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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á félagslegt tengslanet í mismunandi rýmum hjá 

innflytjendum frá Filippseyjum búsettum í Reykjavík. Félagsleg tengslanet og samskipti 

eru skoðuð út frá staðsetningu og tíma. Vinnurými, frístundarými og búseturými eru þau 

félagslegu rými sem eru rannsökuð ásamt því hversu mikið filippískir innflytjendur nota 

internetið og síma til þess að halda sambandi við ættingja erlendis. Við öflun gagna voru 

notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Níu Filippseyingar skráðu dagbækur en viðtöl voru 

tekin við sex þeirra. Tíma-landfræði graf Hägerstrands var notað til þess að setja fram 

dagbókarfærslur á myndrænt form. Helstu niðurstöður sýna fram á að félagslegt tengslanet 

viðmælendanna er breytilegt eftir rými og þeir aðskilja sig talsvert frá samfélaginu með því 

að halda sér við búseturýmið. Innan búseturýmisins tengjast Filippseyingar með nútíma 

tækni sínum uppruna í gegnum gervihnattarsjónvarp og veraldarvefinn. Með nýjustu 

samskiptatækni viðhalda þeir þverþjóðlegum tengslum við heimaland sitt. Þó að 

einstaklingar í rannsókninni eigi það sameiginlegt að vera frá Filippseyjum þá sýna 

niðurstöður að aðrir þættir en þjóðerni og trú skipta máli í tengslaneti þeirra en þar má 

nefna íslenskukunnátta og lengd dvalar. Vinna þátttakenda var mest við þjónustustörf og 

þrír voru heimavinnandi með ungabörn. Frístundarýmin voru einna helst heimili 

þátttakenda, kaþólskar kirkjur og verslunarferðir í Kringluna og Smáralind.  

 

 

 

 

 

Lykilorð: Félagsleg rými, félagslegt tengslanet, félaglegur aðskilnaður, Filippeyingar, 

innflytjendur, tíma-landfræði, þverþjóðleiki  
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Abstract 

The main aim of the research is to study the social contacts in various spaces among 

Philippian immigrants living in Reykjavík. Social networks and communication are studied 

in space and time. The researcher focuses specifically on social spaces like workplace, 

leisure and homes, also tries to find out how much Philippians use the internet or the phone 

to stay connected to their family in the Philippines. Data was collected with qualitative 

research methods. Nine wrote diaries but six of them were interviewed.To demonstrate the 

findings of the diaries in a graphic style the researcher used the space-time paths developed 

in Hägerstrands time-geography. The main results show that the social networks of 

Philippians vary across social spaces. Home is the most favorite place but there they can 

connect to their home country through satellite television and the world wide web. With 

this technological progress in communication Philippians can keep up with their relatives 

and friends in Philippines and that is how transnationalism works. Even if individuals in 

the research are all from the Philippines, they do differ from each other in various ways, 

some of them know icelandic and have been living here for many years. Participants were 

moastly in service but three of them were at home with their infants. Most popular leisure 

places were the home of the participants, churches and shopping malls.     

 

 

 

 

 

 

Keywords: Social space, social network, Philippians, immigrants, time – geography, 

transnationalism. 
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Þakkir 

Mig langar að þakka þátttakendum í rannsókn minni fyrir að hafa boðið mér að koma inn á 

heimili sín og sýna mér þeirra lífsmynstur. Einnig langar mig að þakka leiðbeinenda 

mínum, Magnfríði Júlíusdóttur fyrir dyggan stuðning og góðar ábendingar. Þakkir fá 

Krístín Þóra Jónsdóttir og Eygerður Margrétardóttir fyrir yfirlestur og athugasemdir. Að 

lokum þakka ég Haraldi Gunnarssyni og Vesselu Dukova fyrir hjálp með tæknileg atriði. 
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1 Inngangur 

Nú á dögum er fólk að flytja heimshorna á milli, oftar en ekki til þess að leita sér betra 

lífsviðurværis. Þegar fólk flytur til nýja landsins þá þarf það að komast inn í samfélagið,  

læra nýja siði og menningu m.a. nýtt tungumál (Toshiki Toma, 2011). Fólk byrjar á því að 

finna sér heimili og vinnu, oft með aðstoð ættingja eða vina, og myndar síðan ný tengsl við 

fólk af sama þjóðerni og innfædda (Avenarius, 2008).  

Margir hafa flutt til Íslands frá Filippseyjum síðustu tvo áratugi og eru innflyjendur þaðan 

nú fjölmennasti hópurinn frá löndum utan Evrópu. Í byrjun árs 2011 bjuggu 1.341 

innflytjendur fæddir á Filippseyjum á Íslandi, af þeim eru 808 með íslenskt ríkisfang og 

533 með erlent ríkisfang (Hagstofa Íslands, 2011a). Bæði fjöldi og landfræðileg fjarlægð 

frá upprunalandi vakti áhuga rannsakanda á því að beina sjónum sérstaklega að þeim hópi í 

rannsókninni. Skilgreiningin á innflytjanda samkvæmt Hagstofu Íslands er sú að 

,,Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og af foreldrum sem eru líka fæddir 

erlendis, sem og báðir afar og ömmur“ (Hagstofa Íslands, 2010). 

Nú á tímum hnattvæðingar hafa samskipti breyst í takt við tækninýjungar sem gerir fólki 

kleift að hafa náin tengsl þvert á heimshluta. Í seinni tíð hafa rannsóknir á högum 

innflytjenda færst frá rannsóknum um aðlögun þeirra í átt að rannsóknum tengdum 

þjóðernislegum bakgrunni þeirra og þverþjóðlegum tengslum. Innflytjendur hér á árum 

áður héldu sambandi við ættingja sína með bréfaskriftum og símtölum en núna hefur 

samskiptatæknin breyst það mikið að auðvelt er að viðhalda daglegum tengslum við fólk í 

upprunalandinu (Unnur Dís Skaptadóttir & Anna Wojtynska, 2007). 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á félagslegt tengslanet í rými  hjá innflytjendum 

frá Filippseyjum búsettum í Reykjavík. Megin rannsóknarspurningin er: Er félagslegt 

tengslanet Filippseyinga í Reykjavík breytilegt eftir rými?  Undirspurningar eru:  

Eru tengslanet og samskipti Filippseyginga við fólk af mismunandi þjóðerni breytileg eftir 

stöðum t.d. heimili, vinnustað, skóla eða frístundastað? Eru tengslanet og samskipti 

mismunandi eftir aldri innflytjenda og lengd dvalar? Hefur ný tækni, eins og internetið, 

haft áhrif á samskipti og tengslanet þeirra? 
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Ritgerðin er þannig uppbyggð að í kafla 2 er farið í fræðilega umfjöllun. Þar er farið í 

helstu hugtök í félagslegri landfræði t.d. nándarsamfélag, félagslegt rými og félagslegt 

tengslanet. Komið er inn á tíma-landfræði Hägerstrands og hvernig hún hefur verið 

uppfærð til samræmis við nýja tækni í samskiptum. Einnig er fjallað um rannsóknir á 

innflytjendum í Reykjavík, með áherslu á Filippseyinga. Kafli 3 greinir frá gögnum og 

aðferðum rannsóknarinnar og niðurstöður hennar eru greindar í kafla 4. Í lokakaflanum er 

fræðileg umfjöllun tengd við niðurstöður. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Félagslegt rými   

Félagsleg landfræði (e. social geography) er ein af undirgreinum landfræðinnar sem 

rannsakar samskipti og félagsleg ferli í rými meðal einstaklinga og hópa. Í nýrri 

sjónarhornum er áhersla á samfélagsmótun rýmis og staða og áherslur í rannsóknum á 

einkenni, mótun, vald og upplifun í mismunandi rýmum og hvernig þróun hefur verið 

innan og á milli rýma og staða í gegnum tíðina (Gregory, Johnston, Pratt, Watts & 

Whatmore, 2009; Massey, 2004).  

Félagsleg rými eru staðir og svæði þar sem hinar ýmsu athafnir og samskipti eiga sér stað. 

Sem dæmi um félagsleg rými sem geta byggt á mismunandi tengslanetum má nefna 

heimili, hverfi, frístundarými og vinnustaði. Félagslegt tengslanet er skilgreint sem hópur 

fólks sem tengist og hefur samskipti innbyrðis og eru sterkustu tengslanetin byggð á 

ættartengslum og  vinskap. Flestir eru þátttakendur í nokkrum tengslanetum sem tengjast 

ákveðnum athöfnum og stöðum (Gregory o.fl., 2009).  

Borgarbúar nútímans einskorða samskipti sín ekki við næsta nágrenni heldur eiga vini og 

vandamenn sem eru dreifðir yfir stórt rými, jafnvel erlendis. Hnattvæðing og 

samskiptatækni hefur haft minnkandi áhrif á hlutverk samskipta milli nágranna 

(Boschman, 2012). Hvernig rými er hugsað hefur breyst mikið með komu internetsins og 

má þá nefna breytingar á hugmyndum um hvað nándarsamfélag í raun er (Williamson & 

Roberts, 2010).   

Hugtakið nándarsamfélag (e. community) hefur allt frá sextándu öld verið túlkað sem 

jákvæð samfélagsleg eining. Í mannvistarlandfræði hefur nándarsamfélag verið skilgreint 

sem hópur fólks sem deilir sömu menningu, gildum og/eða áhugamálum sem byggir á 

samfélagslegri sjálfsmynd og svæði (Gregory o.fl., 2009; Valentine, 2001). Í 

borgarlandfræði hafa verið skiptar skoðanir á því hvort og hvernig nándarsamfélög séu til 

staðar í borgum. Fólk búsett í sömu blokk eða sama hverfi hafi ekki endilega sömu  

hugmyndir og gildi og samskipti við  nágranna sína (Knox & Pinch, 2006).  
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Með aukinni hnattvæðingu er tíðrætt um að nándarsamfélög þurfi ekki að vera staðsett í 

sama landfræðilega rými vegna nýrrar samskiptatækni og tengsla yfir landamæri. Við erum 

ekki lengur föst við að halda okkur við landlínu heldur höfum við farsíma sem hægt er að 

nota allstaðar í heiminum (Yu & Shaw, 2007). Með bæði tölvum og farsímum er hægt að 

viðhalda nánum og tíðum samböndum við fólk í öðrum heimshlutum (Valentine, 2001). 

Nútíma samskiptamynstur snýst um að einstaklingar og hópar geta verið þátttakendur í 

athöfnum sem eiga sér stað á netheimum þó svo að þeir búi á mismunandi stöðum í 

heiminum. Með þessum hröðu samskiptabreytingum sem hafa orðið til á skömmum tíma er 

margbreytileiki í samskiptaháttum orðin nær óendanlegur (Yu & Shaw, 2007).   

Síðustu tvo áratugi hefur þverþjóðleiki (e. transnationalism) tekið meira rými sem fræðileg 

nálgun á því hvernig samtíma form hreyfanleika í hnattvæddum heimi er rannsakaður. 

Þverþjóðleiki hjálpar okkur að skilja hvernig það er að búa í heimi þar sem samskipti eiga 

sér stað þvert á landamæri þjóðríkja og á milli heimshluta (Conradson & Latham, 2005). 

