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Unglingarannsóknir við Háskólann á Akureyri 

 

Nærri helmingur íslenskra unglinga  
vill helst flytja af landi brott 
 

Samkvæmt nýrri rannsókn Háskólans á Akureyri minnkaði þjóðarstolt íslenskra 

unglinga umtalsvert frá árinu 2007 til 2010 og mun fleiri unglingar hyggjast nú 

flytjast af landi brott en áður. Athygli vekur að í fyrsta sinn frá árinu 1992 vildu 

umtalsvert fleiri íslenskir unglingar búa erlendis en á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 

landið í heild vildu 43% unglinganna helst búa erlendis í framtíðinni en 32% á 

höfuðborgarsvæðinu (sjá Mynd 1). Til samanburðar má geta þess að 57% svaranda 

bjuggu á höfuðborgarsvæðinu veturinn 2009–10. Rannsóknin var unnin með 

stuðningi Forvarnasjóðs, Lýðheilsustöðvar, heilbrigðisráðuneytis og Háskólasjóðs 

KEA og náði til alla 15-16 ára skólanema á Íslandi. Svarhlutfall var 87%.   

Minnstur var munurinn á hlutfalli þeirra sem helst vildu búa á 

höfuðborgarsvæðinu og helst vildu búa í útlöndum meðal unglinga í Reykjavík. Þar 

vildu 43% unglinganna helst búa áfram á höfuðborgarsvæðinu en 47% vildu helst búa 

erlendis. Mestur var munurinn á Akureyri þar sem aðeins 9% vildu helst búa á 

höfuðborgarsvæðinu, 48% annars staðar á Íslandi en 43% vildu helst búa erlendis. 

Þóroddur Bjarnason stjórnandi rannsóknarinnar og prófessor í félagsfræði við 

Háskólann á Akureyri telur niðurstöðurnar benda til þess að heimabyggð og útlönd 

togist á í hugum unglinganna. „Á höfuðborgarsvæðinu eru útlönd í fyrsta sæti í 

hugum unglinganna og höfuðborgarsvæðið í öðru sæti en önnur svæði innanlands 

komast varla á blað. Unglingar á landsbyggðinni eru hins vegar heimakærari og þar 

eru útlönd yfirleitt í öðru sæti og höfuðborgarsvæðið í því þriðja.“  

Tæpur helmingur þeirra sem vilja helst flytja úr landi telja þó líklegast að þeir 

verði áfram á Íslandi og allmargir hyggjast flytja aftur til Íslands síðar meir. Þóroddur 
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telur þessar niðurstöður vera til marks um vaxandi alþjóðlega sýn og áhuga unglinga 

á því að skoða heiminn fremur en að unglingarnir telji sig munu hrekjast af landi 

brott vegna efnahagsástandsins.  „Tímabundnir búferlaflutningar til annarra landa 

geta haft mjög jákvæð áhrif á líf ungs fólks og skilað nýrri þekkingu, reynslu og 

framtíðarsýn heim til Íslands. Engu að síður sýnir sagan okkur líka að margir þeirra 

sem flytja tímabundið af landi brott ílengjast í útlöndum og eiga ekki afturkvæmt.“ 

Í rannsókninni kemur einnig fram að hlutfall íslenskra unglinga sem eru mjög 

stoltir af því að vera Íslendingar hefur lækkað úr 68% árin 2007 í 56% árið 2010. 

Þóroddur bendir á að á sama tíma hefur grenndarhyggja aukist umtalsvert meðal 

íslenskra unglinga. Nokkru færri unglingar samsami sig mest með Íslandi í heild eða 

32% samanborið við 40% árið 2007. Á sama tíma hafi hlutfall þeirra sem samsami sig 

mest með heimabyggð eða landsvæði aukist úr 49% í 57%. „Hér sjáum við vafalaust 

ummerki efnahagshrunsins og þess hnekkis sem sjálfsmynd þjóðarinnar hefur beðið 

á síðustu misserum. Þess ber þó að gæta að hér er ekki beinlínis um hrun 

þjóðarímyndarinnar að ræða og hlutfall þeirra sem segjast alls ekki vera stoltir af því 

að vera Íslendingar er aðeins um 4%“. 

Snorri Björn Sigurðsson, forstöðumaður þróunarsviðs Byggðastofnunar telur 

viðhorf íslenskra unglinga til framtíðarbúsetu skiljanlega hafa breyst í ljósi þeirra 

gríðarlegu umbrota sem orðið hafa í íslensku þjóðfélagi síðustu misseri. „Hrunið 

hefur komið langharðast niður á höfuðborgarsvæðinu og því er eðlilegt að aðdráttur 

þess minnki verulega. Það að  sjálfsmynd okkar Íslendinga hafi beðið hnekki er einnig 

eitthvað sem vænta mátti. Það að unglingarnir skuli vera tilbúnir til að flytja erlendis 

bendir ekki til þess að sjálfsmynd þeirra hafi skaðast mikið. Það er líka vert að hafa í 

huga að fleiri Íslendingar flytja aftur heim en þekkist meðal annarra þjóða. Það að 

unglingar á landsbyggðinni skuli nú heimakærari en fyrr er jákvætt og gefur vonir um 

að gildismat sé að breytast á jákvæðan hátt.“ 
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Mynd 1 
Breytingar á búsetuóskum 15-16 ára unglinga 2007 – 2010 
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