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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í upplifun pólskra kvenna á eigin 

stöðu í íslensku samfélagi í og eftir atvinnuleysi. Rannsóknin byggir á viðtölum við fimm 

konur sem hafa upplifað að flytja til nýs lands og lent þar í langtímaatvinnuleysi og á 

viðtölum við tvo starfsmenn Vinnumálastofnunar sem fara með málefni innflytjenda í 

atvinnuleit. Sjónum var beint að því hvaða afleiðingar konurnar telja flutning til nýs lands 

og atvinnuleysi í kjölfarið hafi haft á náms- og starfsferil sinn og heilsu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að skortur á íslenskukunnáttu virðist vera helsti áhrifavaldur 

í þróun náms- og starfsferils kvennanna eftir að þær komu til Íslands. Persónuleiki og 

tengslanet kvennanna virðist einnig hafa áhrif á hversu vel þeim gengur að takast á við 

atvinnuleysið og afleiðingar þess. Aðgengi innflytjenda að náms- og starfsráðgjöf hjá 

Vinnumálastofnun gæti verið betra og úrræði fjölbreyttari. Niðurstöðurnar benda til að 

vinnan sé mikilvæg í lífi þessara kvenna þar sem hún er í mörgum tilvikum helsta tengsl 

þeirra inn í íslenskt samfélag. Vonast er eftir að niðurstöðurnar hjálpi til þess að auka 

skilning á stöðu og reynslu kvenna af erlendum uppruna og nýtist í mótun þjónustu og 

úrræða fyrir innflytjendur.  
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Abstract 

The main objective of this study is to gain insight into the experience of Polish women in 

Icelandic society during and after unemployment. The study is based on in depth 

interviews with five Polish women who have experienced moving to a new country, 

followed by long term unemployment and interviews with two employees of the 

Directorate of labour who work with unemployed immigrants. The attention was directed 

at the consequences the women considered of moving to a new country followed by 

unemployment would have on their study, working career and health. The findings indicate 

the lack of skills in the Icelandic language being the main influence on the development of 

the women´s careers after arriving to Iceland. Personality and the women´s network seem 

to affect too how well they deal with unemployment and its consequences. The results also 

showed access to career guidance could be better and resources might be more diverse. 

Furthermore, the study indicates the importance of being employed in the lives of the 

women as it is a connection into the Icelandic community. Hopefully the results are useful 

for understanding the situation and experiences that women of foreign origin have and may 

be used in shaping services and resources for immigrants. 

  



6 

 

Formáli 

Rannsóknarverkefnið er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf 

við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að veita 

innsýn í reynslu kvenna frá Póllandi sem búa á Íslandi og hafa lent í langtímaatvinnuleysi. 

Ætlunin er að varpa ljósi á upplifun þessara kvenna á atvinnuleysinu á Íslandi, hvernig þær 

tókust á við þær breytingar sem atvinnuleysið hafði í för með sér og einnig hvaða 

væntingar þær hafa til framtíðarinnar. 

Í starfi mínu sem náms- og starfsráðgjafi hef ég unnið með innflytjendum, tekið 

viðtöl og kennt á námskeiðum fyrir innflytjendur, bæði starfandi og í atvinnuleit. Þá hef ég 

í gegnum ýmis störf unnið töluvert með minnihlutahópum. Út frá þeirri vinnu kveiknaði 

áhugi minn á að rannsaka og skrifa mastersritgerð um málefni innflytjenda.. Í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 varð hér mikið atvinnuleysi, sérstaklega hjá innflytjendum. Í 

framhaldi af því tók ég eftir þeirri samfélagsumræðu sem fór í gang um þann mikla fjöld 

karlkyns innflytjenda sem starfaði í byggingageiranum og atvinnuleysið í þeirra hópi. Að 

mínu mati hefur ekki verið jafnmikið rætt um stöðu kvennkyns innflytjenda sem störfuðu í 

þjónusta, framleiðslu og umönnun. Vegna efnahagsþrenginga hefur störfum í þessum 

greinum fækkað síðustu ár með tilheyrandi atvinnumissi margra kvenna. Ástæða þess að 

ég vel þennan hóp kvenna er sú að Pólverjar telja fjölmennasta hóp innflytjenda á Íslandi. 

