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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er sú þróun sem hefur átt sér stað í búsetu kínverskra 

innflytjenda á Íslandi og innsýn í samfélag þeirra í gegnum viðtalsrannsókn er framkvæmd 

var sérstaklega fyrir þetta lokaverkefni. Áður en fjallað er um stöðu kínverskra innflytjenda 

hérlendis er rakin saga kínverskra fólksflutninga um heiminn á fjórum sögulegum 

tímaskeiðum. Litið er á þróun fólksflutninga frá Kína til landa utan Asíu, þar sem flestir 

kínverskra innflytjenda eru þó enn búsettir, og auknar vinsældir Evrópu sem áfangastaðar 

þeirra á tíunda áratugnum í kjölfar mikilla pólitískra og efnahagslegra umbyltinga.  

Í samanburði við önnur Evrópulönd virðast Norðurlönd ekki hafa kynnst miklum fjölda 

kínverskra innflytjenda og á það enn frekar við um Ísland. Hérlendis virðist fjölgun 

kínverskra innflytjenda hafa verið mjög hægfara frá því að kínverska sendiráðið var stofnað 

1972 og þar til efnahagsuppgangur og miklar byggingaframkvæmdir við gerð 

Kárahnjúkavirkjunar 2004 leiddu til mikillar eftirspurnar af erlendu vinnuafli. Á árunum sem 

fylgdu varð mikil fjölgun Kínverja í landinu er mörg hundruð kínverskra verkamanna tóku hér 

tímabundið til starfa. Eftir að framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun lauk 2009 fækkaði 

verkamönnunum ört á ný, að undanskildum hópi er starfaði við samsetningu á glerhjúpi 

tónleikahússins Hörpunnar 2008-2011. Víst má telja að efnahagskreppa er skall á haustið 

2008 hafi dregið úr þörf á erlendu vinnuafli þar sem byggingaframkvæmdum fækkaði mikið. 

 

Í ársbyrjun 2011 voru kínverskir innflytjendur á Íslandi 368 talsins og um 38% þeirra með 

íslenskan ríkisborgararétt. Engar fyrirliggjandi rannsóknir á kínverskum innflytjendum 

hérlendis lágu fyrir hendi og er því þessi rannsókn sú fyrsta sinnar tegundar. Niðurstöður 

viðtalsrannsóknarinnar við 24 kínverska innflytjendur úr Reykjavík veitir innsýn í 

samsetningu kínversku díasporunnar hérlendis með tilliti til lýðfræðilegra þátta svo sem kyns, 

aldurs, menntunar, atvinnuþátttöku, uppruna í Kína o.fl. Einnig eru birt brot úr djúpviðtölum 

er tekin voru við sjö af þátttakendum rannsóknarinnar til þess að ljá þeim rödd og heyra þeirra 

skoðanir á ýmsu er tengist lífinu á Íslandi.  
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lokaritgerð. Ég vil þakka dr. Hallfríði Þórarinsdóttur forstöðumanni MIRRA (Miðstöðvar 
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Þakkir á skildar Wang Huasheng, formaður Samtaka Kínverja á Íslandi fyrir þá aðstoð er hann 

veitti við að benda mér á mögulega þátttakendur til rannsóknarinnar. 感谢你。 

Einnig vil ég þakka Signýju Sen fyrir jákvæð viðbrögð við fyrirspurnum mínum ásamt öllum 

þeim er tóku þátt í rannsókninni sjálfri. 

Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum dr. Geir Sigurðssyni fyrir þátt hans í mótun 

ritgerðarinnar, gagnlegar ábendingar, þolinmæði og hvatningu.
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Inngangur 

Kínverjar eru fjölmennasta þjóð veraldar og hafa jafnframt sest að í fjölmörgum ríkjum víða 

um heim. Saga kínverskra fólksflutninga teygir sig aftur um aldaraðir en aðeins tiltölulega 

nýlega hafa Kínverjar tekið að setjast að hérlendis. Í þessari ritgerð er sjónum beint að 

kínverska innflytjendasamfélaginu í Reykjavík. Byrjað er á stuttlegri umfjöllun á sögu 

kínverskra fólksflutninga, bæði í alþjóðlegu samhengi og með nánara tilliti til Evrópulanda. 

Síðan er kastljósinu beint að Íslandi og fjallað um þróun búsetu þeirra hérlendis útfrá 

tölfræðilegum upplýsingum og kynntar niðurstöður úr viðtalsrannsókn sem framkvæmd var 

sérstaklega fyrir þetta lokaverkefni. Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í samfélag 

Kínverja á Íslandi þar sem engar fyrirliggjandi rannsóknir eru fyrir hendi á kínverskum 

innflytjendum. Tekin voru viðtöl við 24 kínverska innflytjendur á ýmsum aldri og þeir beðnir 

um að svara spurningalista almenns eðlis svo sem um aldur, menntun, lengd búsetu á Íslandi, 

atvinnu og fleira. Jafnframt voru tekin nokkur djúpviðtöl þar sem þeim var gefið orðið og þeir 

spurðir um viðhorf til ýmislegs er varðar lífið á Íslandi. Hér verður leitast við því að svara 

spurningum á borð við; Hvenær hófu Kínverjar að setjast að á Íslandi? Hvernig hefur sú þróun 

verið og má sjá mun á henni út frá efnahagsþrengingum í kjölfar bankahrunsins 2008? 

Hvernig er samsetning kínversku díasporunnar
1
 hérlendis? 

1. Saga kínversku díasporunnar 

1.1 Fjögur tímabil fólksflutninga 

 

Sögu fólksflutninga Kínverja til annarra ríkja má skipta í fjögur tímabil. Fyrsta tímabilið nær 

frá fornöld, fyrir tvö til þrjú þúsund árum síðan, og fram á mitt tímabil Qing-veldisins á 18.öld. 

Á þessu tímabili voru fólksflutningar Kínverja fyrst og fremst til annarra Asíulanda 

sérstaklega í Suð-Austur Asíu (Poston og Yu 1990). Kínverjar höfðu í aldanna rás stundað 

viðskipti á þessum svæðum en á 13.öld náðu Mongólar yfirráðum í Kína og flúðu þá margir 

Kínverjar til Japan, Kambódíu og Víetnam. Enn fleiri kínverskar viðskiptanýlendur spruttu 

                                                           
1
 Orðið díaspora kemur úr grísku þar sem það merkir „að dreifa og sá“. Upprunalega var orðið notað um tvístrun 

Gyðinga er þeir settust að utan Palestínu í kjölfar útlegðar þeirra frá Babýlóníu 586 f.Kr. Síðar varð hugtakið 

notað um átakanlegar hrakningar þeirra víða um heim. Núorðið nær hugtakið einnig til annarra fjöldaflutninga 

fólks jafnvel þegar fólk flytur af fúsum vilja eins og margar milljónir Kínverja hafa gert (Ember et al. 

2004:formáli). 
2
 Coolie er enskt hugtak sem vísaði til ólærðra indverskra og kínverskra verkamanna er lifðu við kröpp kjör og 

mikið vinnuálag. Hugtakið varð líka notað í kínversku 苦力 [kǔlì] sem þýða má sem bitra erfiðisvinnu. Uppruni 

orðins er úr hindí, kūlī, þar sem það merkir dagverkamaður, líklega tengt úrdíska orðinu ḳulī sem þýðir þræll 

(Dictionary, 2005). 
3
 Skeldon (2011) telur að Kínverjar utan heimalandsins hafi verið um 22 milljónir árið 1985.  
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upp næstu aldirnar í Kambódíu, Taílandi, á Jövu, Súmötru, Singapúr og á Filippseyjum 

(Chaliand og Rageau 1995).  

Annað tímabilið nær frá hnignunartímabili Qing-veldisins á 19.öld fram yfir 

lýðveldistíma Kína seint á fimmta áratug 20.aldar. Þá fluttust Kínverjar um víða veröld, að 

mestum hluta sem verkamenn „coolie“
2
 bransans (Poston og Yu 1990). Eftir ósigrana í 

ópíumstríðunum 1840-1842 stóð Kína opið fyrir breskum viðskiptum sérstaklega um 

borgirnar Guangzhou (Canton), Xiamen (Amoy) og Shanghai. Þetta voru erfiðir tímar í Kína. 

Mikið var um hungursneyðir og styrjaldir, svo sem Taiping uppreisnina 1850-1864 sem er eitt 

mannskæðasta stríð sögunnar þar sem um 20 milljón manns létu lífið. Margir ákváðu að 

freista gæfunnar innan Breska heimsveldisins og er talið að á árunum 1845-1900 hafi um 400 

þúsund Kínverjar flust til Bandaríkjanna, Kanada, Ástralíu og Nýja Sjálands. Á svipuðum 

tíma fluttist um 1,5 milljón Kínverja til Indónesíu, Taílands, Víetnam, Malasíu og Singapúr. 

Jafnframt freistuðu um 400 þúsund Kínverjar nýrra tækifæra á Vestur-Indía eyjum og í Suður-

Ameríku, einkum á Kúbu, í Perú og Chile. Á árunum 1842-1900 yfirgáfu því Kína um 2,3 

milljónir manna í leit að betra lífi (Chaliand og Rageau 1995:126,130). 

 Þrælahald hafði verið afnumið á yfirráðasvæðum nýlenduþjóða og því mikil eftirspurn 

eftir ódýru vinnuafli. Samningar um fólksflutninga voru gerðir á milli Kína og þjóða er sóttust 

eftir vinnuafli, s.s. Breta, Frakka, Spánverja, Perúbúa og Bandaríkjamanna. Fjöldi 

umboðsaðila er sáu um fólksflutninga tóku til starfa í Guangzhou í samstarfi við kínversk 

yfirvöld. Stærstur hluti þeirra er fóru voru frá suðurhluta Kína, Kanton og Fujian fylkjum. 

Kínversku verkamennirnir skrifuðu undir láglaunasamninga til nokkurra ára þar sem þeir 

þurftu að endurgreiða dýra farmiða sína nema þeir sem haft höfðu tök á því að greiða ferð sína 

sjálfir. Þetta voru að stærstum hluta karlmenn sem fengu ýmis konar erfiðisvinnu í landbúnaði, 

námugreftri, m.a. á tímum gullæðisins í Bandaríkjunum, og byggingariðnaði svo sem við lögn 

járnbrautarteina í Norður-Ameríku.  

 Víða myndaðist mikil andstaða gegn Kínverjum vegna mikils fjölda þeirra, óvenjulegs 

útlits, siða og tungumála er þóttu skrýtin og gífurlegrar vinnusemi þrátt fyrir lágt kaup. Í 

mörgum löndum var Kínverjum mismunað með lögum, t.d. í Bandaríkjunum þar sem þeir 

voru neyddir til að búa í sérstökum hverfum við slæman aðbúnað, fengu ekki aðgang að 

                                                           
2
 Coolie er enskt hugtak sem vísaði til ólærðra indverskra og kínverskra verkamanna er lifðu við kröpp kjör og 

mikið vinnuálag. Hugtakið varð líka notað í kínversku 苦力 [kǔlì] sem þýða má sem bitra erfiðisvinnu. Uppruni 

orðins er úr hindí, kūlī, þar sem það merkir dagverkamaður, líklega tengt úrdíska orðinu ḳulī sem þýðir þræll 

(Dictionary, 2005). 
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menntun, var bannað að gerast bandarískir ríkisborgarar og á endanum bannað að flytjast til 

landsins með and-kínverskri lagasetningu 1882 (Spence 1999), hinnu einu sinnar tegundar 

sem Bandaríkjamenn beindu að tiltekinni þjóð. Ofbeldi gegn Kínverjum var algengt, 

sérstaklega af hendi hvítra verkamanna sem sáu Kínverjana sem samkeppnisaðila er rýrðu 

kjör þeirra með því að sætta sig við lægri laun (Boswell 1986). 

 

Mynd 1. Kínverskir innflytjendur í Kanada leggja lestarteina 1924. 

Ýmsum ráðum var beitt til að fá kínverska verkamenn. Lygar og blekkingar voru 

algengar og fólki jafnvel rænt, það flutt gegn vilja sínum og síðan selt á uppboðum á Kúbu og 

í Perú. Siglingaleiðirnar tóku mislangan tíma eftir áfangastað og tók t.d. 60-85 daga að komast 

til Ástralíu, 70-120 daga að komast til Kaliforníu, Hawaii og Perú en allt að 147-168 daga að 

komast til Vestur-Indía þar sem siglt var fyrir Góðrarvonarhöfða Suður-Afríku. Aðstæður í 

skipum voru almennt hræðilegar og algengt að um 12-25% verkamannanna létust á leiðinni 

(Chaliand og Rageau 1995). Frá 1850-1940 höfðu á bilinu 19-22 milljónir Kínverja yfirgefið 

Kína og fór um helmingur þeirra til Singapúr (Ember et al. 2004). 