Auknar vinsældir hugtaksins má rekja til þeirra margháttuðu tengsla sem innflytjendur hafa 

við fleiri en eina þjóð (Gregory o.fl., 2009).  

Manneskjur sem lifa á hverjum degi í hnattrænum hreyfanleika hljóta að þurfa eyða 

miklum tíma og orku í að viðhalda þverþjóðlegum nándarsamfélögum ásamt því að lifa 

sínu venjulega lífi. Það þarf að sinna fjölskyldu, heimili og vinnu en samt ná að halda í við 

ættingja í upprunalandinu (Conradson & Latham, 2005). Einstaklingar finna sér nýjar 

tengingar við heimalandið í gegnum gervihnattarsjónvarp og veraldarvefinn, fylgjast þar 

með fréttum og geta jafnvel upplifað sjálfa sig sem ,,heima“ í gegnum raunveruleikaþætti 

sem sýndir eru á ríkissjónvarpstöð heimalandsins (Ehrkamp, 2005). Með hratt vaxandi 

tækninýjungum geta innflytjendur skapað sér nýtt rými og nýja sjálfsmynd (Clayton, 

2009).  

2.1.1 Félagslegur aðskilnaður í rými 

Í borgarlandfræði er löng hefð fyrir rannsóknum á tengslum og aðskilnaði hópa í rými, þar 

sem einkum hafa verið kortlagðar breytur sem snúa að þjóðerni, búsetu og atvinnu. Með 

slíkum rannsóknum hafa menn m.a. getað skýrt félagslegan mun og mismunun í gegnum 

aðskilnað í búseturými (Valentine, 2001).  
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Efnahagur, fjölskyldutengsl og þjóðerni hafa verið greindar sem helstu breytur í aðskilnaði 

í búseturými mismunandi hópa (Blumen og Zamir, 2001). Frá tímum borgvæðingar og til 

nútímans hafa þessar breytur verið helsta birtingarmynd samþjöppunar og aðskilnaðar í 

borgarrými. Þegar talað er um aðskilnað í búseturými eftir þjóðerni er ýmist talað um 

sjálfviljuga samþjöppun eða ósjálfviljuga. Sjálfviljug búseta ræðst af mestu á vali 

einstaklinga á meðan ósjálfviljug samþjöppun fer eftir björgum og hindrunum á 

húsnæðismarkaði. Skýringar á ósjálfviljugri samþjöppun og aðskilnaðar frá 

meirihlutasamfélaginu liggja í ójafnri dreifingu bjarga þ.e.a.s. í fjárhagslegum, pólitískum, 

þekkingarlegum og félagslegum björgum (Jórunn Íris Sindradóttir & Magnfríður 

Júlíusdóttir, 2008). 

Fólk sem hefur svipaðan bakgrunn hefur tilhneigingu til að hópa sig saman í rými þar sem 

það viðheldur félagslegri sérstöðu og einangrar sig frá öðrum. Hugtakið félagsleg einsleitni 

(e. social homophily) þýðir að fólk sækist eftir tengslum við þá sem líkjast þeim (Rostila, 

2010). Félagslega einangruð tengslanet meðal innflytjenda geta torveldað aðlögun að 

meirihlutasamfélaginu. Einstaklingar sem eru innan svona hóps upplifa sinn nýja 

félagslega heim á öðruvísi hátt heldur en ef þeir væru opnari fyrir samfélaginu. Aftur á 

móti þá getur hópamyndun verið jákvæður hlutur sem stuðningur við hvert annað í 

aðlöguninni að nýja heimilinu. Hinn félagslegi hringur sem getur myndast við félagslega 

einangrun hjá innflytjendum getur skapað mikið ójafnvægi milli innfæddra og innflytjenda 

hvað varðar bjargir. Bjargir eins og vinnutækifæri og upplýsingaflæði (Rostila, 2010).  

Stigveldisskipting á húsnæðismarkaði hefur verið rannsökuð þó nokkuð en það sem vantar 

í þær rannsóknir eru áhrif viðhorfa og gjörða meirihlutasamfélagsins á ferli aðskilnaðar og 

samþjöppunar á búsetu innflytjenda. Þeir sem koma að mótun búsetumynsturs í borgum 

eiga það til að mismuna eftir fólki á húsnæðismarkaðnum og er mismununin þá hindrun 

fyrir innflytjendur sem leita sér húsnæðis (Jórunn Íris Sindradóttir & Magnfríður 

Júlíusdóttir, 2008).    

Það að innflytjendur séu félagslega aðskilinn hópur getur ýtt undir að ójöfnuður myndast 

milli þeirra og innfæddra hvað varðar félagslegan auð (e. social capital). Félagslegur auður 

felur í sér góð tengslanet, bjargir sem hægt er að millifæra milli náinna félagslegra tengsla. 

Ef félagsleg staða og félagslegur aðskilnaður haldast í hendur þá eykst mismunun í 

félagslegum auð hjá fólki. Þessi ójafna dreifing félagslegs auðs getur verið rakinn til 
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þjóðernis sem síðan segir til um lága samfélagslega stöðu (Rostila, 2010). Samkvæmt 

Blumen & Zamir, (2001) er mismununin sem á sér stað í félagslegri stöðu innflytjendahópa 

afleiðing af lágri stöðu þeirra  á vinnumarkaðnum. Á Íslandi eru innflytjendur oft að vinna 

með öðrum innflytjendum, oftar en ekki samlöndum sínum. Það eru því fá tækifæri fyrir þá 

að kynnast Íslendingum og þeirra samfélagi. Þeir sem hafa þó fengið vinnu við 

aðhlynningu eða þjónustu hafa komist í nánara samband við heimamenn (Unnur Dís 

Skaptadóttir & Helga Ólafsdóttir, 2010).  

Hnattrænn hreyfanleiki fer t.d. eftir lögum og reglum um atvinnuleyfi og búsetuleyfi milli 

ríkja en það skapar aðskilnað í rými hnattrænt. Þjóðríki setja lög og reglur með 

milliríkjasamningum sín á milli og viðhalda þar með aðskilnaði þ.e. ráða hverjir fá að 

koma og vinna eða ekki í hverju ríki fyrir sig. Langflestir Filippseyingar sem komu hingað 

til lands voru með tímabundið atvinnuleyfi og ætluðu að vera á Íslandi í stuttan tíma. Það 

var um auðugan garð að gresja í vinnumálum og því var auðvelt að fá ættingja til sín og 

útvega þeim vinnu. Í flestum tilvikum þá var fólk að leita eftir bættum kjörum en var ekki 

hingað komið vegna atvinnuleysis í upprunalandinu. Fólk sá gróða sinn í að geta síðan sent 

peninga til heimalands síns og aðstoðað ættingja sína. Margt hefur breyst síðan þá en árið 

2006 fengu 8 aðildarlönd sem gengu í Evrópusambandið 2004 sama rétt á vinnumarkaði og 

aðrir frá Evrópusambandinu og Evrópska efnahagsvæðinu. En það þýðir að fólk innan 

þessara landa þarf ekki að sækja um atvinnuleyfi áður en það kemur hingað að vinna. 

Hinsvegar þarf fólk sem kemur frá löndum utan Evrópu enn að sækja um atvinnuleyfi en 

það er erfitt þar sem Evrópubúar hafa forgang (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010a). 

Filippseyingar sem eru ekki komnir með íslenskan ríkisborgarétt hafa ekki sama rétt og 

þeir sem koma frá öðrum Evrópulöndum. Þeir sem eru með Filippseyskt ríkisfang geta t.d. 

ekki farið að starfa í öðrum löndum eða flutt rétt sinn til atvinnuleysisbóta til annarra landa. 

Þeir sem hafa misst vinnuna eða ekki getað framlengt atvinnuleyfinu sínu þurfa því að snúa 

til síns heimalands eftir þrjú ár. Eftir hrun hafa fjölskyldusameiningar verið aðal ástæða 

þess að Filippseyingar eru að koma hingað til Íslands. Þeir sem eru komnir með íslenskan 

ríkisborgararétt vita hvernig ástandið er í Filippseyjum og reyna því að vera áfram og fá 

ættingja til sín eins og hægt er (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010a). Þar sem það er ekki lengur 

auðvelt að fá ættingja hingað til lands eins og áður fyrr þá skipa samskipti á netheimum 

stóran sess í lífi innflytjenda. 
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2.2  Mismunandi athafna- og félagsrými  

Í daglegu lífi ferðumst við á milli margra athafna- og félagslegra rýma en innan þeirra 

getur fólk haft ólík félagsleg tengsl en það er lítið búið að rannsaka í heild hversu breytilegt 

tengslanet fólks er eftir rými. Félagsleg rými geta verið t.d. skólar, vinnustaðir og heimili 

fólks (Wong & Shaw, 2010).   

2.2.1 Búseturými – heimili og hverfi 

Heimili fólks eru ekki einungis rými til þess að sinna nauðsynjum heldur eiga sér þar stað 

félagsleg samskipti og samlíf. Hin hefðbundna hugsun að konan eigi að sjá um heimilið 

hefur verið langlíf enda oft verið sagt rými konunnar. Einkalífið á sér líka mest stað á 

heimilum fólks en innan veggja heimilisins vill maður vera öruggur og geta valið úr hverjir 

fá að koma inn í einkarýmið manns. Heimilið sem einkarými er oftast litið jákvæðum 

augum þó raunin sé önnur, eldra fólk getur upplifað einmannaleika, heimavinnandi mæður 

geta fundið fyrir einangrun og svo er líka oft ofbeldi og kúgun sem finnst innan veggja 

heimilisins. Með nýrri tækni í samskiptum er búið að bylta heimilisrýminu en það er hægt 

að gera flest allt innan þess rýmis ef viðkomandi er tengdur við internetið. Það er hægt að 

versla og panta sér mat og fá flest sent upp að dyrum. Þessi þróun á heimilisrýminu er að 

margra mati skaðvænleg vegna þess að fólk fer að loka sig meira af inni á heimilum sínum. 

Fólk fer að draga úr því að hittast í persónu og spjallar frekar saman á samskiptasíðum á 

netinu. Afleiðingar þessa geta verið að göturnar okkar verði hættulegri (Valentine, 2001). 

 

Mikilvægi nágrennis og hverfis fyrir samskipti milli fólks breytist með aldri og aðstæðum. 

Grunnskólabörn eru upptekin af sínu nánasta umhverfi á meðan fólk á vinnualdri og í 

framhaldskóla horfa til borgarrýmisins í heild og jafnvel til annarra borga. 

Heimilisaðstæður hafa áhrif á samskipti og tengsl vegna þess að fólk sem býr við svipaðar 

aðstæður og er á sama stað í lífinu eiga í meiri samskiptum, eiga sameiginlegra hagsmuna 

að gæta (Boschman, 2012).  

