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 INNGANGUR 

Könnun sú sem gerð er grein fyrir í þessari skýrslu er einn verkþátta í rannsókn á 

samfélagsáhrifum álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi. Rannsóknin er 

gerð á grundvelli þingsályktunar frá 2003 um að fela Byggðarannsóknastofnun 

Íslands, í samvinnu við Þróunarfélag Austurlands, að fylgjast með 

samfélagsbreytingum og þróun byggðar og atvinnulífs á landsvæðinu þar sem 

áhrifa álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi gætir mest. Rannsóknin 

hófst árið 2004 og mun ljúka 2009. Rannsóknasvæðið er Austur- og 

Norðausturland en einnig litið til nokkurra lykilþátta, svo sem þróunar búsetu- 

og atvinnuhátta á landsvísu til samanburðar. Framkvæmd rannsóknarinnar hefur 

einkum verið í höndum starfsmanna Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar 

Háskólans á Akureyri (RHA) auk Þróunarfélags Austurlands en Byggða-

rannsóknastofnun Íslands hefur verið rekin í tengslum við fyrrnefndu 

stofnunina. 

Úrtaksrannsóknir meðal íbúa er mikilvægur þáttur gagnaöflunar í rannsókninni. 

Sú úrtaksrannsókn sem hér er greint frá er sú þriðja og síðasta af þessum 

könnunum. Leitast var við að afla upplýsinga um breytingar á högum fólks, 

viðhorfum og upplifun á ýmsum þáttum er varða framkvæmdirnar. Með því 

móti fengust gögn um samfélagið og breytingar þess sem aðeins var hægt að afla 

meðan breytingarnar áttu sér stað.  

Höfundar þessarar skýrslu eru Hjalti Jóhannesson landfræðingur við Rannsókna- 

og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) og verkefnisstjóri rannsóknar á 

samfélagsáhrifum álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi og Sigrún Sif 

Jóelsdóttir, sérfræðingur við RHA sem sá um tölfræðigreiningu. Þá aðstoðaði 

Kjartan Ólafsson, félagsfræðingur og lektor við úrtaksgerð og fleira. Aðrir 

starfsmenn RHA hafa komið að þessari rannsókn með aðstoð við útsendingu, 

móttöku gagna, skráningu og til samráðs. 
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR KÖNNUNARINNAR 

Hér að neðan eru dregnar saman helstu niðurstöður þeirrar póstkönnunar sem 

fram fór meðal almennings haustið 2008, en hún er liður í rannsókn á 

samfélagsáhrifum álvers- og virkjunar á Austurlandi. 

 Könnunin fór fram frá lokum september til byrjunar desember 2008 

meðal fólks á aldrinum 22-67 ára. Dregið var lagskipt slembiúrtak og 

var endanlegt úrtak 4.008 manns af áhrifasvæði á Austurlandi og í 

Eyjafirði. Svör voru 1.438 og heildarsvörun því 35,9%. Vegna þessa 

dræma svarhlutfalls voru gögnin greind sérstaklega með það fyrir 

augum að greina mögulegar kerfisbundnar skekkjur. Engar 

vísbendingar fundust um slíkt og má því telja að úrtakið gefi nokkuð 

rétta mynd af rannsóknarþýðinu. 

 Svörin voru greind eftir fimm svæðum. Þetta eru áhrifasvæði 

framkvæmdanna á Austurlandi og þrjú undirsvæði þess, þ.e. 

norðursvæði, miðsvæði (innan tveggja tíma aksturstíma frá 

framkvæmdasvæðum) og suðursvæði. Einnig var könnun þessi send til 

íbúa á Eyjafjarðarsvæðinu. 

 Þegar spurt var um væntingar til framtíðarþróunar byggðalagsins 

komu fram litlar breytingar frá síðustu könnun 2007. Um 79% 

svarenda hafa mjög eða fremur mikla trúa á jákvæðri þróun byggðar-

lagsins á næstu árum. Í samanburði milli svæða kemur fram að 

bjartsýni hvað þetta varðar er minnst á suðursvæðinu. 

 Þegar spurt var um trú svarenda á því hvort framkvæmdirnar hafi bætt 

fjárhagslega afkomu þeirra, kom fram að á áhrifasvæðinu í heild eru 

38% sem hafa mjög eða fremur mikla trú á því. Hefur þeim heldur 

verið að fjölga frá árinu 2004. Þeir eru þó ekki jafn margir og 2003 

þegar ritað var undir samninga um framkvæmdirnar og afar mikil 

bjartsýni ríkti. Samanburður milli svæða leiðir í ljós að það er fyrst og 

fremst á miðsvæðinu þar sem trú á þessi áhrif er mikil, 52% á móti 

18% á norðursvæði og aðeins 14% á suðursvæðinu.  

 Á áhrifasvæðinu hafa um þrír af hverjum 10 trú á bættri fjárhagslegri 

afkomu sinni af rekstri álvers í Reyðarfirði. Þetta hlutfall hefur verið 

að hækka frá 2004 en þá var það 22% en var þó mun hærra um það 
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leyti sem samningar um framkvæmdirnar voru undirritaðir 2003 eða 

37%. Þetta viðhorf er hins vegar afar staðbundið við miðsvæðið þar 

sem 42% hafa mjög eða fremur mikla trú á þessu, samanborðið við 

12% á norðursvæði og 10% á suðursvæði. 

 Rúm 30% fólks á miðsvæðinu tengjast stóriðjuframkvæmdunum með 

beinum hætti í gegnum vinnu sína. Þátttaka á öðrum svæðum í þessari 

könnun er á bilinu 10-11% sem verður í raun að teljast talsverð 

þátttaka.  

 Á áhrifasvæðinu í heild töldu um 9% svarenda það mjög líklegt eða 

frekar líklegt að þeir myndu sækjast eftir vinnu við álverið. Á 

miðsvæðinu er hlutfall þeirra sem áforma að sækja þar um vinnu um 

14% og hefur þetta lítið breyst milli kannana. Aðeins 1% á 

norðursvæði telur það mjög eða frekar líklegt og 4% á suðursvæði. 

 Niðurstöður þriggja spurninga, um það sem kalla mætti óbein áhrif, 

benda til þess að áhrif af þessu tagi séu í langmestum mæli að koma 

fram á miðsvæðinu. Þetta varðar þátttöku fyrirtækja sem viðkomandi 

vinnur hjá eða þátttöku náinna vina eða ættingja í framkvæmdunum. 

Suðursvæðið er laustengdara framkvæmdunum að þessu leyti en 

norðursvæðið og jafnvel Eyjafjarðarsvæðið. 

 Á miðsvæðinu eru um fjórir af hverjum fimm þátttakendum á þeirri 

skoðun að framkvæmdirnar hafi haft mjög eða frekar jákvæð áhrif á 

mannlíf í þeirra byggðarlögum. Á norðursvæðinu hefur þeim lítillega 

fjölgað frá 2007 sem telja að framkvæmdirnar hafi mjög eða frekar 

jákvæð áhrif á mannlífið en þetta er um helmingur svarenda þar. Á 

suðursvæðinu telur um fjórðungur að framkvæmdirnar hafi haft 

jákvæð áhrif á mannlíf. Þar eru líka hlutfallslega flestir sem telja að 

framkvæmdirnar hafi haft mjög eða frekar neikvæð áhrif á mannlíf í 

þeirra byggðarlögum eða um 15%. 

 Hvað varðar fjölbreytni starfa komu fram athyglisverðar breytingar 

milli kannana 2004, 2007 og 2008. Á áhrifasvæðinu í heild segjast um 

41% þátttakenda vera mjög eða frekar ánægðir með þennan þátt árið 

2008. Ánægjan er mest á miðsvæðinu eða 47%. Heldur hefur slegið á 

ánægju með þennan þátt frá síðustu könnun, 2007. Þetta bendir til 
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þess að væntingar með þennan þátt hafi e.t.v. verið heldur miklar á 

miðsvæðinu. Ánægja með þessa hluti er meiri á Eyjafjarðarsvæðinu. 

 Þeim sem eru mjög eða frekar ánægðir með atvinnutekjur sínar 

fjölgaði á miðsvæðinu milli kannana 2004 og 2007 en lítið breyttist 

síðan til 2008. Þeim sem eru þessarar skoðunar fækkar á norðursvæði 

en hins vegar fjölgar þeim á suðursvæði milli kannana 2007 og 2008 

sem eru mjög eða frekar ánægðir. 

 Ánægja með framboð á heilbrigðisþjónustu hefur að einhverju leyti 

jafnast út frá því að könnunin var gerð 2007. Ánægja hefur aukist á 

mið- og suðursvæðum. Eftir sem áður er mest ánægja með þennan 

þátt á norðursvæði, líklega vegna nálægðar við Akureyri. 

 Hvað varðar ánægju með félagslífið á miðsvæðinu má segja að aðeins 

rétti úr kútnum 2008. Litlar breytingar verða hins vegar á norður- og 

suðursvæði allt tímabilið 2004-2008. Svipaðar niðurstöður má sjá hvað 

varðar afstöðu til menningarlífsins. 

 Athyglisvert er að í könnuninni 2008 er ánægja með almenna verslun 

og þjónustu orðin mjög svipuð á öllum svæðum. Mjög eða frekar 

ánægðir eru á bilinu 56-57%. Mun meiri munur var milli svæða í 

könnun 2007 þar sem ánægjan var langmest á miðsvæði og langminnst 

á suðursvæðinu. 

 Á öllum svæðum er mikil ánægja með persónulegt öryggi, eða á bilinu 

92-95% sem eru mjög eða frekar ánægðir. Þetta hefur sáralítið breyst 

milli kannana sem er athyglisvert, t.d. í ljósi mannfjölgunar og aukinnar 

umferðar meðan framkvæmdir stóðu sem hæst. 

 Ánægja með aðgengi að háskólamenntun er áberandi minni á 

miðsvæðinu en suður- og norðursvæðum. Hvað varðar aðgengi að 

framhaldsskólamenntun er ánægjan almennt mikil en þó sínu mest á 

suðursvæðinu sem að þessu leyti er áþekkt Eyjafjarðarsvæðinu. 

 Athyglisverð er sú niðurstaða að ekki er að sjá að framkvæmdirnar, og 

sú umhverfisröskun sem þeim fylgir, valdi því að íbúarnir sjálfir upplifi 

breytingu til hins verra. Ánægja með umhverfið hefur lítið breyst milli 
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kannana en er þó ívið meiri á norðursvæðinu en hinum tveimur 

svæðunum. 

 Hvað varðar ánægju eða óánægju með möguleika til að sinna 

tómstundum og áhugamálum kom í ljós að lítil sem engin breyting 

verður á áhrifasvæðinu á tímabilinu 2004-2008. 
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EFNISTÖK OG FORSENDUR 

Forsendur og afmörkun 

Í verkáætlun um rannsókn á samfélagsáhrifum álvers- og virkjunarframkvæmda á 

Austurlandi (Byggðarannsóknastofnun Íslands, 2004) var ráðgert að framkvæma 

þrjár almennar úrtakskannanir (árin 2004, 2006 og 2008). Könnununum árin 

2004 og 2008 var fyrst og fremst ætlað að mæla tiltekna þætti á næsta áhrifasvæði 

framkvæmdanna en könnunin árið 2006 skyldi fara fram á landsvísu. Þeirri 

könnun seinkaði í framkvæmd og fór fram í upphafi árs 2007. Síðasta könnun 

fór fram í lok ársins 2008 til að hún næði sem lengst inn í rekstrartíma álversins 

og fjallar þessi skýrsla um þá könnun.  

Efnislega afmarkast viðfangsefni könnunarinnar, líkt og rannsóknarverkefnisins í 

heild, við athugun á samfélagsbreytingum og þróun byggðar og atvinnulífs vegna 

stóriðjuframkvæmda á Austurlandi. Þannig er rannsóknarsviðið nokkuð 

víðfeðmt. Könnunin tekur til framkvæmdatíma hvað varðar Kárahnjúkavirkjun 

og rekstrartími álversins í Reyðarfirði er kominn á annað ár þar sem framleiðsla 

þar hófst vorið 2007 (Hjalti Jóhannesson og Tryggvi Guðjón Ingason, 2007). 

Landfræðileg afmörkun könnunarinnar er sambærileg við þá sem gerð var 2004 

að öðru leyti en því að hér hefur Eyjafjarðarsvæðinu verið bætt við til að bera 

saman við áhrifasvæðið í rannsókninni. Einnig var markmiðið að gera 

grunnmælingu á þeim þáttum sem þessi rannsókn tekur til, á öllu áhrifasvæði 

mögulegs álvers eða annarrar atvinnustarfsemi við Húsavík sem nýtti orku 

háhitasvæðanna í Þingeyjarsýslu.  

Afmörkun í tíma 

Í stóriðjuframkvæmdum er um að ræða tvenns konar ólík tímabil. Annars vegar 

er  framkvæmdatími sem stóð fram til 2008 í tilviki framkvæmdanna á 

Austurlandi, þ.e.a.s. meðan verið er að reisa mannvirkin. Hins vegar er um að 

ræða tímabilið þegar framkvæmdum er að fullu lokið, u.þ.b. frá 2009 þegar 

Kárahnjúkavirkjun og álverið á Reyðarfirði komin í fullan rekstur. Þetta köllum 

við rekstrartíma. Þessi tímabil skarast venjulega að einhverju leyti því unnt er að 

hefja rafmagns- og álframleiðslu áður en byggingaframkvæmdum er að fullu 

lokið.  
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Unnt var að hefja framleiðslu áls í takmörkuðum mæli í aprílbyrjun 2007 og segja 

má að það marki upphaf rekstrartíma álversins. Formlegur rekstur Kárahnjúka-

virkjunar hófst 2. apríl 2007 og formleg gangsetning hennar með fullum 

afköstum var 30. nóvember 2007. Öll mannvirki Kárahnjúkavirkjunar voru síðan 

komin í gagnið 16. desember 2008. Sú könnun sem hér er gerð grein fyrir er því 

hin fyrsta í rannsókninni sem mælir viðhorf almennings á rekstrartíma álvers og 

virkjunar. 

Landfræðileg afmörkun 

Áhrifasvæði framkvæmdanna við álver Alcoa Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjun 

nær langt út fyrir Austurland hvað varðar samfélags- og efnahagslega þætti. Þessi 

áhrif virða ekki nema að litlu leyti sveitarfélagamörk, kjördæmi eða landamæri. 

Staðsetning mannvirkja hefur þó áhrif á hvar og með hvaða hætti áhrifa gætir. Þá 

skiptir miklu hvaðan fyrirtæki sem annast tiltekna verkþætti koma og hvar 

starfsmenn við framkvæmdirnar eru búsettir.  

Í þessari rannsókn hefur glögglega komið í ljós að áhrifin eru talsvert staðbundin 

við Mið-Austurland (miðsvæðið í þessari rannsókn). Er það meðal helstu 

niðurstaðna í fyrstu og annarri áfangaskýrslu í þessari samfélagsrannsókn 

(Kjartan Ólafsson, ritstj., (2006) og Hjalti Jóhannesson, ritstj. (2007).  

Aðferðum við svæðisskiptingu í rannsókninni var ítarlega lýst í áfangaskýrslu 1 

(Kjartan Ólafsson o.fl., 2006). Í upphafi var ákveðið að miða áhrifasvæði 

framkvæmdanna við áætlaða jafngildisfjarlægð frá þeim til norðurs miðað við 

vegalengdina til Hornafjarðar í suðri sem hefð var fyrir að telja til Austurlands1. 

Reikna þurfti með að megin framkvæmdasvæðin eru þrjú; þ.e. stíflusvæðið við 

Fremri Kárahnjúk, stöðvarhúsið í Fljótsdal og álverið í Reyðarfirði). Þá þurfti að 

taka tillit til þess að um mismunandi leiðir er að velja eftir því hvort farið er að 

vetri eða sumri (auk þess koma til vegabætur og styttingar leiða á 

framkvæmdatímanum).  

Ákveðið var að skipta áhrifasvæðinu í þrjú undirsvæði: 

                                                 

1 Þetta hefur reyndar breyst á tíma könnunarinnar og raunar fyrr þar sem Sveitarfélagið Hornafjörður 
tilheyrir Suðurkjördæmi frá kjördæmabreytingunni 1999. Þá yfirgaf sveitarfélagið Samband sveitarfélaga á 
Austurlandi (SSA) haustið 2008 og gekk inn í Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) um áramótin 2008-
09. 
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 Norðursvæði. Það er svæði utan tveggja tíma fjarlægðar frá 

framkvæmdasvæðunum og til norðurs þar til sömu fjarlægð er náð og 

er til Hafnar í Hornafirði2. 

 Miðsvæði. Svæðið sem er innan tveggja tíma akstursfjarlægðar frá 

framkvæmdasvæðunum.  

 Suðursvæði. Svæði sem er utan tveggja tíma fjarlægðar í suður frá 

framkvæmdasvæðunum, til og með Sveitarfélaginu Hornafirði. 

Í þessari könnun, haustið 2008 var ákveðið að skoða einnig áhrif á 

Eyjarfjarðarsvæðinu sem hefur Akureyri sem miðpunkt og er áhugavert að nota 

til samanburðar við þróun samfélagsins á áhrifasvæðinu. 

 

 

Mynd 1. Svæðaskipting í Austurlandskönnun III, haustið 2008. 

Afmörkun áhrifaþátta 

Ljóst er að tiltekin svið samfélagsins verða fyrir áhrifum umfram önnur. Áhrifin 

eru háð nálægð við framkvæmdirnar í tvennum skilningi. Annars vegar vegna 

                                                 

2 Norðursvæðið innifelur því Þingeyjarsveit og nær að Eyjafjarðarsvæðinu í vestri. 
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landfræðilegrar nálægðar en þau áhrif skapast til dæmis vegna umsvifa framkvæmda-

aðila á virkjanasvæðum og lóð álversins, vegna flutnings á varningi og ferða 

starfsfólks til og frá vinnu. Hins vegar er um að ræða svokallaða félagslega nálægð 

þar sem sumir eru í miklum samskiptum við framkvæmdaaðilana eða jafnvel 

beinir þátttakendur í verkefninu án þess að vera endilega í mikilli landfræðilegri 

nálægð en samgöngur og efnahagsleg tengsl skipta þarna miklu máli. Í þessari 

rannsókn hefur verið miðað við að unnt verði að merkja áhrif á eftirtalin svið: 

efnahag og möguleika fólks til að afla sér tekna, vinnumarkað, mannfjölda og 

búsetuþróun, starfsemi sveitarfélaga og þjónustu þeirra, húsnæðismál, þjónustu 

almennt, opinbera þjónustu, nýtingu lands og auðlinda, ferðaþjónustu og á lífsstíl 

fólks. 

Þetta eru sömu þættir og til athugunar voru við mat á umhverfisáhrifum 

virkjunarinnar (Kjartan Ólafsson, Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 

2001) og svipað og miðað var við í sambærilegu mati á umhverfisáhrifum 

álversins. Því er eðlilegt að þessi rannsókn sem ætlað er að fylgjast með 

samfélagsþróun samhliða stóriðjuframkvæmdum á Austurlandi styðjist við 

sambærilega afmörkun áhrifaþátta. 

Gagnaöflun og úrvinnsla 

Í rannsóknaráætluninni var gert ráð fyrir að úrtakskannanir gætu orðið 

grundvöllur að samanburði milli upphafs og loka framkvæmdatímans og á miðju 

tímabilinu. Farin var sú leið að draga nýtt úrtak í hverri könnun fyrir sig.  

Þýði 

Við skilgreiningu þýðisins þurfti að taka mið af því að rannsókninni er bæði 

ætlað að mæla tiltekna þætti á þeim tíma sem könnunin er gerð sem og að varpa 

ljósi á þróun tiltekinna þátta milli áranna 2004, 2007 og 2008. Með þetta í huga 

var við það miðað 2004 að þátttakendur í könnuninni yrðu að sem stærstum 

hluta enn þátttakendur á vinnumarkaði þegar könnunin 2008 yrði gerð. Því voru 

efri aldursmörk þýðisins í könnuninni 2004 dregin við 62 ára aldur og 

einstaklinga sem fæddir eru árið 1942 eða síðar. Neðri aldursmörk voru dregin 

við 18 ára aldur þar sem yngri einstaklingar hafa í flestum tilvikum mjög litla 

reynslu af vinnumarkaði og takmarkaðar forsendur til að svara mörgum þeim 

spurningum sem mikilvægast þótti að fá svör við í könnuninni. Í könnun vorið 
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2007 var því ákveðið að miða aldursmörk þýðisins við 18-65 ára aldur, þ.e. fólk á 

virkum vinnualdri. Í þessari síðustu könnun er miðað við aldursbilið 22-67 ára. 

Úrtak 

Við drátt úrtaks var ákveðið að lagskipta því eftir þeim fjórum landsvæðum sem 

gerð er grein fyrir hér að framan. 

Upphaflegt úrtak rannsóknarinnar var slembiúrtak fólks á aldrinum 22–67 ára 

sem búsett var á þessum svæðum 1. september árið 2008, samtals 4.200 

einstaklingar. Af þeim reyndust 5 einstaklingar of veikir til að geta tekið þátt, 150 

tókst ekki að staðsetja, 33 voru fluttir af svæðinu. Upplýsingar bárust um 4 sem 

ekki gátu svarað vegna tungumálaörðugleika en vísbendingar eru um að mun 

fleiri hafi ekki getað tekið þátt vegna tungumálaörðugleika. Endanlegt úrtak varð 

því 4.008 einstaklingar. 

Framkvæmd og heimtur 

Könnunin var póstlögð 29. september 2008 til þeirra sem lent höfðu í úrtakinu 

og bárust fyrstu svörin 1. október. Ítrekunarbréf var sent þátttakendum tveimur 

vikum síðar eða þann 10. október, önnur ítrekun og nýr spurningalisti var sendur 

út þann 24. október. Enn var ítrekað 10. og 28. nóvember. Með þessu móti tókst 

að fá 1.438 svör eða sem svarar 35,9% endanlegs úrtaks sem var lægra 

svarhlutfall en að var stefnt. Meginþorri (90%) þeirra spurningalista sem bárust 

til baka skiluðu sér fyrir 20. nóvember en svör bárust þó allt til 5. janúar 2009.  