  Þriðja tímabil fólksflutninga telur fyrstu þrjá áratugi hins nýja kommúnistaríkis 

Alþýðulýðveldisins Kína, þ.e. frá lokum fimmta áratugarins til seinni hluta áttunda 

áratugarins. Á þessum tíma voru ströng höft á búferlaflutningum frá meginlandinu. Lítið var 

um löglega fólksflutninga á þeim tíma (Poston og Yu 1990) en þó ber að nefna um tólf 

þúsund námsmenn er sendir voru af kínverskum yfirvöldum til 29 landa á árunum 1950-1965 

á spennutímum kalda stríðsins. Um 78% þeirra fóru til Sovétríkjanna en einnig fóru 

námsmenn til annarra kommúnistaríkja, s.s. Ungverjalands, Tékkóslóvakíu, Póllands, 

Júgóslavíu, Norður-Kóreu og Kúbu. Nánast allir sneru aftur að námi loknu. Hlé varð á slíkum 
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námsdvölum vegna upphafs menningarbyltingarinnar 1966 en hófust þær aftur 1972  þó í mun 

minna mæli en áður. Þegar Deng Xiaoping, sem sjálfur hafði reynslu af námi í Frakklandi og 

Sovétríkjunum, komst til valda í Kína 1977 var ákveðið að senda stóra hópa námsmanna 

erlendis sem lið í umbótaaðgerðum í efnahagsmálum landsins (Cheng 2002).  

Fjórða tímabil fólksflutninga Kínverja nær frá upphafi opnunarstefnu Kína um 1978 

og fram á okkar daga (Poston og Yu 1990). Kína skorti menntafólk eftir menningarbyltinguna 

og voru um sex þúsund námsmenn valdir og sendir til Kanada, Bretlands, Frakklands, Japans, 

Ástralíu, Nýja-Sjálands og Bandaríkjanna á fyrstu árum opnunarstefnunnar. Ríkisstjórnin 

slakaði á stjórn og eftirliti með kínverskum nemum á eigin vegum sem leiddi til sprengingar í 

fjölda námsmanna er héldu erlendis. Allar götur síðan hefur nám verið ein vinsælasta leiðin til 

þess að flytjast til annarra landa. Samkvæmt upplýsingum kínverska menntamálaráðuneytisins 

sem gefnar voru út árið 1999 hafa um 320 þúsund námsmenn haldið utan frá árinu 1979 og 

þar af um 100 þúsund snúið aftur (Cheng 2002). Búast má við að þessar tölur hafi vaxið mikið 

á þeim 13 árum sem síðan eru liðin.  

Kínversk yfirvöld bönnuðu tvöfaldan ríkisborgararétt þegna sinna 1980 svo allir 

Kínverjar sem öðlast ríkisborgararétt í aðseturslandi sínu glata þeim kínverska. Kínversku 

hugtökin hua ren (华人) og hua qiao (华侨) endurspegla þessa skiptingu Kínverja búsettra 

erlendis þar sem hua ren eru allir Kínverjar sem hlotið hafa nýtt ríkisfang en hua qiao þeir 

sem haldið hafa kínversku ríkisfangi sínu. Þegar talað eru um Kínverja utan heimalandsins    

(e. Overseas Chinese) er yfirleitt átt við alla Kínverja búsetta erlendis óháð ríkisfangi og 

jafnframt seinni kynslóðir innflytjenda af kínverskum uppruna (Poston og Yu 1990). Fjölgun 

Kínverja utan heimalands síns í heiminum var nokkuð stöðug á tímabilinu 1948-1983, með 

árlega aukningu að meðaltali um 3% þar sem mest aukning varð í Evrópu og Norður- og 

Suður-Ameríku (Poston og Yu 1990). Snemma á níunda áratugnum er talið að Kínverjar utan 

heimalandsins hafi verið um 26,8-27,5 milljónir talsins
3
 þar af 90% búsettir í Asíu. Gróflega 

áætlað er talið að 2,5 milljónir hafi verið búsettar utan Asíu 1980. Flestir í N- og S-Ameríku 

en um 760 þúsund í Evrópu, 177 þúsund í Eyjaálfu og 77 þúsund í Afríku (Poston og Yu 

1990). 

Undir lok 20. aldar var fjöldi Kínverja utan heimalandsins kominn upp í 33 milljónir 

ef ekki eru taldir þeir sem bjuggu í Taívan og Hong Kong (Skeldon 2011). Ef litið er á 

dreifingu þeirra í dag má sjá að enn eru langflestir búsettir í Suð-Austur Asíu. Í flestum 

                                                           
3
 Skeldon (2011) telur að Kínverjar utan heimalandsins hafi verið um 22 milljónir árið 1985.  
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tilvikum eru þeir minnihlutahópar í aðseturslöndum sínum nema í Singapúr þar sem hlutfall 

þeirra hefur lengi verið um 75% íbúa (The World Factbook 2012). Í Malasíu eru þeir tæpur 

fjórðungur íbúa (ibid.), í Taílandi eru þeir um 14% íbúa (ibid.) en í öðrum aðseturslöndum 

mun minna hlutfall. Í Indónesíu, sem hefur hvað mestan fjölda Kínverja, eru Indónesar af 

kínverskum uppruna um 8,8 milljón manna eða 3,7% þjóðarinnar („Racism remains for 

Chinese-Indonesians“ 2012). Á Filippseyjum eru hugsanlega allt að 20% íbúa af kínversku 

ætterni þótt þeir hafi blandast við aðra íbúa en um 2 milljónir kínverskra innflytjenda búa þar 

nú („Chinese lunar new year might become national holiday in Philippines too“ 2009). 

Talsverð aukning hefur orðið í löndum Afríku þar sem um 750 þúsund Kínverjar voru búsettir 

árið 2007 að sögn kínversku fréttastofunnar Xinhua (French og Polgreen 2007). Samkvæmt 

upplýsingum kínverska dagblaðsins China Daily náði fjöldi Kínverja utan heimalandsins 45 

milljónum árið 2010 (Jia 2010). 

1.2 Aukinn fjöldi sækir til Evrópu 

 

Á tíunda áratugnum urðu miklar pólitískar og efnahagslegar breytingar í Evrópu sem áttu eftir 

að hafa áhrif á kínverska fólksflutninga þangað. Þátttaka Kína í alþjóðlegu efnahagslífi jókst 

til muna í kjölfar opnunarstefnunnar og aukinna erlendra fjárfestinga í landinu. Á sama tíma 

liðu Sovétríkin undir lok, miklar pólitískar hræringar urðu í mið- og austurhluta Evrópu og 

opnaðist Evrópa bæði fyrir alþjóðlegu fjármagni og fólksflutningum. Þessar pólitísku og 

efnahagslegu umbyltingar breyttu Evrópu úr jaðarsvæði fyrir innflytjendur í áfangastað sem 

bjó yfir miklum efnahagslegum tækifærum. Evrópa varð í kjölfarið sífellt vinsælli 

áfangastaður kínverskra fólksflutninga. Mikill fjöldi Kínverja streymdi til Evrópu á grundvelli 

fjölskyldusameiningar eða viðskiptatækifæra og myndaðist nýbreytni í samsetningu á uppruna 

fólksins er kom. Fólk frá Fujian fylki tók nú í fyrsta sinn að einhverjum mæli að setjast að í 

Evrópu en umboðsaðilar fólksflutninga þaðan höfðu fram til þessa sérhæft sig í flutningum til 

Malasíu og Indónesíu (Thunø 2003). 

Meirihluti kínverskra innflytjenda sem koma til Evrópu eru frá Zhejiang og Fujian 

strandfylkjum Suður Kína sem bæði eiga sér langa sögu fólksflutninga. Fæstir þeirra er komu 

frá Fujian á þessum tíma gátu nýtt sér tækifæri fjölskyldusameiningar en leituðu annarra 

tækifæra í löndum Mið- og Austur Evrópu s.s. í Ungverjalandi (Thunø 2003). Í Bretlandi er 

að finna elsta og jafnframt eitt stærsta samfélag kínverskra innflytjenda í Evrópu og hefur það 

orðið áfangastaður margra frá Fujian. Næstum allir fólksflutningar þaðan til Bretlands eru 

ólöglegir. Skýrist það að mestu af því að þeir innflytjendur sem halda til Bretlands koma frá 
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Fuzhou, höfuðborg Fujian fylkis, þar sem ólöglegur útflutningur fólks er háþróuð 

viðskiptagrein undir sterku eftirliti (Pieke 2004). Fólksflutningar til Ungverjalands hafa hins 

vegar verið að mestu eftir löglegum leiðum byggðum á dvalarleyfum til viðskipta, starfa eða 

fjölskyldusameiningar. Ungverjaland hefur aftur á móti dregið úr veitingu slíkra leyfa og í 

kjölfar þess hefur það aukist að fólk smygli sér leynilega inn í landið. Margir þeirra er fluttust 

til Evrópu á níunda og tíunda áratugnum settust að á Ítalíu og algengt er að þeir fáist við 

leðurvinnslu eða annan fataiðnað. Nýjar bylgjur kínverskra innflytjenda eru uppspretta ódýrs 

vinnuafls fyrir þau kínversku samfélög sem fyrir eru en einnig getur myndast spenna innan 

þeirra t.d. þegar samkeppni myndast í veitingarekstri (Pieke 2004). Einnig er mikill fjöldi 

kínverskra innflytjenda búsettur í Frakklandi, um 300 þúsund árið 2002, margir hverjir 

hælisleitendur frá Zhejiang fylki en einnig nýr straumur fólks frá norð-austur Kína (Paul 

2002). Samkvæmt vefsíðu tímaritsins Slate er nýlegra mat kínafræðingsins Pierre Picquart að 

fjöldi kínverskra innflytjenda í Frakklandi sé á milli 600-700 þúsund (Laurent 2010). 

Í norður Evrópu hafa fólksflutningar frá Kína verið mun minna áberandi. Sé litið til 

Noregs voru kínverskir ríkisborgarar búsettir þar 4,354 talsins í ársbyrjun 2012 sem samsvarar 

um 1,1% allra innflytjenda í landinu. Árið 2001 voru kínverskir ríkisborgarar í landinu ekki 

nema 1,202 manns (Statistisk sentralbyrå). Í Svíþjóð, sem hefur næstum tvöfalt fleiri íbúa en 

Noregur með um 9,5 milljónir, eru mun fleiri innflytjendur búsettir. Þar var fjöldi þeirra sem 

fæddir eru í Kína
4
 25,657 manns í árslok 2011 en einnig eru gefnar upp tölur fyrir fjölda 

þeirra sem fæðast í Svíþjóð en eiga kínverska foreldra og bætast þá við 2,069 manns. Alls eru 

það 27,726 manns sem samsvarar um 2,7% þeirra sem fæddir eru erlendis, að sænskum 

ríkisborgurum frátöldum, ásamt afkomendum innflytjendanna. Til samanburðar má geta þess 

að stærsti innflytjendahópur landsins, finnskir innflytjendur og afkomendur þeirra, voru á 

sama tíma 230,424 talsins (Statistiska centralbyrån). Í Finnlandi sem á sér ekki langa 

innflytjendasögu hefur kínverskum innflytjendum fjölgað töluvert á síðustu áratugum. Árið 

1990 voru 312 kínverskir innflytjendur búsettir í landinu en í árslok 2010 var fjöldinn kominn 

í 5,559 einstaklinga. Kínverjar voru fimmti stærsti innflytjendahópur Finnlands 2010 á eftir 

innflytjendum frá Rússlandi, Eistlandi, Svíþjóð og Sómalíu (Cao 2011). 

                                                           
4
 Gera má ráð fyrir því að í þessum tölum sé nokkur fjöldi ættleiddra barna frá Kína, sbr. að á Íslandi hafa verið 

ættleidd 158 börn frá Kína síðan þær hófust þaðan 2002 (Íslensk ættleiðing). 



 
 

9 

2. Undirbúningur, aðferðafræði, framkvæmd og úrvinnsla rannsóknar 

2.1 Undirbúningur og aðferðafræði 

 

Eins og áður var nefnt voru engar fyrirliggjandi rannsóknir á kínverskum innflytjendum á 

Íslandi svo ákveðið var að safna lýðfræðilegum upplýsingum um samfélag þeirra hérlendis. 