Hér á landi hafa ekki myndast svokölluð innflytjendahverfi eins og sjá má á mörgum 

Norðurlöndunum. Samkvæmt rannsókn Jórunnar Írisar Sindradóttur og Magnfríðar 

Júlíusdóttur (2008) um búsetu innflytjenda á höfuðborgarsvæðinu, má þó sjá vísi að 

samþjöppun og aðskilnaði í búsetu erlendra ríkisborgara. Á mynd 3 sést að samþjöppun og 

aðskilnaður hefur myndast innan ákveðinna svæða innan borgarrýmisins, það má greina 
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fjóra póla þar sem hlutfall erlendra íbúa hefur aukist, myndast einskonar innflytjendaþétt 

hverfi. Búseturými sem bjóða uppá leiguhúsnæði með lágum leigukostnaði laðar að 

lágtekjuhópa sem oftar en ekki eru innflytjendur. Það er því ekki einungis sjálfviljug 

samþjöppun meðal minnihlutahópa sem hefur áhrif á innflytjendaþétt hverfi heldur er það 

líka lágt leiguverð (Boschman, 2012).  

Innflytjendur sem koma til þess að sameinast fjölskyldumeðlimum eru í sterkari stöðu en 

aðrir hvað varðar bjargir. Húsnæðismál eru oft erfið en innflytjendur sem eru flestir í 

tekjulágum störfum eiga erfitt með að finna leiguhúsnæði fyrst þegar þeir koma til 

landsins. Vegna þessa er því mikil hreyfing á búsetu innflytjenda eða þangað til þeir finna 

ásættanlegt húsnæði (Jórunn Íris Sindradóttir & Magnfríður Júlíusdóttir, 2008). 

 

Mynd 1 Hlutfall erlendra ríkisborgara eftir hverfum í Reykjavík árin 2002 og 2011 (Hagstofa Íslands, 

2011b). 

2.2.2 Vinnustaðarými 

Aðskilnaður í búseturými hefur verið mun meira rannsakaður en aðskilnaður eftir þjóðerni 

í vinnurými. Vinnustaðir eru samfélög út af fyrir sig og þar myndast tengslanet bæði innan 

og utan vinnu. Þannig má segja að fólk fari á annan vettvang en í búseturými þegar komið 

er til vinnu og oft í samfélag þar sem innfæddir og innflytjendur vinna saman (Blumen & 

Zamir, 2001). Ef skoðaðir eru vinnustaðir eða aðrir staðir þar sem fólk dvelur lengi á 
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daginn utan búseturýmis, má finna tengslanet sem hafa þróast í kjölfar samskipta milli 

fólks af mismunandi þjóðerni og þjóðfélagsstöðu ( Ellis, Wright & Parks, 2004). 

Félagsleg tengsl starfsmanna á vinnustað felast einkum í að skiptast á sameiginlegum 

upplýsingum í tengslum við vinnuna og að spjalla um almenna hluti t.d. í matar og 

kaffitímum. Flest vinnusambönd eru ekki náin þar sem vinnustaðurinn er það eina sem 

tengir fólk saman í því rými. Fólk er samankomið á vinnustað og í rauninni er það skyldugt 

að hafa samneyti vegna þess að það vinnur saman. Samstarfsmenn sem búa langt frá hvor 

öðrum eða deila ekki áhugamálum eru ekki líklegir til þess að þróa með sér sterkt 

tengslasamband (Avenarius, 2008).    

Innflytjendur sem koma hingað frá Filippseyjum og öðrum löndum eru fyrst og fremst að 

koma hingað til þess að vinna. Filippseyingar sem hafa komið til Íslands eru fjölbreyttur 

hópur, þeir hafa ýmsa menntun og reynslu að baki frá heimalandi sínu. Margir hafa 

háskólagráður í hjúkrun, viðskiptafræði, verkfræði og hótelrekstri. Mjög fáir hafa getað 

fengið menntun sína metna hérlendis en ástæða þess er oftast sú að fólk ætlar bara að vera 

hér tímabundið. Flestir telja sig heppna að hafa fengið starf hér á Íslandi þó svo að það 

tengist ekki námi þeirra. Margir Filippseyingar hafa talað um hvernig er að vinna vinnu 

sem þeim myndi aldrei finnast samboðið þeim í Filippseyjum en flestir þeirra eru aldir upp 

í millistéttar heimilum þar sem þeim var hjálpað í gegnum nám af foreldrum sínum eða 

öðrum ættingjum sem unnu erlendis (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010b). 

2.2.3 Frístundarými 

Stofnanir eins og skólar, íþróttafélög og kirkjur hafa fengið litla athygli hjá landfræðingum 

í gegnum tíðina þrátt fyrir að þetta séu mikilvæg félagsleg rými. Börn nú á dögum eru 

heilu dagana í skólum, leikskólum eða frístundaheimilum vegna þess að báðir foreldrar eru 

að vinna. Hlutverk skólarýmisins og skólayfirvalda eru í raun að undirbúa börnin undir 

þátttöku í samfélaginu og hvernig á að vera góður þjóðfélagsþegn. Krakkar eiga í miklum 

samskiptum við aðra krakka í skólanum og reyna að sækjast eftir vinsældum á meðan aðrir 

lenda í erfiðleikum á því  sviði (Valentine, 2001). Margar íslenskar rannsóknir á stöðu 

innflytjendabarna sýna fram á að erfitt er fyrir innflytjendabörn að aðlagast í skólum 

hérlendis (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  
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Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir (2008) gerðu rannsókn á þátttöku í 

skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi meðal innflytjendabarna í Breiðholti árið 2008. Þar 

kom fram að á Filippseyjum er íþróttastarf stundað innan veggja skólans eftir að kennslu 

lýkur. Það er ekki fyrir almenning að stunda íþróttaklúbba í Filippseyjum og mjög 

sjaldgæft að stunduð sé íþróttaiðkun utan skóla. Börnin eiga að vera heima hjá fjölskyldum 

sínum. Áhugavert var að sjá í rannsókn þeirra hvað Maríukirkja sem er eina kaþólska 

kirkjan í Breiðholti býður upp á mikið kirkjustarf og hversu vinsælt það er hjá 

Filippseyingum. Í Maríukirkju er mikið fjölskyldustarf og sunnudagaskóli, margir fara í 

kirkju bæði á laugardögum og sunnudögum. Mikið var um að börn færu með fjölskyldunni 

í Kringluna og Smáralind um helgar, það væri tómstundaiðjan hjá fjölskyldunni. Fleira sem 

nefnt var um tómstundir með foreldrum var að fara saman í keilu, spila á spil og heimsækja 

ættingja (Sólveig H. Georgsdóttir & Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). 

2.3  Tíma-landfræði og sýndarrými 

Hägerstrand skoðar í tíma-landfræðinni athafnir fólks í tíma og rými. Hann þróaði 

myndræna framsetningu þar sem daglegu athafnasvæði einstaklings er skipt niður í tvær 

víddir á fleti, staðsetningu/staði og tíma. Ferillinn sem myndast á fletinum, eins og sést á 

mynd 1, endurspeglar því staðsetningu einstaklinga og færslur á milli staða yfir daginn. 

Hägerstrand er að reyna að sýna með þessu grafi að fólki eru settar vissar takmarkanir á 

ferðum í daglegu athafnarými. Það eru þrjár takmarkanir sem hefta fólk í ferðum sínum 

samkvæmt Hägerstrand:   

1. Möguleika takmörkunin getur heft fólk þannig að ef þú átt bíl þá ertu 

sneggri að fara á milli staða en ef þú ferðast um með strætisvagni. Ef við 

skoðum sýndarrýmið þá getur það heft fólk á þann hátt að ef það á ekki tölvu 

þá á það erfitt með að taka þátt í því (Yu & Shaw, 2007).  

2. Samneytis takmörkunin heftir fólk tímalega séð vegna þess að t.d. er búið 

að loka verslunum á vissum tímum og vinnutími fólks er ákveðið langur. 

3. Takmarkanir yfirvalda og einkaaðila hafa líka mikið að segja um það 

hvert fólk má fara og hvert það má ekki fara í tíma og rými (Corbett, á.á). 
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Mynd 2 Klassískt graf frá Hägerstrand (Miller, 2005) 

Hin klassíska tíma-landfræði Hägerstrands einskorðast við tíma og landfræðilegt rými og 

því hvar manneskjan er raunverulega stödd hverju sinni ásamt því hvert hún fer og hverja 

hún hefur samskipti við (Miller, 2005). Á hverjum sólarhring höfum við einungis 24 

klukkutíma en mest af þeim tíma fer í að sinna nauðsynlegum þörfum eins og að sofa, 

vinna og halda heimili. Þessi tímarammi er ekki langur og ýmislegt sem getur hindrað 

viðkomandi í að ferðast á milli staða (Nehra, 2004). Nú á dögum þarf að taka með 

internetið og hina ýmsu samskiptavefi sem félagslegt rými. Heimurinn er búinn að minnka 

með internetinu. Fólk flytur heimsálfanna á milli en hefur samt mjög gott tengslanet við 

sitt fólk (Yu & Shaw, 2007).  

Þar sem tíma-landfræði Hägerstrands fjallar að mestu um rauntíma og raunrými þá er ekki 

annað hægt en að uppfæra hana upp á nútímann. Mikil og hröð þróun hefur átt sér stað í 

upplýsinga og samskiptatækni eins og fram hefur komið hér að ofan. Þessi þróun hefur 

boðið upp á nýtt rými sem tengir okkur rafrænt saman og gefur okkur tækifæri á því að 

koma upplýsingum hraðar til skila en í raunverulegum tíma. Þetta nýja rými nefnist 

sýndarrými (e. virtual space). Sýndarrýmið eykur möguleika okkar á því að afla okkur 

upplýsinga, þátttöku í daglegum athöfnum og samskiptum þar sem fjarlægðir skipta ekki 

lengur máli. Yu og Shaw (2007) taka þetta sýndarrými með þegar þeir skoða hvernig megi 

færa tíma-rýmis líkan Hägerstrands uppá nútímann. Á mynd 2. má sjá hvernig nýja grafið 

sem þeir gera sýnir bæði raunverulega rýmið og sýndarrýmið hjá einstaklingi sem býr á 

tímum stöðugs upplýsingaflæðis (e. age of instant access). Rannsóknir hafa hinsvegar sýnt 

fram á að þessir tveir heimar eru ekki aðskildir heldur hafa áhrif hvorn á annan (Yu og 

Shaw, 2007).          



 

12 

 

Mynd 3 Uppfært graf Hägerstrands frá Yu og Shaw, 2007. 

Tíma-landfræðin hefur verið gagnrýnd fyrir að nota algengt sjónarhorn í skipulagsfræðum í 

anda nútímavæðingar, þ.e. að horfa á fólk og athafnir ,,ofanfrá“ í stað þess að kanna 

viðhorf og upplifun einstaklinga sem búa á ákveðnum stað og ferðast um rýmið. Einnig 

hefur tíma-landfræði verið gagnrýnd fyrir að taka ekki til athugunar kynjamun, stöðu og 

völd einstaklinga og hópa í samfélögum sem hefur áhrif á daglegt líf fólks, t.d. mun á 

samfélagstöðu eftir kyni (Friberg, Sandén & Scholten, 2009).  