Í nokkrum tilvikum sendu þátttakendur spurningalistann óútfylltan til baka eða 

með athugasemdum um að viðkomandi vildu ekki svara listanum, alls voru þessi 

tilvik 60 talsins. Við framkvæmdina kom fram að mikill fjöldi útlendinga skráður 

með íslenskt heimilisfang olli nokkrum vandkvæðum, svörun meðal þessa hóps 

virðist hafa verið hlutfallslega mjög lítil.   
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Mynd 2. Uppsafnað svarhlutfall í Austurlandskönnun III, haustið 2008. 

 

Úrvinnsla 

Þessi könnun notaðist að mestu leyti við sömu spurningar og notaðar voru 2004 

og 2007. Markmið þessara kannana var ekki einungis að meta tiltekna þætti á 

ákveðnum tímapunkti heldur einnig að vera grundvöllur til samanburðar og 

greiningar síðar á rannsóknartímanum. Þannig eru ýmsar spurningar nokkurs 

konar bakgrunnsmælingar sem ætlað er að varpað geti ljósi á stöðu og þróun 

mála yfir rannsóknartímann og til þess að greina mismun milli svæða og 

samfélagshópa.  

Úrvinnslan hér tekur mið af því. Þannig er í þessari skýrslu birt þrenns konar 

greining. Í skýrslunni sjálfri eru reifaðar helstu niðurstöður um þá þætti sem ætla 

má að skipti mestu á fyrrihluta framkvæmdatímans. Í viðauka við skýrsluna er að 

annars vegar að finna yfirlit um dreifingu svara við nær öllum fjölvalsspurningum 

í könnuninni eftir kynferði, aldri, búsetu og menntun og hins vegar yfirlit um 

orðalag spurninga og uppsetningu spurningalistans. Þessu er ætlað að gefa sem 

besta mynd af því hvaða möguleikar til greiningar felast í gögnunum umfram það 

sem er að finna í meginmáli þessarar skýrslu. Verður þessi gagnagrunnur og 

gagnagrunnar úr fyrri könnunum tveimur gerðir aðgengilegir til frekari úrvinnslu. 

Við greiningu gagnanna er notast við eftirfarandi svæðisskiptingu. Í fyrsta lagi er 

um að ræða greiningu eftir þremur svæðum Austurlands, það sem í heild er 

kallað áhrifasvæði framkvæmdanna og einnig eru svör greind fyrir 
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Eyjafjarðarsvæðið. Ástæðan fyrir að greina einnig svör fyrir Eyjafjarðarsvæðið er 

einkum tvíþætt. Í fyrra lagi til þess að fá samanburð við fjölmennasta svæði 

landsbyggðarinnar enda sé markmiðið með framkvæmdunum meðal annars það 

að efla áhrifasvæðið og þannig í raun leitast það við að sveigja samfélagslega 

þróun þess í þá átt. Einnig var markmiðið að gera grunnmælingu á þeim þáttum 

sem könnunin nær til á öllu áhrifasvæði hugsanlegrar orkunýtingar við Húsavík 

sem er allt Norðurland eystra sem fellur einnig saman við svæðisskiptingu í 

gögnum Hagstofu Íslands. 

 

Mynd 3. Svæðisskipting í Austurlandskönnun III, haustið 2008. 

Í þessari könnun er áherslan á samanburð milli svæðanna þriggja á áhrifasvæðinu 

innbyrðis og gagnvart Eyjafjarðarsvæðinu, svo og á þær breytingar sem hafa átt 

sér stað milli kannana 2004, 2007 og 2008. 

Norðursvæði (utan tveggja tíma aksturs frá framkvæmdasvæðum)
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Mynd 4. Áætlaður meðalaksturstími frá skilgreindum fjarlægðarpunktum að öllum 

þremur framkvæmdasvæðum. 

Myndin hér að ofan sýnir áætlaðan meðal aksturstíma frá framkvæmda-

svæðunum þremur og myndin að neðan sýnir meðal aksturstíma frá álvers-

lóðinni í Reyðarfirði. 

 

Mynd 5. Áætlaður meðalaksturstími frá skilgreindum fjarlægðarpunktum að 

álverslóð í Reyðarfirði. 
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 NIÐURSTÖÐUR 

Áhrif á búferlaflutninga 

Til að meta áhrif framkvæmdanna á búferlaflutninga voru þátttakendur í 

könnuninni spurðir að eftirfarandi: Hefur þú (eða fjölskylda þín) íhugað alvarlega að 

flytja milli byggðarlaga á síðustu 5 árum en ákveðið að gera það ekki? Þannig er verið að 

athuga hvort framkvæmdirnar hafi haldið aftur af fólki hvað flutninga varðar. Í 

boði var að merkja við þrjá valmöguleika sbr. myndina hér að neðan. Í ljós kom 

að tæplega 20% fólks á áhrifasvæðinu höfðu íhugað flutninga alvarlega og var 

lítill munur á svæðunum hvað þetta varðar, bæði innibyrðis og í samanburði við 

Eyjafjarðarsvæðið.  

 

Mynd 6. Hefur þú (eða fjölskylda þín) íhugað alvarlega að flytja milli byggðarlaga á 

síðustu 5 árum en ákveðið að gera það ekki? 

Þegar litið er til kannananna sem gerðar voru á áhrifasvæðinu haustið 2004 og á 

landinu öllu 2007 kemur í ljós að lítinn mun er að sjá á milli þessara kannana, þ.e. 

hvað varðar íbúa áhrifasvæðisins alls. 

Til að meta m.a. hvort stóriðjuframkvæmdirnar gætu mögulega valdið 

nokkurskonar innri byggðaröskun á rannsóknarsvæðinu með samþjöppun 

mannfjöldans á miðsvæðinu voru þátttakendur í könnuninni spurðir að 

eftirfarandi: Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir flytja frá því byggðarlagi þar sem þú 

býrð nú innan þriggja ára? Þriggja ára viðmiðunartíminn var ekki síst valin með tilliti 
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til þess að Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) hefur 

notað þessa sömu spurningu í könnunum víða annarsstaðar á landinu sem gefur 

möguleika á samanburði við niðurstöður þeirra. Þegar litið er á landið í heild sést 

að um fimmtungur telur það annað hvort mjög eða frekar líklegt að hann eða 

hún muni flytja frá því byggðarlagi þar sem viðkomandi býr. Þetta hlutfall er því 

lægra á áhrifasvæðinu á Austurlandi og Eyjafjarðarsvæðinu. 

 

Mynd 7. Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir flytja frá því byggðarlagi þar sem 

þú býrð nú innan þriggja ára? 

Miðað við fyrstu könnunina, 2004 hefur þeim heldur fækkað á áhrifasvæðinu 

sem heild sem telja flutninga líklega 14% í stað 18% nú. Einna helst er að sjá 

breytingu á norðursvæði þar sem færri telja flutninga líklega, 8% í stað 20% nú. 

Innbyrðis röðun svæðanna hefur breyst nokkuð. Þannig eru nú hlutfallslega fleiri 

á miðsvæðinu sem gætu hugsað sér til hreyfings miðað við kannanir 2004 og 

2007. Miðað við spár um tilflutning fólks í tengslum við framkvæmdirnar virðast 

þessar niðurstöður þó ekki benda til stórra breytinga á áformum fólks hvað 

búferlaflutninga varðar. Miðað við áhyggjur sem fram hafa komið um mögulega 

innbyrðis búsetubreytingar á svæðinu geta þessar niðurstöður tæplega rennt 

stoðum undir þær.  

Tvennt þarf einnig að hafa í huga þegar þessar tölur eru túlkaðar. Annars vegar 

var efnahagsástand í afar mikilli óvissu þegar könnunin fór fram og eftir litlu að 
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slægjast á megin áfangastað í búferlaflutningum innanlands, þ.e. 

höfuðborgarsvæðinu. Í annan stað er hér um skilyrta spurningu að ræða þar sem 

viðkomandi er spurður um hvað hann eða hún telji að geti mögulega gerst í 

framtíðinni. Ekki er hægt að slá því föstu að þeir sem svara spurningunni játandi 

hafi uppi ákveðin áform um búferlaflutninga heldur fremur að þeir telji líklegt að 

til þess kunni að koma. Alþekkt er að svör við spurningum af þessu tagi hafa 

ekki endilega beint forspárgildi um framtíðarhegðun viðkomandi einstaklinga. 

Því má segja að rétt sé að túlka svör fólks við spurningunni um mögulega 

búferlaflutninga í framtíðinni öðrum þræði sem mat viðkomandi á möguleikum 

viðkomandi byggðarlags til að skapa íbúum þess viðunandi skilyrði til búsetu í 

framtíðinni og tengist þetta því umfjöllun um næsta atriði hér að neðan. Einnig 

má túlka t.d. svör um að útilokað sé að viðkomandi flytji frá ákveðnum stað sem 

ákveðna varðstöðu um byggðina og mætti líta á svör frá suðursvæðinu í því ljósi.  

Væntingar og trú á jákvæða þróun byggðarlagsins 

Miklar væntingar voru bundnar við stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi en þetta 

var þó ekki mælt markvisst áður en þær hófust. Þó eru til vísbendingar um þetta 

í spurningakönnun á vegum RHA sem fram fór í febrúar árið 2003 eða rétt 

tæpum mánuði áður en skrifað var undir samninga um framkvæmdirnar. Tekið 

var slembiúrtak fólks á aldrinum 18-80 ára í öllu Norðausturkjördæmi og þar 

með var unnt að fá upplýsingar um rannsóknarsvæðið að íbúum Sveitarfélagsins 

Hornafjarðar undanskildum. Alls voru 252 svör í þessari könnun frá 

einstaklingum á svæði sem unnt er að bera saman við niðurstöður könnunar 

haustið 2004 og nú vorið 2007 (þ.e. af sama svæði og á sama aldri). Í þeim 

samanburði sem hér er gerður er því um að ræða sambærileg gögn. Í þeirri 

könnun var meðal annars spurt að eftirfarandi:  Hefur þú mikla eða litla trú á 

jákvæðri þróun byggðarlags þíns á næstu árum?  Niðurstaðan leiddi í ljós að 81% fólks 

sem þá var búsett á rannsóknarsvæðinu hafði mjög eða frekar mikla trú á 

jákvæðri þróun síns byggðarlags á komandi árum. Í könnuninni haustið 2004 

hafði þetta hlutfall fallið í 76% sem er ekki raunveruleg minnkun ef miðað er við 

95% öryggisstig
3
. Síðan breytast væntingarnar afar lítið samkvæmt könnunum 

2007 og 2008. 

                                                 

3 Munurinn er 5 ± 5,2 prósentustig sem er rétt á mörkum þess að vera marktækt. 
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Mynd 8. Hefur þú mikla eða litla trú á jákvæðri þróun byggðarlags þíns á næstu 

árum? Breyting milli febrúar 2003, nóvember 2004, febrúar 2007 og 

september 2008. Spurt á Austurlandi. 

Afar miklar breytingar hafa hins vegar orðið á trú á framtíðarþróunina á 

miðsvæðinu frá 2007. Þá höfðu um 45% íbúa á miðsvæðinu mjög mikla trú á að 

þeirra byggðarlag muni þróast með jákvæðum hætti á næstu árum sem var mun 

hærra hlutfall en á öðrum landsvæðum og mun hærra hlutfall en á 

norðursvæðinu og suðursvæðinu. Svipað var uppi á teningnum 2004 að 

miðsvæðið var með meiri bjartsýni. Í könnuninni 2008 ber hins vegar svo við að 

miðsvæðið sker sig ekki lengur frá öðrum svæðum. Þetta er athyglisverð 

breyting, hvað slær á þessar væntingar á miðsvæðinu. Suðursvæðið sker sig núna 

mikið úr með mjög litla trú á framtíðarþróun sem er athyglisvert í því ljósi að 

fimmti hver svarandi á því svæði kvað það alveg útilokað að hann myndi flytja 

frá sínu byggðarlagi innan næstu þriggja ára (mynd 7). 
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Mynd 9. Hefur þú mikla eða litla trú á jákvæðri þróun byggðarlags þíns á næstu 

árum? 

Auk spurningarinnar um almenna trú á jákvæða þróun eigin byggðarlags hefur 

verið spurt 2003, 2004, 2007 og 2008 um væntingar um þróun eigin afkomu í 

stóriðjuframkvæmdunum með eftirfarandi hætti: Hefur þú mikla eða litla trú á bættri 

fjárhagslegri afkomu þinni í tengslum við stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi?  
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Mynd 10. Hefur þú mikla eða litla trú á bættri fjárhagslegri afkomu þinni í tengslum 

við stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi? Breyting milli febrúar 2003, 

nóvember 2004, febrúar 2007 og september 2008. 

Í febrúar árið 2003 höfðu um 44% íbúa á rannsóknarsvæðinu mjög mikla eða 

fremur mikla trú á bættri fjárhagslegri afkomu sinni í tengslum við stóriðju-

framkvæmdirnar en haustið 2004 var þetta hlutfall komið niður í um 29%. Hins 

vegar jukust væntingar um bætta fjárhagslega afkomu aftur upp í um 36% árið 

2007 og 38% 2008 þannig að þessi viðhorf virðast ná ákveðnu jafnvægi eftir 

miklar sveiflur í kringum upphaf framkvæmda.  
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Mynd 11.  Hefur þú mikla eða litla trú á að stóriðjuframkvæmdirnar á Austurlandi hafi 

bætt fjárhagslega afkomu þína? 

Munur milli undirsvæða innan rannsóknarsvæðisins er hér með svipuðum hætti 

og áður. Þannig telja íbúar á miðsvæðinu sig að jafnaði mun líklegri til hafa 

öðlast fjárhagslegan ábata af framkvæmdunum en þeir sem búa á norður- og 

suðursvæðunum. 

2004-2007 fjölgaði þeim um 11 prósentustig á miðsvæðinu (úr 15% í 26%) sem 

hafa mjög mikla trú á bættri fjárhagslegri afkomu sinni vegna framkvæmdanna 

og er því engin breyting á því frá síðustu könnun. Samtals 52% svarenda á 

miðsvæðinu hefur mjög eða frekar mikla trú á bættri fjárhagslegri afkomu sinni í 

tengslum við stóriðjuframkvæmdir, sem er um 9 prósentustiga aukning frá 2004. 

Á norðursvæðinu hefur mjög mikil eða frekar mikil trú á bætta fjárhagslega 

afkomu aukist úr 11% í 18%. Á suðursvæðinu hefur lítil breyting orðið þar sem 

þeim sem hafa mjög eða frekar mikla trú á bættri fjárhagslegri afkomu sinni, 

hefur fækkað úr 17% í 14%. Þetta bendir til þess að bæði suður- og norðursvæði 

hafi ekki mikil tengsl við framkvæmdirnar. Megin niðurstaðan, hvað þessa 

spurningu varðar, er því sú að þessi áhrif, þ.e. að fólk eigi von á betri 

fjárhagslegri afkomu af framkvæmdunum, eru mjög staðbundin við miðsvæðið. 

Þegar fólk var spurt hvort það hefði mikla eða litla trú á bættri fjárhagslegri afkomu í 

tengslum við starfrækslu álvers í Reyðarfirði kemur fram svipuð breyting milli áranna 
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2003, 2004, 2007 og 2008 sem sást í spurningunni hér að framan. Þannig höfðu 

37% svarenda á Austurlandi mjög mikla eða fremur mikla trú á bættri 

fjárhagslegri afkomu í tengslum við starfrækslu álversins. Þetta hlutfall lækkaði 

mjög milli 2003 og 2004 eða úr 37% niður í 22%. Þetta hækkaði síðan í 28% 

2007 og stendur nánast í stað núna 2008. Þetta bendir til þess að væntingarnar 

hafi að þessu leyti verið afar miklar fyrir framkvæmdirnar en hafi síðan komist í 

meira jafnvægi, líklega eftir því sem fólk er upplýstara um hvert verður líklegt 

atvinnusóknarsvæði álversins og hvernig önnur afleidd störf og áhrif þróast í 

kringum rekstur þess. 

 

Mynd 12. Hefur þú mikla eða litla trú á bættri fjárhagslegri afkomu þinni í tengslum 

við starfrækslu álvers í Reyðarfirði?  Breyting milli feb. 2003, nóv. 2004, feb. 

2007 og sept. 2008. 

Líkt og áður eru það íbúar á miðsvæðinu sem vænta áhrifa í mun ríkari mæli en 

íbúar á norður- og suðursvæðum. Munurinn á milli svæðanna er afgerandi en 

hann hefur lítið sem ekkert breyst frá síðustu könnun 2007. Utan miðsvæðisins 

er í raun afar lágt hlutfall svarenda sem trúir að fjárhagsleg afkoma þeirra batni 

vegna rekstrar álversins.  
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Mynd 13. Hefur þú mikla eða litla trú á bættri fjárhagslegri afkomu þinni í tengslum 

við starfrækslu álvers í Reyðarfirði? 

Á miðsvæðinu hefur þeim fjölgað aðeins sem hafa mjög mikla eða fremur mikla 

trú á bættri fjárhagslegri afkomu sinni vegna reksturs álversins. Um 42% 

svarenda á miðsvæði eru á þessari skoðun haustið 2008 í stað 35% haustið 2004. 

Helsta breytingin frá 2004 er því sú að þeim sem hafa mjög mikla trú á bættri 

afkomu hefur fjölgað á miðsvæðinu um þessi 7 prósentustig og þetta gefur 

vísbendingar um að trú fólks sé að styrkjast á því að þar muni þessi áhrif 

þjappast saman. Fólk virðist farið að gera sér æ betur grein fyrir því í hverju áhrif 

af rekstri álversins verða einkum fólgin. 

Eigin þátttaka í framkvæmdunum 

Til að mæla eigin aðkomu þátttakenda að stóriðjuframkvæmdunum voru þeir 

beðnir að taka afstöðu til fullyrðingarinnar: „Ég hef verið að vinna við eða í tengslum 

við framkvæmdirnar“. Sé þessu svarað játandi má túlka það á þann veg að þetta séu 

einstaklingar sem séu í beinum tengslum við framkvæmdirnar í gegnum vinnu 

sína. Ef svör við þessari spurningu eru greind eftir svæðum má sjá að rúm 30% 

fólks á miðsvæðinu sem er á aldrinum 22-67 ára tengjast stóriðjufram-

kvæmdunum með beinum hætti í gegnum vinnu sína. Þátttaka á öðrum svæðum 

í þessari könnun er á bilinu 10-11% sem verður í raun að teljast talsverð þátttaka. 
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Þessi áhrif eru þó um þrefalt meiri á miðsvæðinu og áhrifin því ekki ólík því sem 

áður hefur komið fram sbr. svörin við spurningum hér að framan og 

væntanlegan fjárhagslegan ávinning af framkvæmdunum. 

 

Mynd 14. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við um þig?  Ég hef verið að 

vinna við eða í tengslum við framkvæmdirnar. 

Frá könnuninni 2004 má einkum sjá þá breytingu á miðsvæðinu að mun fleiri 

segja þessa fullyrðingu eiga mjög vel við um sig eða 21% í stað 11% árið 2004. 

Þannig er niðurstaðan hvað þennan þátt orðin afdráttarlausari en áður eins og 

gildir reyndar um fleiri þætti í þessari könnun. Þetta kemur þó alls ekki á óvart 

þar sem tækifæri hafa gefist til þátttöku í þau 4 ár sem liðu milli kannana. 

Því næst hafa þátttakendur verið spurðir hvort þeim þætti það líklegt eða ólíklegt 

að þeir myndu sækjast eftir vinnu við álver í Reyðarfirði. Á áhrifasvæðinu á 

Austurlandi töldu um 9% svarenda það mjög líklegt eða frekar líklegt að þeir 

myndu sækjast eftir vinnu við álverið. Á miðsvæðinu er hlutfall þeirra sem 

áforma að sækja þar um vinnu að sjálfsögðu mun hærra en annarsstaðar, eða um 

14% og hefur þetta lítið breyst milli kannana. Áhuginn er mun minni á norður- 

og suðursvæðum og ekki mikill munur milli þeirra svæða að þessu leyti. Áhuginn 

er enn minni á Eyjafjarðarsvæðinu og telja tæp 60% það alveg útilokað á móti 

um helmingi svarenda á suður- og norðursvæði. 
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Mynd 15. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir sækjast eftir vinnu við álver í 

Reyðarfirði? 

Þetta er mjög svipaðar niðurstöður og í könnunum 2004 og 2007. T.a.m. er 

nánast sama hlutfall á miðsvæðinu sem telur þetta mjög líklegt eða frekar líklegt.  

Ljóst er að bein þátttaka í framkvæmdunum eins og hún birtist í svörum við 

spurningunum hér að ofan er mjög staðbundin og kemur það ekki á óvart. Bein 

þátttaka er langmest á miðsvæðinu. Ekki er auðvelt að sjá af þessu vísbendingar 

um þau ruðningsáhrif og tilflutning fólks inn á miðsvæðið sem spáð var fyrir um 

áður en framkvæmdirnar hófust (Nýsir hf., 2001 og Skipulagsstofnun, 2001). 

Svarendur af suður- og norðursvæðum sýna ekki mikinn áhuga á að sækjast eftir 

störfum við álverið sem kunna að bjóðast. Frá könnun 2007 hefur áhuginn 

minnkað á suðursvæði en þá töldu 7% það líklegt samanborið við 4% nú, ekki er 

þó ólíklegt að það tengist því að þá voru ráðningar í fullum gangi en nú er sá 

tími um garð genginn. 

Óbein þátttaka í framkvæmdunum 

Spurt var um óbeina þátttöku í framkvæmdunum, s.s. um þátttöku fyrirtækja 

sem viðkomandi vinnur hjá og um þátttöku náinna ættingja. Þetta varðar því 

bæði „efnahagslega-“ og „félagslega nálægð“ við framkvæmdirnar. Svör við 

fullyrðingunni „Fyrirtæki/aðili sem ég vinn hjá hefur verið að vinna við eða í tengslum við 

framkvæmdirnar“ leiðir í ljós að slík áhrif eru einnig mjög staðbundin við 
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miðsvæðið. Á miðsvæðinu eru 38% svarenda sem segja að slíkt eigi frekar eða 

mjög vel við sig. Það svæði sem kemst næst miðsvæðinu í þessu er 

Eyjafjarðarsvæðið en þar segja 18% þátttakenda þetta eiga mjög eða frekar vel 

við í þeirra tilviki. Þetta er í samræmi við könnunina 2007 en þá kom fram að 

þátttaka af þessu tagi var næst mest á höfuðborgarsvæðinu á eftir miðsvæðinu. 

Þetta kemur auðvitað ekki á óvart og sýnir hvað áhrifa framkvæmda á fjarlægum 

landsvæðum gætir á höfuðborgarsvæðinu vegna yfirburða þess í efnahagslegum 

skilningi. 