Því tel ég mikilvægt að vita hvernig pólskum konum hefur vegnað í sinni atvinnuleit og 

hvaða þjónusta og úrræði hefur staðið þeim til boða. Hvort þær hafi nýtt sér það sem er í 

boði og hverju það hefur skilað þeim. Eins tel ég mikilvægt að skoða hlutverk 

Vinnumálastofnunar en þar er þjónusta og úrræði fyrir atvinnuleitendur skipulögð, en 

stofnunin starfar einnig mikið með pólskum konum í atvinnuleit.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum við einstaklinga sem nota þá 

þjónustu og úrræði sem innflytjendum eru ætluð og endurspegla þær því skoðun þeirra. 

Það er von höfundar að niðurstöðurnar nýtist þeim sem veita innflytjendum þjónustu og 

verði þeim ákveðið leiðarljós varðandi hvaða þjónusta og úrræði nýtist skjólstæðingum 

þeirra best. 

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að taka þátt í rannsókninni og deila sögu 

sinni. Leiðbeinandinn við rannsóknina var Kristjana Stella Blöndal og eru henni færðar 

bestu þakkir fyrir leiðsögn og gott samstarf. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

hvatningu og stuðning.   
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1. Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 jókst atvinnuleysi gríðarlega á Íslandi, þó sérstaklega í 

hópi innflytjenda eða einstaklinga af erlendum uppruna sem búsettir voru á landinu. Í 

byrjun árs 2011 voru um 21 þúsund innflytjendur búsettir á Íslandi og samsvarar það 6,6% 

landsmanna (Hagstofa Íslands, 2011a). Í apríl það sama ár voru 2.240 innflytjendur á 

atvinnuleysisskrá eða um 18% þeirra sem voru skráðir atvinnulausir. Þar af voru 1.341 frá 

Póllandi. Frá upphafi hruns hefur fjöldi Pólverja á atvinnuleysisskrá lítið breyst, en fyrir 

hrun var yfirhöfuð ekkert atvinnuleysi hjá þessum hópi (Vinnumálastofnun, 2011a; 

Vinnumálastofnun, 2011b).  

Innflytjendum á Íslandi fjölgaði mikið á þensluárunum 2004 til 2008, úr 10 þúsund 

manns árið 2004 í 23 þúsund manns árið 2008. Á þessum tíma var erlent vinnuafl fengið til 

landsins til að vinna við stórframkvæmdir úti á landi og voru karlar í miklum meirihluta. 

Hlutfall karla og kvenna í þessum hópi hefur þó jafnast síðustu ár. Pólverjar hafa verið í 

miklum meirihluta innflytjenda á vinnumarkaðnum síðustu ár eða um 40% 

(Vinnumálastofnun, 2011b). Árið 2011 var hlutfallslegt atvinnuleysi í hópi pólskra karla 

20,5% og hjá pólskum konum 19,9%, munurinn er því heldur lítill (Vinnumálastofnun, 

2011c). Innflytjendur hafa hingað til haft veika rödd í okkar samfélagi. Ástæðan helgast að 

hluta til af þeim stutta tíma sem slíkur fjöldi innflytjenda hefur verið hér á landi, en stór 

hluti hópsins hefur fest hér rætur og er því kominn til að vera (Hallfríður Þórarinsdóttir, 

Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009; Wojtyñska og Zieliñska, 

2010). 