Það má í þessu sambandi benda á mismun eftir þjóðerni og að innflytjendur eru oft lægra 

settir félagslega og efnahagslega en meirihluti heimamanna. Nýlegar rannsóknir með 

sjónarhorni tíma-landfræði að leiðarljósi hafa innleitt það að leyfa röddum einstaklinga að 

heyrast með dagbókarfærslum og persónulegum viðtölum. Með því að tengja framsetningu 

á daglegu athafnarými í gröfum tíma-landfræði betur bæði upplifun einstaklinga og nýrri 

samfélagskenningar, er verið að koma til móts við þessa gagnrýni (Friberg, Sandén & 

Scholten, 2009).  
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Aðferðafræði  

Rannsóknin byggir á eigindlegum aðferðum, dagbókarfærslum og hálfstöðluðum viðtölum. 

Hálf-stöðluð viðtöl eru hvorki opnar umræður né lokaður spurningalisti. Það má líkja þeim 

við venjulegar umræður þar sem farið er eftir ákveðnum þemum (Kvale, 1996). Kosturinn 

við þessa viðtalsaðferð er sú að hún er sveigjanleg á þann hátt að fólk sem verið er að taka 

viðtal við fær að segja frá lífi sínu og reynslu á sinn hátt og oft kemur eitthvað nýtt í ljós 

sem rannsakandi var ekki búinn að gera ráð fyrir í undirbúningi rannsóknar (Valentine, 

2005).     

Viðtölin voru öll á ensku. Rannsakandi fékk leyfi hjá þeim sex sem veittu viðtöl að taka 

þau upp á upptökutæki. Aðalkosturinn við að taka upp viðtöl er að þá getur rannsakandi 

verið einbeittur í að taka viðtalið en ekki að skrifa niður á meðan, það getur haft áhrif á 

flæði í viðtali. Aðstæður og umhverfi geta líka haft sín áhrif á viðtalið. Það er best að leyfa 

viðmælendum að velja stað fyrir viðtalið svo þeim líði sem best. Að tala við fólk á sínu 

heimasvæði getur skapað þægilegri stöðu og sömuleiðis gefið rannsakanda færi á að sjá 

viðmælanda sinn í sínu eðlilega umhverfi (Valentine, 2005). Þátttakendur völdu sér stað 

fyrir viðtölin og í öllum tilvikum völdu þeir heimilið sitt.  

Við gerð dagbóka var fólkið beðið um að skrá niður daglegar athafnir sínar í vikutíma. 

Fremst í dagbókina setti rannsakandi niður hvaða upplýsingar hann vildi fá í dagbókina 

(sjá viðauka 1). Hver og einn þátttakandi var beðinn um að skrá allt sem gert var yfir 

daginn, hverja klukkustund fyrir sig. Með því að biðja viðmælendur um að halda dagbók er 

hægt að sjá hvernig þeir upplifa sitt hversdagslega líf og spyrja síðan nánar út frá því í 

viðtali (Valentine, 2005).   

Dagbókarfærslurnar sýndu hvar þátttakendur vinna og við hverja er haft samskipti þar, 

hversu lengi þeir fá heimsóknir og frá hverjum, hvert þeir fara í heimsókn og hvaða fólk 

þeir umgangast dagsdaglega og í hvaða rými. 

Færslurnar voru síðan notaðar til þess að sjá hvar tengslanet og félagsleg rými voru á 

virkum dögum og um helgar. Einnig var beðið um að skrá símtöl til útlanda til að skoða 
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samskipti við ættingja erlendis og sömuleiðis hvort þau notuðu samskiptavefi á netinu: 

tölvupósta, Skype, Facebook, Myspace og eða Yahoo messenger.  

Dagbækurnar voru misjafnlega fylltar út en fremst í þær hafði rannsakandi sett 

leiðbeiningar á ensku og sett bæði símanúmer sitt og tölvunetfang. Reynt var að fá sem 

flesta til að taka þátt í rannsókninni með því að segja að það þyrfti ekki að setja inn mikið 

af upplýsingum heldur bara það helsta og staðsetningu. Dagbækurnar voru vel undirbúnar 

með vikudögum og klukkustundum skráðum á hverja síðu fyrir hvern dag í vikutíma. Alls 

voru níu manns sem tóku þátt í að gera dagbækur, átta kvenmenn og einn karlmaður.  

Út frá dagbókunum voru tekin hálf-stöðluð viðtöl þar sem farið var nánar yfir 

dagbókarfærslurnar og félagslegt tengslanet viðkomandi. Farið var eftir lista með 

spurningaþemum sem síðan hvert viðtal var unnið út frá. (sjá spurningaþemu í viðauka 2). 

Mest var spurt um staði og staðsetningar sem viðkomandi nefndi og hverjir voru með þ.e. 

við hverja var haft samskipti og spurt nánar um það.   

3.2 Val á þátttakendum 

Lagt var upp með að finna 15 þátttakendur í rannsóknina en það reyndist erfitt að finna 

viðmælendur og í flestum tilvikum var gefið það svar að fólk væri of upptekið við vinnu. 

Alls voru níu Filippseyingar sem tóku þátt í rannsókninni. Það voru þrír sem gerðu 

einungis dagbókarfærslur og veittu ekki viðtöl en hinir sex gerðu bæði dagbækur og veittu 

viðtöl. Ástæður þess að þrír þátttakendur komu ekki í viðtal voru mismunandi, Richie hafði 

engan áhuga á því, Dora taldi sig ekki tala nógu góða ensku og sú yngsta, Florence, var 

upptekin. 

Það var erfitt að fá karlmenn til þess að taka þátt í rannsókninni en að sögn Valentine 

(2005) geta ástæðurnar verið tengdar þeim sem gerir rannsóknina, að það sé kona og einnig 

möguleiki á þeir hafi tengt dagbækurnar við eitthvað sem bara konur gera. Rannsakandi 

átti margt sameiginlegt með kvenkyns þátttakendum eins og að vera móðir en það getur 

haft áhrif á tengsl viðmælenda og rannsakanda. Snjóboltaúrtak var sú aðferð sem notuð var 

til að finna viðmælendur. Þessi aðferð byggist á því að finna þátttakanda og fá síðan þann 

til að finna fleiri þátttakendur og út frá þeim fleiri (Valentine, 2005). Rannsakandi þurfti að 

byrja að hnoða nokkra snjóbolta en úr varð fámennur en góður og fjölbreyttur hópur.   
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Leit að filippískum þátttakendum fyrir rannsóknina hófst á hátíð sem kallast Heimsdagur 

barna en hann var haldinn í Gerðubergi í Breiðholti þann 12. febrúar 2011. Á hátíðinni hitti 

ég bekkjarfélaga minn úr grunnskóla sem búsettur er í Breiðholti og kom í ljós að hann bjó 

á móti filippískri fjölskyldu. Hann bauðst til þess að athuga hvort þau væru til í að taka þátt 

í rannsókninni. Í gegnum bekkjarbróðurinn fengust tveir þátttakendur í rannsóknina. 

Það ætlaði að reynast erfitt að halda í viðmælendur. Haldið var áfram að reyna að finna 

tengsl við Filippseyinga í gegnum vini og samstarfsfólk. Það var síðan samstarfskona sem 

kom mér í tengsl við nokkrar filippsískar konur sem voru allar tengdar ættarböndum og 

fjórar þeirra voru til í að taka þátt. Í gegnum æskuvinkonu mína komst ég í kynni við 

filippíska konu sem er að vinna í iðjuþjálfaramiðstöð við eldamennsku. Í gegnum frétt í 

dagblaði um nýjan filippískan veitingastað fékk ég tvo viðmælendur til viðbótar en 

eigendur staðarins voru mjög vinsamlegir að koma mér í samband við vini sína. Í töflu 1 

má sjá grunnupplýsingar um þá einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni. 

Tafla 1 Grunnupplýsingar um þátttakendur.  

Þátttakandi Aldur Búseta 
Fjöldi 
barna Vinnustaður 

Lengd búsetu á 
Íslandi 

Marlene 59 ára Hvassaleiti 1 Leikskóli 11 ár 
Evelyn 42 ára Múlahverfi 1 Iðjuþjálfarastöð 8 ár 
Dora 64 ára Hvassaleiti veit ekki Heimili eldri borgara veit ekki 
Marilyn 25 ára Hvassaleiti 1 Heimavinnandi 4 ár 
Richie 30 ára Miðbæ 3 Heimavinnandi veit ekki 

Grace 38 ára Breiðholt 2 Grunnskóli 9 ár 
Florence 9 ára Breiðholt 0 Nemandi í grunnskóla 8 ár 
Anna 28 ára Miðbæ 3 Heimavinnandi 13 ár 

Elleonor 57 ára Hvassaleiti 5 Vinnukona 8 ár 
 

Sex þátttakendur í rannsókninni skráðu vikulanga dagbók á tímabilinu, 28. febrúar til 20. 

mars 2011, en þrír seinna á árinu frá 5. til 13. desember. Viðtölin voru öll tekin í desember. 

Ástæða þess að framkvæmd rannsóknarinnar skiptist á þessi tvö tímabil er vegna 

persónulegra mála. Viðtölin voru öll á ensku. Ég fékk leyfi hjá þeim sex sem veittu viðtöl 

að taka þau upp á upptökutæki. Aðalkosturinn við að taka upp viðtöl er að þá getur 

rannsakandi verið einbeittur í að taka viðtalið en ekki að skrifa niður á meðan, það getur 

haft áhrif á flæði í viðtali. Aðstæður og umhverfi geta líka haft sín áhrif á viðtalið. Það er 

best að leyfa viðmælendum að velja stað fyrir viðtalið svo þeim líði sem best. Að tala við 

fólk á sínu heimasvæði getur skapað þægilegri stöðu og sömuleiðis gefið rannsakanda færi 
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á að sjá viðmælanda sinn í sínu eðlilega umhverfi (Valentine, 2005). Þátttakendur völdu 

sér stað fyrir viðtölin og í öllum tilvikum völdu þeir heimilið sitt. Öllum nöfnum hefur 

verið breytt í rannsókninni svo ekki sé hægt að þekkja þátttakendur. 

Það eru margar áhættur í rannsókn sem þessari en möguleiki er á því að einstaklingar sem 

taka þátt segi ekki rétt frá heldur séu að búa til sögur eða segi ekki frá öllu. Viðtölin voru 

líka öll tekin á ensku sem er ekki móðurmál rannsakanda né þátttakanda, sem getur leitt til 

misskilnings. 
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4 Niðurstöður 

Hér koma fram niðurstöður rannsóknarinnar, farið verður í viðtölin og dagbókarfærslur. 

Efnið verður skoðað út frá rannsóknarspurningum og heildarmarkmiðum. 

Dagbókarfærslurnar sýna fyrst og fremst daglegt líf hjá níu persónum og samskipti þeirra í 

mismunandi rými. Þær upplýsingar voru síðan notaðar til þess að setja upp tíma-rýmis 

graf.  

4.1 Heimili og hverfi 

Þátttakendur í rannsókninni bjuggu á mismunandi svæðum í Reykjavík. Búseta þeirra var í 

Hvassaleiti, Múlahverfinu, Breiðholti og miðbænum. Flestir höfðu flutt oftar en einu sinni 

síðan þeir komu hingað og þá mest innan Reykjavíkur. Það var mjög misjafnt eftir 

þátttakendum hversu mikil tengsl þeir höfðu við nágranna sína eða sitt nánasta umhverfi. 