 

Mynd 16. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við um þig?  Fyrirtæki/aðili sem 

ég vinn hjá hefur verið að vinna við eða í tengslum við framkvæmdirnar. 

Líkar niðurstöður eru við fullyrðingunni „Fyrirtæki/aðili sem ég vinn hjá hefur verið 

að selja vörur/þjónustu til framkvæmdaaðila“. Áhrif af þessum toga eru samkvæmt 

þessu verulega bundin við miðsvæðið en þar eru um 38% svarenda sem segja að 

þetta eigi mjög eða frekar vel við í sínu tilviki. Eyjafjarðarsvæðið kemur þarna á 

eftir þar sem um 18% telja að þetta eigi mjög eða frekar vel við í sínu tilviki, en 

10% og 13% á suður- og norðursvæðum. 

Árið 2007 voru 18% svarenda á áhrifasvæði Reykjavíkur þessarar skoðunar og 

15% á Eyjafjarðarsvæðinu. Annarsstaðar á landinu var þetta hlutfall lægra. Utan 

miðsvæðisins eru því svona áhrif í meira mæli merkjanleg á helstu þéttbýlis-
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svæðum landsins, líklega vegna þess að þar er meiri fjölbreytni í fyrirtækja-

flórunni og þjónustugetan meiri. 

Mynd 17. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við um þig?  

Fyrirtæki/aðili sem ég vinn hjá hefur verið að selja vörur/þjónustu til 

framkvæmdaaðila. 

Næsta spurning varðar vinnu náinna ættingja eða vina við framkvæmdirnar, þ.e. í 

raun mæling á félagslegri nálægð. Áfram er það á miðsvæðinu sem þessi áhrif eru 

mest áberandi.  
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Mynd 18. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við um þig?  Nánir ættingjar 

mínir eða vinir hafa verið að vinna við eða í tengslum við framkvæmdirnar. 

Þeir eru samtals 60% á miðsvæðinu sem segja þetta eiga mjög eða frekar vel við í 

sínu tilviki. Næst best á þetta við um svarendur á norðursvæðinu þar sem 42% 

segja þetta eiga mjög eða frekar vel við í sínu tilviki. Athyglisvert er hve 

suðursvæðið er laustengdara framkvæmdunum að þessu leyti (28%) þrátt fyrir að 

vera skilgreint á sama hátt og norðursvæðið hvað varðar fjarlægð frá 

framkvæmdunum. Þetta er í raun dæmi um félagslega nálægð við 

framkvæmdirnar og hún virðist því meiri á norðursvæðinu en suðursvæðinu. 

Þetta kemur ekki á óvart þegar horft er til ýmissa atriða s.s. breytinga á stöðu 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar í samstarfi sveitarfélaga og gagnvart kjördæma-

skipan. Engin veruleg breyting er á þessari niðurstöðu frá könnun 2007. 

Samandregið benda niðurstöður þessara þriggja spurninga, um það sem kalla 

mætti óbein áhrif, til þess að áhrif af þessu tagi séu í miklum mæli að koma fram 

á miðsvæðinu. Könnun 2007 leiddi í ljós að áhrif koma einnig fram á helstu 

þéttbýlissvæðum landsins þótt fjær liggi, þ.e. höfuðborgarsvæðinu og 

Eyjafjarðarsvæðinu eins og reyndar er staðfest í þessari könnun nú. Þetta kemur 

ekki á óvart þar sem sérhæfðari og stærri fyrirtæki eru gjarnan staðsett á þessum 

svæðum sem hafa meiri möguleika á að taka þátt í framkvæmdunum. Athygli 

vekur að suðursvæðið virðist vera heldur afskiptara hvað þessi áhrif varðar en 

norðursvæðið.  
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Almenn áhrif á mannlíf 

Á mjög almennan hátt voru þátttakendur beðnir um að meta hvort þeir teldu að 

þegar á heildina væri litið, að stóriðjuframkvæmdirnar hefðu haft jákvæð eða neikvæð áhrif á 

mannlíf í þínu byggðarlagi?  

 

Mynd 19. Hvort telur þú, þegar á heildina er litið, að stóriðjuframkvæmdirnar hafi 

haft jákvæð eða neikvæð áhrif á mannlíf í þínu byggðarlagi? Breyting milli 

nóvember 2004, febrúar 2007 og september 2008. 

Afar litlar breytingar eiga sér stað hvað þennan þátt varðar milli kannana 2007 og 

2008. Á miðsvæðinu eru stöðugt um fjórir af hverjum fimm þátttakendum á 

þeirri skoðun að framkvæmdirnar hafi haft mjög eða frekar jákvæð áhrif í þeirra 

byggðarlögum. Á norðursvæðinu hefur þeim lítillega fjölgað sem telja að 

framkvæmdirnar hafi mjög eða frekar jákvæð áhrif í byggðarlagi en þetta er um 

helmingur svarenda þar. Á suðursvæðinu eru hlutfallslega flestir sem telja að 

framkvæmdirnar hafi haft mjög eða frekar neikvæð áhrif, aðeins hefur þó fækkað 

í þessum hópi frá könnun 2007. 

Samanburður á svörum við þessari spurningu eftir svæðum 2008 sýnir að um 

40% svarenda hefur trú á mjög eða frekar jákvæðum áhrifum af fram-

kvæmdunum á mannlíf í sínu byggðarlagi. Þetta er nánast sama niðurstaða og 

2007 en þá kom Eyjafjarðarsvæðið næst á eftir norðursvæðinu að þessu leyti. Til 

samanburðar eru aðeins 24% þessarar skoðunar á suðursvæðinu. Þessi svör 
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benda til þess að tengsl Eyfirðinga við framkvæmdirnar hafi verið talsverð og 

viðhorf gagnvart þeim fremur jákvæð. Þetta er t.d. athyglisvert í ljósi þess að stór 

fyrirtæki á Akureyri sem tóku þátt í framkvæmdunum fóru í þrot í tengslum við 

þær, þ.e. verktakafyrirtækið Arnarfell og Slippstöðin. Enn koma þau sjónarmið 

fram á suðursvæði að framkvæmdirnar hafi neikvæð áhrif þar, eða hjá 15% 

svarenda á móti 10% á áhrifasvæðinu í heild og 8% á Eyjafjarðarsvæðinu. 

 

Mynd 20. Hvort telur þú, þegar á heildina er litið, að stóriðjuframkvæmdirnar hafi 

haft jákvæð eða neikvæð áhrif á mannlíf í þínu byggðarlagi? (Tau-c -,185, α= 

0,000) 

Þegar skoðuð eru svör við spurningunni um hvort þátttakendur telji að starfræksla 

álvers í Reyðarfirði muni hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á mannlíf í þeirra byggðarlagi þá 

koma mjög svipaðar niðurstöður í ljós og gagnvart spurningunni að framan um 

stóriðjuframkvæmdirnar. Einna helst má sjá að á norðursvæði fjölgar þeim milli 

kannana 2004 og 2007 er telja að starfræksla álversins muni hafa mjög eða frekar 

jákvæð áhrif í byggðarlaginu. Á suðursvæðinu fjölgar þeim sem telja að rekstur 

álversins hafi engin áhrif í sínu byggðarlagi og sömuleiðis fækkar sem þeim töldu 

áhrifin annað hvort jákvæð eða neikvæð.  

Þessar breytingar eru þó fremur litlar. Á miðsvæðinu verður lítil breyting á 

afstöðu þátttakenda í könnunum þremur. Aðeins fækkar þó í hópi þeirra sem 

telja áhrifin jákvæð en á sama tíma fjölgar milli kannana 2007 og 2008 í hópi 

þeirra sem telja áhrifin engin í sínu byggðarlagi. Þetta bendir til þess að áhrifin á 
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miðsvæðinu af starfrækslu álversins séu enn takmarkaðri en sem nemur tveggja 

tíma akstri frá framkvæmdasvæðinu eins og miðsvæðið var afmarkað í upphafi 

rannsóknarinnar. 

Mynd 21. Hvort telur þú að starfræksla álvers í Reyðarfirði muni hafa 

jákvæð eða neikvæð áhrif á mannlíf í þínu byggðarlagi?  Breyting milli 

nóvember 2004, febrúar 2007 of september 2008 ( α= 0,000). 

Samanburður á milli svæða í könnuninni 2008 sýnir að fólk telur að áhrifin af 

álverinu séu mjög staðbundin við miðsvæðið þar sem 76% telja að áhrifin verði 

mjög eða frekar jákvæð, sambærileg tala fyrir norðursvæðið er 35% og því næst 

kemur Eyjafjarðarsvæðið með 29%. Suðursvæðið er sér á báti hvað varðar það 

mat 16% svarenda að áhrifin af álverinu muni verði mjög eða frekar neikvæð í 

þeirra byggðarlagi og má leiða að því líkur að íbúar óttist ruðningsáhrifin.  
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Mynd 22. Hvort telur þú að starfræksla álvers í Reyðarfirði muni hafa jákvæð eða 

neikvæð áhrif á mannlíf í þínu byggðarlagi? (Tau-c -,188, 0,000) 

 

Búsetuþættir 

Í könnuninni var spurt um afstöðu þátttakenda til ýmissa þátta sem geta varpað 

ljósi á búsetuskilyrði á viðkomandi svæðum. Þannig var spurt spurningarinnar: 

Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert 

þú með fjölbreytni starfa? Hér koma fram athyglisverðar breytingar milli kannana 

2004, 2007 og 2008. Á áhrifasvæðinu í heild segjast um 41% þátttakenda vera 

mjög eða frekar ánægðir með þennan þátt árið 2008. Ánægjan er mest á 

miðsvæðinu, 47%, en heldur hefur slegið á ánægju með þennan þátt frá síðustu 

könnun, 2007. Þetta bendir til þess að væntingar um fjölbreytni starfa hafi e.t.v. 

verið heldur miklar á miðsvæðinu. Á suðursvæðinu eykst ánægja með fjölbreytni 

starfa hægt og bítandi en engar breytingar eru sjáanlegar á norðursvæði þar sem 

aðeins 30% eru ánægð með þennan þátt. 

Þetta bendir til þess að árangur framkvæmdanna að þessu leyti sé minni en búast 

mátti við af könnuninni 2007. Enn virðist sem svo að svör séu tengd væntingum 

sem voru afar miklar. Þegar könnunin var gerð 2007 var framleiðsla að hefjast í 

álverinu en 2008 er komin reynsla á rekstur álversins, búið að ráða starfsmenn og 

komin reynsla á hvaða afleidd störf verða til í tengslum við rekstur þess. 
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Mynd 23. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með fjölbreytni starfa? Breyting milli nóvember 2004 

og febrúar 2007. 

Þegar litið er til samanburðarins við önnur svæði á landinu kom í ljós í könnun 

2007 að miðsvæði Austurlands var það svæði sem kemst næst áhrifasvæði 

Reykjavíkur hvað varðar þá sem eru mjög eða frekar ánægðir með fjölbreytni 

starfa og stóð Eyjafjarðarsvæðinu framar hvað þennan þátt varðar (Hjalti 

Jóhannesson og Tryggvi Guðjón Ingason, 2007).  
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Mynd 24. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með fjölbreytni starfa? (Tau-c -,135, α= 0,000) 

Í þessari könnun, haustið 2008 bregður svo við að ánægja með fjölbreytni starfa 

er meiri á Eyjafjarðarsvæðinu sem kemur ekki á óvart þar sem fjölbreytnin 

tengist mjög íbúafjölda. Þá kemur í ljós að á miðsvæðinu er mun hærra hlutfall 

íbúa ánægðir með þennan þátt. 

Þegar spurt er um ánægju eða óánægju með atvinnutekjur svarenda kemur fram svipuð 

breyting milli 2004, 2007 og 2008 samanber það sem líst var hér að framan um 

fjölbreytni starfa. Ánægja á miðsvæðinu er talsvert meiri en á suður- og 

norðursvæðum  
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Mynd 25. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með atvinnutekjur þínar? Breyting milli nóvember 

2004, febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Þeim sem eru mjög eða frekar ánægðir með atvinnutekjur sínar fjölgaði á 

miðsvæðinu milli kannana 2004 og 2007 en lítið breytist frá 2007. Þessum fækkar 

á norður en hins vegar fjölgar þeim á suðursvæði milli kannana 2007 og 2008 

sem eru mjög eða frekar ánægðir. Þegar samanburður er gerður við 

Eyjafjarðarsvæðið sést að ánægja þar er mun minni en á miðsvæði Austurlands 

og er það í samræmi við könnun 2007 á landsvísu, að ánægja með þennan þátt 

var minnst á Eyjafjarðarsvæðinu af öllum landsvæðum ásamt norðursvæðinu. 

Þetta er í samræmi við úttekt Byggðastofnunar og Hagfræðistofnunar (2008) á 

hagvexti einstakra landshluta en þar kemur fram að á Norðurlandi eystra var 

minnstur hagvöxtur allra landshluta tímabilið 2000-2006. Það er nokkurn veginn 

sama landsvæði og Eyjafjarðarsvæðið og norðursvæðið saman. 
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Mynd 26. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með atvinnutekjur þínar? (Tau-c ,111,  α= 0,000) 

Næsta spurning lýtur að svipuðum þáttum, þ.e. spurt var um ánægju þátttakenda 

með efnahag fjölskyldunnar.  
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Mynd 27. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með efnahag fjölskyldunnar? Breyting milli nóvember 

2004, febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Þar má almennt sjá talsverða ánægjuaukningu milli áranna 2004 og 2007, nema á 

suðursvæðinu, en síðan verða minni breytingar milli áranna 2007 og 2008, nema 

helst á norðursvæðinu. Ánægjan með þennan þátt helst langmest á miðsvæðinu. 

Athyglisvert er hvernig norður- og suðursvæðin þróast hvað þennan þátt varðar 

milli áranna 2007 og 2008, jákvæð þróun á suðursvæði en neikvæðari á 

norðursvæðinu.  
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Mynd 28. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með efnahag fjölskyldunnar? (Tau-c ,045, α= 0,000) 

Lítill munur er á milli Eyjafjarðarsvæðisins og Austurlands hvað þennan þátt 

varðar en heldur minni er ánægjan þó í Eyjafirði og á aðliggjandi svæði, 

norðursvæðinu sem rétt er að setja í samhengi við fyrrnefnda úttekt 

Byggðastofnunar og Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á hagvexti landshluta 

(2008). 

Næsta spurning er um ánægju með framboð á heilbrigðisþjónustu en þar koma fram 

áberandi sveiflur milli kannana. Áberandi var hve óánægjan var mikil í 

miðjukönnuninni 2007 enda var á þeim tíma mikil og neikvæð umræða um þessa 

þjónustu í landshlutanum og er rétt í þessu sambandi að vitna í skýrsluna um þá 

könnun (Hjalti Jóhannesson og Tryggvi Guðjón Ingason, 2007). Ekki þótti nógu 

miklu fé varið til þjónustunnar miðað við það mikla álag sem verið hafði á hana 

á framkvæmdatímanum. Vera kann að þetta ástand hafi að einhverju leyti jafnast 

þegar síðasta könnunin var gerð snemma vetrar 2008. Það endurtekur sig milli 

kannana að á norðursvæðinu er langmest ánægja með þennan þátt sem gæti 

stafað af nálægð við Akureyri þar sem þessi þjónusta er afar góð. 
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Mynd 29. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með framboð á heilbrigðisþjónustu? Breyting milli 

nóvember 2004 febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Þegar Eyjafjarðasvæðið er tekið með í samanburðinn kemur fram að þar er 

ánægjan svipuð og á norðursvæðinu. Athyglisvert er að norðursvæðið hefur 

aðeins betur í þessum samanburði þótt munurinn á milli þess og 

Eyjafjarðarsvæðisins sé óverulegur. 
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Mynd 30. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með framboð á heilbrigðisþjónustu? (sp16fx, Tau-c -

,130, α= 0,000) 

Mynd 31 sýnir einnig neikvæða þróun á miðsvæði milli áranna 2004 og 2007, þ.e. 

nú hvað varðar félagslífið á miðsvæðinu en það réttir síðan aðeins úr kútnum 

2008. Litlar breytingar verða á norður- og suðursvæði allt tímabilið. Þetta virðast 

vera meðal þeirra neikvæðu breytinga sem áttu sér stað á megin framkvæmda-

tímanum á miðsvæðinu. Félagslíf hefur greinilega látið undan síga meðan 

samfélagið var upptekið af uppbyggingunni.  
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Mynd 31. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með félagslífið? Breyting milli nóvember 2004, 

febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Í samanburði svæðanna þriggja og Eyjafjarðarsvæðisins kemur í ljós að 

miðsvæðið sker sig enn verulega úr árið 2008 þrátt fyrir að megin 

framkvæmdatíminn sé liðinn og svæðið ætti að vera að komast í ákveðið 

jafnvægi hvað hluti sem þessa varðar. Áberandi er hve Eyjafjarðarsvæðið sker sig 

úr miðað við Austurland. Ekki er gott að ráða í ástæður þess en þó er ljóst að 

fjölbreytni í framboði félagsstarfsemi og skemmtana er mikið á Eyjafjarðar-

svæðinu vegna fólksfjöldans þar og hlutverks Akureyrar sem þjónustu-

miðstöðvar fyrir norðan- og austanvert landið. Ef til vill má lesa úr niðurstöðum 

sem þessum fyrir miðsvæðið að áhrif á þessu sviði standi ekki undir væntingum. 
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Mynd 32. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með félagslífið? (Tau-c, -,197, α= 0,000, N= 502) 

Á næstu mynd má sjá svör við spurningu um ánægju með framboð á almennri verslun 

og/eða þjónustu. Afar miklar breytingar urði á milli kannana 2004 og 2007 á 

áhrifasvæðinu. Ánægan minnkaði áberandi á suðursvæðinu en jókst heldur á 

miðsvæðinu. Þegar könnunin 2007 var gerð hafði verið lokað tveimur verslunum 

á Höfn (Krónan og 11-11). Þar með var orðið afar langt í næstu lágvöruverslun á 

Egilsstöðum. Athyglisvert er að í könnuninni haustið 2008 er enginn munur milli 

svæðanna þriggja. 
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Mynd 33. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með framboð á almennri verslun/þjónustu? Breyting 

milli nóvember 2004, febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Samanburður við Eyjafjarðarsvæðið leiðir í ljós að þar er ánægjan mun meiri 

með þennan þátt búsetuskilyrða. Þrír af hverjum fjórum eru mjög eða frekar 

ánægðir sem er nákvæmlega sama niðurstaða og 2007. Rétt er að minna á að 

2007 var ánægjan langmest á áhrifasvæði Reykjavíkur eða 83%. Ekki er gott að 

átta sig á ástæðum þess að á miðsvæðinu minnkar ánægjan með almenna verslun 

og þjónustu milli kannana 2007 og 2008. 
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Mynd 34. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu 

ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með framboð á almennri verslun/þjónustu? 

(sp16ex, Tau-c -,191, α= 0,000) 

Vera kann að þetta standi í sambandi við væntingar sem voru afar miklar fyrir og 

í upphafi framkvæmda. Nú þegar langtímaáhrif eru að koma í ljós, kunni að vera 

að fólki finnist að meira ætti að hafa gerst hvað þessa hluti varðar. Hafa ber hins 

vegar í huga að framboð og fjölbreytni á þessum þáttum hlýtur alltaf að vera í 

samræmi við þann fólksfjölda sem er á hverju svæði fyrir sig. 

Persónulegt öryggi er búsetuþáttur sem ekki virðist taka merkjanlegum breytingum á 

milli kannana 2004, 2007 og 2008.  
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Mynd 35. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með persónulegt öryggi? Breyting milli nóvember 

2004, febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Engin breyting á sér stað hvað varðar persónulegt öryggi þrátt fyrir að umsvifin 

á miðsvæðinu hafi verið afar mikil og haft í för með sér umferð ökutækja af 

öllum stærðum og gerðum gegnum þéttbýlisstaðina sérstaklega Egilsstaði-

Fellabæ og Reyðarfjörð, svo og mikinn fjölda starfsmanna sem bjó aðeins 

tímabundið á framkvæmdasvæðinu. Þetta má teljast nokkuð athyglisverð 

niðurstaða þegar haft er í huga hlutfallslegt umfang framkvæmdanna miðað við 

stærð þess samfélags sem þær eiga sér stað í. 
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Mynd 36. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með persónulegt öryggi?  

Í könnuninni 2007 kom fram að enginn munur var milli áhrifasvæðisins og 

annarra landsbyggðarsvæða. Persónulegt öryggi var hins vegar talið minna á 

áhrifasvæði Reykjavíkur að mati svarenda þar. 

Þegar spurt var um aðgengi að háskólamenntun snýst myndin við miðað við flest 

önnur býsetuskilyrði. Óánægja er mest á miðsvæðinu með þennan þátt og helst 

svipuð allt tímabilið 2004-2008. Á suðursvæðinu vex ánægjan meðal kannana og 

á norðursvæði eykst ánægjan verulega milli kannana 2007 og 2008. 
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Mynd 37. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með aðgengi að háskólamenntun? Breyting milli 

nóvember 2004, febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Á suðursvæðinu tengist ánægja líklega háskólastarfsemi á Höfn sem er allnokkur 

en þar eru langflestir svarendur suðusvæðisins staðsettir. Á norðursvæðinu fer 

hins vegar væntanlega að gæta áhrifa af nálægð við Háskólann á Akureyri og 

betra aðgengis að honum. 

Þegar Eyjafjarðarsvæðið er tekið með í samanburðinn kemur í ljós að ánægja 

með þennan þátt er afar mikil þar og eru það greinileg áhrif Háskólans á 

Akureyri fyrir svæðið. Í könnuninni á landsvísu 2007 var ánægjan á 

Eyjafjarðarsvæðinu jafn mikil og nú, mest af öllum landshlutum en þá var hún 

73% meðal íbúa á áhrifasvæði Reykjavíkur. Í þeirri könnun var ánægjan minnst á 

miðsvæðinu af öllum landshlutum. Svipað og í tilviki almennrar verslunar og 

þjónustu má velta fyrir sér hvort þetta tengist væntingum, þ.e. um að aukinn 

fólksfjöldi á svæðinu ætti að gera því kleift að standa undir fjölbreyttari og meiri 

þjónustu en fólk er að upplifa. 
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Mynd 38. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með aðgengi að háskólamenntun? 