Margvíslegar ástæður liggja að baki því að fólk stundar vinnu, þótt algengasta 

ástæðan sé fjárhagslegur ávinningur. Aðrar ástæður eins og áhugi fólks eða löngun þess til 

að hafa áhrif geta líka skipt máli varðandi hvað fólk starfar við. Atvinna er einnig 

vettvangur einstaklingsins til þess að eiga samskipti við annað fólk og fyrir marga er 

vinnan hluti af því hvernig þeir skilgreina sjálfa sig. Það er auk þess hægt að líta á atvinnu 

sem leið einstaklingsins til þess að leggja sitt af mörkum til samfélagsins og þar með sem 

tengingu hans við það (Blustein, Kenna, Gill og DeVoy, 2008). Vinna er talin mikilvæg, 

hvort sem hún er í formi sjálfboðastarfs eða launaðrar vinnu, því hún hefur áhrif á 

sköpunargáfu fólks, sjálfstraust og veitir fólki meira sjálfsstæði (Date-Bah, 1997).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að erfitt getur verið fyrir einstaklinga þegar atvinna er 

ekki lengur hluti af þeirra daglega lífi. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á andlegum, 
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líkamlegum og félagslegum áhrifum atvinnuleysis sýna að afleiðingar þess eru meðal 

annars skert sjálfstraust, hjálparleysi, vanvirkni (Rodriguez, 1997), líkamlegir kvillar eða 

sjúkdómar (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008), höfnunartilfinning (Kristín 

Elfa Ketilsdóttir, 2010), kvíði, dvínandi félagsleg tengsl, þunglyndi (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2008), einmanaleiki (Akhavan, Bildt, Franzén og Wamala, 2004), að 

ógleymdum neikvæðum áhrifum á fjárhagsstöðu heimilisins og lífsgæði þeirra sem lenda í 

slíkri aðstöðu (Akhavan o.fl., 2004; Allwood, Franzén og Ahmadi, 2000; Edin og Åslund, 

2001; Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010).  

Til eru nokkrar íslenskar rannsóknir á áhrifum atvinnuleysis og þeim stuðningi sem 

atvinnuleitendur geta fengið. Þær gefa til kynna að persónuleg ráðgjöf og úrræði, líkt og 

sjálfsstyrkingarnámskeið, geti dregið úr neikvæðum áhrifum atvinnuleysis (Halldór 

Sigurður Guðmundsson, 2008; Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; Gréta Matthíasdóttir, 2010). 

Sömuleiðis hafa rannsóknir sýnt að félagslegur stuðningur (Hall og Johnson, 1988), gott 

tengslanet (Akhavan o.fl., 2004; Allwood o.fl., 2000) og jákvætt hugarfar einstaklinga og 

trú á eigin getu (Gréta Matthíasdóttir, 2010) geti mildað neikvæð áhrif atvinnuleysis, hjá 

innflytjendum sem og öðrum.  

Gerðar hafa verið rannsóknir á stöðu innflytjenda á Íslandi og þá sérstaklega stöðu 

pólskra innflytjenda. Niðurstöðurnar benda meðal annars til að þessi hópur hafi orðið fyrir 

miklum áhrifum af efnahagskreppunni og hefur það sitt að segja hve smátt í sniðum 

tengslanet þeirra er hér á landi. Einnig sést hvernig niðurskurður á fjármagni til 

upplýsingaveitna eins og fréttamiðla, ásamt skertum útlátum til íslenskunámskeiða, hefur 

haft neikvæð áhrif á líf Pólverjanna og heilsu (Wojtyñska og Zieliñska, 2010). Aftur á móti 

virðist vera skortur á rannsóknum þar sem staða kynjanna hvert fyrir sig er skoðuð 

sérstaklega, í tengslum við atvinnuleysi og hvaða áhrif atvinnuleysið hefur á þróun 

starfsferils þeirra. Rannsóknir hafa leitt í ljós mikilvægi hlutverks náms- og starfsráðgjafa 

hjá íslenskum konum og körlum í atvinnuleit (Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; Gréta 

Matthíasdóttir, 2010), en lítið hefur verið um slíkar athuganir tengdar innflytjendum í sömu 

stöðu.  

 Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun pólskra kvenna á stöðu 

sinni í íslensku samfélagi í og eftir atvinnuleysi. Skoðað verður hvaða afleiðingar þær telja 

flutning til nýs lands og atvinnuleysi í kjölfarið hafa haft á náms- og starfsferil sinn, 

félagslegar aðstæður og andlega og líkamlega líðan. Greint verður frá upplifun kvennanna 

af sóttum úrræðum. Í því sambandi verður sjónum einkum beint að þeirri þjónustu og 
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úrræðum sem Vinnumálastofnun hefur í boði fyrir innflytjendur sem búsettir eru hér á 

landi.  