Undir leiðsögn MIRRA (Miðstöðvar InnflytjendaRannsókna ReykjavíkurAkademíunni) við 

undirbúning rannsóknarinnar var ákveðið að stefna að því að leggja spurningalista fyrir 25 

manns og taka þar að auki djúpviðtöl við um það bil fimm af einstaklingunum. Allar 

upplýsingar um þátttakendur eru nafnlausar. Spurningalistinn samanstóð af 25 spurningum 

sem lutu fyrst og fremst að almennum upplýsingum um þátttakendur svo sem um kyn, aldur, 

menntun, lengd búsetu í landinu o.fl. Spurningalistann má sjá í viðauka aftast í ritgerðinni. Í 

djúpviðtölum áttu sér stað dýpri umræður þar sem var leitast við að grafast fyrir um skoðanir 

viðmælenda á málefnum á borð við kosti og galla þess að búa hérlendis, menningarmun 

landanna, skoðanir á svo kölluðum blönduðum hjónaböndum Kínverja og Íslendinga og ólík 

neyslumynstur þjóðanna. 

Ákveðið var að úrtakinu yrði stýrt með það að markmiði að fá fjölbreyttan hóp með 

nokkuð jafnt kynjahlutfall til þátttöku í rannsóknina. Öflun tilviljunarúrtaks reyndist 

óheppileg af ýmsum ástæðum. Spurningalistinn var á kínversku en í djúpviðtölum að mestu 

notuð enska eða íslenska. 

2.2 Framkvæmd og úrvinnsla 

 

Þann 15. nóvember hófst ég handa við að hafa upp á þátttakendum í rannsóknina, fyrst og 

fremst með aðstoð Samtaka Kínverja á Íslandi en einnig hafði ég samband við fyrirtæki þar 

sem ég vissi að störfuðu Kínverjar. Ég ýmist hringdi í eða heimsótti fólk til að spyrja hvort 

það hefði áhuga á því að taka þátt í rannsókninni og var öllum gert ljóst að upplýsingarnar 

sem ég fengi yrðu trúnaðarmál og nafna hvergi getið. Viðbrögð voru almennt mjög góð og 

auðveldaði það framgang rannsóknarinnar töluvert.  

Öll viðtöl voru hljóðrituð, bæði fyrir spurningalista og djúpviðtöl, að undanskildum 

tveimur tilvikum. Í eitt skiptið vildi viðmælandi síður að viðtalið væri hljóðritað og í annað 

skipti var um óvænta þátttöku að ræða og upptökutækið ekki við hendina. Alls voru 24 sem 

svöruðu spurningalistanum og 7 djúpviðtöl tekin. Ég spurði þátttakendur spurninganna 

persónulega og merkti svör þeirra á spurningalistann. Í djúpviðtölum reyndi ég að hafa 
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spurningarnar opnar, þ.e. spurningar sem ekki er hægt að svara með „já“ eða „nei“, og leyfa 

viðmælanda að tjá sínar skoðanir með eigin orðum. Í flestum tilvikum fór ég í heimsókn til 

þátttakenda en í nokkur skipti voru viðtöl tekin á vinnustað þátttakanda eða á kaffihúsi. Af 

hagkvæmnisástæðum voru allir þátttakendur af höfuðborgarsvæðinu en hafa ber í huga að 

allflestir kínverskir innflytjendur eru búsettir þar. 

Þar að auki aflaði ég tölfræðilegra upplýsinga sem tengdust rannsókninni. Tölfræðileg 

gögn voru fengin af vefsíðu Hagstofu Íslands og frá Vinnumálastofnun. Misjafnt var eftir 

efnisflokkum hvaða ár upplýsingarnar náðu yfir en allar aðgengilegar upplýsingar voru nýttar 

til rannsóknarinnar. 

3. Kínverskir innflytjendur á Íslandi 

3.1 Hlutfall kínverskra innflytjenda á Íslandi 

 

Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands hefur fjöldi innflytjenda og fólks af erlendum 

uppruna aukist mikið á Íslandi á síðustu 15 árum. Árið 1996 voru innflytjendur aðeins 2% 

landsmanna eða 5,357 talsins. Í ársbyrjun 2011 voru innflytjendur hins vegar orðnir 25,693 

talsins eða um 8,1% mannfjöldans. Þeim hafði fækkað aðeins frá fyrri árum eins og sjá má ef 

litið er á fjöldatölur ársins 2009 en þá voru innflytjendur 9% landsmanna eða 28,644 talsins. 

Langflestir innflytjendur á Íslandi eru Pólverjar eða um 37% innflytjenda í ársbyrjun 2011. 

Annar stærsti hópurinn eru Litháar sem telja um 6%. Um 80% allra innflytjenda á Íslandi eru 

af evrópskum uppruna og rétt um 10-11% upprunnir í Asíu, þar af flestir frá Filippseyjum og 

Taílandi. Kínverskir innflytjendur á Íslandi eru því aðeins um 1,4% af öllum innflytjendum og 

13% af asískum innflytjendum á Íslandi (Hagstofa Íslands).  

Þegar hér er fjallað um kínverska innflytjendur á Íslandi er átt við fólk sem eru eða 

voru ríkisborgarar Kínverska alþýðulýðveldisins við komu sína til landsins. Það er því ekki 

sérstaklega fjallað um fólk af kínverskum uppruna með önnur ríkisföng svo sem frá Taívan 

eða öðrum löndum í Suð-Austur Asíu
5
. Þeir sem hafa kínverskan ríkisborgararétt tilheyra einu 

                                                           
5
 Fólksflutningar frá Taívan til Íslands hafa verið mjög takmarkaðir en í janúar 2012 voru aðeins tveir 

einstaklingar með taívanskt ríkisfang búsettir hérlendis (Hagstofa Íslands). Fyrir 1997 var Hong Kong bresk 

nýlenda en er í dag sjálfsstjórnarsvæði sem tilheyrir Kína. Ekki er stór hluti kínverskra innflytjenda hérlendis 

þaðan en 2011 voru sjö einstaklingar skráðir (Hagstofa Íslands). 

Aftur á móti var stór hluti víetnömsku flóttamannanna sem komu til Íslands 1979 af kínverskum uppruna og tala 

kínversk mál en höfðu víetnömsk ríkisföng. Sumir þeirra opnuðu kínverska veitingastaði eins og t.d. Shanghai 

og Indo-Kína á höfuðborgarsvæðinu.  
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af hinum 56 þjóðabrotum Kína en Han-Kínverjar eru um 91,5% landsmanna (The World 

Factbook 2012). 

Í dag eru samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands alls 210 kínverskir innflytjendur 

með kínverskt ríkisfang á Íslandi miðað við 1. janúar 2012. Mynd 2 gefur góða yfirsýn á 

þróun fjölda kínverskra innflytjenda hérlendis frá 1998-2012 þótt þar séu ekki meðtaldir 

Kínverjar er hlotið hafa íslenskt ríkisfang. Eins og sjá má varð mikil aukning á fjölda þeirra á 

árunum 2005-2007 eða þar til efnahagskreppa árið 2008 dró úr þörf á erlendu vinnuafli við 

byggingaframkvæmdir hérlendis. Tölur Hagstofunnar um fjölda kínverskra innflytjenda er 

hafa íslenskt ríkisfang miðast við árið 2011 en þá voru það 140 einstaklingar, 53 karlar og 87 

konur. Alls voru 368 kínverskir innflytjendur búsettir hérlendis í ársbyrjun 2011 og hlutfall 

þeirra er höfðu íslenskan ríkisborgararétt um 38% eins og sjá má á mynd 3. 

Mynd 2. Hér má sjá þróun á búsetu Kínverja með kínverskt ríkisfang á Íslandi frá 1998-2011 skipt eftir kyni. 

Áberandi toppur er á fjölda karlmanna á árunum 2006-2007 þegar mikill fjöldi kínverskra verkamanna störfuðu 

við gerð Kárahnjúkavirkjunar. Tölurnar miðast við 1.janúar ár hvert. 

 

Til þess að kínverskur ríkisborgari geti öðlast íslenskan ríkisborgararétt þarf hann að 

hafa átt lögheimili hérlendis í sjö ár. Ákveðnar aðstæður geta stytt þann tíma svo sem 

hjúskapur eða staðfest samvist í a.m.k. þrjú ár með íslenskum ríkisborgara sem haft hefur 

ríkisborgararéttinn í minnst fimm ár. Meðal annarra skilyrða eru að umsækjandi geti 

framfleytt sér hérlendis og hafi ekki þegið framfærslustyrk frá sveitarfélagi undangengin þrjú 

ár. Hann þarf að geta sýnt fram á að hann hafi getað framfleytt sér með löglegum hætti hér á 
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landi. Þar að auki þarf umsækjandi að standast próf í íslensku samkvæmt kröfum í reglugerð 

nr. 1129/2008 (Innanríkisráðuneytið). 

Ef marka má þá Kínverja sem tóku þátt í rannsókninni virðast þeir ekki leggja mikið 

upp úr því að öðlast íslenskan ríkisborgararétt þar sem þeim finnst það ekki bæta miklu við 

varanlegt búsetuleyfi og vilja heldur halda kínverska ríkisborgararétti sínum. Þeim virðist ekki 

finnast það mikill missir að geta ekki tekið þátt í kosningum á Íslandi. Ef litið er á mynd 4 má 

sjá að talsverð aukning varð á fjölda þeirra er fengu íslenskt ríkisfang á árunum 2004-2009 en 

hafa ber í huga að ferlið sjálft getur tekið þó nokkurn tíma, yfirleitt nokkur ár. Alls hafa 175 

Kínverjar, þar af 70 karlar og 105 konur fengið íslenskt ríkisfang á árunum 1991-2010 

(Hagstofa Íslands). 

Mynd 3. Hlutfall kínverskra innflytjenda sem hafa íslenskt ríkisfang er um 38%, 24% eru konur og 14% karlar 

Mynd 4. Fjöldi kínverskra innflytjenda sem hlutu íslenskt ríkisfang á árunum 1991-2010. 
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3.2 Atvinnuleyfi Kínverja á Íslandi 

 

Fyrir innflytjendur sem hyggjast vinna hérlendis er hægt að sækja um nokkur mismunandi 

atvinnuleyfi. Skilyrði þess að öðlast ótímabundið atvinnuleyfi er að hafa verið búsettur í 

landinu í samfellt þrjú ár og hafa búsetuleyfi. Einnig eru gefin út tímabundin atvinnuleyfi til 

eins árs í senn vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar, skorts á vinnuafli sem ekki fæst 

innanlands, innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES), Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) 

eða í Færeyjum, tímabundin leyfi fyrir íþróttafólk, tímabundin leyfi vegna sérstakra aðstæðna 

(s.s. ef viðkomandi hefur hér dvalarleyfi vegna mannúðarsjónarmiða), tímabundin leyfi á 

grundvelli fjölskyldusameiningar og að lokum tímabundin leyfi vegna náms. Tímabundin 

leyfi má framlengja ef ástæða þykir til og kröfur uppfylltar (Vinnumálastofnun og 

Útlendingastofnun). 

Ef litið er á tölur um ótímabundin og tímabundin atvinnuleyfi veitt Kínverjum 1996-

2010 má sjá mjög hægfara aukningu á fjölda þeirra fram til ársins 2004. Ótímabundin leyfi 

veitt Kínverjum eru raunar aldrei mjög mörg en þau hafa verið á bilinu 4-23 árlega. Það 

samsvarar um 1,7-4,4% allra slíkra leyfa sem veitt hafa verið útlendingum á árunum 1996-

2010
6
. Aftur á móti má sjá talsverða aukningu á veitingu tímabundinna atvinnuleyfa til 

Kínverja sem fram til ársins 2004 voru 25-110 leyfi árlega, sem samsvarar á bilinu 1,7-4,8% 

slíkra leyfisveitinga, en taka svo stökk upp í 275 leyfi eða 10% slíkra leyfisveitinga árið 2004. 

Næstu ár jókst hlutfallið áfram og náði hápunkti sínum árið 2007 þegar 827 tímabundin 

atvinnuleyfi voru veitt Kínverjum eða 33,6% slíkra leyfisveitinga það árið. Almennt voru þó 

flest tímabundin atvinnuleyfi veitt Pólverjum á þessum tíma eða á bilinu 30-50%. Árið 2004 

varð mest aukning á veitingu tímabundinna leyfa á Austurlandi. Þar fór veiting tímabundinna 

leyfa úr 189 árið 2003 upp í 687 árið 2004 og jafngiltu þau 30% slíkra leyfisveitinga það árið. 