Næsta mynd sýnir ánægju eða óánægju með aðgengi að framhaldsskólamenntun. Þar 

kemur í ljós að ánægjan er almennt mikil með framboð þessarar þjónustu. Á 

norðursvæði hefur ánægjan verið að aukast en litlar breytingar verða á mið- og 

suðursvæði. Vera kann að breytingar á norðursvæði tengist einnig viðhorfum til 

þeirra skóla sem eru á svæðinu, þannig tengist þetta ekki aðeins viðhorfum til 

aðgengis heldur líka gæða. 
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Mynd 39. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með aðgengi að framhaldsskólamenntun? Breyting 

milli nóvember 2004, febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Samanburður allra svæðanna í könnuninni 2007 sýndi að enn og aftur er það á 

stærstu þéttbýlissvæðum landsins sem ánægja er mest og fylgir miðsvæði 

Austurlands í kjölfarið. Á dreifbýlli svæðunum er minni ánægja. Þetta kemur enn 

fram í könnun 2008 þar sem ánægja er mikil á Eyjafjarðarsvæðinu en einnig er 

athyglisverð ánægjan á suðursvæðinu. 
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Mynd 40. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með aðgengi að framhaldsskólamenntun? (Tau-c ,101, 

α= 0,000) 

Rétt er að minna á að aðgengi að framhaldsskólamenntun er meðal þeirra 

búsetuskilyrða sem fólk metur mikils, sjá t.d. Byggðarannsóknastofnun og 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2003). Líta má á baráttu tiltekinna 

landsbyggðarsvæða fyrir framhaldsskóla í þessu sambandi s.s. á norðanverðu 

Snæfellsnesi og við utanverðan Eyjafjörð. 

Næsta spurning varðar ánægju þátttakenda með umhverfið. Hér er ekki um neinar 

sýnilegar breytingar að ræða milli kannana 2004, 2007 og 2008. 
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Mynd 41. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með umhverfið? Breyting milli nóvember 2004, 

febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Ekki er að sjá að framkvæmdirnar og sú umhverfisröskun sem þeim fylgir valdi 

því að íbúarnir sjálfir upplifi breytingu til hins verra. Þetta hlýtur að teljast 

nokkuð athyglisverð niðurstaða í ljósi þeirrar umræðu sem hefur átt sér stað um 

framkvæmdirnar sem hafa ekki síst verið gagnrýndar vegna óafturkræfra áhrifa á 

náttúrulegt umhverfi. 

Enginn munur er heldur milli Austurlands og Eyjafjarðarsvæðisins í þessari 

könnun. Rétt er að minna á að í könnun þar sem allt landið var til skoðunar, 

2007 var áhrifasvæði Reykjavíkur eina svæðið sem skar sig úr með minni ánægju 

með umhverfið í byggðarlagi svarenda. Þannig viðist borgarumhverfið höfða 

minna til svarenda þar en umhverfið til þeirra sem búa þar sem þéttbýlisstig er 

minna. 
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Mynd 42. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með umhverfið? (N=507) 

Því næst var spurt um ánægju með menningarlífið í byggðarlaginu. Þegar litið er til allra 

þriggja kannananna, þá má sjá að ánægja á miðsvæðinu minnkaði aðeins um 

miðbik tímabilsins en hefur síðan aftur aukist. Ánægjan eykst stöðugt á 

suðursvæðinu. Þetta er ekki ósvipað niðurstöðu spurningar um félagslífið hér að 

framan. Ekki er auðvelt að ráða í þróunina á norðursvæðinu en ánægjan var 

talsvert minni þar i miðjukönnuninni, 2007. 
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Mynd 43. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með menningarlífið? Breyting milli nóvember 2004, 

febrúar 2007 og nóvember 2008. 

Þegar borið er saman við Eyjafjarðarsvæðið kemur í ljós að þar er niðurstaðan 

mjög áþekk suðursvæðinu. 
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Mynd 44. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með menningarlífið? (sp16cx, Tau-c -,105, α = 0,004) 

Hvað varðar ánægju eða óánægju með möguleika til að sinna tómstundum og áhugamálum 

kom í ljós að lítil sem engin breyting verður á áhrifasvæðinu á tímabilinu 2004-

2008. 
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Mynd 45. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með möguleika til að sinna tómstundum og 

áhugamálum? Breyting milli nóvember 2004, febrúar 2007 og nóvember 

2008. 

Samanburðurinn við Eyjafjarðarsvæðið leiðir í ljós að þar er aðeins meiri ánægja 

með þennan þátt en samt er hér alls ekki um mikinn mun að ræða milli svæða. Á 

þessu sviði eru litlar breytingar og líklega hafa engar sérstakar væntingar verið 

bundnar við að svo yrði.  

 

Mynd 46. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú með möguleika til að sinna tómstundum og 

áhugamálum mínum? (sp16dx, Tau-c -,084 α = 0,000) 

Búsetuþættir, samantekt 

Samandregið eru áhrif á búsetuþættina sem spurt var um hér að ofan þau að 

ánægja með flesta þætti er meiri á miðsvæðinu en norður- og suðursvæðum. 

Þetta á sérstaklega við um efnahagslega þætti, s.s. atvinnutekjur efnahag 

fjölskyldunnar og fjölbreytni starfa. Þó er athyglisvert að frá könnuninni 2007 

hefur aðeins slegið á ánægju með þessa þætti á miðsvæðinu. Þá má sjá að á 

suðursvæðinu er ánægja að aukast frá árinu 2007. Hvað þjónustu varðar þá kom 

fram minni ánægja með heilbrigðisþjónustu 2007 á mið- og suðursvæðum 

samanborið við norðursvæðið og önnur svæði á landinu. Í könnun 2008 virðist 

þetta eitthvað vera að ganga til baka. Athyglisvert er að ánægja með framboð á 

almennri verslun og þjónustu á miðsvæðinu sem kom fram 2007 virðist eitthvað 
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vera að ganga til baka í könnun 2008. Ef til vill hafa íbúar gert sér væntingar um 

meiri breytingar til aukinnar þjónustu en varð. Talsvert ber á óánægju með 

aðgang að háskólamenntun á miðsvæðinu enda hafa litlar breytingar orðið á því 

sviði. Ánægja er meiri með þann þátt á suðursvæðinu. Hvað framhaldsskóla-

menntun varðar er einnig litlu meiri ánægja á suðursvæðinu. Aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu, félagslíf- og menningarlíf eru svið þar sem vart varð við 

ákveðna óánægju þegar framkvæmdir höfðu staðið sem hæst eða 2007. Í þessari 

könnun viðist þetta vera að ganga til baka og nálgast það sem var í könnuninni 

2004. Þetta er meðal þess sem er til vitnis um að ýmis svið samfélagsins eru 

undir minna álagi en var 2007. Þættir þar sem engar breytingar er að sjá varða 

umhverfismál, persónulegt öryggi og tækifæri til tómstundastarfa og kemur það 

fyrstnefnda dálítið á óvart þar sem spilling umhverfisins er meðal þess helsta sem 

framkvæmdirnar hafa verið gagnrýndar fyrir. 

Ákveðið var að bera áhrifasvæðið saman við Eyjafjarðarsvæðið í þessari könnun 

enda er ljóst að vilji stendur til þess að þróa austfirskt samfélag í átt til þess sem 

gerist á fyrrnefnda svæðinu, því fjölmennasta á landsbyggðinni. Þróun viðhorfa 

til nokkurra búsetuþátta, s.s. aðgengis að almennri verslun og þjónustu, 

heilbrigðisþjónustu og háskólamenntun bendir til þess að nokkuð vanti upp á að 

miðsvæðið nái sambærilegu stigi og í Eyjafirði. Hér er um að ræða þætti sem 

tengjast mannfjölda á viðkomandi svæði. Þannig geta fjölmennari svæði staðið 

undir meiri og fjölbreyttari þjónustu en fámennari, samanber „central place therory“ 

og skyldar kenningar sem fjalla um þjónustugetu og áhrifasvæði þjónustustaða af 

mismunandi stærð, sjá t.d. Johnston (1991). Einnig er líklegt að ákveðnir 

þjónustuþættir eigi enn eftir að ná að þróast á svæðinu. Miklar væntingar voru til 

þess að mikil breyting yrði á þáttum af þessu tagi og benda niðurstöður 

könnunarinnar til að þessar væntingar hafi ekki að öllu leyti verið uppfylltar. 

Viðhorf til stóriðjuframkvæmdanna á Austurlandi 

Í þessari könnun haustið 2008 var spurt svokallaðrar opinnar spurningar um 

hvað það væri í þeirra huga sem helst væri jákvætt eða neikvætt við stóriðju-

framkvæmdirnar. Höfundar flokkuðu saman svörin í eftirfarandi flokka eftir 

mikilvægi. Ljóst er að þátttakendur í könnuninni líta framkvæmdirnar mjög 

mismunandi augum eftir því hvar þeir búa.  
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Tafla 1. Jákvæðir þættir vegna stóriðjuframkvæmdanna. 

 

 

Þeir jákvæðu þættir sem flestir nefna eru atvinna og byggðasjónarmið, um þessa 

þætti eru íbúar allra svæðanna í könnuninni sammála. Þriðji mikilvægasti 

þátturinn hjá íbúum flestra svæðanna í könnuninni er efnahagur. Hvað fjórða 

mikilvægasta þáttinn á áhrifasvæðinu varðar þá er það einfaldlega fólksfjölgun. 

Áhersla á þennan þátt er skiljanleg þegar litið er til niðurstaðna könnunarinnar 

hvað þróun ýmissa búsetuþátta varðar því fjölmennari svæði hafa betri 

þjónustugetu sem er meðal þess sem íbúar hafa væntingar um. Þá eru jákvæð 

áhrif á mannlíf nefnd á miðsvæðinu fremur en á öðrum svæðum. Hin hliðin á 

teningnum, þ.e. þeir sem segja ekkert jákvætt við framkvæmdirnar eru einkum 

staðsettir á norðursvæðinu og Eyjafjarðarsvæðinu. Það er ekki hátt hlutfall sem 

svarar á þennan veg en áhugavert engu að síður þegar haft er í huga að mikil 

barátta hefur staðið á því svæði fyrir byggingu álvers við Húsavík.  

Þá voru flokkaðar opnar spurningar um neikvæða þætti vegna stóriðju-

framkvæmdanna. 

Atvinna

Byggða-

sjónar-

mið

Efna-

hagur

Fólks-

fjölgun Ekkert Allt Veit ekki

Jákvætt 

hugarfar Mannlíf Annað

Eyjafjarðarsvæðið 77,8 8,2 5,2 0,3 3,0 0,3 1,4 0,0 1,1 2,7

Norðursvæði 70,7 8,3 8,3 1,5 4,5 0,0 1,5 0,8 2,3 2,3

Miðsvæði 64,8 7,6 7,9 8,2 1,8 0,3 0,3 1,8 3,3 3,9

Suðursvæði 69,4 6,9 4,2 2,8 2,8 1,4 2,8 0,0 2,8 6,9

Austurland í heild 67,2 7,6 7,5 5,8 2,6 0,2 0,9 1,4 2,9 4,0

Hvað er í þínum huga helst jákvætt við stóriðjuframkvæmdirnar á Austurlandi? Hlutfall (%) eftir byggðarlögum
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Tafla 2. Neikvæðir þættir vegna stóriðjuframkvæmdanna. 

 

Ekki kemur á óvart að það eru umhverfisáhrif sem flestir nefna sem neikvæðan 

fylgifisk framkvæmdanna. Þetta er aðeins mismunandi milli svæða en eykst eftir 

því sem norðar dregur. Eyfirðingar og íbúar norðursvæðisins leggja mesta 

áherslu á þennan þátt eða um helmingur. Athyglisvert að annar stærsti flokkur 

ummæla um þennan þátt er að ekkert sé neikvætt við framkvæmdirnar, ekki er 

mikill munur milli svæða eða um 13-13% svara. Þá er minnst á þenslu samhliða 

framkvæmdum, nema á suðursvæði þar sem afar fáir minnast á þetta. Annað er 

hins vegar uppi á teningnum þegar minnst er á neikvæð áhrif á jaðarsvæðum sem 

er á heildina litið fjórði mikilvægasti flokkurinn í þessari greiningu, sem 6% 

nefna. Þeir sem hafa áhyggjur af þessum þætti eru þó í mestum mæli á 

suðursvæðinu, tæp 19% á móti aðeins 5% á norðursvæði, hinu jaðarsvæðinu. 

Ekki er gott að átta sig á hvers vegna þessi viðhorf eru svona mjög mismunandi 

á svæðunum tveimur. Tölur um búferlaflutninga sem greindar voru í 

áfangaskýrslu II í þessari rannsókn (Hjalti Jóhannesson o.fl., 2008) benda t.d. 

ekki til þess að búferlaflutningar frá suðursvæðinu séu meiri innan landshluta 

(miðsvæðið) en til annarra landshluta (höfuðborgarsvæðið og nágrannabyggðir). 
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Eyjafjarðarsvæðið 55,3 12,7 7,5 0,3 3,0 5,7 4,5 3,3 3,3

Norðursvæði 46,1 16,5 5,2 1,7 4,3 3,5 4,3 2,6 4,3 4,3

Miðsvæði 35,5 13,2 6,4 4,9 4,5 2,3 3,8 4,5 4,9 1,9

Suðursvæði 34,4 14,1 1,6 18,8 3,1 7,8 3,1 3,1 3,1 1,6

Austurland í heild 38,3 14,5 5,2 6,0 4,3 3,5 3,6 3,8 4,6 2,3

Hvað er í þínum huga helst neikvætt við stóriðjuframkvæmdirnar á Austurlandi? Hlutfall (%) eftir byggðarlögum
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Eyjafjarðarsvæðið 2,4 0,3 0,3 1,6

Norðursvæði 1,7 0,9 1,7 0,9 0,9 0,9 0,9

Miðsvæði 3,0 3,8 1,9 2,6 2,6 2,6 2,6 0,8 1,1

Suðursvæði 3,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Austurland í heild 2,9 2,3 1,4 2,1 1,7 0,8 1,2 0,8 0,8

Hvað er í þínum huga helst neikvætt við stóriðjuframkvæmdirnar á Austurlandi? Hlutfall (%) eftir byggðarlögum
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Til að sýna hversu fjölbreytta þætti fólk nefnir var ákveðið að birta allmarga og 

sjá má hve fjölbreytileiki viðhorfanna er mikill. 

Tafla 3. Jákvæðir þættir vegna starfrækslu álvers í Reyðarfirði. 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir opinnar spurningar um það sem í þeirra huga 

væri helst jákvætt við starfrækslu álversins í Reyðarfirði kom í ljós að flestir nefna 

atvinnu. Þetta er samsvarandi niðurstaða og í könnun 2007. Þarna er mikið 

samræmi milli svæða (Tafla 3). Aðrir þættir sem margir nefna eru efnahagur, 

byggðasjónarmið og fólksfjölgun. Nokkur mismunur virðist milli svæða. Þannig 

eru byggðasjónarmið áberandi á norðursvæðinu og má e.t.v. hafa í huga að 

undirbúningur álvers við Húsavík hefur verið í gangi undanfarin ár og barátta 

heimamanna fyrir því ekki síst háð á grundvelli byggðasjónarmiða. Þá má aftur sá 

áherslu miðsvæðisins á að þar fjölgi, væntanlega með fylgjandi áhrifum á 

þjónustu og umsvif á svæðinu. 

Aðspurðir um neikvæð áhrif álversins á Reyðarfirði þá kemur það ekki á óvart 

að flestir nefna umhverfisáhrifin og er talsverður munur milli svæða. Eyfirðingar 

nefna þetta oftast og þá íbúar á norðursvæði. Þeir sem segja að ekkert sé 

neikvætt við framkvæmdirnar eru annar stærsti hópurinn og eru þeir flestir á 

norðursvæði sem svara þessu til eða einn af hverjum fimm, en fæstir í Eyjafirði. 

Syðst og nyrst á svæðinu sem könnunin náði til var því svarað til af einum af 

hverjum tíu að lítil eða jafnvel neikvæð áhrif væru merkjanleg á jaðarsvæðum 

svæðisins. Óvissa um áhrif var einnig mest á þessum sömu svæðum. Þá nefndu 

allmargir þætti eins og ruðningsáhrif, að álverið væri of stór vinnustaður, 

vandamál vegna breyttrar samfélagsgerðar (miðsvæði), einhæft atvinnulíf og 

vinnufyrirkomulag. Um þetta síðasta atriði er það að segja að hér sé átt við 12 

tíma vaktafyrirkomulag en um það var kosið í stað 8 tíma vaktakerfis skömmu 

eftir að álverið tók til starfa. 

Hvað er í þínum huga helst jákvætt við starfrækslu álvers í Reyðarfirði? Hlutfall (%) eftir byggðarlögum
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Eyjafjarðarsvæðið 73,9 8,0 6,0 2,0 5,2 2,4 0,8 0,4 0,4 0,8

Norðursvæði 67,9 4,6 10,2 4,1 2,6 2,6 4,1 2,6 1,0 0,5

Miðsvæði 70,8 7,3 4,0 7,0 2,6 0,8 0,9 1,3 1,7 0,8 2,8

Suðursvæði 71,4 7,6 5,9 2,5 5,9 1,7 0,8 0,8 0,8 2,5

Austurland í heild 70,2 6,7 5,7 5,7 3,1 1,3 1,7 1,5 1,2 0,7 2,2
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Tafla 4. Neikvæðir þættir vegna starfrækslu álvers í Reyðarfirði. 
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Miðsvæði 38,4 17,1 4,3 5,2 4,3 3,3 4,3 1,4 3,3 4,3 2,8

Suðursvæði 35,1 17,5 8,8 12,3 1,8 3,5 3,5 1,8 1,8
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Eyjafjarðarsvæðið 2,8 2,4 0,4 1,0 4,8

Norðursvæði 3,3 1,1 1,1 2,2 1,1 2,2
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Austurland í heild 1,6 0,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,8 4,1
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Íbúaþróun og fasteignaverð 

Í könnunum frá 2004 var spurt spurningarinnar: Hvort telur þú að íbúafjöldi í þínu 

byggðarlagi muni aukast, standa í stað eða dragast saman fram til ársins 2010 frá því sem 

nú er? Í þessari síðustu könnun, þegar álverið er komið í rekstur og framkvæmdir 

að mestu búnar, er athyglisvert að skoða hvort íbúar telji að enn muni fjölga á 

áhrifasvæðinu og undirvæðum þess. 

 

Mynd 47.  Hvort telur þú að íbúafjöldi í þínu byggðarlagi muni aukast, standa í stað eða 

dragast saman fram til ársins 2010 frá því sem nú er? (Tau-c ,115  α = 0,000) 

Niðurstaðan kemur ekki á óvart, á miðsvæðinu telja um 40% íbúa að muni fjölga 

nokkuð og svipaða niðurstöðu má sjá í Eyjafirði. Hins vegar er framtíðarsýn íbúa 

á norður- og suðursvæðum önnur. Þá telja flestir að fjöldinn muni annað hvort 

standa í stað eða dragast nokkuð saman. 
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Mynd 48. Hvort telur þú að verð á íbúðarhúsnæði í þínu byggðarlagi muni hækka, 

standa í stað eða lækka fram til ársins 2010 frá því sem nú er? (Tau-c -,06  α 

= 0,005) 

Nú var þessi könnun gerð á erfiðum tíma í íslensku samfélagi vegna 

efnahagshrunsins í október 2008 og spurningar er varða efnahagslega þætti s.s. 

verð á íbúðarhúsnæði afar erfiðar viðfangs. Samt sem áður ætti að vera hægt að 

bera saman einstök svæði. Myndin hér að ofan ber með sér að stærstur hluti 

svarenda er á því að verð muni annað hvort standa í stað eða það breytast lítið til 

lækkunar eða hækkunar. Fleiri eru þó á því að lækkun muni eiga sér stað. Merkja 

má eftir svæðum að það sé einkum á mið- og Eyjafjarðarsvæði sem svarendur 

eigi von á lækkun, enda var verð búið að hækka verulega á þessum svæðum í 

húsnæðisbólunni sem magnaðist upp á tímabilinu 2004-2008 eftir að bankarnir 

fóru inn á húsnæðislánamarkaðinn. 
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VIÐAUKI I 

 

 

 

UPPSETNING SPURNINGALISTANS 
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Samfélagsáhrif álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi 

Akureyri, 29. september 2008 

Ágæti viðtakandi. 

Tilefni þessa bréfs er eftirfarandi könnun sem er hluti af stærri rannsókn á áhrifum á 

álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi á samfélag og byggð.   

Í framhaldi af ályktun Alþingis frá árinu 2003 var Byggðarannsóknastofnun í samvinnu 

við Þróunarfélag Austurlands falið að „fylgjast með samfélagsbreytingum og þróun 

byggðar og atvinnulífs á því landsvæði þar sem áhrifa álvers- og virkjunarframkvæmda á 

Austurlandi gætir mest“.  Með aðkomu Iðnaðarráðuneytis og Byggðastofnunar að 

verkefninu var kleift að ráðast í viðamikla rannsókn á efninu.   

Könnunin sem þú hefur nú fengið í hendur er liður í rannsókninni.  Dregið hefur verið 

4.200 manna úrtak fólks í skilgreindri fjarlægð frá helstu framkvæmdasvæðunum á 

Austurlandi og kom þitt nafn upp í úrtakinu.  Þetta er þriðja úrtakskönnunin í þessari 

rannsókn, sú fyrsta fór fram árið 2004 og síðan önnur árið 2007 sem náði yfir allt landið.  

Miklu máli skiptir fyrir gildi rannsóknarinnar að fá til baka svör þeirra sem lenda í 

úrtakinu.  Hvert einasta svar skiptir máli fyrir heildina og eykur gildi rannsóknarinnar. 

Það er einnig mikilvægt að aðeins sá sem fær rannsóknina senda, svari spurningalistanum.  

Því viljum við biðja þig að svara þessum spurningalista og leggja rannsókninni þar með 

lið.  

Tilviljun ein ræður hverjir af skilgreindu landsvæði lenda í úrtakinu en vegna umfangs 

rannsóknarinnar er vel mögulegt að fleiri en einn einstaklingur á sama heimili hafi fengið 

spurningalista sendan.  Samt sem áður er mikilvægt fyrir rannsóknina að hver og einn 

sem fær spurningalistann í hendur svari honum. 