 Vonast er til að niðurstöðurnar nýtist til þess að móta þjónustu og úrræði fyrir 

innflytjendur í atvinnuleit og veiti innsýn í reynslu kvenna sem eru af erlendum uppruna á 

íslenskum vinnumarkaði. Í næstu köflum verður greint frá fyrri rannsóknum tengt reynslu 

innflytjenda af flutningi til nýs lands og afleiðingum atvinnuleysis. Eins verður gert grein 

fyrir þeirri ráðgjöf og þjónustu sem til er fyrir innflytjendur í og eftir atvinnuleysi.  

 

1.1 Flutningur til nýs lands og áhrif þess á náms- og starfsferil 

Einstaklingur sem flytur til nýs lands gerir sér í flestum tilfellum grein fyrir að 

flutningurinn mun hafa í för með sér breyttar aðstæður, þetta eru í flestum tilfellum 

breytingar sem hann getur undirbúið sig fyrir. Það getur engu að síður verið erfitt að vera 

viðbúinn öllu því sem flutningar hafa í för með sér, því oft koma upp kringumstæður sem 

menn sjá ekki fyrir. Það getur til að mynda verið erfitt að undirbúa sig fyrir 

menningarmuninn, ólíkt tungumál og muninn á þeim störfum sem einstaklingurinn sinnti 

áður og þeim störfum sem einstaklingurinn sinnir í nýju landi. Aðlögun að nýju samfélagi 

getur tekið langan tíma og verið erfið (Franzén, 2001; Sharf, 2006). Upplifunin af því að 

tilheyra minnihlutahópi getur einnig haft mikil áhrif á fólk. Einstaklingar sem flytja til 

annarra landa upplifa oft á tíðum einangrun, mismunun og aðskilnað frá meirihlutanum 

(Franzén, 2001).  

Fólk hefur að jafnaði ákveðnar væntingar til nýja landsins og þær væntingar geta 

snúist um meira en fjárhagslegan ávinning, þótt hann sé oft kveikjan að flutningum. Von 

um betra líf er einnig þáttur sem fær fólk til að flytja til annarra landa (Wojtyñska og 

Zieliñska, 2010). Búferlaflutningar til Íslands voru heldur fátíðir framan af á tuttugustu 

öldinni, það er ekki fyrr en á síðastliðnum tveimur áratugum sem hópar fólks fluttust til 

landsins í einhverju mæli. Fjöldi einstakling, af erlendum uppruna, sem flutt hafa til Íslands 

hefur því aukist mjög hratt á stuttum tíma (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009).  

Í umfjöllun um einstaklinga, af erlendum uppruna, sem flutt hafa til Íslands verður í 

ritgerðinni notast við orðið innflytjandi en samkvæmt Hagstofu Íslands (2011b) er 

innflytjandi einstaklingur sem fæddur er erlendis og báðir foreldrar viðkomandi hafa 

erlendan bakgrunn. Ekki verður notast við orðið útlendingur þar sem skilgreining þess 

orðs, samkvæmt lögum um atvinnuréttindi útlendinga frá 2002, er einstaklingur sem ekki 
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hefur íslenskan ríkisborgararétt. Sú skilgreining er því talin takmarkandi. Auk þess er 

almennt notast við orðið innflytjandi í skýrslum og rannsóknu sem gerðar hafa verið á 

Íslandi um fólk af erlendum uppruna, samanber skýrsla Félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands frá 2009 tengd innflytjendum á Íslandi (Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir 

og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009). 

 

1.1.1 Menntunar- og atvinnustaða innflytjenda 

Upplýsingar sem til eru um menntunarstig innflytjenda í Svíþjóð benda til þess að 

menntunarstig þeirra sé hærra en hjá innfæddum (Gerdes og Wadensjö, 2010). 