Þessa miklu aukningu má rekja til framkvæmda við byggingu Kárahnjúkavirkjunar og 

álversins í Reyðarfirði. Hluti af þessum leyfum voru gefin út fyrir kínverska verkamenn sem 

komu tímabundið til starfa við byggingu Kárahnjúkavirkjunar (Vinnumálastofnun). 

3.3 Kínverskir farandverkamenn í mannvirkjagerð á Íslandi 

 

Mörg hundruð kínverskra verkamanna komu til landsins sem starfsmenn ítalska 

verktakafyrirtækisins Impregilo á meðan á framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun stóð. Alls 

                                                           
6
 Undantekning er árið 2007 þegar óvenju fá ótímabundin leyfi voru gefin út eða alls 59, en það ár fengu sjö 

Kínverjar slík leyfi eða 11,9% af slíkum leyfisveitingum. 
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voru 307 manns eða 95,9% allra Kínverja sem hlutu ný tímabundin atvinnuleyfi 2005 

starfsmenn Impregilo. Árið 2006 var hlutfallið 87,9% en eftir það fengu flestir 

starfsmannanna tímabundin atvinnuleyfi sín framlengd
7
(Vinnumálastofnun) Ekki fengust 

upplýsingar um framlengd leyfi kínverskra starfsmanna Impregilo. Erfitt er að álykta 

nákvæmlega hve margir kínversku verkamennirnir voru alls enda nokkur breyting á 

fjöldanum á milli árshluta á meðan á framkvæmdunum stóð en ljóst er að þeir töldu mörg 

hundruð manns. Í grein sem birt var á vefsíðu tímaritsins Time 6. apríl 2007 var talið að 40% 

hinna 1,150 verkamanna er störfuðu við gerð stíflunnar á þeim tíma væru Kínverjar en það 

samsvarar 460 kínverskum verkamönnum („Kárahnjúkar virkja kínverska drauma“ 2007). 

Einnig kemur fram í frétt á vef Samtaka atvinnulífsins 22. desember 2006 að á Austurlandi 

hafi orðið óvenjuleg íbúafjölgun vegna byggingaframkvæmda virkjunarinnar og álversins. Þar 

segir að á Austurlandi hafi orðið mikil aukning á íbúum með erlent ríkisfang eða um 1,500 

manns á árinu og að alls hafi 554 Kínverjar verið búsettir þar miðað við 1. desember 2006 

(„Óvenjuleg íbúafjölgun vegna mikilla byggingaframkvæmda“ 2006). Þessar fréttir bera vott 

um þann fjölda er hér starfaði tímabundið og samræmast upplýsingum um fjölda kínverskra 

verkamanna með tímabundin atvinnuleyfi hérlendis ágætlega. 

 Þótt verkemennirnir hafi dvalist hér um nokkuð skeið við vinnu sína er varla hægt að 

telja þá til eiginlegra innflytjenda hérlendis. Þeir voru ekki þátttakendur í íslensku samfélagi, 

að störfum sínum undanskildum, þar sem þeir bjuggu og unnu í vinnubúðum úti í óbyggðum. 

 Í kjölfar efnahagskreppu, sem skall á haustið 2008, varð töluverð umræða um hvort 

ljúka skyldi byggingu tónleikahússins Hörpunnar eða ekki. Eftir töluvert þóf var ákvörðun 

tekin um að ljúka verkinu og voru kínverskir verkamenn fengnir til að sjá um samsetningu 

glerhjúps tónleikahússins. Nokkuð stór hópur kínverskra verkamanna kom hingað til lands á 

tímabundnum sérfræðiatvinnuleyfum undir stjórn fyrirtækisins Íslenskir aðalverktakar er sá 

um byggingaframkvæmdir Hörpunnar. Fyrsti hópurinn kom á árinu 2008 og taldi 69 manns 

en fjöldinn jókst talsvert og var kominn upp í 126 manns árið 2010 (Vinnumálastofnun). 

Framkvæmdum þeirra lauk sumarið 2011 og voru þeir þá flestir farnir af landi brott. 

4. Eigin rannsókn 

Gögnum fyrir rannsóknina var safnað frá 15. nóvember til 10. desember 2011. Frásögn hefst á 

stuttri umfjöllun um upphaf fólksflutninga frá Kína til Íslands. Síðan er greint frá niðurstöðum 

                                                           
7
 Árið 2007 voru 97,2% (804 talsins) tímabundinna atvinnuleyfa er veitt voru Kínverjum framlengingar en 

aðeins 2,8% ný leyfi (23 talsins). 
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spurningalistanna sem veita yfirsýn yfir hóp þátttakenda og endurspeglar stöðu kínverskra 

innflytjenda á Íslandi að nokkru marki. Fyrst eru sýndar almennar upplýsingar um 

þátttakendur rannsóknarinnar, svo sem kyn, aldur og uppruni í Kína. Næst er litið á 

fjölskyldustöðu einstaklinganna, þ.e. hjónabandsstöðu og barneignir þeirra. Svo er gerð grein 

fyrir menntun þeirra og atvinnu hér á landi og litið á tengslin þar á milli. Að lokum er fjallað 

um búsetu þeirra á Íslandi, tungumálakunnáttu og félagsleg tengsl. Þar að auki eru notuð brot 

úr djúpviðtölum einstaklinganna til þess að ljá þeim rödd og heyra þeirra skoðanir á ýmsu er 

tengist lífinu á Íslandi.  

4.1 Upphaf kínverskra fólksflutninga til Íslands 

 

Erfitt reyndist að fá upplýsingar um komu fyrstu kínversku innflytjendanna til Íslands en þó er 

hægt að finna ýmsar vísbendingar. Eftir því sem næst verður komist var fyrsta fólkið af 

kínverskum uppruna er settist að hérlendis ekki síður Íslendingar en Kínverjar en það voru 

börn ævintýrakonunnar Oddnýjar Erlendsdóttur frá Breiðabólstað og Kwei Ting Sen 

háskólarektors í Amoy. Það voru systkinin Jón Sen og Signý Sen sem fluttust hingað til lands 

með móður sinni 1937 í kjölfar innrásar Japana í Kína (Guðrún Guðlaugsdóttir 1995). Að 

sögn Signýjar Sen voru þau systkinin eina fólkið frá Kína á þessum tíma og í augum 

Íslendinga heldur óvenjuleg. Hún sagðist ekki hafa orðið vör við neina Kínverja fyrr en 

kínverska sendiráðið opnaði á Íslandi
8
 1972 og síðar meir er kínverskur veitingastaður opnaði 

í Reykjavík snemma á níunda áratugnum. Þessir tiltölulega nýlegu búferlaflutningar Kínverja 

til Íslands eru í takti við aðra alþjóðlega búferlaflutninga til landsins og styður 

viðtalsrannsóknin það mynstur. Víkjum nú að viðmælendum rannsóknarinnar. 

Af þátttakendum rannsóknarinnar hafði sá er lengst hefur búið hérlendis flust til 

Íslands 1986. Hann lýsti fjölda kínverskra innflytjenda á þeim tíma og sagði að þá hefðu ekki 

verið komnir margir. Í sendiráðinu störfuðu sjö manns sem ekki er hægt að álíta innflytjendur 

en þar fyrir utan voru einungis um tíu Víetnamar af kínverskum uppruna er komið höfðu til 

landsins sem flóttamenn 1979. Hann var nokkuð öruggur um að hann hefði verið fyrsti 

Kínverjinn frá meginlandi Kína sem fluttist til Íslands. Hann var fenginn hingað til lands 

sérstaklega sem íþróttaþjálfari og gekk samstarfið mjög vel. Hann var því beðinn um að 

útvega fleiri íþróttaþjálfara frá Kína í mismunandi íþróttagreinar og á árunum 1986-1992 

komu um 20-25 þjálfarar fyrir hans tilstilli til landsins. Af þeim hópi sagðist hann aðeins vita 

af einum sem enn væri búsettur á Íslandi. 

                                                           
8
 Ísland og Kína tóku formlega upp stjórnmálasamband 1971 (Utanríkisráðuneytið). 
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Annar þátttakandi rannsóknarinnar hafði fyrst flust til Íslands 1989. Hann sagði að þá 

hefði fjöldi Kínverja verið um það bil 20 manns og þar af helmingurinn starfsmenn í 

kínverska sendiráðinu. Þar að auki hefðu verið um 6-8 íþróttaþjálfarar svo sem í blaki, 

badminton, borðtennis og fimleikum. Einnig voru nokkrir kokkar en á þessum tíma voru 

einungis tveir kínverskir veitingastaðir á landinu sem hann mundi eftir, þ.e. Asía og Shanghai 

sem báðir voru á Laugaveginum í miðborg Reykjavíkur. Hann sagði staðina hafa gengið mjög 

vel þar sem á þeim tíma var mjög lítið af erlendum veitingastöðum og kínversku staðirnir 

fyrstir slíkra. Þar fyrir utan voru einungis íslenskir veitingastaðir sem á þeim tíma voru einnig 

mun færri en nú. 

4.2 Almennar upplýsingar um þátttakendur rannsóknarinnar 

 

Kynjahlutfall þátttakenda í rannsókninni var nokkuð jafnt eða 13 karlar (54,2%) á móti 11 

konum (45,8%). Það samsvarar að mestu heildarkynjahlutfallinu í ársbyrjun 2011 þó konur 

séu ívið fleiri eða um 52% kínverskra innflytjenda. Eins og sést á mynd 2 var kynjahlutfall 

kínverskra innflytjenda á Íslandi nokkuð jafnt á árunum frá 1998 þar til kom að þátttöku 

kínverskra verkamanna í byggingaframkvæmdum á Austurlandi 2005. Þá margfaldaðist fjöldi 

karlmanna og 2007 var hlutfall karla 82% allra Kínverja búsettra hérlendis (Hagstofa Íslands). 

Eftir að þeim framkvæmdum lauk og efnahagssamdráttur varð á Íslandi með minnkandi þörf á 

vinnuafli jafnaðist hlutfallið á ný. 



 
 

17 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

f. 1951-
1955

f. 1956-
1960

f. 1961-
1965

f. 1966-
1970

f. 1971-
1975

f. 1976-
1980

f. 1981-
1985

f. 1986-
1990

Aldursdreifing þátttakenda

Konur

Karlar

Mynd 5. Súluritið sýnir fjölda þátttakenda í hverju aldursþrepi eftir kyni. Um helmingur þátttakenda eru fæddir 

eftir 1980 og eru því á aldrinum 21-30 ára miðað við tíma viðtalanna við árslok 2011. 
 

Elsti þátttakandi rannsóknarinnar er fæddur 1951 en sá yngsti fæddur 1990. Rúmlega 

helmingur þátttakenda eru fæddir á árunum 1981-1990 en hinn helmingurinn dreifist jafnar 

yfir nokkra áratugi. Helmingur þátttakenda voru því fólk á aldrinum 21-30 ára miðað við tíma 

viðtalanna við árslok 2011. Af þeim fimm þátttakendum sem mynda yngsta aldursþrepið eru 

fjórar konur. 

Viðmælendur voru spurðir um heimafylki sitt í Kína. Ekki var nauðsynlega átt við 

fæðingarstað í Kína heldur frekar þann stað sem viðkomandi ólst upp á eða lítur á sem sitt 

heimafylki. Dreifing þátttakenda eftir heimafylkjum var nokkuð fjölbreytt en alls voru tólf 

fylki nefnd í rannsókninni. Fjórðungur þátttakenda, eða 6 af 24, eru frá Anhui sem er landlukt 

fylki í austurhluta Kína. Það er eitt af fátækustu fylkjum landsins en liggur að Jiangsu og 

Zhejiang sem eru á meðal hinna ríkustu. Á það almennt við að þau fylki sem liggja að sjónum 

standa mun betur efnahagslega en fylkin inni í landi (Naughton 2002). 
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Mynd 6. Dreifing þátttakenda eftir heimafylkjum í Kína. Sex þátttakendur eða fjórðungur allra í rannsókninni 

koma frá hinu fátæka fylki Anhui, næst flestir frá Beijing og Guangxi eða þrír frá hvoru fylki. 

Rétt er að taka fram að ég ræddi við þrjá einstaklinga úr sömu fjölskyldu og þar að 

auki annað par sem öll voru frá Anhui svo ekki má álykta of mikið út frá þessum upplýsingum. 