Meðhöndlun og úrvinnsla gagna er í höndum sérfræðinga við RHA – Rannsókna- og 

þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri. Við framkvæmd rannsóknarinnar er í hvívetna 

farið að ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77, 23. maí 

2000) og verður tryggt að ekki verður á nokkurn hátt unnt að rekja niðurstöður til 

einstakra þátttakenda. 

Við viljum biðja þig að svara spurningalistanum og setja í póst innan tveggja vikna frá 
móttöku hans.  Meðfylgjandi er umslag sem þú getur látið ófrímerkt í póst. Ef þú hefur 
einhverjar spurningar um listann eða útfyllingu hans, máttu gjarnan hafa samband við 
Hjalta Jóhannesson verkefnisstjóra rannsóknarinnar hjá RHA (s. 460-8903, netfang 

hjalti@unak.is) eða Sigrúnu Sif Jóelsdóttur, sérfræðing hjá RHA (s. 460-8902, netfang 
sigrunj@unak.is). 

mailto:hjalti@unak.is
mailto:sigrunj@unak.is
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1. Ert þú karl eða kona? 

 Karl  Kona 

2. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

Árið: ______________ 

3. Hvar býrð þú núna? 

(vinsamlega tilgreindu bæði póstnúmer og nafn sveitarfélagsins) 

Póstnúmer: ______________ Sveitarfélag: ____________________________________ 

4. Ertu gift/kvæntur eða í sambúð? 

 Ég er gift/kvæntur eða í staðfestri sambúð 

 Ég er í óstaðfestri sambúð 

 Ég er hvorki gift/kvæntur né í sambúð 

5. Hefurðu flust búferlum síðustu 10 árin og þá hversu oft? 

 Nei, ég hef ekki flutt síðustu 10 árin  

 Ég hef flutt ________ sinni/sinnum síðustu 10 árin 

6. Hvenær fluttirðu á þann stað þar sem þú átt nú heima? 

Ég flutti hingað árið ______________  Á ekki við/hef aldrei flutt (NÆST SPURNING 7) 

6a. Ef þú hefur flutt, í hvaða sveitarfélagi (eða landi) bjóstu þá áður? 

(vinsamlega tilgreindu bæði póstnúmer og nafn sveitarfélagsins eða heiti landsins) 

Póstnúmer: ______________ Sveitarfélag (land): __________________________ 

6b. Ef þú hefur flutt, hver var helsta ástæða þess að þú fluttir síðast þegar þú gerðir það?   

Helsta ástæðan var: ________________________________________________________ 

7. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þann stað 

(sveitarfélag/byggðarlag) þar sem þú býrð nú?  (sbr. spurningu 3) 

 Mjög   Hvorki ánægð(ur)   Mjög 

 óánægð(ur)   né óánægð(ur)   ánægð(ur) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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8. Hefur þú (eða fjölskylda þín) íhugað alvarlega að flytja milli byggðarlaga á síðustu 5 árum en 

ákveðið að gera það ekki? 

 Já, ég hef (við höfum) íhugað alvarlega að flytja til baka til byggðarlags þar sem ég hef búið áður 

 Já, ég hef (við höfum) íhugað alvarlega að flytja til byggðarlags þar sem ég hef ekki búið áður 

 Nei, ég hef (við höfum) ekki íhugað alvarlega að flytja (NÆST SPURNING 9) 

8a. Ef þú hefur íhugað flutninga, hver var helsta ástæða þess að þú íhugaðir þá?   

Helsta ástæðan var: _________________________________________________________ 

9. Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir innan þriggja ára flytja frá því byggðarlagi þar sem þú 

býrð nú? 

(Merktu í einn reit ) 

 Mjög Frekar Frekar Mjög Alveg 

 líklegt líklegt ólíklegt ólíklegt útilokað 

      

10. Ef kæmi til þess að þú myndir flytja, hver yrði þá líklegasta ástæða þess?   

Helsta ástæðan yrði: ______________________________________________________________ 

11. Ef til þess kæmi að þú myndir flytja, hvar er þá líklegast að þú myndir velja þér búsetu? 

Ég myndi líklega flytjast til __________________________________________________________ 

12. Ef til þess kæmi að þú myndir flytjast brott frá þeim stað þar sem þú býrð nú, til hvaða staðar eða 

lands vildir þú helst flytja ef þú ættir algerlega frjálst val?   

Ég myndi helst vilja flytja til ________________________________________________________ 

13. Hefur þú mikla eða litla trú á jákvæðri þróun byggðarlags þíns á næstu árum? 

(með byggðarlagi er hér átt við þann stað sem þú nefndir í spurningu 3) 

 Ég hef mjög mikla trú á að þróunin verði með jákvæðum hætti 

 Ég hef fremur mikla trú á að þróunin verði með jákvæðum hætti 

 Ég hef fremur litla trú á að þróunin verði með jákvæðum hætti 

 Ég hef mjög litla trú á að þróunin verði með jákvæðum hætti 

 (Veit ekki) 
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14. Ert þú virkur félagi eða þátttakandi í einhverskonar félags-, íþrótta- eða tómstundastarfi og ef 

svo er, hvaða?  (Vinsamlega skrifaðu nöfn félaganna eða tegund starfseminnar) 

 Nei, ég er ekki virkur félagi eða þátttakandi í neinu slíku starfi 

 Já og ég er í... 

1. __________________________________ 2. __________________________________ 

 

3. __________________________________ 4. __________________________________ 

15. Hvort finnst þér nær sanni að segja? 

 Flestum má treysta 

 Aldrei er hægt að vera of varkár í samskiptum við aðra 

16. Ef þú hugsar um það byggðarlag þar sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert 

þú með eftirfarandi?  (Merktu í einn reit í hverjum lið) 

 Mjög Frekar Frekar Mjög 

  óánægð(ur) óánægð(ur) ánægð(ur) ánægð(ur) 

a) Umhverfið ....................................................  ..................  ...................  ................... 

b) Félagslíf .......................................................  ..................  ...................  ................... 

c) Menningarlíf .................................................  ..................  ...................  ................... 

d) Möguleika til að sinna tómstundum .............  ..................  ...................  ................... 

og áhugamálum mínum 

e) Framboð á almennri verslun/þjónustu .........  ..................  ...................  ................... 

f) Framboð á heilbrigðisþjónustu ....................  ..................  ...................  ................... 

g) Aðgengi að framhaldsskólamenntun ...........  ..................  ...................  ................... 

h) Aðgengi að háskólamenntun .......................  ..................  ...................  ................... 

i) Persónulegt öryggi .......................................  ..................  ...................  ................... 

j) Fjölbreytni starfa ..........................................  ..................  ...................  ................... 

k) Atvinnutekjur þínar .......................................  ..................  ...................  ................... 

l) Efnahag fjölskyldunnar ................................  ..................  ...................  ................... 

17. Ef þú þyrftir að leita þér að vinnu, hversu líklegt eða ólíklegt þykir þér að eftirtaldar leiðir 

myndu skila árangri fyrir þig?  (Merktu í einn reit í hverjum lið) 

 Mjög Frekar Frekar Mjög 

  ólíklegt ólíklegt líklegt líklegt 

a) Opinberar vinnumiðlanir ....................  .....................  .....................  ...................... 

b) Vinir og kunningjar .............................  .....................  .....................  ...................... 

c) Fjölskyldan .........................................  .....................  .....................  ...................... 

d) Tengsl við fólk í atvinnulífinu .............  .....................  .....................  ...................... 
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Næst koma nokkrar spurningar um stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi en þar er átt við 

byggingarframkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun, háspennulínur og álver í Reyðarfirði 

18. Lýstu því hvort og þá hvernig þú tengist stóriðjuframkvæmdunum á Austurlandi með því að segja 

hversu vel eða illa eftirfarandi fullyrðingar eiga við um þig?  (Merktu í einn reit í hverjum lið) 

 Á mjög Á frekar Á frekar Á mjög 

  vel við vel við illa við illa við 

  um mig  um mig  um mig  um mig 

a) Ég hef verið að vinna við eða í tengslum .................  .................. ...............  .................  

við framkvæmdirnar 

b) Fyrirtæki/aðili sem ég vinn hjá hefur verið að  ..........  .................. ...............  .................  

vinna við eða í tengslum við framkvæmdirnar 

c) Fyrirtæki/aðili sem ég vinn hjá hefur verið að  ..........  .................. ...............  .................  

selja vörur/þjónustu til framkvæmdaaðila 

d)  Nánir ættingjar mínir eða vinir hafa verið að  ...........  .................. ...............  .................  

vinna við eða í tengslum við framkvæmdirnar 

19. Hefur þú mikla eða litla trú á því að stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi hafi bætt fjárhagslega 

afkomu þína? 

 Mjög Frekar Frekar Mjög 

 mikla trú mikla trú litla trú litla trú 

     

20. Hvort telur þú, þegar á heildina er litið, að stóriðjuframkvæmdirnar hafi haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif á mannlíf í þínu byggðarlagi?   

 Mjög jákvæð Frekar jákvæð Engin Frekar neikvæð Mjög neikvæð 

 áhrif áhrif áhrif áhrif áhrif 

      

21. Hvað er í þínum huga það sem er helst jákvætt og helst neikvætt við stóriðjuframkvæmdirnar 

á Austurlandi?   

Helst jákvætt er: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Helst neikvætt er: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Næst koma nokkrar spurningar um starfrækslu álvers í Reyðarfirði en þar er átt við þann 

tíma þegar álverið er komið í fullan rekstur árið 2008 eða þar um bil. 

22. Hefur þú mikla eða litla trú á bættri fjárhagslegri afkomu þinni í tengslum við starfrækslu 

álvers í Reyðarfirði? 

 Mjög Frekar Frekar Mjög 

 mikla trú mikla trú litla trú litla trú 

     

23. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir sækjast eftir vinnu við álver í Reyðarfirði? 

 Mjög Frekar Frekar Mjög Alveg 

 líklegt líklegt ólíklegt ólíklegt útilokað 

      

24. Hvort telur þú að starfræksla álvers í Reyðarfirði muni hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á 

mannlíf í þínu byggðarlagi?   

 Mjög jákvæð Frekar jákvæð Engin Frekar neikvæð Mjög neikvæð 

 áhrif áhrif áhrif áhrif áhrif 

      

25. Hvað er í þínum huga það sem er helst jákvætt og helst neikvætt við starfrækslu álvers í 

Reyðarfirði?   

Helst jákvætt er: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Helst neikvætt er: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

26. Hvort telur þú að íbúafjöldi í þínu byggðarlagi muni aukast, standa í stað eða dragast saman 

fram til ársins 2010 frá því sem nú er? 

 Íbúafjöldi mun aukast mikið (meira en 10% fjölgun) 

 Íbúafjöldi mun aukast nokkuð (2-10% fjölgun) 

 Íbúafjöldi verður svipaður og nú er 

 Íbúafjöldi mun dragast nokkuð saman (2-10% fækkun) 

 Íbúafjöldi mun dragast mikið saman (meira en 10% fækkun) 

 (Veit ekki) 
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27. Hvort telur þú að verð á íbúðarhúsnæði í þínu byggðarlagi muni hækka, standa í stað eða 

lækka fram til ársins 2010 frá því sem nú er? 

 Verð á íbúðarhúsnæði mun hækka mikið (meira en 10% hækkun) 

 Verð á íbúðarhúsnæði mun hækka nokkuð (2-10% hækkun) 

 Verð á íbúðarhúsnæði mun standa í stað 

 Verð á íbúðarhúsnæði mun lækka nokkuð (2-10% lækkun) 

 Verð á íbúðarhúsnæði mun lækka mikið (meira en 10% lækkun) 

 (Veit ekki) 

28. Hversu margir af þínum nánustu vinum búa á sama svæði og þú? 

(á sama stað, í sama sveitarfélagi eða á nærliggjandi stöðum) 

 Allir eða næstum allir 

 Flestir 

 Nokkrir 

 Engir eða næstum engir 

 Ég á enga nána vini sem búa á svæðinu 

29. Hversu oft hittir þú nánustu vini þína? 

 Daglega 

 Að minnsta kosti vikulega 

 Að minnsta kosti einu sinni í mánuði 

 Sjaldnar 

 Aldrei eða næstum aldrei 

30. Myndir þú vilja hafa meiri eða minni samskipti við þína nánustu vini í framtíðinni en þú hefur 

gert til þessa? 

Mun meiri Heldur meiri Hvorki meiri né minni Heldur minni Mun minni 

       

31. Hversu margir af þínum nánustu ættingjum (systkini, foreldrar, uppkomin börn) búa á sama 

svæði og þú? (á sama stað, í sama sveitarfélagi eða á nærliggjandi stöðum) 

 Allir eða næstum allir 

 Flestir 

 Nokkrir 

 Engir eða næstum engir 

 Ég á enga nána ættingja sem búa á svæðinu 
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32. Hversu oft hittir þú nánustu ættingja þína? 

 Daglega 

 Að minnsta kosti vikulega 

 Að minnsta kosti einu sinni í mánuði 

 Sjaldnar 

 Aldrei eða næstum aldrei 

33. Myndir þú vilja hafa meiri eða minni samskipti við þína nánustu ættingja í framtíðinni en þú 

hefur gert til þessa? 

Mun meiri Heldur meiri Hvorki meiri né minni Heldur minni Mun minni 

       

34. Hver er staða þín á vinnumarkaði? 

 Ég er með eigin atvinnurekstur 

 Ég er í fullu starfi sem launþegi 

 Ég er í hlutastarfi sem launþegi 

 Ég er í námi 

 Ég er í fríi eða barneignafríi 

 Ég er í atvinnuleit eða milli starfa 

 Ég er öryrki 

 Ég er ellilífeyrisþegi 

 Annað og þá hvað: ______________________________________ 

35. Ef þú ert í vinnu eða námi, hvert sækir þú það aðallega? 

(vinsamlega tilgreindu bæði póstnúmer og nafn sveitarfélagsins) 

Póstnúmer: ______________ Sveitarfélag: _________________________________ 

 Ég er hvorki í vinnu né námi 

36. Hver er menntun þín? (Merktu við allar prófgráður sem þú hefur lokið) 

 Ekkert af neðantöldu 

 Grunnskóla- eða gagnfræðapróf 

 Stúdentspróf 

 Próf í iðngrein 

 Styttra framhaldsnám 

 Lengra framhaldsnám (fyrsta háskólagráða) 

 Framhaldsnám á háskólastigi (meistaragráða, doktorsgráða eða sambærilegt) 
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37. Ef þú hefur lokið prófi í iðngrein, framhaldsmenntun með starfsréttindum eða háskólagráðu, á 

hvaða sviði (sviðum) er sú menntun? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

38. Hve margir búa á heimilinu auk þín? (Skrifaðu fjölda einstaklinga í hverjum aldurshóp) 

 Börn 5 ára eða yngri: _________ 

 Börn 6-17 ára: _________ 

 Einstaklingar 18-25 ára: _________ 

 Einstaklingar eldri en 25 ára: _________ 

39. Hverjar eru heildartekjur þínar fyrir skatta á mánuði að jafnaði? (Teldu með allar launatekjur, 

lífeyri, námslán og atvinnuleysisbætur en ekki barnabætur eða aðrar félagslegar bætur) 

Heildartekjur mínar fyrir skatta eru kr. ____________________ á mánuði 

40. Ef þú býrð með öðrum, hverjar eru heildartekjur fjölskyldunnar fyrir skatta á mánuði að 

jafnaði? (Teldu með allar launatekjur, lífeyri, námslán og atvinnuleysisbætur en ekki barnabætur eða 

aðrar félagslegar bætur) 

 Ég bý ein(n) 

Heildartekjur fjölskyldunnar fyrir skatta eru kr. ____________________ á mánuði 

 

 

 

Þá er könnuninni lokið, kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Notaðu merkta umslagið sem fylgdi með könnuninni. Umslagið má setja ófrímerkt í póst. 
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VIÐAUKI II 

 

 

 

YFIRLIT UM DREIFINGU SVARA EFTIR 

KYNFERÐI, ALDRI, BÚSETU OG MENNTUN 
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Um framsetningu upplýsinga í dreifingu svara eftir kynferði, 
aldri, búsetu og menntun 

 

Hér á eftir eru settar fram niðurstöður fyrir stóran hluta spurninga í 

spurningalistanum, bæði í töflum og myndum. Í töflunni efst til vinstri er 

hægt að sjá svör þátttakenda, heildarfjölda gildra svara og fjölda svara sem 

falla utan svarramma (fjöldi þeirra sem tekur ekki afstöðu eða sleppir 

viðkomandi spurningu). Í þessum töflum eru sett fram svokölluð vikmörk 

miðað við 95% öryggisstig. Sem dæmi þá segjast um 5,6% svarenda í 

könnuninni vera mjög óánægðir með þann stað (sveitarfélag/byggðarlag) þar 

sem viðkomandi býr (spurning 7). Vikmörk fyrir þessa tölu eru 1,3 

prósentustig sem þýðir að ef allir íbúar á aldrinum 18-65 ára á könnuninni 

hefðu verið spurðir þessarar spurningar eru aðeins 5% líkur á því að minna en 

4,3% (5,6 - 1,3) eða meira en 6,9% (5,6 + 1,3) hefðu merkt við þennan 

valmöguleika. Á myndritum sem fylgja hverri spurningu er reynt að draga 

saman meginniðurstöður um viðkomandi spurningu, það er að segja í hvaða 

meginflokka svör fólks skiptast. Rétt er að taka fram að litir eru ekki notaðir 

til að svör séu til marks um að eitthvað sé jákvætt eða neikvætt.  

Fyrir neðan niðurstöður um heildarhóp könnunarinnar má sjá niðurstöður 

fyrir viðkomandi spurningu greindar eftir fjórum greiningarbreytum 

(bakgrunnsþáttum) sem eru kynferði, aldur, búseta og menntun. Þar kemur 

fram dreifing svara eftir viðkomandi undirhópum og niðurstöður 

marktektarprófs (Kendall‘s tau-c eða τc)) fyrir raðfylgni á milli undirhópa 

hverrar greiningarbreytu og svarmöguleika viðkomandi spurningar. Þegar 

ekki er um tengsl að ræða er það táknað með skammstöfuninni e-m (ekki 

marktækt) en sé um tengsl að ræða er sýnt alfa gildi (α) fyrir viðkomandi 

raðfylgnipróf. Marktækt próf, α ≤ 0,05 merkir að samræmi á milli svara og 

bakgrunnsbreyta í tiltekinni töflu er umfram ósamræmi á milli svara og 

bakgrunnsbreyta. Fullkomið samræmi fyrir raðfylgni tau-c jafngildir 1.  

Fullkomið ósamræmi í raðfylgni jafngildir -1.  Gildið 0 fyrir raðfylgni tau-c 

jafngildir því að raðirnar í krosstöflu séu óháðar. 
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Grunnupplýsingar um rannsóknina 

Lýsing 

  

Markmið: Kanna viðhorf og væntingar fólks á mögulegum áhrifasvæðum framkvæmdanna 

Framkvæmdatími: 29.09.08  [póstlagning]  til 20.11.08 (90%) [05.01.09 (100%)] 

Aðferð: Póstkönnun 

Úrtak: 4.200 manns á áhrifasvæði rannsóknarinnar og á Eyjafjarðarsvæðinu 1. september 

2008, fæddir 1941  – 1986 (22-67 ára) 

  

 

Úrtak og svörun 

  

Upphaflegt úrtak: 4.200 

Erlendis: 8 

Flutt(ur) af svæðinu: 25 

Veikir: 5 

Talar ekki íslensku: 4 

Finnast ekki: 150 

Endanlegt úrtak: 4.008 

Neita þátttöku: 60 

Svara ekki: 2.510 

Fjöldi svarenda: 1.438 

Svarhlutfall: 35,9% 
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Niðurstöður:

 Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægður ert þú með þann stað (sveitarfélag/byggðarlag) þar sem þú býrð 

nú? (spurning 7).

Óánægð(ur)
15,1%

Hvorki né
9,2%

Ánægð(ur)
75,8%

Fjöldi Hlutfall % Vik-mörk 

+/-

1 Mjög óánægður 92 6,7 1,31

2 65 4,7 1,12

3 51 3,7 0,99

4 Hvorki ánægð(ur) 

né óánægð(ur) 128 9,3 1,53

5 196 14,2 1,84

6 408 29,5 2,40

7 Mjög ánægð(ur) 443 32,0 2,46

Samtals fjöldi svara 1383 100

Svar vantar/ógilt 55

Alls svör 1438

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 701 7,70% 4,40% 3,90% 9,00% 15,50% 28,40% 31,10%

Konur 680 5,40% 5,00% 3,50% 9,60% 12,80% 30,70% 32,90%

Aldur (Tau-c = ,047; α= 0,039)

22-30 ára 152 2,60% 8,60% 5,30% 10,50% 17,80% 32,20% 23,00%

31-44 ára 412 4,40% 4,10% 3,90% 6,60% 19,70% 35,20% 26,20%

45-59 ára 525 7,40% 5,50% 4,20% 10,30% 12,40% 25,10% 35,00%

60 ára < 220 12,30% 2,30% 1,40% 11,80% 8,20% 22,70% 41,40%

Búseta (Tau-c = -,82; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 751 5,70% 3,20% 2,80% 7,60% 8,80% 35,00% 36,90%

Austurland (Norðursvæði) 157 6,40% 4,50% 3,80% 6,40% 15,90% 31,20% 31,80%

Austurland (Miðsvæði) 355 6,50% 5,40% 4,50% 11,00% 15,50% 27,90% 29,30%

Austurland (Suðursvæði) 84 10,70% 3,60% 2,40% 10,70% 16,70% 19,00% 36,90%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 643 8,10% 4,00% 4,40% 10,70% 12,00% 22,60% 38,30%

Framhaldsskólapróf 405 6,70% 4,90% 3,50% 9,40% 14,30% 30,90% 30,40%

Háskólapróf 318 3,10% 6,00% 2,80% 5,30% 18,60% 41,80% 22,30%

Mjög 

ánægð(ur) (7)
(4) (5) (6)Fjöldi svara

Mjög 

óánægð(ur) 

(1)

(2) (3)
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Niðurstöður:

 Hefur þú (eða fjölskylda þín) íhugað alvarlega að flytja milli byggðarlaga á síðustu 5 árum en ákveðið að gera það ekki? 

(spurning 8).

