn kynjamunur er á 
hlutfalli þeirra sem búast við að flytja á brott og gætu mjög vel hugsað sér að setjast að í hinum 
byggðakjarnanum. 

 
Tafla 3. Hlutfall íbúa 18 ára og eldri í Ólafsfirði og á Siglufirði sem ætla líklega 
eða mjög líklega að flytja á brott fyrir fullt og allt og gætu mjög vel hugsað sér 
að búa á einstökum stöðum, nóvember 2009.  

  Ólafsfjörður Siglufjörður Karlar Konur Alls 

Hinn kjarnann 9% 4% 6% 6% 6% 

Dalvík 13% 2% 3% 8% 6% 

Sauðárkrókur 3% 6% 3% 6% 5% 

Akureyri 66% 26% 40% 40% 40% 

Höfuðborgarsvæðið 28% 36% 40% 29% 33% 

Erlendis 31% 51% 40% 46% 44% 

 
Jafnframt geta 5–6% þessara íbúa Fjallabyggðar mjög vel hugsað sér að setjast að á Dalvík 

eða Sauðárkróki. Sá staður sem er nálægari viðkomandi byggðakjarna virðist vera eilítið 
ákjósanlegri búsetukostur því um 13% Ólafsfirðinga en aðeins 2% Siglfirðinga í þessari stöðu 
nefna Dalvík. Á hinn bóginn gætu 6% Siglfirðinga en 3% Ólafsfirðinga sem líklega flytja á brott 
vel hugsað sér að búa á Sauðárkróki.  

Svo virðist sem konur séu nokkru tilbúnari en karlar til að flytjast búferlum til nálægra 
byggðakjarna. Mun fleiri þeirra sem búast við að flytja nefna Akureyri, höfuðborgarsvæðið eða 
önnur lönd sem ákjósanlegan búsetukost eða um 40% karla og kvenna. Umtalsverður munur er 
þó milli byggðakjarnanna tveggja að þessu leyti. Meðal Ólafsfirðinga ber Akureyri höfuð og 
herðar yfir aðra áfangastaði sem nefndir eru en tveir af hverjum þremur sem búast við að flytja 
frá Ólafsfirði gætu mjög vel hugsað sér að búa á Akureyri samanborið við einn af hverjum 
fjórum Siglfirðingum í sömu stöðu. Hins vegar eru slíkir Siglfirðingar líklegri til að nefna 
höfuðborgarsvæðið eða 36% á móti 28% Ólafsfirðinga í þessum hópi. Jafnframt virðist höfuð-
borgarsvæðið njóta mun meiri vinsælda meðal karlmanna en kvenna eða meðal 40% karla á 
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móti 29% kvenna. Þá gætu 51% þessara Siglfirðinga mjög vel hugsað sér að setjast að erlendis 
samanborið við 31% Ólafsfirðinganna og er kynjamunur er lítill meðal þeirra sem horfa með 
jákvæðum huga til framtíðarbúsetu erlendis. 

 

Umræða 

Landfræðilegur og félagslegur hreyfanleiki er eitt megineinkenni nútímasamfélaga og hafa sumir 
fræðimenn raunar gengið svo langt að halda því fram að nútímamaðurinn geti aðeins blómstrað 
með því að slíta bönd nærsamfélagsins (Bauman, 1995, 2001). Svo mikið er víst að einstaklingar 
taka í sívaxandi mæli ákvörðun um það hvaða samfélagi þeir kjósa að tilheyra á grundvelli 
smekks og viðhorfa til lífsins (Beck, 1992; Gibbons, 2003; Putnam, 2000). Árið 1999 voru 
sextán ára unglingar á Siglufirði og í Ólafsfirði 44 talsins, tíu árum síðar voru tuttugu og sex ára 
íbúar í Fjallabyggð aðeins 22 talsins eða réttur helmingur upphaflega hópsins (Hagstofa Íslands, 
2010b). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar ætla 68% unglinga á aldrinum 15–16 ára 
og 50% ungs fólks á aldrinum 18–25 ára að flytja á brott frá Fjallabyggð fyrir fullt og allt. 
Talsverður munur kemur þó fram á milli byggðakjarnanna tveggja og er hlutfall þeirra sem ætla 
að flytja á brott mun hærra á Siglufirði en í Ólafsfirði. 