Það er alls ekki víst að hlutfallslega flestir Kínverjar á Íslandi komi frá Anhui. Hins vegar 

svaraði miðaldra kona úr fjölskyldunni því að hún hefði komið til Íslands til þess að afla tekna 

en hún hygðist snúa aftur heim til Kína þegar hún gæti. Hún hefur vafalítið alist upp við sára 

fátækt í Anhui og tækifærið til þess að vinna á Íslandi og leggja fyrir verið vænlegur kostur í 

hennar augum. 

Næstflestir þátttakendur rannsóknarinnar komu frá Beijing og Guangxi, eða þrír frá 

hvoru fylki. Í tilfelli þeirra sem koma frá Beijing er um ótengda einstaklinga að ræða en aftur 

á móti eru þeir sem koma frá Guangxi í sömu fjölskyldu. Frá Shanghai, Jiangxi og Jiangsu 

voru tveir einstaklingar frá hverju fylki. Í flokkinum „annað“ á mynd 6 hér að ofan eru þau 

fylki sem aðeins einn þátttakandi á uppruna að rekja til en það eru; Zhejiang, Tianjin, Hunan, 

Fujian, Shanxi og Liaoning. Eins og sjá má er dreifing kínverskra innflytjenda eftir uppruna í 

Kína nokkuð fjölbreytt. Ekki er hægt að sjá áberandi meirihluta frá fylkjum Fujian og 

Zhejiang eins og áður var lýst í umfjöllun um kínverska innflytjendur í Evrópu. Einn 

viðmælenda sem þekkir vel til samfélags kínverskra innflytjenda hérlendis sagðist aðeins vita 

af einni eða tveim fjölskyldum frá Fujian. 
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4.2 Fjölskylduhagir 

 

Í Kína er almennt gert ráð fyrir því að pör gangi í hjónaband þótt lagabreytingar 1950 hafi 

bannað hinn gamla sið nauðungarhjónabanda (Higgins 2002). Þegar litið er á hjúskaparstöðu 

þátttakenda er ljóst að flestir voru í hjónabandi eða sambúð. Helmingur þátttakenda voru giftir, 

sex karlar og sex konur en í sambúð voru alls fjórir karlar og þrjár konur. Tvær konur sem 

höfðu átt íslenska eiginmenn eru nú fráskildar. Þeir sem voru einhleypir voru þrír karlar og 

ein kona. 

Einnig var spurt hvort maki væri íslenskur, kínverskur eða frá öðru landi. Maki átti þá 

við hvort sem parið er gift eða í sambúð. Í hópnum voru tveir karlmenn með íslenskan maka 

og jafnframt þrjár konur. Af þessum fimm pörum höfðu fjögur pör kynnst á Íslandi eða í Kína 

en hugsanlegt er að eitt par hafi kynnst í gegnum netið eða einhvers konar hjónabandsmiðlun. 

Ein af þátttakendum sem gifst hafði íslenskum manni sagði frá viðhorfum fjölskyldu 

sinnar þegar hún var spurð hvort það hefði valdið miklum áhyggjum eða mætt andstöðu: 

My parents you know, of course my father was dead almost fifty years ago, only my 

mother but because I’m always a strong girl, always decide myself so I never listen to 

them so, of course they have worry but I never tell about my problems for them, for 

my family. When they are asking me I just say: Okay, everything is good. They are 

happy I’m talking with them so that’s it. So they don’t know about the problems and 

if they know they can not help any things here, just lets them be worried so I don’t 

want to. Of course I have some problems.
9
 

Önnur kona í sömu stöðu hafði allt aðra sögu að segja: 

My parents are quite open. And because my cousins they married also foreigners 

from Belgia and Finland so, they are used to this… it’s not new. They didn’t worry, 

they know that maybe from I was young I just wanted to move to somewhere else.
10 

                                                           
9
Þýðing: „Foreldrar mínir sko, faðir minn lést auðvitað fyrir næstum fimmtíu árum síðan, svo það var aðeins 

móðir mín eftir en þar sem ég hef alltaf verið sterk og sjálfstæð stúlka hef ég aldrei hlustað á þau. Auðvitað var 

fjölskyldan mín áhyggjufull en ég segi þeim aldrei frá vandamálum mínum. Þegar þau spyrja mig segji ég bara: 

„Ókei, allt er í góðu lagi.“ Þau eru glöð að heyra í mér og það nægir. Svo þau vita ekki af vandamálunum og ef 

þau vissu af þeim gætu þau ekkert hjálpað neitt hér, það myndi bara valda þeim áhyggjum og það vil ég ekki. 

Auðvitað hef ég einhver vandamál.“   
10

 Þýðing: „Foreldrar mínir eru frekar opin og þar sem frænkur mínar giftust líka útlendingum frá Belgíu og 

Finnlandi voru þau vön þessu.. þetta er ekki nýtt fyrir þeim. Þau höfðu ekki áhyggjur og hafa vitað að líklega 

síðan ég var lítil langaði mig alltaf að flytja eitthvert annað.“ 
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Nánar var spurt um fjölskylduhagi meðal annars hvort maki þátttakanda væri búsettur 

hérlendis og hvort aðrir fjölskyldumeðlimir væru það líka. Af þeim 19 sem áttu maka voru 

þeir í 17 tilfellum einnig búsettir hérlendis. Varðandi aðra fjölskyldumeðlimi voru alls 9 

þátttakendur sem áttu aðra ættingja en börnin sín á Íslandi. Ein kona svaraði því til að hún ætti 

tengdafjölskyldu sína hér sem væri líka kínversk en ekki eigin ættingja. Af 24 þátttakendum 

voru 11 sem áttu börn og þar að auki tvær ófrískar konur sem gengu með sín fyrstu börn. Í 

flestum tilvikum voru börnin einnig búsett á Íslandi hjá þátttakendum. Í fjórum tilvikum var 

því þó öðruvísi háttað en þá voru börnin ýmist fullorðin og flutt að heiman, búsett í Kína eða 

um skilnað að ræða. 

Einn viðmælandi er starfaði sem kennari hérlendis ræddi um togstreitu sem getur 

myndast í uppeldi barna við að búa á Íslandi og vilja foreldra til að halda í tengslin við Kína:  

There are many Chinese who come here to ask me this question: „How they can 

educate their children not only Icelandic cultures but also Chinese cultures, especially 

Chinese language.“ Many many Chinese, Icelandic-Chinese, came to my office to ask 

me this question. They want their child to have a good life, happy life but not forget 

Chinese elements.
11

 

 Nokkrir viðmælenda töluðu um að það væri margt gott við það að ala upp börn á 

Íslandi. Það væri hrein og falleg náttúra fyrir börnin að njóta og að álag í námi væri minna en 

í Kína. Það væru hins vegar ákveðnar áskoranir fyrir hendi eins og í sambandi við að kenna 

barninu um kínverska menningu, þá sérstaklega ritmál kínverskunnar. Einnig komu fram 

áhyggjur um að barnið gæti verið skilið útundan vegna öðruvísi útlits. 

4.3 Menntun og atvinna 

 

Í fornri heimspeki Konfúsíuar er lögð rík áhersla á gildi menntunar. Enn í dag endurspeglast 

það í almennu viðhorfi Kínverja til menntunar sem er í hávegum höfð og væntingar til 

frammistöðu barna í námi yfirleitt miklar (Ho1994).  

Menntunarstig skólakerfisins í Kína skiptast í grunnskóla sem hefst við 6-7 ára aldur 

til 12-13 ára aldurs og miðskóla sem er tvískiptur í neðri og efri deild, yfirleitt þrjú ár hvor. 

Því næst er hægt að velja um tveggja til þriggja ára nám í tækniskóla (大专) eða háskólanám 

                                                           
11

 Þýðing: „Það eru margir Kínverjar sem koma til mín með þessa spurningu: Hvernig getum við menntað börnin 

okkar ekki aðeins um íslenska menningu heldur kínverska líka, sérstaklega kínverska tungumálið. Mjög margir 

Kínverjar búsettir hér koma á skrifstofuna mína til þess að spyrja að þessu. Þeir vilja að börnin þeirra eigi gott líf, 

hamingjuríkt líf en gleymi ekki kínverskum grundvelli sínum.“  
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sem skiptist í fjögurra ára grunnám, tveggja til þriggja ára mastersnám og þriggja til sex ára 

doktorsnám. Almenn skólaskylda í Kína er 9 ár og miðast við neðri deild miðskóla.  

Þrír fjórðu þátttakenda, eða 18 af 24, höfðu lokið grunnnámi á háskólastigi eða meira. 

Við athugun á menntunarstigi út frá aldri var þátttakendum skipt í tvennt. Yngri hópurinn 

tekur til þeirra sem eru fæddir 1976 og síðar og eldri hópurinn þeirra sem fæddir eru fyrir 

1976. Sé litið nánar á þessa skiptingu eru 78,6% af yngri einstaklingunum eða 11 af þeim 14 

sem fæddir eru 1976 og síðar með B.A. eða B.S. gráðu, þar af tveir sem einnig hafa lokið 

meistaragráðum. Hjá eldri einstaklingunum er hlutfallið aðeins lægra en þar eru 70% eða 7 af 

þeim 10 sem fæddir eru fyrir 1976 með B.A. eða B.S. gráðu, þar af einn með meistaragráðu 

og einn með doktorsgráðu. Einn þátttakandi hafði aðeins lokið við skólaskyldu fram að efri 

deild miðskólans. Þrír af þátttakendum höfðu lokið miðskóla og tveir höfðu lokið námi í 

tækniskóla. Yfirlit á menntun þátttakenda má sjá á mynd 7 hér að neðan. Ég minni á að þetta 

úrtak endurspeglar ekki endilega almenna stöðu kínverskra innflytjenda þar sem það er hvorki 

valið af tilviljun né nægilega stórt til að draga megi af því of sterkar ályktanir. 

Mynd 7. Hér má sjá hæsta menntunarstig viðmælenda í rannsókninni. Alls höfðu 75% að minnsta kosti lokið 

grunnnámi á háskólastigi. Aðeins einn hafði einungis lokið skólaskyldu í Kína frá neðri deild miðskóla. 

Einnig var spurt um nám einstaklinga í árum talið. Margir voru enn í námi á næsta 

námsstigi og sumir höfðu t.d. lokið B.A. eða B.S. gráðu í Kína en ákveðið að taka annað 

B.A./B.S. nám á Íslandi, svo sem B.A. gráðu í Íslensku sem annað mál sem kennd er við 

Háskóla Íslands. Að meðaltali voru það um 16,3 ár sem þau höfðu varið til náms, allt frá 9 

árum og upp í 21 ár. 
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Mikill meirihluti þátttakenda voru virkir á vinnumarkaði þar sem 20 af 24 voru í starfi. 

Það endurspeglar upplýsingar frá Vinnumálastofnun mjög vel þar sem aðeins átta kínverskir 

ríkisborgarar eru á eftirlaunum hérlendis og eru þeir nær allir fimmtugir eða eldri. 

Þátttakendur voru spurðir um núverandi starf sitt og reyndust störfin afar fjölbreytileg allt frá 

láglaunastörfum við þrif og upp í það að stunda vísindalegar rannsóknir eða reka eigið 

fyrirtæki. Hér eru talin upp þau störf sem þátttakendur nefndu; vinna við ræstingar og önnur 

þrif, fiskverkun, þýðingar, vísindarannsóknir, þjónusta fyrirtækis í gegnum síma, nudd og 

nálastungur, kennsla, glasamaður á bar, hótelþerna, bakari, þjónn, kokkur, íþróttaþjálfari og 

rekstur fyrirtækis. Nokkrir vinna tvö störf og sumir vinna meðfram námi á háskólastigi. Þeir 

fjórir sem ekki er í vinnu eru námsmenn á háskólastigi. 

Mynd 8. Gróf flokkun á störfum þátttakenda sýnir að algengast er að starfa við þrif en það gerir um fjórðungur, 

rúmlega einn fimmti eru sjálfstætt starfandi, 12,5% starfa við matseld og um 8% við kennslu.  

Sex einstaklingar starfa við ræstingar eða önnur þrif. Fimm einstaklingar eru sjálfstætt 

starfandi, einn við þýðingar og svo fjórir eigendur fyrirtækja á sviðum veitingareksturs, 

ferðamennsku og kínverskrar heilsumeðferðar. Þrír einstaklingar starfa við matseld ýmist á 

sjúkrahúsi eða á veitingastöðum. Tveir starfa sem kennarar og tveir við þjónustu fyrirtækis í 

gegnum síma fyrir viðskiptavini í Kína. Einn einstaklingur starfar sem íþróttaþjálfari, einn í 

fiskverkun, einn sem bakari, einn sem þjónn á veitingahúsi og einn við vísindarannsóknir. 