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 671 5,80% 11,00% 83,20%

Konur 658 9,00% 9,70% 81,30%

Aldur (Tau-c = ,147; α= 0,000)***

22-30 ára 89 14,60% 27,00% 58,40%

31-44 ára 207 13,00% 13,00% 73,90%

45-59 ára 359 9,20% 11,70% 79,10%

60 ára < 540 3,50% 5,90% 90,60%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 720 7,20% 9,20% 83,60%

Austurland (Norðursvæði) 153 7,20% 9,80% 83,00%

Austurland (Miðsvæði) 347 6,60% 11,80% 81,60%

Austurland (Suðursvæði) 80 8,80% 8,80% 82,50%

Menntun (Tau-c  = -,68; α= 0,000)***

Ekkert umfram grunnnám 623 5,10% 8,20% 86,70%

Framhaldsskólapróf 392 8,40% 12,80% 78,80%

Háskólapróf 297 10,80% 11,80% 77,40%

Íhugað 

alvarlega að 

flytja til baka

Íhugað 

alvarlega að 

flytja á nýjan 

stað

Ekki íhugað 

alvarlega að 

flytja
Fjöldi svara

íhugað alvarlega að 

flytja til baka
7,4%

íhugað að flytja á 
nýjan stað 12,6%

Nei, ég hef ekki 

íhugað alvarlega að 
fytja

82,2%
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Niðurstöður:
 Telur þú lílegt eða ólíklegt að þú munir innan þriggja ára flytja frá því byggðarlagi þar sem þú býrð nú? (spurning 9).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög líklegt 67 4,84 1,13

Frekar líklegt 126 9,1 1,51

Frekar ólíklegt 374 27,0 2,34

Mjög ólíklegt 621 44,8 2,62

Alveg útilokað 197 14,2 1,84

Samtals 1385 100,0

Svar vantar/ógilt 53

Samtals svarendur 1438

Líklegt
13,9%

Ólíklegt 71,8%

Alveg útilokað

14,2%

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 701 4,70% 8,40% 26,80% 44,10% 16,00%

Konur 680 5,00% 9,80% 27,20% 45,50% 12,50%

Aldur (Tau-c = ,047; α= 0,039)

22-30 ára 152 17,10% 22,40% 25,00% 27,00% 8,60%

31-44 ára 413 4,60% 7,50% 30,00% 44,30% 13,60%

45-59 ára 525 3,00% 7,40% 26,10% 48,00% 15,40%

60 ára < 221 1,80% 5,00% 23,10% 51,60% 18,60%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 756 3,40% 7,80% 24,50% 51,50% 12,80%

Austurland (Norðursvæði) 156 1,90% 5,80% 31,40% 47,40% 13,50%

Austurland (Miðsvæði) 357 5,60% 10,60% 28,30% 40,90% 14,60%

Austurland (Suðursvæði) 84 6,00% 8,30% 21,40% 44,00% 20,20%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 647 4,60% 7,70% 25,50% 45,70% 16,40%

Framhaldsskólapróf 402 6,00% 10,20% 25,10% 42,30% 16,40%

Háskólapróf 316 3,80% 10,10% 32,30% 46,80% 7,00%

Alveg 

útilokað
Fjöldi svara Mjög líklegt Frekar líklegt

Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt
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Niðurstöður:
 Hefur þú mikla eða litla trú á jákvæðri þróun byggðarlags þíns á næstu árum? (spurning 13).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög mikla trú 330 23,76 2,24

Fremur mikla trú 676 48,7 2,63

Fremur litla trú 201,0 14,5 1,85

Mjög litla trú 60 4,2 1,05

Veit ekki 122,0 8,8 1,49

Samtals 1389 100

Svar vantar/ógilt 49

Samtals svarendur 1438
Mjög eða fremur mikla 

trú 72,4%

Mjög eða fremur litla 
trú 18,8%

Veit ekki
4,2%

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 704 25,00% 47,40% 15,20% 5,40% 7,00%

Konur 682 22,60% 50,00% 13,60% 3,10% 10,70%

Aldur (Tau-c = ,047; α= 0,039)

22-30 ára 152 25,70% 39,50% 19,10% 5,30% 10,50%

31-44 ára 417 19,20% 54,70% 13,40% 5,00% 7,70%

45-59 ára 522 24,70% 48,50% 14,40% 4,60% 7,90%

60 ára < 223 28,70% 43,50% 13,00% 2,70% 12,10%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 680 20,40% 53,80% 13,50% 2,80% 9,40%

Austurland (Norðursvæði) 142 23,90% 49,30% 13,40% 2,90% 10,50%

Austurland (Miðsvæði) 329 25,70% 47,00% 15,30% 4,30% 7,70%

Austurland (Suðursvæði) 78 24,50% 45,60% 11,60% 10,90% 7,50%

Menntun (Tau-c = -,65; α= 0,004)**

Ekkert umfram grunnnám 644 23,60% 45,30% 14,30% 5,10% 11,60%

Framhaldsskólapróf 406 23,90% 48,80% 16,70% 3,90% 6,70%

Háskólapróf 319 23,80% 57,10% 11,60% 3,10% 4,40%

Fjöldi svara

Mjög mikla 

trú á að 

þróunin 

verði með 

jákvæðum 

hætti

Fremur mikla 

trú á að 

þróunin verð 

i með  

jákvæðum 

hætti

Fremur litla 

trú á að 

þróunin 

verði með 

jákvæðum 

hætti

Mjög litla 

trú á að 

þróunin 

verði með 

jákvæðum 

hætti

Veit ekki
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Nei, ég er ekki í slíku 

starfi

699 53,08 2,70

Já (og ég er í ...) 618 46,9 2,70

Samtals 1317 100,0

Svar vantar/ógilt 121

Samtals svarendur 1438

Niðurstöður:
 Ert þú virkur félagi  eða þátttakandi í einhversskonar félags-, íþrótta-, eða tómstundastarfi og ef svo er, hvaða? (spurning 14).

Ekki í félagsstarfi 
53%

Í félagsstarfi  46,9%

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 667 52,20% 47,80%

Konur 646 54,00% 46,00%

Aldur (e-m)

22-30 ára 150 56,70% 43,30%

31-44 ára 398 50,00% 50,00%

45-59 ára 485 52,40% 47,60%

60 ára < 210 59,50% 40,50%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 714 58,10% 41,90%

Austurland (Norðursvæði) 150 43,30% 56,70%

Austurland (Miðsvæði) 339 56,30% 43,70%

Austurland (Suðursvæði) 79 43,00% 57,00%

Menntun (Tau-c = -,157; α= 0,000)**

Ekkert umfram grunnnám 606 60,60% 39,40%

Framhaldsskólapróf 380 48,90% 51,10%

Háskólapróf 312 43,30% 56,70%

Fjöldi svara

Nei, ég er 

ekki í neinu 

slíku starfi

Já (og ég er 

í...)
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Niðurstöður:

 Hvort finnst þér nær sanni að segja, að flestum megi treysta eða að aldrei sé hægt að vera of varkár í samskiptum við aðra? 

(spurning 15).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Flestum má treysta 792 58,6 2,626

Aldrei er hægt að 

vera of varkár í 

samskiptum við aðra

560 41,4 2,63

Samtals 1352 100,0

Svar vantar/ógilt 86

Samtals svarendur 1438

Flestum má treysta 
58,6%

Varkár í samskiptum 
41,4%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,61; α= 0,022)**

Karlar 691 60,60% 39,40%

Konur 659 56,30% 43,70%

Aldur (e-m)

22-30 ára 150 49,30% 50,70%

31-44 ára 405 56,30% 43,70%

45-59 ára 510 65,70% 34,30%

60 ára < 214 51,90% 48,10%

Búseta (Tau-c = -,07; α= 0,013)*

Eyjafjarðasvæðið 737 53,30% 46,70%

Austurland (Norðursvæði) 153 58,20% 41,80%

Austurland (Miðsvæði) 347 62,00% 38,00%

Austurland (Suðursvæði) 82 57,30% 42,70%

Menntun (Tau-c = -,198; α= 0,000)***

Ekkert umfram grunnnám 629 50,70% 49,30%

Framhaldsskólapróf 398 58,50% 41,50%

Háskólapróf 309 75,40% 24,60%

Fjöldi svara
Flestum má 

treysta

Aldrei er 

hægt að vera 

of varkár í 

samskiptum 
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Niðurstöður:

 Ef þú hugsar um það byggðarlag sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi?  Umhverfið 

(spurning 16a).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 12 2,32 1,30

Frekar óánægð(ur) 20 3,9 1,66

Frekar ánægð(ur) 205 39,7 4,22

Mjög ánægð(ur) 280

Samtals 517

Svar vantar/ógilt 42

Samtals svarendur 559

Óánægðir 6,19%

Ánægðir 93,81%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,091; α= 0,042)

Karlar 250 3,60% 4,40% 42,00% 50,00%

Konur 266 1,10% 3,40% 37,60% 57,90%

Aldur (Tau-c = ,047; α= 0,039)

22-30 ára 59 3,40% 5,10% 44,10% 47,50%

31-44 ára 159 1,90% 6,30% 34,00% 57,90%

45-59 ára 196 1,50% 1,50% 42,30% 54,60%

60 ára < 81 3,70% 3,70% 48,10% 44,40%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 289 2,40% 3,10% 43,60% 50,90%

Austurland (Norðursvæði) 52 1,90% 1,90% 36,50% 59,60%

Austurland (Miðsvæði) 134 2,20% 4,50% 42,50% 50,70%

Austurland (Suðursvæði) 32 3,10% 6,30% 21,90% 68,80%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 258 2,30% 3,50% 41,10% 53,10%

Framhaldsskólapróf 142 2,10% 5,60% 42,30% 50,00%

Háskólapróf 112 1,80% 2,70% 32,10% 63,40%

Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
Fjöldi svara
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Niðurstöður:

 Ef þú hugsar um það byggðarlag sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi?  Félagslíf 

(spurning 16b).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 21 4,09 1,71

Frekar óánægð(ur)
104 20,3 3,48

Frekar ánægð(ur) 317 61,8 4,20

Mjög ánægð(ur) 71 13,8 2,99

Samtals 513

Svarar vantar/ógilt
46

Samtals svarendur 559

Óánægðir 24,4%

Ánægðir 75,6%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,10; α= 0,021)*

Karlar 248 5,20% 23,00% 60,50% 11,30%

Konur 264 3,00% 17,80% 63,30% 15,90%

Aldur (Tau-c = ,068; α= 0,049)*

22-30 ára 60 10,00% 38,30% 38,30% 13,30%

31-44 ára 164 3,70% 20,10% 60,40% 15,90%

45-59 ára 192 2,60% 18,20% 66,70% 12,50%

60 ára < 74 4,10% 14,90% 70,30% 10,80%

Búseta (Tau-c = -,151; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 287 5,40% 33,90% 46,40% 14,30%

Austurland (Norðursvæði) 52 1,90% 15,30% 64,30% 18,50%

Austurland (Miðsvæði) 133 1,60% 13,00% 73,10% 12,40%

Austurland (Suðursvæði) 31 5,60% 13,90% 63,90% 16,70%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 251 5,20% 19,90% 60,20% 14,70%

Framhaldsskólapróf 144 4,20% 20,10% 65,30% 10,40%

Háskólapróf 112 0,90% 19,60% 62,50% 17,00%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 16 3,19 1,54

Frekar óánægð(ur)
93 18,5 3,40

Frekar ánægð(ur) 318 63,3 4,22

Mjög ánægð(ur) 75 14,9 3,12

Samtals 502

Svarar vantar/ógilt
57

Samtals svarendur 559

Óánægðir 21,7%

Ánægðir 78,3%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,10; α= 0,022)**

Karlar 247 4,50% 20,60% 62,30% 12,60%

Konur 253 1,60% 16,60% 64,40% 17,40%

Aldur (e-m)

22-30 ára 58 3,40% 39,70% 43,10% 13,80%

31-44 ára 160 3,10% 16,30% 65,60% 15,00%

45-59 ára 185 2,70% 15,10% 65,90% 16,20%

60 ára < 76 2,60% 17,10% 68,40% 11,80%

Búseta (Tau-c = -,118; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 282 1,80% 11,70% 62,10% 24,50%

Austurland (Norðursvæði) 52 3,80% 15,40% 69,20% 11,50%

Austurland (Miðsvæði) 127 3,10% 25,20% 61,40% 10,20%

Austurland (Suðursvæði) 31 3,20% 9,70% 67,70% 19,40%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 244 4,10% 19,70% 59,80% 16,40%

Framhaldsskólapróf 142 2,80% 22,50% 62,70% 12,00%

Háskólapróf 109 0,90% 11,90% 70,60% 16,50%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Niðurstöður:

 Ef þú hugsar um það byggðarlag sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi?  Möguleika á 

því að sinna tómstundum og áhugamálum (spurning 16d).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 67 5,03 1,17

Frekar óánægðu(ur)
215 16,2 1,98

Frekar ánægð(ur) 712 53,5 2,68

Mjög ánægð(ur) 337 25,3 2,34

Samtals 1331

Svar vantar/ógilt 107

Samtals svarendur 1438

Óánægðir  21,2%

Ánægðir 78,8%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = -,08; α= 0,005)**

Karlar 676 5,20% 14,50% 51,50% 28,80%

Konur 652 4,90% 17,90% 55,70% 21,50%

Aldur (e-m)

22-30 ára 150 6,70% 23,30% 48,70% 21,30%

31-44 ára 410 4,40% 18,30% 50,20% 27,10%

45-59 ára 499 5,60% 14,60% 53,50% 26,30%

60 ára < 200 4,00% 10,00% 64,50% 21,50%

Búseta (Tau-c = -,071; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 716 3,40% 11,30% 55,60% 29,70%

Austurland (Norðursvæði) 153 5,90% 17,00% 52,90% 24,20%

Austurland (Miðsvæði) 343 6,10% 18,10% 53,10% 22,70%

Austurland (Suðursvæði) 81 3,70% 17,30% 50,60% 28,40%

Menntun  (Tau-c = ,0817; α= 0,000)***

Ekkert umfram grunnnám 606 6,80% 18,50% 52,10% 22,60%

Framhaldsskólapróf 398 4,00% 15,10% 54,00% 26,90%

Háskólapróf 317 2,80% 13,60% 54,90% 28,70%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Niðurstöður:

 Ef þú hugsar um það byggðarlag sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi?  Framboð á 

almennri verslun og þjónustu (spurning 16e).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 142 10,34 1,61

Frekar óánægðu(ur)
386 28,1 2,38

Frekar ánægð(ur) 668 48,7 2,64

Mjög ánægð(ur) 177 12,9 1,77

Samtals 1373

Svar vantar/ógilt 65

Samtals svarendur 1438

Óánægðir 38,5%

Ánægðir 61,5%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = -,06; α= 0,038)*

Karlar 693 9,20% 27,00% 49,60% 14,10%

Konur 677 11,50% 29,40% 47,40% 11,70%

Aldur Tau-c = ,052; α= 0,019)**

22-30 ára 153 17,00% 24,20% 44,40% 14,40%

31-44 ára 416 8,70% 34,60% 45,70% 11,10%

45-59 ára 517 10,40% 26,10% 50,70% 12,80%

60 ára < 213 9,90% 23,50% 50,70% 16,00%

Búseta (Tau-c = -,175; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 784 6,00% 18,00% 51,60% 24,30%

Austurland (Norðursvæði) 156 10,90% 32,10% 50,00% 7,10%

Austurland (Miðsvæði) 351 11,40% 31,90% 47,90% 8,80%

Austurland (Suðursvæði) 84 15,50% 28,60% 44,00% 11,90%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 635 11,80% 27,60% 47,20% 13,40%

Framhaldsskólapróf 403 9,40% 29,50% 46,20% 14,90%

Háskólapróf 320 7,80% 27,50% 54,70% 10,00%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)



Úrtakskönnun meðal almennings haustið 2008—Viðauki II   

  

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 90 6,58 1,31

Frekar óánægðu(ur)
243 17,8 2,03

Frekar ánægð(ur) 642 46,9 2,64

Mjög ánægð(ur) 393 28,7 2,40

Samtals 1368

Svar vantar/ógilt 70

Samtals svarendur 1438

Óánægðir 24,3%

Ánægðir 75,7%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = -,06; α= 0,038)*

Karlar 694 6,80% 17,30% 46,30% 29,70%

Konur 671 6,40% 18,20% 47,50% 27,90%

Aldur Tau-c = ,126; α= 0,000)***

22-30 ára 151 7,30% 19,90% 47,70% 25,20%

31-44 ára 413 9,20% 23,20% 44,80% 22,80%

45-59 ára 516 4,80% 16,10% 49,20% 29,80%

60 ára < 212 5,20% 8,00% 45,30% 41,50%

Búseta (Tau-c = -,190; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 735 6,00% 18,00% 51,60% 24,30%

Austurland (Norðursvæði) 155 10,90% 32,10% 50,00% 7,10%

Austurland (Miðsvæði) 353 11,40% 31,90% 47,90% 8,80%

Austurland (Suðursvæði) 83 15,50% 28,60% 44,00% 11,90%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 631 6,30% 17,60% 47,40% 28,70%

Framhaldsskólapróf 406 6,40% 18,20% 45,60% 29,80%

Háskólapróf 317 6,90% 18,00% 47,30% 27,80%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Niðurstöður:

 Ef þú hugsar um það byggðarlag sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi?  Aðgengi að 

framhaldsskólamenntun (spurning 16g).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 106 8,00 1,46

Frekar óánægðu(ur)
176 13,3 1,83

Frekar ánægð(ur) 646 48,8 2,69

Mjög ánægð(ur) 397 30,0 2,47

Samtals 1325

Svar vantar/ógilt 113

Samtals svarendur 1438

Óánægðir 21,3%

Ánægðir 78,7%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,097; α= 0,001)**

Karlar 675 7,70% 17,20% 48,40% 26,70%

Konur 647 8,30% 9,30% 49,00% 33,40%

Aldur Tau-c = ,126; α= 0,000)***

22-30 ára 150 12,00% 14,00% 43,30% 30,70%

31-44 ára 411 6,60% 14,40% 48,40% 30,70%

45-59 ára 499 8,60% 12,80% 50,90% 27,70%

60 ára < 191 6,30% 10,50% 51,30% 31,90%

Búseta (Tau-c = -,228; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 731 7,50% 5,90% 28,60% 58,00%

Austurland (Norðursvæði) 149 10,10% 14,10% 55,00% 20,80%

Austurland (Miðsvæði) 343 7,30% 18,10% 55,70% 19,00%

Austurland (Suðursvæði) 77 7,80% 9,10% 53,20% 29,90%

Menntun  (Tau-c = -,057; α= 0,015)*

Ekkert umfram grunnnám 608 9,40% 12,80% 50,80% 27,00%

Framhaldsskólapróf 395 7,80% 14,40% 46,10% 31,60%

Háskólapróf 310 5,80% 12,30% 47,70% 34,20%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 234 18,22 2,11

Frekar óánægðu(ur)
365 28,4 2,47

Frekar ánægð(ur) 474 36,9 2,64

Mjög ánægð(ur) 211 16,4 2,03

Samtals 1284

Svar vantar/ógilt 154

Samtals svarendur 1438

Óánægðir 46,7%
Ánægðir 53,3%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,114; α= 0,000)**

Karlar 654 20,00% 32,00% 33,90% 14,10%

Konur 626 16,50% 24,60% 39,90% 19,00%

Aldur (e-m)

22-30 ára 152 30,30% 22,40% 32,20% 15,10%

31-44 ára 403 16,10% 29,80% 37,50% 16,60%

45-59 ára 489 18,40% 28,00% 36,80% 16,80%

60 ára < 168 12,50% 31,50% 38,70% 17,30%

Búseta (Tau-c =- ,363; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 732 7,10% 8,10% 41,10% 43,70%

Austurland (Norðursvæði) 144 17,40% 26,40% 46,50% 9,70%

Austurland (Miðsvæði) 326 25,20% 40,50% 30,10% 4,30%

Austurland (Suðursvæði) 75 17,30% 30,70% 38,70% 13,30%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 578 20,20% 27,50% 34,80% 17,50%

Framhaldsskólapróf 383 19,80% 28,70% 34,70% 16,70%

Háskólapróf 311 12,90% 29,60% 43,10% 14,50%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 28 2,06 0,76

Frekar óánægðu(ur)
71 5,2 1,18

Frekar ánægð(ur) 601 44,3 2,64

Mjög ánægð(ur) 658 48,5 2,66

Samtals 1358

Svar vantar/ógilt 80

Samtals svarendur 1438

Frekari greining:

Kynferði e-m)

Karlar 691 1,70% 5,40% 45,70% 47,20%

Konur 664 2,40% 5,10% 42,80% 49,70%

Aldur (Tau-c = - ,044; α= 0,037)*

22-30 ára 152 1,30% 7,20% 40,10% 51,30%

31-44 ára 412 2,20% 4,60% 41,70% 51,50%

45-59 ára 514 2,10% 4,90% 45,90% 47,10%

60 ára < 207 2,40% 5,80% 49,80% 42,00%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 746 1,20% 5,40% 49,60% 43,80%

Austurland (Norðursvæði) 153 0,70% 4,60% 41,80% 52,90%

Austurland (Miðsvæði) 347 2,90% 4,90% 43,20% 49,00%

Austurland (Suðursvæði) 83 3,60% 4,80% 42,20% 49,40%

Menntun  (Tau-c =  ,165; α= 0,000)*

Ekkert umfram grunnnám 625 3,00% 7,40% 49,90% 39,70%

Framhaldsskólapróf 399 1,50% 3,80% 42,90% 51,90%

Háskólapróf 321 0,30% 2,80% 34,30% 62,60%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)

Óánægðir 7,3%

Ánægðir 92,7%
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 226 16,88 2,01

Frekar óánægðu(ur)
515 38,5 2,61

Frekar ánægð(ur) 515 38,5 2,61

Mjög ánægð(ur) 83 6,2 1,29

Samtals 1339

Svar vantar/ógilt 99

Samtals svarendur 1438

Óánægðir 55,3%
Ánægðir 44,7%

Frekari greining:

Kynferði e-m)

Karlar 684 17,70% 37,40% 37,40% 7,50%

Konur 652 16,10% 39,70% 39,30% 4,90%

Aldur (e-m)

22-30 ára 150 22,00% 30,00% 40,00% 8,00%

31-44 ára 409 13,90% 40,10% 40,10% 5,90%

45-59 ára 509 18,10% 40,50% 36,30% 5,10%

60 ára < 197 15,20% 36,50% 41,10% 7,10%

Búseta  (Tau-c = - ,100; α= 0,000) ***

Eyjafjarðasvæðið 725 11,40% 32,70% 47,00% 8,80%

Austurland (Norðursvæði) 151 23,20% 47,00% 28,50% 1,30%

Austurland (Miðsvæði) 345 16,20% 37,10% 40,60% 6,10%

Austurland (Suðursvæði) 82 20,70% 42,70% 28,00% 8,50%

Menntun  (Tau-c =  ,051; α= 0,029)*

Ekkert umfram grunnnám 616 18,50% 39,40% 36,40% 5,70%

Framhaldsskólapróf 396 17,20% 35,90% 38,90% 8,10%

Háskólapróf 314 12,70% 39,50% 42,70% 5,10%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Niðurstöður:

 Ef þú hugsar um það byggðarlag sem þú býrð núna, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi?  