Það mátti sjá að félagsleg tengslanet voru breytileg eftir rými og lengd dvalar. Anna er sú 

sem kom fyrst til Íslands af þátttakendum rannsóknarinnar eða fyrir þrettán árum síðan en 

Marilyn er búin að vera styst eða í fjögur ár.    

Greina má mikinn mun á tengslaneti Önnu og Marilyn en Marilyn er mun tengdari inn í 

samfélagið heldur en Anna. Ástæður fyrir því eru helst þær að Marilyn átti íslenskan 

kærasta og hefur útskrifast sem grunnskólakennari frá háskóla í Filippseyjum. Marilyn á 

barn sitt með íslenskum manni en þau kynntust hérlendis og því getur hún talað íslensku 

ágætlega. Hún og barnsfaðir hennar eru ekki lengur saman en samskipti þeirra eru góð. 

Tengsl hennar við íslenskan barnsföður sinn og nám hennar hefur auðveldað henni að læra 

tungumálið og komast betur inn í samfélagið. Þegar Marilyn kom hingað þá var móðir 

hennar búin að útvega henni vinnu sem vinnukonu á heimili íslenskrar fjölskyldu.   

Þegar Marilyn var spurð um það hvort hún ætti íslenska vini þá svaraði hún því neitandi. 

Hún talaði um að það væru svo mikið af öðruvísi hugsunum, trúarskoðunum og 

menningarlegur munur á milli Íslendinga og Filippseyinga. Það komu oft upp rifrildi milli 

hennar og fyrrverandi kærasta og barnsföður vegna trúarskoðana. Almennt upplifir hún 

Íslendinga sem viðkunnanlega og gestrisna. Eins og hún orðaði það sjálf: (þýtt yfir á 
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íslensku úr ensku) ,,Flestir Íslendingar gagnrýna ekki útlendinga og bjóða útlendinga 

velkomna frekar en hitt“.  

Hér á Íslandi er miklu meira öryggi en í Filippseyjum. Marilyn fór helst ekki ein út á 

kvöldin í heimalandi sínu, þar er há glæpatíðni miðað við Ísland og mikill fjöldi íbúa. Hún 

er ekki hrædd við að ganga hérlendis um á kvöldin vegna þess að það er lág glæpatíðni og 

svo eru færri íbúar hér á Íslandi sem gerir það að verkum að auðveldara er að koma í veg 

fyrir glæpi en hún minntist líka á að það væru fullt af myndavélum. 

Marilyn býr í Hvassaleitinu með syni sínum, móður sinni, Elleonor og tveimur systrum 

móður sinnar, Marlene og Doru. Þær eru allar þátttakendur í rannsókninni. Þeim líður vel í 

Hvassaleitinu og þær eru ánægðar með samskipti sín við nágrannana. Í stigaganginum 

þeirra eru tvær íbúðir. Í íbúðinni á móti þeirra býr íslensk fjölskylda sem hefur hjálpað 

þeim mikið. Þær hafa alltaf getað leitað til þeirra eftir aðstoð með pappíra tengdum 

íbúðinni. Marlene sagði rannsakanda líka sögu af því þegar þær keyptu sér sófa í Góða 

hirðinum fyrir ekki svo löngu en þá áttu þær í vandræðum með að bera hann upp í íbúðina. 

Þá komu nágrannar þeirra af annarri hæð og hjálpuðu þeim að lyfta. Í fjölbýlishúsinu þar 

sem þær búa eru einungis Íslendingar búsettir.  

Marlene yngri systir Elleonor kom til Íslands fyrst og fremst til þess að vinna en hún var 

einstæð móðir á Filippseyjum og vildi hjálpa syni sínum í gegnum nám. Hún á bara einn 

son og hann býr ennþá á Filippseyjum. Sonur hennar hætti í námi og gifti sig og á nú unga 

dóttur sem gerir Marlene að ömmu. Hún myndi gjarnan vilja að hann kæmi til Íslands með 

fjölskyldu sína en það er erfitt vegna þess að það er búið að breyta lögunum.  

Evelyn býr í Múlahverfinu ásamt íslenskum manni sínum, syni sínum, konu hans og syni 

þeirra. Sonur hennar er hálf-þýskur en kona hans er filippísk, þau kynntust hér á Íslandi. 

Ástæða þess að Evelyn flutti hingað til landsins er sú að hún kynntist íslenskum manni á 

Filippseyjum. Stuttu eftir komuna til Íslands hættu þau saman en hún hefur enn mjög gott 

samband við fjölskyldu hans. Hún kynntist núverandi manni sínum á internetinu. Þegar 

rannsakandi spurði um nágranna hennar þá svaraði hún: (þýtt yfir á íslensku úr ensku) ,,Ég 

veit bara hvað nágrannar mínir heita vegna þess að það stendur á póstkössunum“. 

Hún talaði um að hérna á Íslandi væri fólk mikið að loka sig af en á Filippseyjum þá þekkti 

fólk alla nágranna sína. Það er mjög áhugavert hvernig hún lýsti samskiptum sínum við 
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nágranna sína á Filippseyjum en lýsingin er þannig að ef tveir nágrannar brosa til hvers 

annars þá er eins og þeir þekki hvorn annan. Hún sagði að það væru allt öðruvísi 

tilfinningar milli manna í sínu heimalandi, það var alltaf hægt að finna einhvern í 

nágrenninu til þess að koma og gera eitthvað. 

Grace og fjölskylda hennar hefur búið á Íslandi í níu ár. Maðurinn hennar kom hingað til 

lands fyrst en síðan þegar hann kom með konuna sína sagði hún: (þýtt yfir á íslensku úr 

ensku) ,,Þetta er Paradís“. 

Þau ákváðu að setjast hér að. Þau búa í Breiðholtinu en fjölskylda mannsins hennar býr á 

víð og dreif um Breiðholtið og því eiga þau sterkt tengslanet þar. Ættingjar mannsins 

hennar sem búa hérlendis eru móðir hans, bróðir og þrjár systur. Móðir hans og bróðir búa 

í Austurbergi en systur hans dreifast um Fellahverfið, ein í Þórufelli, önnur í Kötlufelli og 

sú þriðja í Rjúpufelli. Þau eru duglega að heimsækja hvert annað enda stutt að fara. Grace á 

líka nokkrar filippískar vinkonur hér á landi en þær búa langt í burtu og því ekki mikið um 

að þær hittist reglulega. Ein vinkona hennar býr í Vogunum, önnur í Keflavík og svo enn 

önnur í Grafarvogi. Hún segist líka hitta marga í Maríukirkju.  

Nágrannar Grace eru margir útlendingar en líka Íslendingar. Á móti þeirra íbúð í 

stigaganginum býr íslensk fjölskylda en dóttir þeirra og Florence dóttir Grace eru miklar 

vinkonur, þær eru alltaf hjá hvor annarri og svo lána fjölskyldurnar sykur og hveiti á milli 

íbúða ef þarf. 

Anna kom fyrst til Íslands fyrir 13 árum síðan þegar hún var fimmtán ára. Móðir hennar 

var þá að vinna hér og vildi fá hana til sín. Anna er orðin 28 ára í dag og þriggja barna 

móðir. Hún býr með eiginmanni sínum, móður og börnum í fjölbýlishúsi á 101 svæðinu í 

Reykjavík. Áður en þau fluttu í þessa íbúð bjuggu þau skammt frá hjá móður hennar en 

þegar þau keyptu núverandi íbúð sína þá vildi móðir hennar Önnu ekki búa ein. Önnu 

finnst gott að hafa mömmu sína hjá sér. Eiginmaður hennar er einnig filippískur en hann 

flutti með henni til Íslands. Yngsta barn Önnu er tveggja mánaða gamalt og því er hún ekki 

að vinna núna. Áður en hún varð ólétt þá vann hún í grunnskóla í miðborginni sem 

skólaliði í þrjú ár. Fyrst þegar hún kom hingað fór hún í grunnskóla en fór síðan í 

menntaskóla sem var ekki lengi vegna þess að hún vildi vinna til þess að komast oftar til 

Filippseyja. Þegar hún var að feta sín fyrstu spor á vinnumarkaðnum fékk hún vinnu á 

sjúkrahúsi og síðar í matvælaiðnaði en þar voru margir ættingjar hennar að vinna líka. 
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Öfugt við fjölskylduhætti Grace þá hefur Anna mestalla fjölskyldu sína hérlendis en 

fjölskylda eiginmanns hennar er öll búsett á Filippseyjum. Faðir Önnu lést fyrir tíu árum 

síðan en hún var stödd á Filippseyjum þá og hún var svo glöð að faðir hennar gat séð 

frumburð hennar áður en hann kvaddi. Ástæða þess að hún kom hingað til landsins er 

vegna móður hennar en móðir hennar hafði upphaflega komið til Íslands í gegnum systur 

sína sem er gift íslenskum manni. Fleiri ættingjar Önnu sem búa hérlendis eru bróðir 

hennar, Richie og frændsystkin úr föðurætt.  

Fjölbýlishúsið sem Anna og fjölskylda hennar búa í er heimili margra útlendinga. Hún er 

ekki í miklu sambandi við nágrannana og lýsti því þannig (þýtt úr ensku yfir á íslensku) 

,,mest bara að hittast á göngunum og bjóða góðan daginn“. Hún sagðist hafa gott samband 

við húsvörðinn og svo hittir hún líka nágranna sína þegar það er húsfundur. 

Richie er eini karlmaðurinn sem tók þátt í rannsókninni. Hann er eldri bróðir Önnu. Richie 

er líka nýkomin með ungabarn og sinnir heimilisverkum á meðan kona hans vinnur úti. 

Konan hans er líka filippísk. Dagbókarfærslur hans voru greinargóðar og hægt að lesa 

margt úr hans daglega lífi. Hann er heimavinnandi og því fara dagarnir hans þessa stundina 

í að fara með eldri börnin sín í leikskóla og grunnskóla og svo sinna litu þriggja mánaða 

dóttur sinni. Fjölskylda hans á bíl þannig að hann er mikið að fara í Kringluna og 

Smáralindina. Richie er líka duglegur að þrífa heimilið og elda kvöldmatinn.  

4.2  Tengslanet á vinnustað 

Einstaklingar sem rætt var við eru í mismunandi störfum. Tvær vinna við eldamennsku, 

Marlene og Evelyn en Grace er aðstoðarmaður í eldhúsi. Elleonor sér um heimili og 

barnapössun hjá fjölskyldu í Vesturbænum og Dora vinnur við aðhlynningu eldri borgara. 

Richie, Marilyn og Anna eru öll heimavinnandi en hafa starfað við eitt og annað síðan þau 

komu til landsins. 

Evelyn hefur búið hér á landi í átta ár. Hún vinnur hjá iðjuþjálfarastöð og er að elda fyrir 

35 manns. Hún vinnur ein í eldhúsinu og ræður vinnutíma sínum á þann hátt að hún getur 

klárað allt og farið síðan heim að því loknu. Þessa dagana drífur hún sig heim til þess að 

passa barnabarnið sitt svo móðir þess geti farið til vinnu. Evelyn er ekki að eyða miklum 

tíma í að fara í kaffipásur en það félagslega mynstur sem er hjá henni í vinnunni er að fólk 
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kemur og heilsar uppá hana í eldhúsinu og spjallar smá. Hún vinnur einungis með 

Íslendingum. Maðurinn hennar er íslenskur og þess vegna talar hún ágætis íslensku. 