Menntagráður og hæfni innflytjenda virðast hins vegar ekki alltaf nýtast þeim í nýju landi 

(Liebig, 2009; Vogel, Hjerm og Johansson, 2002). Rannsókn Vogel og fleiri (2002) á stöðu 

innflytjenda í Svíþjóð bendir einnig til þess að laun innflytjenda séu lægri en innfæddra og 

svari ekki til þeirrar menntunar sem einstaklingurinn hefur. Innflytjendur þar voru einnig 

líklegri til að sinna störfum þar sem færni eða hæfni þeirra fékk ekki að njóta sín. 

Rannsókn sem gerð var í Danmörku á nýtingu á hæfni innflytjenda á vinnumarkaði, sýndi 

að þeir eru líklegri til þess að vera í störfum þar sem hæfni sem þeir komu með í farteski 

sínu til landsins er vannýtt samanborið við hæfni innflytjenda sem hafa menntað sig í 

Danmörku og innfæddra Dana. Nokkrar ástæður voru gefnar fyrir þessu, meðal annars 

skortur á tungumálakunnáttu, erfiðleikar við mat á námi á milli landa og að einstaklingar 

sem hafa verið lengi atvinnulausir eru líklegri til þess að taka störfum sem krefjast minni 

menntunar, óháð því hver menntun þeirra er (Nielsen, 2011). Bäcklund (2003) telur að 

ástæðuna fyrir því að innflytjendur í Svíþjóð eru líklegri til þess að lenda í atvinnuleysi eða 

sinni störfum sem eru ekki í samræmi við menntun þeirra, megi meðal annars rekja til 

vinnustaðarmenningar hjá sumum fyrirtækjum, þar sem meirihluti starfsmanna hjá sumum 

fyrirtækjum sé innflytjendur en hjá öðrum innfæddir. Slíkur aðskilnaður takmarkar aðgang 

aðila að störfum sem hugsanlega tengjast þeirra menntun og starfsreynslu.  

Svipaðar niðurstöður koma fram í könnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands gerði á árunum 2008 til 2009 á ýmsum þáttum er tengjast innflytjendum á Íslandi. 

Könnunin náði til 797 innflytjenda, þar af voru 335 frá Póllandi. Niðurstöðurnar sýndu að 

um helmingur þeirra sem kom frá Póllandi hafði lokið háskólanámi eða iðnnámi og um 

67% pólsku þátttakendanna höfðu ekki verið í starfi þar sem menntun þeirra nýttist. 

Svarendur frá Póllandi höfðu sjaldnar reynt að fá menntun sína metna en svarendur frá 
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öðrum löndum. Fram kom einnig í rannsókninni að konum af erlendum uppruna fannst þær 

oftar vanta meiri kunnáttu í íslensku til að vera gjaldgengar í vinnu við sitt fag á íslenskum 

vinnumarkaði, í samanburði við karla af erlendum uppruna. Konurnar sem rannsóknin náði 

til höfðu enga síður sótt fleiri íslenskunámskeið og önnur námskeið en karlarnir. Í ljós kom 

að konur sem höfðu verið á Íslandi í tvö ár eða minna höfðu síður farið á íslenskunámskeið 

en þær sem höfðu verið lengur á Íslandi (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009). Þetta styður einnig 

rannsókn sem gerð var á stöðu 368 innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi, en hún 

sýndi að meirihluti svarenda (88%) taldi að menntun sín nýttist ekki í starfi. Meirihlutinn 

hafði heldur ekki reynt að fá hana metna á Íslandi (84%). Helsta ástæðan sem fólk gaf fyrir 

því að hafa ekki fengið starf þar sem menntun þeirra nýttist var skortur á íslenskukunnáttu 

(Heiður Hrund Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Friðrik H. 

Jónsson, 2004). Um helmingur þeirra 335 Pólverja sem Félagsvísindastofnun spurði taldi 

sig hafa frekar slæman eða mjög slæman skilning á íslensku. Skilningurinn varð þó betri 

eftir því sem þeir höfðu búið lengur í landinu (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009). Að hafa ekki 

nógu góð tök á tungumáli því sem talað er í landinu virðist því vera hindrun hjá mörgum í 

að fara og fá menntun sína metna. 