Atvinnutekjur þínar (spurning 16k).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 124 9,25 1,55

Frekar óánægðu(ur)
402 30,0 2,45

Frekar ánægð(ur) 672 50,1 2,68

Mjög ánægð(ur) 142 10,6 1,65

Samtals 1340

Svar vantar/ógilt 98

Samtals svarendur 1438

Óánægðir 39,3%

Ánægðir 60,7%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = - ,229; α= 0,000) ***

Karlar 683 6,00% 24,00% 55,30% 14,60%

Konur 654 12,70% 36,20% 44,80% 6,30%

Aldur (e-m)

22-30 ára 150 10,00% 36,00% 41,30% 12,70%

31-44 ára 411 10,50% 28,50% 52,30% 8,80%

45-59 ára 509 8,60% 31,20% 49,90% 10,20%

60 ára < 197 8,10% 26,40% 52,30% 13,20%

Búseta  (Tau-c = - ,103; α= 0,000)***

Eyjafjarðasvæðið 718 9,90% 36,40% 47,50% 6,30%

Austurland (Norðursvæði) 151 11,30% 37,70% 44,40% 6,60%

Austurland (Miðsvæði) 348 8,30% 24,70% 53,40% 13,50%

Austurland (Suðursvæði) 82 11,00% 23,20% 52,40% 13,40%

Menntun  (Tau-c =  ,087; α= 0,000)***

Ekkert umfram grunnnám 621 12,10% 33,00% 46,90% 8,10%

Framhaldsskólapróf 396 7,80% 26,80% 53,50% 11,90%

Háskólapróf 311 5,50% 28,00% 52,10% 14,50%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)
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Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = - ,071; α= 0,01) *

Karlar 680 5,60% 22,50% 58,70% 13,20%

Konur 661 8,90% 25,00% 54,90% 11,20%

Aldur (Tau-c =  ,065; α= 0,001) **

22-30 ára 149 9,40% 24,80% 56,40% 9,40%

31-44 ára 412 9,20% 25,00% 55,80% 10,00%

45-59 ára 508 6,50% 23,20% 55,70% 14,60%

60 ára < 206 3,90% 20,40% 63,10% 12,60%

Búseta  (Tau-c =  ,054; α= 0,007)** 

Eyjafjarðasvæðið 726 7,90% 25,50% 58,80% 7,90%

Austurland (Norðursvæði) 151 7,30% 30,50% 51,00% 11,30%

Austurland (Miðsvæði) 346 6,10% 19,90% 59,80% 14,20%

Austurland (Suðursvæði) 83 10,80% 21,70% 51,80% 15,70%

Menntun  (Tau-c =  ,096; α= 0,000)***

Ekkert umfram grunnnám 623 9,00% 26,50% 54,40% 10,10%

Framhaldsskólapróf 398 7,50% 21,60% 58,50% 12,30%

Háskólapróf 310 3,50% 20,60% 59,40% 16,50%

Fjöldi svara
Mjög 

óánægð(ur)

Frekar 

óánægð (ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Mjög 

ánægð (ur)

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög óánægð(ur) 97 7,22 1,38

Frekar óánægðu(ur)
318 23,7 2,27

Frekar ánægð(ur) 764 56,8 2,65

Mjög ánægð(ur) 165 12,3 1,75

Samtals 1344

Svar vantar/ógilt 94

Samtals svarendur 1438

Óánægðir 30,9%

Ánægðir 69,1%
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Niðurstöður:

Ef þú þyrftir að leita þér að vinnu, hversu líklegt eða ólíklegt þykir þér að eftirtaldar leiðir myndu skila árangri fyrir þig? 

Opinberar vinnumiðlanir (spurning 17a).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög ólíklegt 331 26,25 2,43

Frekar ólíklegt 375 29,7 2,52

Frekar líklegt 413 32,8 2,59

Mjög líklegt 142 11,3 1,74

Samtals 1261

Svar vantar/ógilt 177

Samtals svarendur 1438

Ólíklegt 56%Líklegt 44% 

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c =  ,149; α= 0,000) *

Karlar 640 30,30% 31,60% 30,00% 8,10%

Konur 618 22,00% 28,00% 35,40% 14,60%

Aldur (e-m) 

22-30 ára 152 25,70% 27,60% 36,80% 9,90%

31-44 ára 401 25,20% 30,90% 31,70% 12,20%

45-59 ára 480 25,40% 28,80% 34,60% 11,30%

60 ára < 161 31,10% 32,90% 26,10% 9,90%

Búseta  (Tau-c = - ,046; α= 0,033)* 

Eyjafjarðasvæðið 687 21,70% 30,40% 37,60% 10,30%

Austurland (Norðursvæði) 145 28,30% 28,30% 31,00% 12,40%

Austurland (Miðsvæði) 321 26,50% 28,30% 33,60% 11,50%

Austurland (Suðursvæði) 75 33,30% 34,70% 22,70% 9,30%

Menntun  (Tau-c =  ,068; α= 0,007)***

Ekkert umfram grunnnám 568 27,60% 31,30% 30,50% 10,60%

Framhaldsskólapróf 370 27,80% 31,90% 29,20% 11,10%

Háskólapróf 312 21,80% 24,70% 40,40% 13,10%

Fjöldi svara Mjög ólíklegt
Frekar 

ólíklegt

Frekar 

líklegt
Mjög líklegt
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög ólíklegt 119 9,44 1,61

Frekar ólíklegt 338 26,8 2,45

Frekar líklegt 617 49,0 2,76

Mjög líklegt 186 14,8 1,96

Samtals 1260

Svar vantar/ógilt 178

Samtals svarendur 1438

Ólíklegt 36,3%

Líklegt 63,7%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c =  -,140; α= 0,000) *

Karlar 645 8,10% 22,50% 51,80% 17,70%

Konur 612 10,90% 31,50% 45,90% 11,60%

Aldur (Tau-c =  -,057; α= 0,011) *

22-30 ára 152 6,60% 19,10% 59,20% 15,10%

31-44 ára 399 8,50% 26,80% 49,10% 15,50%

45-59 ára 481 10,60% 29,30% 46,20% 13,90%

60 ára < 157 11,50% 28,00% 45,90% 14,60%

Búseta  (e-m) 

Eyjafjarðasvæðið 685 8,30% 28,30% 50,20% 13,10%

Austurland (Norðursvæði) 144 9,70% 26,40% 49,30% 14,60%

Austurland (Miðsvæði) 322 9,60% 28,00% 48,40% 14,00%

Austurland (Suðursvæði) 75 12,00% 22,70% 45,30% 20,00%

Menntun  (Tau-c = - ,064; α= 0,010)**

Ekkert umfram grunnnám 569 9,50% 25,00% 49,60% 16,00%

Framhaldsskólapróf 367 7,10% 24,00% 53,10% 15,80%

Háskólapróf 313 11,50% 34,20% 43,10% 11,20%

Fjöldi svara Mjög ólíklegt
Frekar 

ólíklegt

Frekar 

líklegt
Mjög líklegt
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Niðurstöður:

Ef þú þyrftir að leita þér að vinnu, hversu líklegt eða ólíklegt þykir þér að eftirtaldar leiðir myndu skila árangri fyrir þig? 

Fjölskyldan (spurning 17c).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög ólíklegt 69 14,74 3,21

Frekar ólíklegt 168 35,9 4,35

Frekar líklegt 173 37,0 4,37

Mjög líklegt 58 12,4 2,99

Samtals 468

Svar vantar/ógilt 91

Samtals svarendur 559

Ólíklegt 50,6%
Líklegt 49,4%

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 226 13,70% 33,20% 40,70% 12,40%

Konur 241 15,80% 38,20% 33,60% 12,40%

Aldur (e-m)

22-30 ára 58 12,10% 25,90% 46,60% 15,50%

31-44 ára 157 12,70% 38,90% 35,70% 12,70%

45-59 ára 177 15,80% 37,90% 36,20% 10,20%

60 ára < 56 19,60% 33,90% 30,40% 16,10%

Búseta  (e-m) 

Eyjafjarðasvæðið 256 14,80% 42,60% 35,20% 7,40%

Austurland (Norðursvæði) 49 12,20% 28,60% 46,90% 12,20%

Austurland (Miðsvæði) 120 16,70% 40,00% 30,80% 12,50%

Austurland (Suðursvæði) 28 14,30% 25,00% 39,30% 21,40%

Menntun  (Tau-c = - ,103; α= 0,011)**

Ekkert umfram grunnnám 223 12,10% 33,60% 39,50% 14,80%

Framhaldsskólapróf 132 16,70% 31,10% 43,20% 9,10%

Háskólapróf 109 16,50% 46,80% 24,80% 11,90%

Fjöldi svara Mjög ólíklegt
Frekar 

ólíklegt

Frekar 

líklegt
Mjög líklegt
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög ólíklegt 83 6,32 1,32

Frekar ólíklegt 194 14,8 1,92

Frekar líklegt 684 52,1 2,70

Mjög líklegt 352 26,8 2,40

Samtals 1313

Svar vantar/ógilt 125

Samtals svarendur 1438

Ólíklegt 21,1%

Líklegt 78,9%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = - ,20; α= 0,000)**

Karlar 677 4,10% 11,40% 50,80% 33,70%

Konur 634 8,70% 18,50% 53,50% 19,40%

Aldur (e-m)

22-30 ára 151 6,00% 10,60% 57,60% 25,80%

31-44 ára 411 5,60% 11,90% 53,80% 28,70%

45-59 ára 495 6,90% 18,40% 49,50% 25,30%

60 ára < 184 7,60% 13,00% 52,20% 27,20%

Búseta (Tau-c =  ,083; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 713 8,30% 18,20% 49,90% 23,60%

Austurland (Norðursvæði) 150 8,70% 19,30% 48,70% 23,30%

Austurland (Miðsvæði) 335 5,10% 11,60% 54,90% 28,40%

Austurland (Suðursvæði) 80 3,80% 13,80% 48,80% 33,80%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 599 7,30% 16,90% 51,30% 24,50%

Framhaldsskólapróf 391 3,80% 13,60% 50,40% 32,20%

Háskólapróf 313 7,00% 12,80% 55,60% 24,60%

Fjöldi svara Mjög ólíklegt
Frekar 

ólíklegt

Frekar 

líklegt
Mjög líklegt
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Niðurstöður:

Lýstu því hvort og þá hvernig þú tengist stóriðjuframkvæmdunum á Austurlandi með því að segja hversu vel eða illa 

eftirfarandi fullyrðingar eiga við um þig? Ég hef verið að vinna við eða í tengslum við framkvæmdirnar  (spurning 18a).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Á mjög vel við um 

mig
168 13,25 1,87

Á frekar vel við um 

mig
84 6,6 1,37

Á frekar illa við um 

mig
96 7,6 1,46

Á mjög illa við um 

mig
920 72,6 2,46

Samtals 1268

Svar vantar/ógilt 170

Samtals svarendur 1438

Á vel við 19,9%

Á illa við   80,1%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,269; α= 0,000)***

Karlar 645 20,00% 10,50% 9,90% 59,60%

Konur 620 6,30% 2,60% 5,20% 86,00%

Aldur (e-m)

22-30 ára 150 17,30% 6,00% 10,70% 66,00%

31-44 ára 402 12,40% 8,20% 7,20% 72,10%

45-59 ára 484 12,80% 5,60% 6,80% 74,80%

60 ára < 164 12,20% 8,50% 9,10% 70,10%

Búseta (Tau-c = -  ,123; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 681 5,60% 3,50% 5,60% 85,30%

Austurland (Norðursvæði) 141 7,10% 4,30% 5,00% 83,70%

Austurland (Miðsvæði) 327 21,40% 10,10% 10,10% 58,40%

Austurland (Suðursvæði) 80 6,30% 3,80% 6,30% 83,80%

Menntun (Tau-c =  ,043; α= 0,032)

Ekkert umfram grunnnám 564 15,10% 6,00% 8,20% 70,70%

Framhaldsskólapróf 382 13,60% 7,90% 8,10% 70,40%

Háskólapróf 312 9,90% 6,10% 5,80% 78,20%

Fjöldi svara
Á mjög vel 

við um mig

Á frekar vel 

við um mig

Á frekar illa 

við um mig

Á mjög illa 

við um mig
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Niðurstöður:

Lýstu því hvort og þá hvernig þú tengist stóriðjuframkvæmdunum á Austurlandi með því að segja hversu vel eða illa 

eftirfarandi fullyrðingar eiga við um þig? Fyrirtæki/aðili sem ég vinn hjá hefur verið að vinna við eða í tengslum við 

framkvæmdirnar (spurning 18b).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Á mjög vel við um 

mig
172 13,62 1,89

Á frekar vel við um 

mig
121 9,6 1,62

Á frekar illa við um 

mig
96 7,6 1,46

Á mjög illa við um 

mig
874 69,2 2,55

Samtals 1263

Svar vantar/ógilt 175

Samtals svarendur 1438

Á vel við 23,2%

Á illa við   76,8%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,269; α= 0,000)***

Karlar 644 20,00% 10,50% 9,90% 59,60%

Konur 617 6,30% 2,60% 5,20% 86,00%

Aldur (e-m)

22-30 ára 151 17,30% 6,00% 10,70% 66,00%

31-44 ára 399 12,40% 8,20% 7,20% 72,10%

45-59 ára 481 12,80% 5,60% 6,80% 74,80%

60 ára < 154 12,20% 8,50% 9,10% 70,10%

Búseta (Tau-c = -  ,113; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 677 6,60% 7,70% 5,90% 79,80%

Austurland (Norðursvæði) 140 6,40% 4,30% 3,60% 85,70%

Austurland (Miðsvæði) 327 22,30% 14,40% 10,70% 52,60%

Austurland (Suðursvæði) 79 6,30% 5,10% 5,10% 83,50%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 562 15,10% 6,00% 8,20% 70,70%

Framhaldsskólapróf 381 13,60% 7,90% 8,10% 70,40%

Háskólapróf 311 9,90% 6,10% 5,80% 78,20%

Fjöldi svara
Á mjög vel 

við um mig

Á frekar vel 

við um mig

Á frekar illa 

við um mig

Á mjög illa 

við um mig
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Á mjög vel við um 

mig
172 13,66 1,90

Á frekar vel við um 

mig
145 11,5 1,76

Á frekar illa við um 

mig
91 7,2 1,43

Á mjög illa við um 

mig
851 67,6 2,59

Samtals 1259

Svar vantar/ógilt 179

Samtals svarendur 1438

Á vel við 25,2%

Á illa við   74,8%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,218; α= 0,000)***

Karlar 638 19,30% 15,20% 8,00% 57,50%

Konur 619 7,80% 7,80% 6,50% 78,00%

Aldur (e-m)

22-30 ára 150 16,00% 8,70% 8,70% 66,70%

31-44 ára 398 12,30% 11,10% 7,00% 69,60%

45-59 ára 480 13,80% 13,50% 6,90% 65,80%

60 ára < 162 13,00% 11,10% 8,60% 67,30%

Búseta (Tau-c = -  ,084; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 144 9,40% 9,40% 5,60% 75,50%

Austurland (Norðursvæði) 388 5,10% 5,10% 5,80% 84,10%

Austurland (Miðsvæði) 478 21,80% 16,30% 9,20% 52,80%

Austurland (Suðursvæði) 145 3,80% 9,00% 5,10% 82,10%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 561 15,20% 11,10% 7,00% 66,80%

Framhaldsskólapróf 379 14,20% 12,90% 7,70% 65,20%

Háskólapróf 311 10,60% 10,30% 7,40% 71,70%

Fjöldi svara
Á mjög vel 

við um mig

Á frekar vel 

við um mig

Á frekar illa 

við um mig

Á mjög illa 

við um mig

Niðurstöður:

Lýstu því hvort og þá hvernig þú tengist stóriðjuframkvæmdunum á Austurlandi með því að segja hversu vel eða illa 

eftirfarandi fullyrðingar eiga við um þig? Fyrirtæki/aðili sem ég vinn hjá hefur verið að selja vörur/þjónustu til 

framkvæmdaaðla (spurning 18c).



Úrtakskönnun meðal almennings haustið 2008—Viðauki II   

  

Niðurstöður:

Lýstu því hvort og þá hvernig þú tengist stóriðjuframkvæmdunum á Austurlandi með því að segja hversu vel eða illa 

eftirfarandi fullyrðingar eiga við um þig? Nánir ættingjar mínir eða vinir hafa verið að vinna við eða í tengslum við 

framvæmdirnar (spurning 18d).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Á mjög vel við um 

mig
330 25,80 2,40

Á frekar vel við um 

mig
263 20,6 2,22

Á frekar illa við um 

mig
195 15,2 1,97

Á mjög illa við um 

mig
491 38,4 2,67

Samtals 1279

Svar vantar/ógilt 159

Samtals svarendur 1438

Á vel við 46,4%Á illa við   53,6%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,097; α= 0,002)***

Karlar 646 25,20% 25,40% 17,50% 31,90%

Konur 630 26,30% 15,60% 13,00% 45,10%

Aldur (e-m)

22-30 ára 151 42,40% 21,90% 11,30% 24,50%

31-44 ára 403 29,30% 19,10% 15,40% 36,20%

45-59 ára 487 20,10% 22,20% 16,00% 41,70%

60 ára < 169 23,10% 19,50% 16,00% 41,40%

Búseta (Tau-c = -  ,154; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 682 18,80% 12,50% 12,50% 56,30%

Austurland (Norðursvæði) 142 21,80% 19,70% 18,30% 40,10%

Austurland (Miðsvæði) 333 33,30% 26,70% 15,30% 24,60%

Austurland (Suðursvæði) 78 14,10% 14,10% 16,70% 55,10%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 576 24,80% 21,40% 15,80% 38,00%

Framhaldsskólapróf 381 30,20% 20,50% 15,50% 33,90%

Háskólapróf 313 22,70% 19,20% 14,40% 43,80%

Fjöldi svara
Á mjög vel 

við um mig

Á frekar vel 

við um mig

Á frekar illa 

við um mig

Á mjög illa 

við um mig
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög mikla trú 193 14,11 1,84

Frekar mikla trú 253 18,5 2,06

Frekar litla trú 331 24,2 2,27

Mjög litla trú 591 43,2 2,63

Samtals 1368

Svar vantar/ógilt 70

Samtals svarendur 1438

Mikla trú 32,6%

Litla trú 67,4%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,0180; α= 0,000)***

Karlar 701 17,30% 22,10% 24,50% 36,10%

Konur 664 10,70% 14,80% 23,80% 50,80%

Aldur (e-m)

22-30 ára 152 17,10% 20,40% 24,30% 38,20%

31-44 ára 413 13,60% 17,70% 26,20% 42,60%

45-59 ára 517 14,10% 16,20% 25,70% 43,90%

60 ára < 213 13,60% 25,40% 18,80% 42,30%

Búseta (Tau-c = -  ,185; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 739 2,60% 11,90% 28,80% 56,70%

Austurland (Norðursvæði) 153 8,50% 10,50% 25,50% 55,60%

Austurland (Miðsvæði) 355 24,80% 27,30% 22,00% 25,90%

Austurland (Suðursvæði) 82 4,90% 8,50% 20,70% 65,90%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 634 14,20% 18,90% 22,70% 44,20%

Framhaldsskólapróf 403 15,40% 18,90% 25,80% 40,00%

Háskólapróf 317 12,90% 18,00% 25,20% 43,80%

Fjöldi svara
Mjög mikla 

trú

Frekar mikla 

trú

Frekar litla 

trú

Mjög litla 

trú
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Niðurstöður:

Hvort telur þú, þegar á heildina er litið, að stóriðjuframkvæmdirnar hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á mannlíf í þínu 

byggðarlagi? (spurning 20).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög jákvæð áhrif 284 20,67 2,14

Frekar jákvæð áhrif
514 37,4 2,56

Engin áhrif 446 32,5 2,48

Frekar neikvæð áhrif
91 6,6 1,31

Mjög neikvæð áhrif
39 2,7 0,86

Samtals 1374

Svar vantar/ógilt 64

Samtals svarendur 1438

Jákvæð áhrif 58,1%Engin áhrif 32,5%

Neikvæð áhrif
9,5%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,069 ; α= 0,019)***

Karlar 702 24,10% 36,80% 28,60% 7,10% 3,40%

Konur 669 17,20% 38,00% 36,60% 6,00% 2,20%

Aldur (e-m)

22-30 ára 151 21,90% 35,10% 33,80% 5,30% 4,00%

31-44 ára 413 18,60% 39,00% 32,90% 7,30% 2,20%

45-59 ára 518 20,10% 37,30% 32,20% 6,90% 3,50%

60 ára < 219 26,50% 36,50% 29,20% 5,90% 1,80%

Búseta (Tau-c = -  ,185; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 741 3,80% 35,80% 54,40% 4,20% 1,90%

Austurland (Norðursvæði) 154 11,00% 37,00% 42,90% 6,50% 2,60%

Austurland (Miðsvæði) 356 37,90% 41,90% 10,10% 7,00% 3,10%

Austurland (Suðursvæði) 82 2,40% 22,00% 61,00% 11,00% 3,70%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 642 21,50% 35,00% 35,50% 5,90% 2,00%

Framhaldsskólapróf 403 20,30% 39,00% 30,80% 6,50% 3,50%

Háskólapróf 314 20,40% 40,80% 26,80% 8,30% 3,80%

Fjöldi svara
Mjög jákvæð 

áhrif

Frekar 

jákvæð áhrif
Engin áhrif

Frekar 

neikvæð 

áhrif

Mjög 

neikvæð áhrif
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Niðurstöður:
Hefur þú mikla eða litla trú á bættri fjárhagslegri afkomu þinni í tengslum við starfrækslu álvers í Reyðarfirði (spurning 22).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög mikla trú 118 8,66 1,49