Grace hefur verið á Íslandi í níu ár en hún á tvö börn með eiginmanni sínum sem er líka 

filippískur. Hún vinnur í eldhúsi í grunnskóla og er aðstoðarmaður kokksins. Ásamt því að 

vera að hjálpa í eldhúsinu þá sinnir hún líka því hlutverki að fylgjast með krökkunum í 

frímínútunum einu sinni á dag í 20 mínútur í senn. Grace lýsir samskiptum sínum við 

samstarfsmenn sem góðum. Henni líður vel í vinnunni en vildi gjarnan vinna við eitthvað 

annað. Oftast fer hún í kaffipásur með kokkinum og hinni konunni sem er líka 

aðstoðarmaður í eldhúsi. Kokkurinn er íslensk kona en hin sem starfar sama og Grace er 

einnig fílippísk. Það er einnig önnur kona sem hún vinnur með sem er frá Víetnam og 

önnur sem starfar sem kennari við skólann en hún er líka filippísk. Grace segir að 

samskipti við samstarfsmenn séu engin utan vinnu fyrir utan vinnustaðapartý en eftir hrun 

eru þau færri en áður fyrr. 

Marlene kom til Íslands fyrst af sínum systrum fyrir ellefu árum síðan. Vinnustaður 

Marlene er leikskóli, hún sér um að elda matinn þar fyrir starfsmenn og börn. Kaffitímarnir 

eru þannig að um fjórir til fimm sitja saman í kaffi og spjalla saman við stórt hringborð en 

rannsakandi fór og skoðaði vinnustað hennar. Hennar nánasta vinkona í vinnunni er pólsk. 

Með henni vinnur fólk frá öðrum löndum, ein er frá Rússlandi og svo er einnig ein kona 

sem er hálf-dönsk og hálf- íslensk. Vinnufélagarnir á leikskólanum eru duglegir að hittast 

utan vinnu og hún sagði mér að fyrir stuttu hefðu þau öll farið saman í Bláa Lónið og svo 

væri jólagleði framundan. Marlene sagði að henni líði vel í vinnu sinni á leikskólanum og 

svo fyndist henni þægilegt að það væri stutt frá heimili hennar. Auk þess að vinna á 

leikskólanum þrífur hún hús fyrrverandi vinnuveitanda síns tvisvar í mánuði. Hún er í góðu 

sambandi við þau og getur alltaf leitað til þeirra eftir aðstoð með vandamál.  

Átta ár eru liðin síðan Elleonor flutti til Íslands en hún kom til að vinna fyrir fjölskyldu í 

Vesturbænum. Vinna hennar felst í því að þrífa heimilið og sjá um börnin. Hún hefur unnið 

hjá þeim í langan tíma og hún er næstum eins og ein af fjölskyldunni. Þau hittast oft utan 

vinnutíma og fara út að borða saman. Elleonor hefur líka ferðast með þeim erlendis en í 

hvert skipti sem þau fara til útlanda þá fer hún með og hún hefur ferðast víða með þeim. 

Hún eldar oft hjá þeim og fer oft í Melabúðina en Elleonor er farin að þekkja sig vel til í 

Vesturbænum. Elleonor er mjög ánægð með vinnuna sína og líður vel þar. 
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Dora er 64 ára en það kom ekki fram hversu lengi hún hefur verið á landinu. Dora gerði 

einungis dagbókarfærslur en veitti ekki viðtal, þess má geta að Marlene systir hennar 

skrifaði í dagbókina fyrir hana þar sem hún er ekki góð í ensku. Doru vinnur á heimili fyrir 

eldri borgara. Samskiptin á vinnustað hennar eru lítil sem engin þar sem hún talar hvorki 

íslensku né ensku nógu vel. Hún tekur strætó á hverjum morgni til þess að fara í vinnu en 

þær systur eiga ekki bíl. Samkvæmt dagbók hennar þá sér hún um þrif og aðstoðar í 

hádegismatnum. 

4.3  Nám, frístundir og áhugamál 

Áberandi var í gegnum viðtölin að fólk var að hittast heima en ekki fara mikið út á kaffihús 

þannig að frístundir og heimsóknir eru tengdar við heimarýmið að mestu leyti hjá þessum 

þátttakendum allavega. Mikill áhugi á eldamennsku var hjá konunum öllum sem ég talaði 

við og það skiptir þær miklu máli hvert farið er að kaupa matvörur. 

Marilyn er lærður grunnskólakennari frá Filippseyjum og hún starfaði við það í þrjú ár í 

heimalandi sínu áður en hún kom til Íslands. Hún hefur farið á þrjú íslenskunámskeið en 

hætti þegar hún varð ólétt. Meðal áhugamála hennar eru myndlist og teikning en hún fór í 

Myndlistarskólann að læra það frekar. Marilyn hefur mikinn áhuga á heimsmálunum og 

fylgist grannt með þeim á hinum ýmsu fréttasíðum en hún skellti sér á stjórnmálanámskeið 

fyrir Íslendinga og var þar með eini útlendingurinn á námskeiðinu. Henni langar að fá 

námið sitt metið þannig að hún geti starfað við það en áður þarf hún að læra betur íslensku 

og læra á skólamálin hérlendis. Marilyn sagði að Kringlan og Smáralindin væru hennar 

uppáhaldsstaðir á Íslandi en henni fyndist best að vera heima. Hún sagði að það væri svo 

kalt hér á Íslandi en þegar hún var á Filippseyjum var hún mikið útivið vegna hitans, að 

skoða náttúruna og fara á bari og diskótek. 

Grace líkt og Marilyn er einnig lærður grunnskólakennari frá Filippseyjum en hefur ekki 

fengið það metið ennþá. Hún sagði að það væri engin tími til þess núna vegna þess að hún 

á tvö börn sem þarf að sjá um. Grace vann einnig í þrjú ár sem grunnskólakennari á 

Filippseyjum áður en hún kom hingað til lands. Íslenskunámskeiðið sem hún sótti sem og 

aðrir útlendingar fannst henni fáránlegt vegna þess að kennarinn talaði ensku við þau í 

kennslustundum, ekki nógu gott kennslufyrirkomulag. Í nánasta nágrenni við heimili 

hennar er leikvöllur sem fjölskyldan notar mikið um helgar og svo eru börnin hennar og 

maður dugleg að fara í sund, henni finnst það ekki gaman. Eitt af aðaláhugamálum Grace 
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er að elda en það skiptir hana máli að fá gott hráefni. Hún sækir í að fara í Kolaportið um 

helgar og kaupa fisk frá Asíu og frosið grænmeti. Matvöruverslanirnar sem eru í kringum 

heimili hennar eru Krónan og Bónus en hún segist finna mikinn mun á úrvali þessara 

verslana og svo sagði hún rannsakanda að hún keypti allt kjöt í Hagkaup. Grace sagði að 

uppáhaldsstaðurinn hennar væri heimilið hennar þar sem fjölskyldan hennar væri. 

Florence er dóttir hennar Grace og eina barnið sem tók þátt í rannsókninni. Hún er níu ára 

og hefur búið hér á Íslandi síðan hún var eins árs. Hún er í grunnskóla í Breiðholti en það 

eru mörg innflytjendabörn með henni í bekk. Hún er í blönduðum bekk og er bæði með 

pólskum og íslenskum krökkum en er samt ekki í sérstakri deild fyrir erlend börn. Besta 

vinkona Florence býr á móti henni í stigaganginum hennar en hún er íslensk. Þær eru 

duglegar að hittast og gera hluti saman. Hún á líka nokkrar aðrar vinkonur úr skólanum 

sem eru bæði frá Póllandi og Filippseyjum. Oft skiptast þær á því að gista hjá hvor annarri 

og fara í sund. Hún stundar líka Maríukirkju á hverjum sunnudegi og er í stórum vinahóp 

þar.  

Áhugamál Florence eru mest að hitta vinkonur sínar og leika saman. Hún er ekki í neinu 

skipulögðu íþróttastarfi heldur fer einungis í leikfimi í skólanum sínum. Hún var að læra á 

píanó í öðru hverfi í Breiðholti. Hún hætti í því námi vegna þess að henni fannst svo langt 

að fara þangað eftir skóla og smeyk við að ganga þangað í myrkrinu. Tölvuleikir og þættir 

í tölvunni eru vinsælir hjá henni og litla bróður hennar, helst allt með Barbie sagði móðir 

hennar. Grace þykir mikilvægt að Florence æfi sig í að skrifa og tala filippísku en hún er 

mjög óörugg þar. Florence er samt dugleg að horfa á þætti frá Filippseyjum. Móðir hennar 

Florence er líka mikið að senda hana með mat til ömmu sinnar í Austurbergið en henni 

finnst gaman að fara og heimsækja ömmu sína og gerir það oft í viku.   

Systurnar Elleonor og Marlene finnst gaman að fara í bíó og þá fara þær iðulega í 

Kringlubíó enda stutt að fara. Þær fóru nýlega á kvikmyndina ,, The Help“ og líkaði mjög 

vel. Annars hafa þær mikinn áhuga á eldamennsku og finnst gaman að fá ættingja í 

heimsókn og elda góðan mat. Marlene er líka að rækta ferskar kryddjurtir í glugganum 

sínum sem hún notar mikið þegar hún er að elda. Báðar eru þær að vinna þannig störf að 

þær elda mikið. Heimili þeirra er miðsvæðis í höfuðborginni og þess vegna eru ættingar 

vanir að koma til þeirra í heimsókn um helgar en þær eiga heldur ekki bíl til þess að fara 

mikið í heimsóknir til annarra. Þegar Elleonor var spurð hvort hún þekkti einhverja 
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Íslendinga þá nefndi hún íslenskan mann frænku sinnar en þau eru dugleg að koma í 

heimsókn til þeirra í Hvassaleitið enda búa þau í Mosfellsbæ. 

Anna er hæstánægð með að búa í miðbænum, henni finnst gaman að fara í labbitúra og 

labba Laugaveginn og fara í Kolaportið að versla. Hún verslar þó mest í Bónus í matinn og 

stundum í Krónunni. Einstaka sinnum fer hún í Mai Thai sem er verslun við Hlemm með 

asíska gjafavöru og matvöru en hún er mjög dýr. Anna sagði að þegar hún var ólétt þá fór 

hún einu sinni í viku í Sundhöllina með fjölskyldu sinni. Það er stutt að fara á Klambratún 

frá heimili hennar en börnin hennar fara oft þangað að leika sér bæði á sumrin og á 

veturna. Hún segist ekki þurfa bíl enda sé allt sem hún þarf í göngufæri. Hinsvegar vill hún 

bara fara í Smárabíó eða Egilshöllina þegar hún fer í bíó en það skiptir hana máli að hafa 

stóran sal. Önnu finnst gaman að fara í tjaldútilegur með fjölskyldu sinni á sumrin. Þau 

hafa farið á tjaldstæði á Akureyri sem er nálægt fjöllunum en þar er ekki mikið af fólki að 

tjalda. Hún nýtur þess að horfa á manninn sinn veiða og slaka á.  

Evelyn sem vinnur sem kokkur á iðjuþjálfunarstöð er mikil áhugamanneskja um matseld. 