Að öllu óbreyttu virðist því sem ekki muni draga úr fólksflutningum frá Fjallabyggð á 
næstu árum. Opnun Héðinsfjarðarganganna haustið 2010 gæti þó breytt mannfjöldaþróun á 
svæðinu umtalsvert. Með tengingu byggðakjarnanna tveggja, stækkun atvinnusvæðis Eyjafjarðar 
og opnun hringleiðar um Tröllaskaga geta skapast margvísleg tækifæri sem dregið geta úr 
fólksflutningum frá svæðinu. Þó er mikilvægt að hafa í huga að ungt fólk þarf að fá tækifæri til 
að finna sinn samastað í umróti hnattvæðingarinnar og stór hluti hvers árgangs mun 
óhjákvæmilega yfirgefa smærri byggðarlög um lengri eða skemmri tíma. Því ætti það ekki að 
vera sérstakt markmið að koma í veg fyrir að ungt fólk yfirgefi Fjallabyggð heldur miklu frekar 
að tryggja möguleika þess á því að snúa til baka, jafnframt því að gefa aðkomufólki færi á því 
að skjóta þar rótum til framtíðar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að íbúar Fjallabyggðar sem hugsa sér til hreyfings 
hafa yfirleitt ekki mikinn áhuga á því að setjast að á öðrum smærri stöðum. Þó gætu 13% þeirra 
sem líklega flytja frá Ólafsfirði vel hugsað sér að setjast að á Dalvík sem er aðeins í 17 kílómetra 
fjarlægð. Áhugavert væri að kanna nánar hvaða þættir það eru sem gera Dalvík að meira 
aðlaðandi búsetukosti fyrir þennan hóp. Akureyri er þó helsti valkostur Ólafsfirðinga sem 
hyggjast flytja búferlum og undirstrikar það sterk tengsl Ólafsfjarðar og Akureyrar. Um það bil 
tveir af hverjum þremur Ólafsfirðingum í þessum hópi nefna Akureyri sem góðan valkost en 
aðeins rúmlega einn af hverjum fjórum gæti mjög vel hugsað sér að búa á höfuðborgarsvæðinu. 
Hins vegar gæti aðeins einn af hverjum fjórum Siglfirðingum mjög vel hugsað sér að búa á 
Akureyri en einn af hverjum þremur nefnir höfuðborgarsvæðið. Þá er athyglisvert að 40% karla 
en aðeins 29% kvenna í þessum hópi gæti mjög vel hugsað sér að setjast að á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Árið 1885 komst Ernst Ravenstein að raun um það að konur væru tölfræðilega líklegri en 
karlar til þess að flytja úr strjálbýli í þéttbýli í Bretlandi. Á þeim 125 árum sem liðin eru síðan 
hafa ótal rannsóknir sýnt fram á svipað mynstur víða á Vesturlöndum (sjá t.d. Dahlström, 1996; 
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004; Hamilton og Seyfrit, 1994; King og Shuttleworth, 1995; 
Stefán H. Jónsson, 2004; Stockdale, 2002). Því hefur raunar verið haldið fram að lágt hlutfall 
kvenna sé eitt sterkasta einkenni dreifbýlla byggðarlaga í alvarlegum vanda (Hamilton og 
Ottested, 1998). Í íslenskum sveitum og sjávarþorpum eru stúlkur helmingi líklegri en piltar til 
að búast við því að flytja búferlum (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 2006). Þessar 
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niðurstöður eru í samræmi við fólksfjöldaþróun á Íslandi síðustu ár þar sem umtalsvert fleiri 
karlar en konur búa á flestum dreifbýlisstöðum (Hagstofa Íslands, 2010b).  

Í Fjallabyggð er kynjahlutfall mjög ójafnt meðal fólks á barnsburðaraldri. Þann 1. desember 
2009 voru til dæmis 144 karlar en 101 kona á aldrinum 20–29 ára skráð til heimilis í 
Fjallabyggð, eða 1,4 karl á hverja konu (Hagstofa Íslands, 2010b). Samkvæmt niðurstöðum 
könnunar meðal íbúa Fjallabyggðar haustið 2009 er hér um viðvarandi vandamál að ræða. 
Þannig ætluðu 39% karla og 60% kvenna á aldrinum 18–25 ára líklega eða mjög líklega að flytja 
á brott fyrir fullt og allt. Gangi það eftir verður 1,5 karl á hverja konu í þessum aldurshópi í 
framtíðinni. Takist ekki að leiðrétta þennan kynjahalla mun það hafa alvarlegar afleiðingar fyrir 
byggðafestu og framtíð Fjallabyggðar. Eigi Fjallabyggð að verða meira aðlaðandi búsetukostur 
fyrir ungar konur skipta bættur aðgangur að fjölbreyttri menntun, þjónustu og afþreyingu og 
minni kröfur um ólaunaða vinnu kvenna í samfélaginu ekki síður máli en fleiri og fjölbreyttari 
atvinnutækifæri (Dahlström, 1996). Vera kann að sameining Ólafsfjarðar og Siglufjarðar og 
tenging hins sameinaða sveitarfélags Fjallabyggðar við þjónustusvæði Eyjafjarðar geti stuðlað 
að slíkum jákvæðum breytingum á aðstæðum og möguleikum kvenna í samfélaginu. 
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