Einnig var forvitnast um vinnuumhverfi þeirra, þ.e.a.s. hvort þau störfuðu með öðrum 

innflytjendum eða Íslendingum. Þegar þau voru spurð hverjum þau ynnu mest með, 

Íslendingum, Kínverjum eða öðrum innflytjendum, voru tíu sem sögðust mest vinna með 
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Íslendingum, sex sögðust vinna í blönduðum hópi og fjórir sögðust vinna mest með öðrum 

innflytjendum. Enginn sagðist vinna mest með öðrum Kínverjum. Þau voru jafnframt spurð 

hverrar þjóðar yfirmaður þeirra væri og þá voru þrettán manns eða rúmur helmingur sem 

sögðust vera með íslenskan yfirmann, tveir með kínverskan yfirmann og einn með yfirmann 

af öðru þjóðerni. 

Eins og þegar hefur komið fram voru þrír fjórðu hlutar þátttakenda með háskólagráðu. 

Ef litið er til tengsla á milli náms einstaklinganna og starfa þeirra á Íslandi má sjá að þau 

haldast lítt í hendur. Af þeim tuttugu sem eru með vinnu voru aðeins sex sem sögðust nota 

menntun sína í núverandi starfi. Hinir fjórtán sögðust ekki nota menntun sína í núverandi 

starfi eða 70% hinna vinnandi einstaklinga. Af þessum fjórtán einstaklingum voru átta með 

B.A. eða B.S. gráðu og einn með meistaragráðu. Þannig hafa um 64% þeirra sem ekki nota 

menntun sína í starfi að minnsta kosti lokið grunnnámi á háskólastigi. 

Einn af þeim fáu Kínverjum sem er í vinnu tengdri námi sínu svaraði spurningunni um 

hvort það væri erfitt fyrir Kínverja að fá vinnu á Íslandi á þessa leið: 

No, if you don’t mind the job, you know, for cleaning or just some service for 

restaurant or the fish factories, that’s quite easy. And of course people like to find 

office job and the work is same as they learned, that is very difficult.
12 

Brot úr öðru viðtali við ungan vel menntaðan mann lýsir erfiðleikum sem hann upplifir 

á vinnumarkaði. Hann var spurður hvort honum fyndist hann hafa minni möguleika á vinnu en 

Íslendingar, m.a. útfrá guanxi eða persónulegum samböndum: 

Guanxi er náttúrulega eins og ef þú ert frænka einhverra sem ætla að ráða þig þá 

náttúrulega ræður það miklu um úrslitin. En hins vegar jafnvel þótt það sé ekki 

guanxi, ef að við erum svipað menntaðir og svona með mjög svipaða menntun og 

reynslu og allskonar hluti þá myndi ég segja að fólkið mun taka Íslendinga semsagt 

fram yfir mig í svona ráðningu. Þannig að ég veit, að til þess að ég fái það sama og 

það sem Íslendingar, innfæddir Íslendingar fá, þá þarf ég alltaf að hafa eitthvað meira 

fyrir því. En já já, það er bara svona. 

Í djúpviðtölum var meðal annars spurt hvort Kínverjar sæju mun á neyslumynstri sínu 

og Íslendinga og hvað þeir legðu stóran hluta launa sinna til sparnaðar: 
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 Þýðing: „Nei, ef það er þér ekki á móti skapi, sko að þrífa eða bara einhver þjónusta á veitingastöðum eða 

frystihúsin þá er það frekar auðvelt. En auðvitað vill fólk finna skrifstofustarf sem hæfir menntun þeirra, það er 

mjög erfitt.“ 



 
 

24 

[Icelanders] not only spend but also [borrow] more. You know the truth has proved 

that your consumption habit is not very good. So the reason of financial crisis are 

partly caused by this. According to me, 40% of my income will be saved. I will spend 

60% of my incomes without any hesitation. But if more, maybe hesitate. If I have no 

money, no any deposit I will be nervous, you know, upset.
13

 

4.4 Búseta á Íslandi, tungumálakunnátta og félagsleg tengsl 

Mynd 9. Lengd búsetu á Íslandi í nokkrum þrepum eftir árafjölda. Helmingur þátttakenda höfðu búið hérlendis 

skemur en fimm ár og alls höfðu um 21% búið hérlendis í innan við eitt ár. 

Þátttakendur voru spurðir um lengd búsetu sinnar á Íslandi og spannaði það allt frá tæpu hálfu 

ári og upp í 25 ár. Helmingur þátttakenda höfðu búið hérlendis skemur en fimm ár, þar af 

fimm manns í minna en tvö ár og jafnmargir í minna en ár. Níu manns höfðu búið á Íslandi í 

meira en sjö ár, þar af sjö manns lengur en í tíu ár. Einnig voru þátttakendur beðnir um að 

nefna helstu ástæður þess að þeir fluttu til Íslands og máttu þær vera fleiri en ein.  

Átta sögðust hafa flust til landsins vegna vinnu. Sjö þeirra höfðu atvinnutækifæri á 

Íslandi áður en þeir yfirgáfu Kína en í einu tilviki var maður sem líkaði við Ísland eftir að hafa 

ferðast hingað. Hann keypti sér fyrirtæki í landinu, flutti hingað og sér um rekstur þess. Sex 

sögðu ævintýraþrá hafa verið áhrifavald þar sem þeim fannst Ísland hljóma sem spennandi 

kostur. Fimm sögðust hafa flutt hingað vegna náms, en þrjú þeirra höfðu tengiliði í landinu 
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 Þýðing: „Íslendingar eyða ekki bara meira heldur taka meira af lánum. Sannleikurinn hefur leitt það í ljós að 

þessar neysluvenjur eru ekki mjög góðar. Svo ástæðu efnahagskreppunnar má að hluta skýra með því. 

Samkvæmt mér fer 40% af tekjum mínum í sparnað. Ég eyði 60% af tekjum mínum án þess að hika. En ef það er 

meira, þá kannski hika ég. Ef ég á engan varasjóð verð ég stressaður, skilurðu, órólegur.“ 
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fyrir, svo sem unnusta eða skyldfólk. Fjögur sögðust hafa flutt hingað vegna fjölskyldu. Það 

var þá ýmist að einstaklingurinn átti einn fjölskyldumeðlim fyrir á Íslandi, t.d. móður, bróður 

og dóttur eða að hann fluttist hingað með foreldrum sínum barn að aldri. Þrír sögðust hafa 

flutt til landsins vegna maka og voru það allt konur. Tveir sögðust hafa flutt hingað í leit að 

betri lífskjörum. Það voru annars vegar miðaldra kona frá Anhui sem hafði í hyggju að snúa 

heim til Kína þegar hún væri búin að safna nóg af peningum og hins vegar ungur maður sem 

langaði ekki að búa í Kína heldur einmitt á Íslandi. Þrír þátttakendur gáfu aðrar ástæður fyrir 

flutningum sínum til landsins og voru þær meðal annars vegna menntunar eigin barns, 

íslenskrar náttúru og einum þeirra langaði að leggja rækt við sjálfan sig og fannst Ísland 

kjörinn staður til þess. Ung kona, ein af viðmælendum djúpviðtalanna, lýsti kostum og göllum 

Íslands á þennan veg: 

I think the best thing about living in Iceland is that everything is so clean, the air and 

the water, all are the best quality in the world. And it’s so quiet, you can find only 

you and the nature but not, you know, with so many people around you. Maybe a 

little bit difficult is that the price of living is quite high. And nothing else is difficult 

for me.
14 

Þegar þau voru spurð hvort þau hygðust búa áfram á Íslandi næstu fimm til tíu árin 

voru þrettán einstaklingar, rúmur helmingur, sem svöruðu því játandi. Fjórir, um 16,7%, 

svöruðu neitandi og sjö einstaklingum fannst þau ekki geta svarað spurningunni. 

Einnig voru allir þátttakendur rannsóknarinnar spurðir um tegund dvalarleyfis þeirra. 

Helmingur þáttakenda, 12 af 24, voru með tímabundið dvalarleyfi en það er að hámarki til 

eins árs. Það má endurnýja ef umsækjandi uppfyllir kröfur fyrir því. Fimm manns, tæp 21%, 

voru með ótímabundið búsetuleyfi sem oft er kallað „græna kortið“. Samkvæmt upplýsingum 

Útlendingastofnunar gildir að til þess að eiga rétt á að sækja um búsetuleyfi þarf umsækjandi 

að hafa dvalið á Íslandi samfellt síðustu fjögur ár samkvæmt dvalarleyfi sem getur verið 

grundvöllur búsetuleyfis og skilyrði þess leyfis eru enn uppfyllt. Einnig þarf hann að hafa sótt 

námskeið í íslensku fyrir útlendinga og ekki mega liggja fyrir ástæður sem geta valdið 

brottvísun. Framfærsla hans þarf að hafa verið trygg undangengin fjögur ár og umsækjandi 

má ekki eiga ólokið mál í refsivörslukerfinu þar sem hann er grunaður eða sakaður um 

refsiverð atferli. Að lokum voru sjö manns með íslenskan ríkisborgararétt eða rúm 29%. 
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 Þýðing: „Mér finnst það besta við að búa á Íslandi vera hvað allt er hreint, loftið og vatnið eru á 

heimsmælikvarða. Og það er svo mikil kyrrð, maður getur fundið sjálfan sig einan í náttúrunni en ekki, þú veist, 

innan um fjölda manns. Kannski er svolítið erfitt hvað almenn útgjöld eru há, en ekkert annað er erfitt fyrir mig.“ 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir kynnu einhver önnur tungumál en kínversku. Alls 

voru 23 sem svöruðu því játandi og aðeins einn sem neitaði því. Þegar spurt var hvaða mál 

þeir kynnu sögðu 23 að þeir töluðu ensku, fimm að þeir töluðu íslensku, tíu að þeir kynnu smá 

íslensku, fimm kunnu mismikið fyrir sér í japönsku, einn kunni smá rússnesku og annar smá 

þýsku. Þau sem sögðust kunna íslensku, og ég tel þrjú þeirra kunna afar góða íslensku, eiga 

það sameiginlegt að hafa búið á Íslandi í sex ár eða meira. Reyndar virðist það ekki vera 

aðalatriðið í íslenskugetu þeirra heldur hvort þau komu ung til landsins eða hvort þau lögðu 

mikið á sig til að læra málið. Íslenska og kínverska eru gríðarlega ólík tungumál þar sem 

íslenska málið er ríkt af beygingum á bæði sagnorðum og líka á nafnorðum og lýsingarorðum. 

Í kínversku hins vegar finnast engar beygingar, hvorki á sagnorðum né á nafnorðum og 

lýsingarorðum. Íslenska er líka með ákveðinn greini og kyn á orðum en slíkt finnst ekki í 

kínversku. Það er því mikil áskorun fyrir fullorðinn kínverskan einstakling að læra íslensku 

þar sem orðin breytast í sífellu. 

Spurt var út í hvaða tungumál væri talað á heimilinu, annars vegar á milli fullorðinna 

og hins vegar á milli foreldra og barna. Þar sem tveir búa einir er hér miðað við svör 22 

þátttakenda. Alls sögðu átján einstaklingar að kínverska væri notuð á milli fullorðinna 

heimavið. Fjórir sögðu að íslenska væri notuð og fjórir að enska væri notuð. Af þeim ellefu 

sem áttu börn sögðu allir að kínverska væri notuð á heimilinu á milli barns og foreldris. Þeir 

sem svöruðu að íslenska væri einnig notuð komu úr fjölskyldum þar sem annað foreldrið er 

íslenskt. Jafnframt sögðu fjórir að stundum væri líka töluð enska við barnið. 

Nánar var spurt út í íslenskukunnáttu og voru þátttakendur beðnir um að segja til um 

hversu vel þau skildu eða töluðu málið og hvort þau hefðu setið íslenskunámskeið. Alls höfðu 

nítján manns setið íslenskunámskeið en fimm ekki. Aðeins þremur einstaklingum fannst þeir 

kunna íslensku mjög vel. Það er ef til vill athyglisvert að tveir þeirra höfðu aldrei setið 

íslenskunámskeið. Annar þeirra fluttist til Íslands með fjölskyldu sinni snemma á 

unglingsárum og hinn fluttist hingað rúmlega tvítugur en bjó hjá íslenskri fjölskyldu fyrstu 

árin. Þriðji einstaklingurinn hefur búið á landinu í 20 ár, lagt sig eftir því að læra íslensku og 

átt íslenskan maka. Hins vegar eru langflestir sem hafa setið íslenskunámskeið en kunna bara 

örlítið fyrir sér í íslensku. Fjórir sögðust kunna íslensku vel en fimmtán manns sögðu að þau 

væru einungis með grunnþekkingu. Aðeins tveir sögðust ekki kunna neina íslensku. 