Hún hefur ásamt því að sækja námskeið í íslensku einnig sótt námskeið í hvernig á að búa 

til grænmetisfæði, súpur og baunarétti í Kópavogsskóla. Áhugi hennar á grænmetisfæði 

kviknaði þegar hún var að vinna á heilsuveitingastað í þrjá mánuði. Evelyn segir að matur 

sé hennar ástríða og að hún myndi gjarnan vilja læra kokkinn hér á Íslandi. Sonur hennar 

vinnur líka við að elda á veitingastað í miðborginni. Hún segir að það sé hennar skylda að 

fara á nýja veitingastaði og kynna sér nýjungar á sviði matarlistar enda sé hún að vinna við 

það og þurfi að vita hvað er í gangi hverju sinni. Það er einn staður á Íslandi sem Evelyn 

finnst vera eins og kraftaverk en það er Seljalandsfoss. Hún segir þann stað vera 

fullkominn og að henni langi að byggja sér hús þar. 

Þegar Evelyn á frístundir þá finnst henni skemmtilegast að fá fílippískar vinkonur sínar í 

heimsókn, elda með þeim og enda kvöldið síðan á karíokí söng. Maðurinn hennar er búinn 

að kaupa mjög góðar karíokí græjur en honum finnst mjög gaman að heyra hana syngja. 

Evelyn sagðist alveg geta séð sig í íslenskum kór í framtíðinni eða söngnámi. 

Flestir Filippseyingar eru kaþólskrar trúar og það eru tvær kaþólskar kirkjur í Reykjavík, 

Maríukirkja í Breiðholti og Landakotskirkja í miðbænum. Allir þátttakendurnir í 

rannsókninni stunda trú sína mikið og mæta oft í kirkju á sunnudögum og laugardögum. 

Marlene, Marilyn og Elleonor eru allar meðlimir í kirkjusamtökum sem eru í Maríukirkju. 
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Grace og Florence fara einnig oft í Maríukirkju en hafa ekki enn skráð sig í 

kirkjusamtökin. Þegar viðtalið var tekið við Grace þá komu nokkrar vinkonur hennar sem 

voru líka filippískar í heimsókn til þess að halda Biblíutíma hjá henni. Þetta er mjög 

algengt meðal Filippseyinga en Marilyn og fjölskylda hennar hittast líka og ræða saman 

Biblíuna og þau gildi sem þar er að finna. 

Evelyn sagði frá því að ef það væri ekki kaþólsk kirkja nálægt færi hún í hinar kirkjurnar 

þegar það væru engar messur og ekkert fólk. Trúin skiptir hana miklu máli og henni finnst 

gott að vera ein í guðshúsi. Hún nefnir Hallgrímskirkju sérstaklega vegna þess að henni 

finnst hún finna fyrir krafti Guðs þar inni.   

4.4  Tengsl við ættingja erlendis 

Flestir sem tóku þátt í rannsókninni notuðu hina ýmsu samskiptatækni á internetinu til þess 

að halda sambandi við sína nánustu sem búa á Filippseyjum eða annars staðar í heiminum. 

Næstum allir fylgjast með fréttum frá heimalandi sínu á hverjum degi og horfa á 

sápuóperur (e. telenovelas). Þeir sem voru með rétta sjónvarpstengingu gátu líka fylgst 

með kvikmyndum og þáttum í filippísku sjónvarpi en hinir notfærðu sér internetið í tölvum 

sínum. 

Elleonor notar mestmegnis Facebook til þess að hafa samband við fjölskyldu sína sem býr 

enn á Filippseyjum, manninn sinn, tvær dætur og sonur. Hún hringir þó 3-4 sinnum í viku 

en þá bara í fimm mínútur í hvert skipti af því að það er svo dýrt. Ættingjar Elleonor búa 

víðsvegar um heiminn en hún á ættingja í Líbanon og Madagaskar, hún segist spjalla við 

þá ef þeir eru inni á spjallinu á Facebook og ef hún hefur tíma. Elleonor er ánægð með að 

dóttir hennar, Marilyn og barnabarn hennar, séu hér á Íslandi með henni. 

Þegar Marilyn var spurð um tengsl hennar við ættingja erlendis þá kom það fram að hún 

notar Skype og Yahoo messenger. Hún segist ekki hringja mikið vegna þess hversu dýrt 

það er en gerir það ef einhver deyr eða á afmæli. Facebook spjallið er líka mikilvægt 

samskiptatæki hjá henni og fer inná þann samskiptavef á hverjum degi.  

Allir ættingjar hennar Grace búa á Filippseyjum, þ.e. móðir hennar og faðir og fjórar 

systur. Þrjár systur hennar búa í höfuðborginni en sú fjórða býr á eyjunni þar sem hún ólst 

upp. Systir hennar sem býr á eyjunni með foreldrum hennar hugsar um þau og Grace er 

fegin því. Það getur verið erfitt að ná símasambandi við systur hennar á eyjunni vegna 
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veðurs. Hún hringir svona um tvisvar í mánuði til Filippseyja en þá fær hún sér sérstakt 

kort með ákveðinni upphæð. Grace spjallar við hinar systur sínar í gegnum internetið og 

notar mest Yahoo messenger. Facebook notar hún til þess að fylgjast með sínu fólki en 

notar spjallið þar afar sjaldan. Grace sagði að hér áður fyrr þegar hún var nýflutt hingað til 

lands hafi verið mikið um bréfasendingar milli hennar og ættingja í heimalandinu. 

Fjölskylda Evelyn býr á Filippseyjum en sonur hennar er þó fluttur hingað til lands. Hún 

hringir mest í systur sína sem býr á eyjunni sem hún kemur frá með foreldrum þeirra, 

hringir 2-3 í mánuði. Hún fór núna árið 2011 út til Filippseyja en það er erfitt vegna þess 

að það er svo dýrt, fjölskylda hennar er mjög fátæk og þegar hún fer út í heimsókn þá 

borgar hún allt fyrir fjölskylduna. Evelyn sendir peninga til foreldra sinna í hverjum 

mánuði, það er erfitt núna segir hún eftir efnahagshrunið, allt hefur tvöfaldast í verði. 

Facebook er vinsæl spjallsíða hjá Evelyn eins og hinum og notar hún spjallið þar mikið. 

Hún hefur mest samband við frænku sína á Filippseyjum en það er erfitt fyrir eldra fólkið 

að skilja internetið. Hér áður fyrr notaði hún MSN en núna spjallar hún mest á Facebook. 

Það eru ekki margir sem eiga tölvu sem hún þekkir í heimalandinu og þess vegna þurfa 

margir að fara á sérstök internet kaffihús til þess að komast á netið. 

Eiginmaður Önnu elti hana hingað til Íslands þannig að öll hans fjölskylda býr enn á 

Filippseyjum. Þau hjónin nota Skype mest til þess að hafa samband við fjölskyldu hans. 

Áður fyrr hringdi hún oft og notfærði sér þá sérstök inneignarkort til að hringja erlendis. 

Núna hringir hún næstum aldrei nema það sé mjög áriðandi. Anna sagði frá því þegar hún 

og eiginmaður hennar voru að senda ástarbréf á milli sín þegar hún var hér á landi og hann 

á Filippseyjum, þau voru sautján ára þegar þau kynntust og þá var öll þessi samskiptatækni 

sem er í dag ekki til staðar.    

4.5  Dagbókarfærslur og tíma-rýmis gröf 

Meginmarkmiðið með dagbókunum var að sjá dagsdaglegt mynstur hjá þeim  

einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni. Þegar búið var að lesa vel í dagbækurnar þá 

voru áhugaverðir vikudagar hjá þátttakendum settir upp í tíma-rýmis graf Hägerstrand og 

ferðalag hvers dags skoðað í tvívíðu formi. Þetta var gert til að sjá daglegt mynstur í 

myndrænu ljósi. Tíma-rýmis grafið var notað vegna þess að það gefur góða mynd af því 

sem fólk sér annars ekki. Oft er gott að setja hluti upp á mismunandi hátt svo hægt sé að 

skoða þá frá mörgum sjónarhornum. Hin myndræna framsetning sem grafið býður uppá er 
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einföld og góð til útskýringar á ferðum fólks. Næsti undirkafli sýnir gröf þeirra sem voru á 

vinnumarkaðnum en í viðauka 3 má finna gröf hinna sem tóku þátt í rannsókninni. 

4.5.1 Fólk á vinnumarkaði 

 

 

Mynd 4 Athafnarými Doru fimmtudaginn 17. mars 2011  

 

 

Mynd 5Athafnarými Marlene fimmtudaginn 17. mars 2011. 
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Mynd 6Athafnarými Elleonor laugardaginn 19. mars 2011.  

 

Þegar myndir 4 til 6 eru skoðaðar má sjá svipað mynstur í athafnarýminu, farið í vinnu og 

svo aftur heim. Grafið hennar Elleonor sýnir laugardag en hún er oft að vinna þá líka 

annars eru dagar hennar mjög líkir Doru og Marlene. Á grafi Elleonor sést matarboð en 

hún og fjölskylda hennar eru mikið að fá ættingja og vini í heimsóknir vegna þess að þær 

búa miðsvæðis. Allar konurnar þrjár eru á aldrinum frá 57-64 en samkvæmt Boschman 

(2012) þá breytast samskipti í næsta nágrenni eftir því hvar þú ert staddur á lífsleiðinni og 

eldra fólk er meira fyrir að halda sér í nánasta umhverfi við heimili sitt og má í því 

samhengi nefna graf Doru en hún fer í hverfaverslunina sína og svo heim. Þannig má sjá 

hvernig aldur hefur áhrif á hreyfingar milli rýma. 

Marlene segist hringja í einkason sinn til Filippseyja svona tvisvar til þrisvar í viku en þá í 

15-20 mínútur í senn. Ástæðan fyrir því að hún þarf að hringja í son sinn er sú að hann á 

ekki tölvu en þó kemur það fyrir að hann fari á internetkaffihús og þá tala þau saman á 

Skype.  
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Mynd 7Athafnarými Evelyn miðvikudaginn 7. desember 2011 

Það má sjá á grafi Evelyn að hún fer beint heim eftir vinnu og matarinnkaup en á því 

tímabili sem dagbókarfærslur áttu sér stað var hún að passa barnabarn sitt. Hún var að 

passa á hverjum degi svo að tengdadóttir hennar kæmist til vinnu en þær búa á sama stað. 

Evelyn verslar oftast í Bónus í Faxafeni sem er í næsta nágrenni við hana. 

 

 

Mynd 8Athafnarými Grace þriðjudaginn 1. mars 2011  

Lífsmynstur Grace er bundið við heimili hennar og næsta nágrenni en hún á 9 ára dóttur í 

grunnskóla og 3 ára son í leikskóla. Vinnan hennar er stutt frá heimili hennar og hún 
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gengur þangað. Þar sem dóttir hennar er á grunnskólaaldri þá er mikið um vinahitting og 

því eru mikil samskipti við foreldra vinkvenna hennar. Tengdamóðir hennar og systur 

mannsins hennar búa í hverfinu hennar og hún hefur gott tengslanet í kringum sig. Grace á 

í góðu sambandi við samstarfsmenn í vinnunni en þau vinatengsl ná ekki út fyrir 

vinnustaðinn. 
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5 Túlkun og umræður 

Meginmarkmiðið með rannsókninni var að leita svara við spurningum tengdum 

félagslegum tengslum og samskiptum Filippseyinga í Reykjavík og hvernig þeim er háttað. 