Frekar mikla trú 213 15,6 1,93

Frekar litla trú 391 28,7 2,40

Mjög litla trú 641 47,0 2,65

Samtals 1363

Svar vantar/ógilt 75

Samtals svarendur 1438

Mikla trú 24,3%

Litla trú 75,7%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,155 ; α= 0,000)***

Karlar 696 10,30% 20,70% 27,40% 41,50%

Konur 665 6,90% 10,20% 30,10% 52,80%

Aldur (e-m)

22-30 ára 151 13,20% 11,90% 35,80% 39,10%

31-44 ára 411 6,80% 18,00% 30,20% 45,00%

45-59 ára 519 8,70% 14,60% 27,70% 48,90%

60 ára < 209 9,10% 16,30% 26,80% 47,80%

Búseta (Tau-c = -  ,185; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 734 1,20% 6,80% 30,00% 62,00%

Austurland (Norðursvæði) 153 4,60% 7,20% 28,10% 60,10%

Austurland (Miðsvæði) 351 15,70% 25,60% 29,30% 29,30%

Austurland (Suðursvæði) 84 3,60% 6,00% 25,00% 65,50%

Menntun (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 629 8,90% 14,50% 28,00% 48,60%

Framhaldsskólapróf 401 9,70% 16,20% 30,70% 43,40%

Háskólapróf 317 7,30% 17,70% 28,10% 47,00%

Fjöldi svara
Mjög mikla 

trú

Frekar mikla 

trú

Frekar litla 

trú

Mjög litla 

trú
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Niðurstöður:
Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir sækjast eftir vinnu við álver í Reyðarfirði? (spurning 23).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög líklegt 54 3,93 1,03

Frekar líklegt 46 3,3 0,95

Frekar ólíklegt 287 20,9 2,15

Mjög ólíklegt 429 31,2 2,45

Alveg útilokað 559 40,7 2,60

Samtals 1375

Svar vantar/ógilt 63

Samtals svarendur 1438

Líklegt 7,3%

Ólíklegt 52,1

Alveg útilokað
40,7%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,253; α= 0,000)**

Karlar 697 5,60% 5,00% 25,80% 32,90% 30,70%

Konur 676 2,20% 1,60% 15,70% 29,40% 51,00%

Aldur (Tau-c = ,076; α= 0,001)**

22-30 ára 151 6,00% 4,00% 19,90% 32,50% 37,70%

31-44 ára 410 4,10% 4,40% 22,00% 31,70% 37,80%

45-59 ára 521 4,20% 2,90% 22,60% 32,60% 37,60%

60 ára < 218 1,80% 1,40% 16,10% 25,70% 55,00%

Búseta (Tau-c =  -,209; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 744 0,70% 0,90% 12,10% 27,40% 58,90%

Austurland (Norðursvæði) 154 1,30% 14,90% 35,70% 48,10%

Austurland (Miðsvæði) 357 7,60% 5,90% 28,90% 31,10% 26,60%

Austurland (Suðursvæði) 82 2,40% 2,40% 17,10% 31,70% 46,30%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 638 3,10% 3,60% 22,90% 29,30% 41,10%

Framhaldsskólapróf 403 5,00% 3,70% 21,10% 32,80% 37,50%

Háskólapróf 318 4,40% 2,20% 17,60% 33,60% 42,10%

Fjöldi svara Mjög líklegt Frekar líklegt
Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt

Alveg 

útilokað
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mjög jákvæð áhrif 190 13,96 1,84

Frekar jákvæð áhrif
501 36,8 2,56

Engin áhrif 560 41,1 2,61

Frekar neikvæð áhrif
77 5,7 1,23

Mjög neikvæð áhrif
33 2,3 0,80

Samtals 1361

Svar vantar/ógilt 77

Samtals svarendur 1438

Jákvæð áhrif 50,8%
Engin áhrif 41,1%

Neikvæð áhrif
8,1%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,069; α= 0,018)**

Karlar 697 15,90% 38,50% 36,60% 6,20% 2,90%

Konur 662 11,90% 34,90% 46,10% 5,10% 2,00%

Aldur (Tau-c = - ,045; α= 0,045)*

22-30 ára 151 15,20% 33,80% 43,70% 3,30% 4,00%

31-44 ára 411 10,90% 37,70% 42,80% 6,60% 1,90%

45-59 ára 511 13,10% 36,80% 41,70% 5,70% 2,70%

60 ára < 
214 20,60% 37,90% 33,60% 6,10% 1,90%

Búseta (Tau-c =  -,188; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 723 1,90% 27,20% 66,80% 3,30% 0,70%

Austurland (Norðursvæði) 154 3,20% 31,80% 55,80% 4,50% 4,50%

Austurland (Miðsvæði) 353 27,20% 48,70% 16,10% 5,70% 2,30%

Austurland (Suðursvæði) 83 3,60% 15,70% 65,10% 12,00% 3,60%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 638 14,90% 34,30% 43,70% 5,20% 1,90%

Framhaldsskólapróf 399 13,30% 39,30% 38,30% 6,00% 3,00%

Háskólapróf 312 13,50% 39,70% 37,80% 6,40% 2,60%

Fjöldi svara
Mjög jákvæð 

áhrif

Frekar 

jákvæð áhrif
Engin áhrif

Frekar 

neikvæð 

áhrif

Mjög 

neikvæð áhrif
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Niðurstöður:

Hvort telur þú að íbúafjöldi í þínu byggðarlagi muni aukast, standa í stað eða dragast saman fram til ársins 2010 frá því sem 

nú er? (spurning 26).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Íbúafjöldi mun 

aukast mikið (+10%) 58 4,20 1,06

Íbúafjöldi mun 

aukast nokkuð (+2-

10%)

424 30,7 2,43

Íbúafjöldi verður 

svipaður og nú er
631 45,7 2,63

Íbúafjöldi mun 

dragast saman (- 2-

10%)

170 12,3 1,73

Íbúafjöldi mun 

dragast mikið saman 

(-10%)

24 1,7 0,69

Veit ekki 73 5,3 1,18

Samtals 1380

Svar vantar/ógilt 58

Samtals svarendur 1438

Aukning 34,9%

Stendur í stað 45,7%

Samdráttur
14,1%

Veit ekki
5,3%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,123; α= 0,000)***

Karlar 698 4,70% 35,40% 43,00% 12,00% 2,00% 2,90%

Konur 680 3,70% 25,90% 48,50% 12,60% 1,50% 7,80%

Aldur (e-m)

22-30 ára 153 5,90% 27,50% 47,10% 11,10% 3,30% 5,20%

31-44 ára 413 3,90% 29,10% 48,70% 12,60% 2,90% 2,90%

45-59 ára 519 3,70% 31,20% 44,50% 13,70% 0,60% 6,40%

60 ára < 
220 5,00% 35,00% 43,20% 9,50% 0,90% 6,40%

Búseta (Tau-c =  ,090; α= 0,000)*** 

Eyjafjarðasvæðið 752 3,20% 41,00% 45,30% 4,10% 0,70% 5,70%

Austurland (Norðursvæði) 157 3,80% 14,00% 46,50% 22,30% 1,90% 11,50%

Austurland (Miðsvæði) 354 5,90% 37,60% 42,40% 10,20% 1,40% 2,50%

Austurland (Suðursvæði) 83 10,80% 59,00% 21,70% 4,80% 3,60%

Menntun  (Tau-c = - ,069; α= 0,003)

Ekkert umfram grunnnám 645 3,60% 28,70% 47,40% 11,20% 1,70% 7,40%

Framhaldsskólapróf 401 5,20% 30,20% 44,90% 14,00% 2,50% 3,20%

Háskólapróf 317 4,40% 36,60% 43,80% 12,30% 0,60% 2,20%

Fjöldi svara

Íbúafjöldi 

mun aukast 

mikið (+10)

Íbúafjöldi 

mun aukast 

nokkuð (+2-

10%)

Íbúafjöldi 

verður 

svipaður og 

nú er

Íbúafjöldi 

mun 

dragast 

nokkuð 

saman (-2-

10%)

Íbúafjöldi 

mun dragast 

mikið saman (-

10%)

Veit ekki
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Niðurstöður:

Hvort telur þú að verð á íbúðarhúsnæði í þínu byggðarlagi muni hækka, standa í stað eða lækka fram til ársins 2010 frá því 

sem nú er? (spurning 27).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Verð á íbúðar 

húsæði mun hækka 

mikið (+10%)
38 2,75 0,86

Verð á 

íbúðarhúsnæði mun 

hækka nokkuð (+2-

10%)

206 14,9 1,88

Verð á 

íbúðarhúsnæði mun 

standa í stað

560 40,5 2,59

Verð á 

íbúðarhúsnæði mun 

lækka nokkuð (- 2-

10%)

353 25,5 2,30

Verð á 

íbúðarhúsnæði mun 

lækka mikið  (-10%)
103 7,4 1,38

Veit ekki 124 9,0 1,50

Samtals 1384

Svar vantar/ógilt 54

Samtals svarendur 1438

Aukning  17,6%

Stendur í stað 
40,5%

Lækka
32,9%

Veit ekki
9,0%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = ,071; α= 0,016)***

Karlar 694 2,90% 16,90% 40,60% 24,50% 8,40% 6,80%

Konur 686 2,50% 13,00% 40,20% 26,50% 6,60% 11,20%

Aldur (e-m)

22-30 ára 153 3,40% 43,40% 48,10% 4,40% 0,70% 8,50%

31-44 ára 412 4,30% 15,80% 52,50% 25,20% 2,20% 5,10%

45-59 ára 520 6,10% 38,60% 43,50% 10,40% 1,40% 9,00%

60 ára < 223 11,30% 61,30% 22,50% 5,00% 13,50%

Búseta (Tau-c =  -,048; α= 0,02)*

Eyjafjarðasvæðið 748 1,60% 15,90% 32,90% 32,00% 9,80% 7,90%

Austurland (Norðursvæði) 157 3,80% 15,90% 43,30% 19,10% 1,90% 15,90%

Austurland (Miðsvæði) 355 2,80% 13,20% 41,10% 27,90% 9,30% 5,60%

Austurland (Suðursvæði) 83 1,20% 18,10% 49,40% 14,50% 4,80% 12,00%

Menntun  (Tau-c = - ,069; α= 0,003)

Ekkert umfram grunnnám 646 2,80% 14,60% 39,20% 24,60% 7,70% 11,10%

Framhaldsskólapróf 403 3,00% 14,60% 43,20% 24,80% 7,70% 6,70%

Háskólapróf 317 2,20% 16,40% 40,40% 28,40% 6,90% 5,70%

Fjöldi svara

Verð mun 

hækka mikið 

(+10)

Verð mun 

hækka 

nokkuð (+2-

10%)

Verð mun 

standa í 

stað

Verð mun 

lækka 

nokkuð (-2-

10%)

Verð mun 

lækka mikið (-

10%)

Veit ekki
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Niðurstöður:
Hversu margir af þínum nánustu vinum búa á sama svæði og þú? (spurning 28).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Allir eða næstum 

allir
88 6,34 1,28

Flestir 635 45,7 2,62

Nokkrir 519 37,4 2,55

Engir eða næstum 

engir
114 8,2 1,44

Ég á enga nána vini
32 2,3 0,79

Samtals 1388

Svar vantar/ógilt 50

Samtals svarendur 1438

Allir/flestir 
52,1%

Nokkrir  
37,4%

Engir eða 
næstum engir

8,2%

Á enga nána 
vini

2,3%

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 702 5,10% 49,70% 35,50% 7,70% 2,00%

Konur 683 7,60% 41,60% 39,50% 8,60% 2,60%

Aldur (Tau-c = - ,046; α= 0,031)*

22-30 ára 152 7,90% 30,30% 46,70% 10,50% 4,60%

31-44 ára 413 6,50% 47,20% 35,60% 9,00% 1,70%

45-59 ára 524 5,90% 48,30% 35,90% 6,90% 3,10%

60 ára < 224 5,40% 49,60% 37,10% 7,10% 0,90%

Búseta (Tau-c =  ,052; α= 0,009)** 

Eyjafjarðasvæðið 752 8,20% 48,80% 34,00% 7,30% 1,60%

Austurland (Norðursvæði) 157 5,10% 49,00% 37,60% 7,00% 1,30%

Austurland (Miðsvæði) 358 6,40% 42,70% 38,80% 8,40% 3,60%

Austurland (Suðursvæði) 84 3,60% 50,00% 34,50% 10,70% 1,20%

Menntun  (Tau-c =  ,098; α= 0,000)***

Ekkert umfram grunnnám 648 7,40% 49,20% 34,40% 5,90% 3,10%

Framhaldsskólapróf 405 7,40% 46,70% 36,00% 8,90% 1,00%

Háskólapróf 319 3,10% 37,90% 44,80% 11,90% 2,20%

Fjöldi svara
Allir eða 

næstum allir
Flestir Nokkir

Engir eða 

næstum 

engir

Ég á enga vini  

sem búa á 

svæðinu
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Niðurstöður:
Hversu oft hittir þú nánustu vini þína? (spurning 29).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Daglega 185 13,70 1,83

Að minnsta kosti 

vikulega
621 46,0 2,66

Að minnsta kosti 

einusinni í mánuði 338 25,0 2,31

Sjaldnar 196 14,5 1,88

Aldrei eða næstum 

aldrei
10 0,7 0,46

Samtals 1350

Svar vantar/ógilt 88

Samtals svarendur 1438

Daglega 13,7%

a.mk. vikulega 46%

a.m.k. mánaðarlega
25,0%

Sjaldnar en 
einusinni í mánði

15,3%

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 685 12,80% 43,90% 27,60% 14,70% 0,90%

Konur 662 14,50% 48,20% 22,50% 14,20% 0,60%

Aldur (e-m)

22-30 ára 148 18,20% 37,20% 26,40% 16,90% 1,40%

31-44 ára 407 14,70% 49,40% 19,40% 15,70% 0,70%

45-59 ára 512 12,50% 45,50% 27,30% 14,10% 0,60%

60 ára < 211 11,80% 48,30% 29,40% 9,50% 0,90%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 735 11,60% 47,30% 27,30% 12,50% 1,20%

Austurland (Norðursvæði) 151 15,90% 46,40% 25,80% 11,30% 0,70%

Austurland (Miðsvæði) 348 13,20% 46,80% 22,70% 16,70% 0,60%

Austurland (Suðursvæði) 82 17,10% 40,20% 26,80% 15,90%

Menntun  (Tau-c =  ,064; α= 0,006)***

Ekkert umfram grunnnám 628 16,60% 45,50% 24,00% 12,60% 1,30%

Framhaldsskólapróf 399 13,00% 45,40% 25,60% 15,80% 0,30%

Háskólapróf 309 8,70% 47,60% 26,90% 16,50% 0,30%

Fjöldi svara Daglega

Að minnsta 

kosti 

vikulega

Að minnsta 

kosti 

einusinni í 

mánuði

Sjaldnar

Aldrei eða 

næstum 

aldrei
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Niðurstöður:
Myndir þú vilja hafa meiri eða minni samskipti við þína nánustu vini í framtíðinni an þú hefur gert til þessa? (spurning 30).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mun meiri 283 20,40 2,12

Heldur meiri 651 46,9 2,63

Hvorki meiri né 

minni
450 32,4 2,46

Heldur minni 1 0,1 0,14

Mun minni 2 0,1 0,20

Samtals 1387

Svar vantar/ógilt 51

Samtals svarendur 1438

Meiri 67,3%

Hvorki né 32,4%

Minni
0,2%

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 700 17,70% 49,10% 32,90% 0,30%

Konur 683 23,10% 44,80% 31,90% 0,10%

Aldur (Tau-c =  ,064; α= 0,004)

22-30 ára 152 32,20% 42,10% 25,70%

31-44 ára 414 18,40% 52,40% 29,20%

45-59 ára 523 17,00% 46,80% 35,60% 0,20% 0,40%

60 ára < 223 22,90% 40,40% 36,80%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 751 19,30% 46,30% 34,40%

Austurland (Norðursvæði) 156 21,20% 43,60% 35,30%

Austurland (Miðsvæði) 358 20,90% 48,60% 29,90% 0,30% 0,30%

Austurland (Suðursvæði) 84 15,50% 47,60% 36,90%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 647 21,90% 41,10% 36,80% 0,20%

Framhaldsskólapróf 406 19,20% 52,00% 28,60% 0,20%

Háskólapróf 319 17,60% 52,70% 29,50% 0,30%

Fjöldi svara Mun meiri Heldur meiri
Hvorki meiri 

né minni

Heldur 

minni
Mun minni
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Niðurstöður:
Hve margir af þínum nánustu ættingjum (systkini, foreldrar, uppkomin börn) búa á sama svæði og þú? (spurning 31).

Allir /flestir 44%

Nokkrir 29,4%

Engir eða næstum engir
13,3%

Á enga nána 
ættingja

13,2%

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Allir eða næstum 

allir
192 13,85 1,82

Flestir 419 30,2 2,42

Nokkrir 408 29,4 2,40

Engir eða næstum 

engir
184 13,3 1,79

Ég á enga nána vini
183 13,2 1,78

Samtals 1386

Svar vantar/ógilt 52

Samtals svarendur 1438

Frekari greining:

Kynferði (e-m)

Karlar 698 13,30% 30,70% 31,40% 11,60% 13,00%

Konur 684 14,30% 29,80% 27,50% 14,90% 13,50%

Aldur (Tau-c = - ,054; α= 0,02)*

22-30 ára 152 27,60% 27,00% 22,40% 9,20% 13,80%

31-44 ára 414 18,80% 29,00% 20,50% 14,70% 16,90%

45-59 ára 524 9,50% 30,30% 34,40% 14,30% 11,50%

60 ára < 219 7,80% 33,80% 38,40% 9,60% 10,50%

Búseta (Tau-c =  ,066; α= 0,001)**

Eyjafjarðasvæðið 746 18,40% 32,40% 24,10% 13,90% 11,10%

Austurland (Norðursvæði) 157 10,80% 37,60% 27,40% 12,70% 11,50%

Austurland (Miðsvæði) 358 15,10% 27,10% 30,40% 11,50% 15,90%

Austurland (Suðursvæði) 83 6,00% 28,90% 37,30% 16,90% 10,80%

Menntun  (Tau-c =  ,114; α= 0,000)***

Ekkert umfram grunnnám 645 15,00% 33,00% 32,70% 8,40% 10,90%

Framhaldsskólapróf 404 13,10% 31,70% 27,20% 13,90% 14,10%

Háskólapróf 319 12,50% 22,90% 26,00% 21,90% 16,60%

Fjöldi svara
Allir eða 

næstum allir
Flestir Nokkrir

Engir eða 

næstum 

engir

Ég á enga 

nána ættingja
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Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Daglega 269 19,85 2,12

Að minnsta kosti 

vikulega
481 35,5 2,55

Að minnsta kosti 

einusinni í mánuði 281 20,7 2,16

Sjaldnar 310 22,9 2,24

Aldrei eða næstum 

aldrei
14 1,0 0,54

Samtals 1355

Svar vantar/ógilt 83

Samtals svarendur 1438

Daglega 19,9%

a.mk. vikulega 
35,6%

a.m.k. mánaðarlega
20,8%

Sjaldnar en 
einusinni í mánði

24%

Frekari greining:

Kynferði (Tau-c = - ,074; α= 0,014)*

Karlar 683 17,30% 34,60% 23,60% 23,70% 0,90%

Konur 668 22,50% 36,50% 17,80% 22,00% 1,20%

Aldur (e-m)

22-30 ára 153 32,70% 31,40% 15,00% 19,60% 1,30%

31-44 ára 411 19,00% 38,90% 14,80% 25,50% 1,70%

45-59 ára 505 16,60% 34,90% 25,00% 22,80% 0,80%

60 ára < 212 20,80% 36,30% 24,10% 18,90%

Búseta (e-m)

Eyjafjarðasvæðið 739 18,50% 41,90% 21,10% 16,90% 1,60%

Austurland (Norðursvæði) 153 23,90% 32,80% 20,90% 20,50% 1,90%

Austurland (Miðsvæði) 346 18,80% 33,50% 21,50% 25,70% 0,50%

Austurland (Suðursvæði) 84 20,50% 37,00% 15,10% 26,70% 0,70%

Menntun  (Tau-c =  ,075; α= 0,002)***

Ekkert umfram grunnnám 629 20,80% 38,30% 20,30% 19,10% 1,40%

Framhaldsskólapróf 401 20,90% 35,40% 19,50% 23,20% 1,00%

Háskólapróf 312 16,70% 30,80% 22,10% 30,10% 0,30%

Fjöldi svara Daglega

Að minnsta 

kosti 

vikulega

Að minnsta 

kosti 

einusinni  í 

mánuði

Sjaldnar

Aldrei eða 

næstum 

aldrei
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Niðurstöður:

Myndir þú vilja hafa meiri eða minni samskipti við þína nánustu ættingja í framtíðinni en þú hefur gert til þessa? (spurning 

33).

Fjöldi Hlut-fall% Vik-mörk

Mun meiri 369 26,86 2,34

Heldur meiri 590 42,9 2,62

Hvorki meiri né 

minni
411 29,9 2,42

Heldur minni 3 0,2 0,25

Mun minni 1 0,1 0,14

Samtals 1374

Svar vantar/ógilt 64

Samtals svarendur 1438 Meiri 69,1%

Hvorki né 29,6%

Minni
0,3%

Frekari greining:

Kynferði  (Tau-c = - ,121; α= 0,000)

Karlar 695 20,40% 47,50% 31,50% 0,40% 0,10%

Konur 677 20,40% 47,50% 31,50% 0,40% 0,10%

Aldur (e-m)

22-30 ára 153 28,10% 37,90% 33,30% 0,70%

31-44 ára 411 23,60% 45,70% 30,70%

45-59 ára 519 29,10% 42,60% 27,90% 0,20% 0,20%

60 ára < 215 28,80% 40,00% 30,70% 0,50%

Búseta  (e- m)

Eyjafjarðasvæðið 747 22,80% 45,30% 32,00%

Austurland (Norðursvæði) 157 24,10% 41,60% 34,30%

Austurland (Miðsvæði) 353 29,00% 42,10% 28,30% 0,50% 0,20%

Austurland (Suðursvæði) 83 27,60% 45,50% 26,90%

Menntun  (e-m)

Ekkert umfram grunnnám 639 28,50% 39,60% 31,50% 0,30% 0,20%

Framhaldsskólapróf 405 24,20% 44,90% 30,60% 0,20%

Háskólapróf 318 26,40% 46,50% 27,00%

Fjöldi svara Mun meiri Heldur meiri
Hvorki meiri 

né minni

Heldur 

minni
Mun minni