Einn þeirra er sagðist kunna málið vel taldi það hafa mikil áhrif á samskipti við 

Íslendinga, þ.e.a.s. möguleikanum á því að kynnast þeim vel: 
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Spyrill: Finnurðu að Íslendingum líki betur við þig þegar þeir heyra að þú talar 

íslensku? 

Viðmælandi: Já sjálfsagt, það dregur strax svona úr fjarlægð. 

Spyrill: Já, þannig að það er léttara að kynnast fólki þegar þú kannt íslensku? 

Viðmælandi: Já það er algert „must“. Annars mun það ekki gerast sko.  

Því næst voru þátttakendur spurðir að því hvernig væri að kynnast Íslendingum og 

beðnir að svara því hvort það væri mjög auðvelt, auðvelt, hvorki auðvelt né erfitt, frekar erfitt 

eða erfitt. Níu manns fannst það vera mjög auðvelt og öðrum níu fannst það auðvelt. Sex 

einstaklingum fannst það vera hvorki auðvelt né erfitt. Einn einstaklingur kom með aðeins 

flóknara svar þar sem hann sagði að það færi eftir aldri og menntun fólksins og að það ætti við 

hvarvetna í heiminum. Hann sagði að það væri mjög auðvelt að kynnast ungu fólki, auðvelt að 

kynnast vel menntuðu fólki en frekar erfitt að kynnast eldra fólki. Nokkrir af þeim sem fannst 

létt að kynnast Íslendingum sögðu að þeir væru „hen reqing“ sem þýðir einfaldlega mjög 

hlýlegir í viðmóti. Taka skal þó tillit til þess að spyrjandi er Íslendingur og því möguleiki á 

því að vilji til að gefa jákvætt svar hafi áhrif á einlægni viðmælenda. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu upplifað andúð eða fordóma frá 

Íslendingum í sinn garð. Meirihluti einstaklinga sagðist ekki hafa upplifað andúð eða fordóma 

eða 19 af 24 sem gerir 79% þátttakenda. Einn sagðist ekki hafa upplifað fordóma sjálfur en 

fannst hann hafa skynjað að Íslendingum væri ekki vel við útlendinga yfir höfuð. Annar 

svaraði spurningu um hvort hann hefði upplifað fordóma á þessa leið: 

No. Maybe because I like staying at home (hlær). But you know, I heard that some 

students from Beijing Foreign Language University they encountered discrimination. 

Spyrill: Do you know what happened?  

There was somebody shouting to him. Even at his own dormitory. Somebody outside 

the window shouting to him. And one, when he walked on the road somebody stretched 

his head from the car and shouted at him. Of course he didn’t know what they said. He 

doesn’t know, but he can guess. But I never encountered that phenomenon. No. I feel, I 

think Icelandic people are very friendly.
15 
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 Þýðing: „Nei. Ef til vill af því að mér líkar að vera bara heima (hlær). En hins vegar frétti ég af því að nokkrir 

af nemendunum frá Alþjóðaháskólanum í Beijing hefðu upplifað fordóma. Spyrill: Veistu hvað gerðist? Það var 

einhver sem öskraði til hans. Meira að segja á heimavist nemandans. Einhver öskraði á hann fyrir utan gluggann. 

Og annar var á gangi úti á götu þegar einhver teygði höfuðið út um bílglugga og öskraði til hans. Auðvitað vissi 

hann ekki hvað var sagt. Hann veit það ekki en hann getur ímyndað sér það. En ég hef aldrei mætt þessu 

fyrirbrigði. Nei. Mér finnst Íslendingar vera mjög vingjarnlegt fólk.“ 
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Að lokum voru þátttakendur spurðir annars vegar hvort þeir ættu íslenska vini eða 

kunningja og hins vegar hvort þeir ættu vini á Íslandi frá öðrum löndum en Íslandi og Kína. 

Skemmst er frá því að segja að allir svöruðu báðum spurningunum játandi nema einn sem 

sagðist ekki eiga útlenska vini á Íslandi og annar sem sagðist ekki eiga neina íslenska vini. 

Einn af viðmælendum í djúpviðtali var inntur eftir því hvort erfitt væri fyrir Kínverja 

að aðlagast Íslandi. Svarið sýndi að menningarárekstrar geta orðið á milli ólíkra venja: 

Mm.. not very difficult I think. But sometimes because you know, Icelandic have a 

lot of things we don’t understand, like some of the law or something, we don’t 

understand and sometimes maybe we will cross them, but we don’t know. And 

Icelandic people will think: ‘NO, this is not good.’ And I think: ‘Why is not good?’ 

So sometimes, if we don’t understand this, it’s difficult.  

        Like before my friend they have a child, a girl and the girl is not very kind, 

because you know, the child is now 14 years old. When people get 14 years old they 

have a little bit skipta here (bendir á höfuðið), they think: ‘I’m grown up, no I’m not  

a child. I’m not a baby!’ Yeah, and her mother say something: ‘You haven’t done 

something or you must do something!’ And she say: ‘NO!’ And she just disobey, so 

her mother is very very angry with her and just slá. And the baby, some people go to 

the home and take the baby and say: ‘You don’t have to passa the baby, we take it.’ 

And the mother is very very very worried about it. Because in China you know if the 

parents slá the babies, it doesn’t matter. We think about; this is love. But here it’s not. 

Here you say: ‘You can’t do it. You have to say but you can’t slá.‘ Yeah, so this is 

different. Different meaning with it.
16

 

5. Niðurstöður 

Kínverskir fólksflutningar út fyrir landsteina Kína eiga sér margra alda langa sögu sem að 

mestu má rekja til á mikilla hremminga heima fyrir. Stríðsátök og hungursneyðir hvöttu fólk 

til að leita nýrra tækifæra erlendis. Flestir hafa haldið til annarra landa innan Asíu þar sem um 
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 Þýðing: „Mm.. ekki mjög erfitt held ég. En stundum þar sem Íslendingar hafa marga hluti sem við skiljum ekki, 

eins og sum lögin eða eitthvað. Við skiljum þau ekki alltaf og stundum gerist það að við brjótum einhverjar 

reglur en við vitum það ekki. Íslenskt fólk hugsar með sér: „NEI, þetta er ekki í lagi.“ Og við hugsum: „Af 

hverju er þetta ekki í lagi?“ Svo stundum, ef að við skiljum ekki, þá er það erfitt. 

Eins og í tilviki vina minna, þau eiga barn, stelpu og hún er ekki mjög góð af því sko, barnið er orðið 14 ára. 

Þegar maður verður 14 ára verða smá umskipti hér (bendir á höfuðið), maður hugsar: „Ég er fullorðinn, nei ég er 

sko ekki neitt barn!“ Já og móðir hennar sagði: „Þú ert ekki búin að þessu eða þú þarft að gera þetta!“ Og hún 

svaraði: „NEI!“ og óhlýðnaðist bara, svo móðir hennar reiddist mjög mikið og sló hana. Og síðan kom eitthvað 

fólk heim til þeirra og tóku barnið og sögðu: „Þú þarft ekki lengur að passa barnið, við tökum það.“ Og móðirin 

var afskaplega áhyggjufull yfir þessu. Af því að í Kína veistu, ef að foreldrarnir slá börnin, skiptir það ekki máli. 

Við hugsum; þetta er kærleikur. En hér er það ekki þannig. Hér segið þið: „Þetta má ekki, þú verður að skamma 

með orðum en ekki slá.“ Já, svo þetta er öðruvísi. Öðruvísi merking fólgin í þessu.“ 
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90% kínverskra innflytjenda og afkomendur þeirra hafa fest rætur. Kínverskir innflytjendur 

freistuðu einnig gæfunnar í löndum utan Asíu þegar mikil eftirspurn varð eftir ódýru vinnuafli 

hjá nýlenduþjóðum í kjölfar afnáms þrælahalds um miðja 19.öld. Þrátt fyrir að þeir hafi þá 

tekið að streyma til landa Norður- og Suður Ameríku, Eyjaálfu og Evrópu var það ekki fyrr en 

tiltölulega nýlega að þeir tóku að setjast að hérlendis. Raunar virðist það sama eiga við um hin 

Norðurlöndin þar sem kínverskir innflytjendur eru ekki mjög áberandi í samanburði við t.d. 

Bretland, Frakkland, Ungverjaland og Ítalíu þar sem fjöldi kínverskra innflytjenda jókst mikið 

á tíunda áratugnum, sérstaklega frá Zhejiang og Fujian fylkjum Suður Kína. Þó má sjá meiri 

aukningu á Norðurlöndunum en hérlendis. 

Markmið rannsóknarinnar er framkvæmd var fyrir þetta lokaverkefni var að skoða 

þróun á búsetu kínverskra innflytjenda hérlendis og fá innsýn í samfélag þeirra þar sem engar 

fyrirliggjandi rannsóknir voru fyrir hendi. Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á 

samsetningu kínversku díasporunnar hérlendis svo sem hvað varðar aldur, menntun, lengd 

búsetu á Íslandi, atvinnuþátttöku, uppruna í Kína og fleira. Allflest viðtöl rannsóknarinnar 

voru í formi spurningalista um upplýsingar almenns eðlis en jafnframt voru tekin nokkur 

djúpviðtöl þar sem viðmælendum var gefið orðið og þeir spurðir um viðhorf til ýmislegs er 

varðar lífið á Íslandi. 

Svo virðist sem Kínverjar hafi ekki tekið að setjast hér að fyrr en seint á níunda 

áratugnum en þá er frátalin stofnun Kínverska sendiráðsins 1972 og hópur Víetnama af 

kínverskum uppruna er komu hingað sem flóttamenn 1979. Aukning þeirra hérlendis var mjög 

hægfara þar til um 2004-2005 þegar mikill fjöldi kínverskra verkamanna tók að streyma til 

landsins og náði hámarki sínu 2007 þegar mörg hundruðir þeirra störfuðu við gerð 

Kárahnjúkavirkjunar. Í kjölfar efnahagskreppu er skall á haustið 2008 minnkaði þörf 

byggingariðnaðarins á erlendu vinnuafli og fækkaði Kínverjum á landinu ört. Þó var nokkuð 

stór hópur Kínverja sem sáu um samsetningu glerhjúpsins á tónleikahúsinu Hörpu er lokið var 

við sumarið 2011. Þær miklu byggingaframkvæmdir voru þó arfleifð áætlana fyrir 

efnahagskreppuna og víst má telja að ekki hefði verið ráðist í verkið nema vegna þess að það 

var þegar langt komið á veg. Enginn þessara farandverkamanna var innflytjandi á Íslandi í 

orðsins fyllstu merkingu heldur dvöldu þeir hér tímabundið við störf. 

Árið 2011 voru kínverskir innflytjendur hérlendis alls 368 talsins og kynjahlutfall 

nokkuð jafnt ólíkt því þegar fjöldi farandverkamannanna var sem mestur. Hlutfall þeirra er 

höfðu hlotið íslenskan ríkisborgararétt 2011 var um 38% en Kínverjar virðast almennt ekki 
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leggja mikla áherslu á að öðlast íslenskan ríkisborgararétt þar sem Kína leyfir ekki tvöfaldan 

ríkisborgararétt þegna sinna og þeir myndu því glata kínverskum ríkisborgararétti sínum. 

Sé litið á niðurstöður úr viðtölum má gera sér hugmynd um samsetningu samfélags 

Kínverja hérlendis þótt taka verði tillit til þess að úrtak rannsóknarinnar var hvorki 

tilviljunarúrtak né mjög stórt. Því þarf að fara varlega í staðhæfingar en þó gefur rannsóknin 

góðar vísbendingar um stöðu kínverskra innflytjenda hérlendis. 

Almennt virðast kínverskir innflytjendur hérlendis nokkuð ungir en um helmingur 

þátttakenda var fólk á aldrinum 21-30 ára sé miðað við tíma viðtalanna í árslok 2011. Það má 

líklega rekja til þess hve tiltölulega nýlega Kínverjar tóku að flytjast til landsins en yfirleitt 

eru þeir sem ákveða að freista gæfunnar í nýju landi ungt fólk í leit að atvinnutækifærum. 