Megin rannsóknarspurningin er: Er félagslegt tengslanet Filippseyinga í Reykjavík 

breytilegt eftir rými?   

Undirspurningar eru: Eru tengslanet og samskipti Filippseyinga við fólk af mismunandi 

þjóðerni breytileg eftir stöðum t.d. heimili, vinnustað, skóla eða frístundastað? Eru 

tengslanet og samskipti mismunandi eftir aldri innflytjenda og lengd dvalar? Hefur ný 

tækni, eins og internetið, haft áhrif á samskipti og tengslanet þeirra? 

Félagslegt tengslanet er breytilegt eftir rými en það má sjá á gröfum sem gerð voru eftir 

dagbókarfærslum þátttakenda. Þeir einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni eru ólíkir og 

því má sjá að sumt passar við einn sem passar ekki við hinn. Þátttakendur verða túlkaðir 

sem einstaklingar en ekki hópur. Nokkrir eiga þó margt sameiginlegt. 

Richie, Anna og Marilyn eiga það sameiginlegt að vera með ungabörn og heimavinnandi. 

Þau eru mikið heimafyrir með börnin en Richie á bíl sem gerir honum kleift að ferðast 

lengri vegalengdir heldur en ef hann væri að ferðast um með strætó eins og hinar tvær.  

Systurnar í Hvassaleitinu og Marilyn eiga ekki heldur bíl en þær búa miðsvæðis og þess 

vegna eru þær mikið heimsóttar af ættingjum og vinum. Þannig er heimili þeirra mikið 

samkomuhús um helgar.  

Blumen og Zamir (2001) töldu einkum þrennt liggja því til grundvallar að hópar aðskilji 

sig frá hinu almenna samfélagi: efnahagur, fjölskylda og þjóðerni. Þessi þrjú atriði eiga við 

hjá þátttakendum mínum en þeir hópa sér mikið saman á heimilum sínum með fjölskyldum 

sínum og öðrum ættingjum. Sem dæmi má nefna karíokí kvöldin hjá Evelyn og 

biblíutímana sem eru hjá Grace. Þarna má sjá að tengslanet og samskipti eru misjöfn eftir 

þjóðernishópum.   

Sú öra breyting sem hefur orðið á samskiptatækni grefur undan nándarsamfélaginu eins og 

það þekktist hér á árum áður. Náin samfélög geta verið til hvar sem er og það má glögglega 

sjá í rannsókninni. Þátttakendur eru í mjög nánum tengslum við ættingja í heimalandinu á 

hverjum degi í gegnum internetið og samskiptavefi þar eins og Facebook og MSN. Skype 
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er líka mikið notað af viðmælendum mínum. Þannig að fólk getur auðveldlega búið innan 

sama nágrennis þótt það hafi enga sérstaka tengingu við það. Fólk nýtur þess frelsis að geta 

búið hvar sem er en geta samt haft náið samband við sitt upprunaland ef það vill. Grace og 

systurnar í Hvassaleitinu eiga góð tengsl við nágranna sína en Anna og Evelyn eru alveg í 

sínum eigin heimi í fjölbýlishúsum sínum.  

Á hverjum degi ferðumst við milli mismunandi rýma eins og skóla, vinnu og heimilis. 

Innan þessara félagslegu rýma eigum við mismunandi samskipti. Samkvæmt þátttakendum 

rannsóknarinnar þá eru félagsleg tengslanet á vinnustöðum mjög mismunandi en það 

tengist dvöl viðkomandi og hversu vel hann kann íslensku. Grace vinnur samt með 

filippískri konu en hefur ekkert samband við hana utan vinnu. Á meðan Marlene á góð 

tengsl við samstarfsfólk sitt í vinnunni og utan. Bæði Grace og Marlene eru búnar að vera 

hér á Íslandi í langan tíma og tala báðar ágætis íslensku. Í tilviki Elleonor þá vinnur hún hjá 

fólki sem er af öðru þjóðerni og þjóðfélagstöðu en hún. Þarna er hún búin að kynnast 

Íslendingum og búa til vinasamband langt frá heimili sínu og eins og kemur fram hjá Ellis, 

Wright og Parks (2004) þá myndast viss blöndun í samskiptamynstri í samfélaginu. Það er 

oft þannig að innflytjendur eru að vinna með öðrum innflytjendum og fá ekki tækifæri til 

þess að kynnast heimamönnum en samkvæmt Unni Dís Skaptadóttur og Helgu 

Þórarinsdóttur (2010) þá hafa þeir sem vinna við aðhlynningu eða þjónustu komist í nánara 

samband við Íslendinga.  

Einkasonur Marlene sem býr á Filippseyjum og á ekki tölvu má tengja við eina af 

takmörkunum Hägerstrands eða möguleika takmörkunina en tölvuleysið heftir hann í að 

hafa samskipti á veraldarvefnum. 

Florence sem var yngsti þátttakandinn er ekki í neinum íþróttum utan skóla sem á við 

stóran hóp barna í Breiðholtinu. Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir gerðu 

rannsókn á þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi meðal innflytjendabarna í 

Breiðholti árið 2008. Þar kom fram að mestallt íþróttastarf á Filippseyjum fer fram innan 

skólans. Það er ekki mikið um að almenningur fari í íþróttaklúbba. 

Samkvæmt Boschman (2012) hefur aldur og vera í lífsferli áhrif á tengslanet fólks. Grace 

er með tvö ung börn sem eiga vini sem vilja hittast og þá um leið þarf hún og hinir 

foreldarnir að hafa samband sín á milli en það skapar félagslegt tengslanet meðal fólks sem 

á börn á sama aldri.    
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Mest af frítíma Florence er varið í kirkjustarf innan Maríukirkju og svo með vinkonum 

sínum, bæði pólskum og íslenskum. Forvitnilegt var að sjá í rannsókn Sólveigar H. 

Georgsdóttur og Hallfríðar Þórarinsdóttur (2008) hvernig frítíma með fjölskyldunni er 

varið en oftast er farið í verslunarferðir í Kringluna og Smáralind. Það er mjög vinsælt hjá 

mínum viðmælendum að fara í Kringluna og Smáralind en helst bara til að hanga. Það kom 

fram Kringlan og Smáralind í öllum dagbókunum nema frá Doru.  

Unnur Dís Skaptadóttir fjallaði um alþjóðlega fólksflutninga á tímum efnahagslegs 

samdráttar í grein árið 2010, þar kom fram að hér áður fyrr kom fólk hingað til lands í leit 

að bættum kjörum en ekki vegna atvinnuleysis í heimalandi sínu. Margir sáu hag sinn í því 

að getað unnið mikið hér á Íslandi og sent síðan peninga heim til ættingja til aðstoðar. 

Marlene var einstæð móðir á Filippseyjum og kom hingað til lands að vinna eingöngu svo 

hún gæti betur framfleytt syni sínum í gegnum nám á Filippseyjum. Sömu sögu er að segja 

frá Evelyn og Grace en þær senda peninga til foreldra sinna reglulega.   

 

Flestir mínir viðmælendur eru búnir að flytja ótal sinnum innan Reykjavíkur síðan þeir 

komu til landsins en húsnæðismál innflytjenda er ábótavant samkvæmt rannsókn Jórunnar 

Írisar Sindradóttur og Magnfríðar Júlíusdóttur (2008). Aðal ástæður þess eru þær að 

innflytjendur eru í flestum tilvikum í láglaunastörfum og geta ekki borgað háa leigu. 

Marlene, Anna og Evelyn sögðu frá löngum sögum af flutningum milli staða. Ennfremur 

kemur fram í niðurstöðum rannsóknar þeirra að það má finna vísi að samþjöppun og 

aðskilnaði í búsetu erlendra ríkisborgara. Grace sem býr í Breiðholti er t.d. umvafin 

fjölskyldumeðlimum mannsins síns og finnst það gott en það getur stutt innflytjendur 

félagslega og menningarlega að hafa hvort annað nálægt. 
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Viðauki 1.  

 

Upplýsingar fyrir þátttakendur um hvernig á að færa inn í dagbókina. 

Reaserch information = how to do the diary 

 

 Participants are asked to keep a diary for one week. 

 

 Information about where participants are traveling from day to day and when it 

takes time and for how long, also who individuals are talking to. 

 

 Communication that takes place on the internet, face to face communication and on 

the phone. 

 

 It would help my research alot if the time of every communication is written down 

exactly when it takes place and how long it takes, maybe 1- 2 hours. Like maybe 2 

hours on facebook or on the phone. 

 

 I would also like to know who you are talking to, relatives from Philipines og 

maybe your friends here in Iceland. 

 

 You only have to write short sentences or one word about what you are doing, just 

a short line is fine. You can write in the language you prefer the best and we can 

just talk together when we meet for the interview. 

 

 Every diary is your own thing and nobody will know your name in my final essay. 

 

 It is important that people write down the dates when they start to write in the 

diary. 
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Viðauki 2. 

Viðtalsvísir fyrir rannsóknarritgerð  

Bakgrunnsspurningar: 

1. Nafn 

2. Búseta (Hvar í RVK) 

3. Hvað hefur þú verið lengi á Íslandi? 

Meginspurningaþemu úr dagbókum: 

1. Heimili 

Hverjir búa með þér? 

Hverja er haft samband við utan heimilis, þ.e. hvernig; gegnum tölvu, síma, bréfsendingar 

eða gestir sem koma? 

Hvar búa ættingjar þínir, og eða börn? 

 

2. Vinnustaður 

Hvar vinnur þú? 

Við hvað vinnur þú? 

Hvar eiga samskipti sér stað (staðsetning, í matartíma og á kaffistofu eða við vinnu? 

Vinnustaðaskemmtanir eða hittingur á meðal starfsmanna, er mikið um það?  

Er vinnustaðurinn stór eða lítill? 

Eru margir að vinna með þér? 

Er fólk af mismunandi þjóðerni að vinna með þér? (Hvaðan) 

 

3. Skóli 

Hvaða skóli? 

  

4. Frístundir/Íþróttir 

Stundarðu íþróttir? Þá hvaða...? 

Ferðu í kirkju? (trúarbrögð) 

Saumaklúbbur? 

Einhver annar hittingur ? 

5. Hverfi/úti 

Ferðu á leikvelli með börnin þín ?  

Í hvaða verslun verslar þú matinn? 

Ferðu á kaffihús? 

6. Uppáhaldsstaður á Íslandi? 
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Viðauki 3 

Tíma-rýmisgröf þátttakenda sem voru heimavinnandi 

 

 

Mynd 9 Athafnarými Önnu föstudaginn 9. desember 2011.  

 

 

Mynd 10 Athafnarými Marilyn mánudaginn 14. mars 2011.  
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Mynd 11 Athafnarými Richie 6. desember 2011. 

 

Tíma-rýmisgraf Florence 9 ára 

 

 

Mynd 12 Athafnarými Florence sunnudaginn 6. mars 2011 

 