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2010) um reynslu kennaranema af erlendum 

uppruna af námi sínu við Kennaraháskóla Íslands, kom fram að nemendurnir fundu fyrir 

því að áhersla væri frekar lögð á íslenskukunnáttu þeirra en reynslu, þekkingu eða getu til 

annarra verka. Þetta viðhorf hafði þau áhrif að sjálfstraust þeirra minnkaði og þeim fannst 

þeir útilokaðir, meðal annars frá hópavinnu og umræðum í tímum. Að mati höfundar má 

meðal annars rekja þessa hindrun sem nemendurnir mættu, til þess að litlar breytingar hafa 

verið gerðar á aðalnámskrám og menntastefnu Íslands. Hingað til hafi verið miðað við 

menningu meirihlutans, en ekki hugað nægilega vel að ólíkum nemendahópum með 

margbrotna menningu og bakgrunn. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Norðurlöndunum á áhrifum fólks flutninga til 

landanna sýna meðal annars að flutningarnir hafa áhrif á atvinnumöguleika innflytjenda, til 

dæmis er atvinnuþátttaka þeirra talsvert minni en þeirra sem fæddir eru í landinu (Gerdes 

og Wadensjö, 2010; Liebig, 2009; Jensen og Pedersen, 2007). Norsk rannsókn sem Liebig 

(2009) vann fyrir OECD sýndi að innflytjendur í Noregi áttu auðveldara með að fá vinnu 

en á hinum Norðurlöndunum, en ástæðuna fyrir því má meðal annars rekja til lítils 

atvinnuleysis í landinu. Þrátt fyrir minna atvinnuleysi í hópi innflytjenda í Noregi, þá er 

atvinnuþátttaka þeirra ekki jafn mikil og innfæddum. Þessi mismunur eykst á tímum 
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efnahagsþrenginga og á sérstaklega við um þá innflytjendur sem eru nýfluttir til 

viðkomandi lands. Meira atvinnuleysi er í þeirra hópi meðal annars vegna síaukinna krafna 

atvinnurekenda um að starfsfólk hafi vald á tungumáli því sem talað er í landinu. Eins gerir 

lítið tengslanet þeirra sem eru nýir í ókunnu landi þeim erfiðara fyrir því í efnahagskreppu 

er algengara að einstaklingar notist við persónuleg tengsl til að finna vinnu. Minni 

atvinnuþátttöku innflytjendakvenna í Noregi má meðal annars rekja til þess að margar 

þeirra koma ekki til landsins til þess að vinna heldur til að sinna heimili og barnauppeldi. 

Þessi hlutverk halda mörgum konum frá vinnumarkaðnum (Liebig, 2009).  

Stór hluti innflytjenda sem er á íslenskum vinnumarkaði hefur á einhverjum 

tímapunkti unnið störf sem ekki krefjast sérmenntunar, en upplýsingar liggja ekki fyrir um 

hversu margir sérmenntaðir einstaklingar starfa sem ófaglærðir á íslenskum vinnumarkaði 

(Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Niðurstöður könnunar Félagsvísindastofnunar á 

ýmsum þáttum tengdum búsetu innflytjenda á Íslandi sýna að fleiri starfa við ósérhæfð 

störf en þeir gerðu í sínu heimalandi (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009). Helstu starfsgreinarnar 

sem erlandar konur, sem fluttu til Íslands á árunum fyrir efnahagshrunið fóru að vinna við, 

voru þjónusta, framleiðsla og umönnun. Margir af þeim körlum sem fluttu til Íslands á 

þeim tíma fóru hins vegar að vinna við mannvirkjagerð. Síðustu ár hefur störfum fækkað í 

þeim greinum sem helst ráða til sín innflytjendur og margir í þeirra hópi hafa því misst 

vinnuna (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010).  