Hvað varðar uppruna þátttakendanna í Kína komu þeir víða að en alls voru 12 fylki nefnd sem 

heimafylki í Kína. Flestir voru frá Anhui, Beijing og Guangxi en að því er virðist almennt 

mjög fáir frá Fujian og Zhejiang. Stangast það nokkuð á við þá þróun er orðið hefur annars 

staðar í Evrópu þar sem flestir kínverskra innflytjenda er flytjast þangað eru frá Fujian og 

Zhejiang fylkjum. 

Þegar litið á fjölskylduhagi þátttakenda kom í ljós að helmingur þeirra voru giftir og 

margir áttu börn á Íslandi. Því getur fylgt ákveðin togstreita þar sem foreldrarnir finna fyrir 

löngun til þess að rækta þekkingu barna sinna á kínversku máli og menningu en það getur 

reynst erfitt svo fjarri heimalandinu. Yfirleitt virðist Kínverjum þó líka vel að ala hér upp börn 

þar sem landið er hreint og fagurt og minna álag er á börn í námi. Nám er ein vinsælasta leið 

Kínverja til þess að flytjast erlendis og þar sem mikil áhersla er lögð á menntun í kínverskri 

menningu kemur ef til vill ekki á óvart að meirihluti þátttakenda voru vel menntaðir og margir 

þeirra í námi hérlendis. Um þrír fjórðu hlutar höfðu að minnsta kosti lokið grunnnámi á 

háskólastigi en fæstir þeirra njóta góðs af því hérlendis. Tengsl á milli námsgráðu og atvinnu 

virðast mjög takmörkuð. Ef til vill má skýra það að hluta með tungumálaerfiðleikum en 

jafnvel vel menntaður ungur maður er talar nánast lýtalausa íslensku lýsir í einu viðtalanna 

erfiðleikum í atvinnuleit hérlendis.  Tæpur þriðjungur sögðust nýta menntun sína í núverandi 

starfi. 

Kínverskir innflytjendur virðast almennt mjög virkir á vinnumarkaði og mjög fáir 

Kínverjar skráðir atvinnulausir í landinu sem stendur. Þegar litið var á störf þeirra er tóku þátt 

í rannsókninni kom í ljós að flestir, eða um fjórðungur, starfa við ræstingar og önnur þrif. Þó 

var mikil fjölbreytni í störfum er nefnd voru, allt frá láglaunastörfum við ræstingar, fiskverkun 
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og matseld upp í rekstur eigin fyrirtækja á sviðum veitingageirans, ferðamennsku og 

kínverskrar heilsumeðferðar. Þegar þeir voru inntir eftir því hvort þeir sæju einhvern mun á 

neyslumynstri sínu og Íslendinga voru flestir sammála um að Íslendingar væru gjarnari á að 

eyða tekjum sínum. Þó sögðu margir viðhorf þeirra sjálfra til sparnaðar endurspegla 

takmarkað félagslegt öryggi í heimalandinu og að skiljanlegt væri að Íslendingar gætu 

óhræddir eytt tekjum sínum þar sem að þeir þyrftu ekki að hafa miklar áhyggjur af afkomu 

sinni á efri árum. Margir sögðust leggja þó nokkurn hluta tekna sinna í sparnað og nefndu 

sumir 40% sem viðmið. 

Sé litið á búsetu þátttakenda á Íslandi má sjá að helmingur þeirra höfðu búið hérlendis 

skemur en fimm ár og fimmtungur hafði búið hérlendis í innan við ár. Líklegt verður að teljast 

að meirihluti þeirra kínversku innflytjenda er búa hérlendis hafi ekki dvalist hér í mörg ár þótt 

nokkuð stór hluti viðmælenda hafi gert það. Úrtakið markast án efa af því að ábendingar til 

þátttöku í rannsóknina eru líklegar til að leiða að einstaklingum er hafa búið hér lengi og 

tengst hafa Samtökum Kínverja á Íslandi. Ýmsar ástæður voru nefndar fyrir flutningum til 

Íslands en þær helstu voru atvinnutækifæri, ævintýraþrá, nám og tengsl við fjölskyldumeðlimi 

er þegar höfðu sest að í landinu. Flestir, eða rúmur helmingur þátttakenda, höfðu í hyggju að 

búa hér áfram næstu fimm til tíu árin, sumum fannst erfitt að spá fyrir um það en aðrir stefndu 

að því að snúa aftur til Kína. 

Íslenskt mál virðist vera kínverskum innflytjendum nokkuð erfið áskorun. Af þeim 24 

sem tóku þátt í rannsókninni voru aðeins fimm sem sögðust tala íslensku og þar af aðeins þrír 

sem náð höfðu mjög góðu valdi á málinu. Flest höfðu þau þó setið íslenskunámskeið en það 

sem mestu virtist ráða um íslenskukunnáttu þeirra var hvort þau komu ung til landsins og 

hvort þau höfðu lagt mikið á sig til þess að læra málið. 

Mikill meirihluti viðmælenda sögðust ekki hafa upplifað andúð eða fordóma frá 

Íslendingum í sinn garð. Þeir sem flust höfðu hingað á níunda áratugnum höfðu þó upplifað 

að starað væri á þá en á þeim tíma var almennt mjög lítið af innflytjendum á Íslandi. Sumir 

þekktu dæmi um neikvæða framkomu Íslendinga í garð kínverskra innflytjenda jafnvel þótt 

þeir hefðu ekki upplifað það sjálfir. Þeim sem fannst þeir hafa upplifað fordóma höfðu til 

dæmis verslað í fataverslun og vörurnar verið grandskoðaðar til að athuga hvort einhverju 

hefði verið laumað með til þess að stela því eða upplifað dónalegar athugasemdir. Margir 

þátttakenda sögðust eiga íslenska vini eða kunningja og almennt svöruðu flestir því að ekki 

væri mjög erfitt að kynnast Íslendingum. 



 
 

32 

Sé dregin upp heildarmynd af kínverskum innflytjendum hérlendis út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar er sá hópur er búsettur er hérlendis að meirihluta til ungt fólk af báðum 

kynjum, fjölbreyttur hvað viðkemur uppruna í Kína, almennt nokkuð vel menntaður og virkur 

á vinnumarkaði í fjölbreyttum störfum. Búferlaflutningar Kínverja til Íslands eru nokkuð nýir 

af nálinni en búast má við því að á komandi árum verði einver aukning kínverskra 

innflytjenda hérlendis sé miðað við hin Norðurlöndin þótt fjöldaaukning þar, jafnt sem 

hérlendis, sé mun hægari en víða annars staðar í Evrópu. 
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Mynd af kínverskum verkamönnum við störf í Kanada. Sótt 23. apríl 2012 af 

http://beyondvictoriana.com/2010/05/09/beyond-victoriana-25-asians-in-the-americas/ 
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Viðhengi 

Spurningalisti fyrir kínverska innflytjendur 

Nóvember 2011 

Spyrill Þorgerður Anna Björnsdóttir 

Viðmælandi nr.  

Dagsetning  

Staður:  

  

Almennt 

1. Kyn Karl 

Kona 

 

2. Aldur Fæðingarár: 
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3. Heimahérað 

Borg: 

 

                                                          . 

Běijīng Shì 

Tiānjīn Shì 

Héběi Shěng 

Shānxī Shěng (Taiyuan) 

Nèiměnggǔ Zìzhìqū 

Liáoníng Shěng 

Jílín Shěng 

Hēilóngjiāng 

Shànghǎi Shì 

Jiāngsū Shěng 

Zhèjiāng Shěng 

Ānhuī Shěng 

Fújiàn Shěng 

Jiāngxī Shěng 

Shāndōng Shěng 

Hénán Shěng 

Húběi Shěng 

Húnán Shěng 

Guǎngdōng Shěng 

Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū 

Hǎinán Shěng 

Chóngqìng Shì 

Sìchuān Shěng 

Gùizhōu Shěng 

Yúnnán Shěng 

Xīzàng Zìzhìqū 

Shǎnxī Shěng (Xi'an) 

Gānsù Shěng 

Qīnghǎi Shěng 

Níngxià Huízú Zìzhìqū 

Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū 

Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū 

Àomén Tèbié Xíngzhèngqū 

Táiwān 

 

VE/ES 

 

4. Ertu gift/ur eða í sambúð, skilin eða 

ein/n? 

Gift/ur 

Sambúð 

Skilin 

Ekkja/ekkill 

Ein/n 

VE/ES 

 

5. Er maki þinn íslenskur, frá Kína eða 

annað? 

Íslenskur 

Frá Kína 

Frá öðru landi 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taiyuan
http://en.wikipedia.org/wiki/Xi%27an
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VE/ES 

6. Býr maki þinn á Íslandi? Já 

Nei 

VE/ES 

 

7. Áttu aðra ættingja á Íslandi? Já 

Nei 

VE/ES 

 

8. Áttu börn? Já 

Nei 

VE/ES 

 

9. Hvar búa börnin? Þau búa hjá mér 

Þau búa í Kína 

Þau búa á Íslandi en ekki hjá mér 

Þau búa í öðru landi 

 VE/ES 

 

 

Menntun, atvinna, búseta á Íslandi 

10. Hver er hæsta prófgráða sem þú 

hefur? 

Ekki lokið neinu prófi 

Grunnskóli 6-8 ár 

Menntaskóli 

Grunn- starfsmenntun 

Tækniskóli 2-3 ár 

Grunnnám í háskóla BA/BS 

Framhaldsnám í háskóla MA 

Ph.D 

Annað 

VE/ES 

 

11. Hversu langa skólagöngu áttu í 

árum talið? 

Ár:  

12. Hve lengi hefur þú búið á Íslandi? 1-2 ár 

2-3 ár 

3-5 ár 

5-7 ár 

Ef lengur, hversu mörg ár? 

VE/ES 

 

13. Hvers vegna fluttir þú til Íslands? Vegna vinnu 

Í leit að betri lífskjörum 
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Ævintýraþrá 

Vegna maka 

Vegna fjölskyldu 

Annað 

VE/ES 

14. Ætlar þú að búa á Íslandi næstu 5-

10 árin og/eða til framtíðar? 

Já 

Nei 

VE/ES 

 

15. Hvers konar dvalarleyfi hefur þú? Tímabundið dvalarleyfi (búið skemur 

en 4 ár) 

Ótímabundið búsetuleyfi (hefur verið 

meira en 4 ár) 

Íslenskur ríkisborgari, 

hlaut ísl. ríkisfang árið: 

VE/ES 

 

16. Hvert er starf þitt? 

 

                                                               . 

Sjálfsstætt starfandi 

Verkavinna 

Umönnun 

Þrif 

Veitingageiri  

Kennsla  

Íþróttaþjálfun  

Listatengd vinna s.s. tónlist/myndlist 

Annað 

VE/ES 

 

17. Ertu að vinna mest með 

Íslendingum, Kínverjum eða öðrum 

innflytjendum? 

Íslendingum 

Kínverjum 

Öðrum innflytjendum 

Blönduðum hóp 

VE/ES 

 

18. Er yfirmaður þinn íslenskur, 

kínverskur eða frá öðru landi? 

Íslenskur 

Kínverskur 

Frá öðru landi 

VE/ES 

 

19. Notar þú menntun þína í núverandi 

starfi? 

Já 

Nei 

VE/ES 
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Tungumálakunnátta og félagsleg tengsl 

20. Getur þú talað önnur tungumál en 

móðurmál þitt? 

                                   

                                                            , 

 

Já 

Nei 

VE/ES 

 

21. Hvaða tungumál er talað á 

heimilinu? 

a. Milli fullorðinna? 

 

 

b. Milli foreldra og barna? 

 

 

22. Skilur/talar þú íslensku og hefur þú 

farið á íslenskunámskeið? 

Ekkert 

Smávegis 

Vel 

Mjög vel 

Hef setið námskeið 

Hef ekki setið námskeið 

 

23. Hvernig er að kynnast Íslendingum? Mjög auðvelt 

Auðvelt 

Hvorki auðvelt né erfitt 

Frekar erfitt 

Erfitt 

VE/ES 

 

24. Hefur þú fundið fyrir andúð 

Íslendinga í þinn garð? 

Já 

Nei 

VE/ES 

 

25. Áttu persónulega vini eða 

kunningja úr hópi? 

 

Íslendinga 

Já 

Nei 

 

Fólks frá öðrum löndum en Kína? 

Já 

Nei 

 

VE/ES 

 

Annað 

___________________________________________________________________________ 
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