 

1.1.2 Áhrif efnahagskreppunnar á stöðu innflytjenda 

Á árunum 2003 til 2010 söfnuðu Wojtyñska og Zieliñska (2010) gögnum fyrir rannsóknir 

sínar tengt reynslu pólskra innflytjenda á Íslandi. Niðurstöður þeirra rannsókna sýna að 

efnahagskreppan hefur haft slæm áhrif á aðstæður pólskra innflytjenda á Íslandi, líkt og 

Íslendinga sjálfra. Margir hverjir lentu fjárhagslega illa í hruni bankanna og erfiðara er að 

senda peninga heim til bágstaddra ættingja, meðal annars vegna gjaldeyrishafta. Eins hafa 

vinnuaðstæður margra einstaklinga breyst, vinnutími hefur styst og laun lækkað. Pólsku 

viðmælendurnir greindu frá því að þeir væru hræddir um að missa vinnuna og fólk sem var 

í atvinnuleit var efins um að finna atvinnu, sérstaklega þar sem atvinnurekendur hafa sett 

meiri kröfur um íslenskukunnáttu í kjölfar þess að fleiri einstaklingar en áður sækja nú um 

hverja stöðu. Mismunandi skoðanir voru hjá þeim sem Wojtyñska og Zieliñska ræddu við 

varðandi hvort einhverja vinnu væri að fá á Íslandi. Fram kom að nokkrir viðmælendanna 

sögðust ekki vilja leita sér að atvinnu því launin fyrir þau störf sem stæðu til boða væru 
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ekki hærri en bæturnar sem þeir fengju núna og þeir sæju því engan tilgang með því að 

vinna. Jafnframt kom fram að efnahagskreppan hefur haft það í för með sér að minna 

fjármagn er lagt í íslenskunámskeið og að erfiðara er fyrir starfsmenn að fá frí í vinnu til 

þess að fara á þessi námskeið. Þetta vegur að möguleikum innflytjenda til að læra íslensku, 

námskeiðin eru færri og kostnaðurinn við þau er einnig meiri. Margir af þeim Pólverjum 

sem þær ræddu við greindu einnig frá því að efnahagskreppann hafi snert þá andlega og 

félagslega því margir þeirra sögðust ekki hafa tengslanet í landinu til þess að styðjast við á 

þessum erfiðu tímum og fundu fyrir einmanaleika og streitu (Wojtyñska og Zieliñska, 

2010). 

Í rannsókn sem Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl. (2009) gerðu fyrrihluta árs 2009, í 

samstarfi við Rauða kross Íslands á stöðu innflytjenda um allt land, var rætt við 57 manns 

frá 25 þjóðlöndum í átta rýnihópum. Þar kom fram að í kjölfar bankahrunsins var 

upplýsingaflæði til innflytjenda verulega ábótavant varðandi hrun bankanna og fréttir því 

tengt í kjölfarið. Ágætis íslenskukunnátta hjálpaði mörgum til að skilja hvað væri að gerast 

og sömuleiðis kunningsskapur við Íslendinga, en það dugði þó ekki fyrir alla. Þeir sem áttu 

erfitt með að skilja og tala íslensku áttu oft á tíðum í miklum erfiðleikum með að fylgjast 

með því sem var að gerast. Meirihluti þeirra sem tóku þátt í rannsókninni áttu íslenska vini 

en töluðu samt um að erfitt væri að kynnast Íslendingum, sérstaklega ef þeir kynnu ekki 

íslensku og væru af öðrum litarhætti. Niðurstöðurnar sýndu einnig að þótt flestir af þeim 

sem rætt var við segðust hafa jákvætt viðhorf gagnvart íslenskum vinnumarkaði var hægt 

að lesa út úr frásögnum fólksins að viðhorf vinnuveitenda væri í sumum tilvikum 

óviðunandi, meðal annars vegna mismununar hvað varðar laun og réttindi.  

Fram kemur í rannsókn Unnar Dísu Skaptadóttur (2010) að innflytjendur á Íslandi 

telja sig finna fyrir neikvæðara viðhorfi frá samfélaginu í sinn garð þrátt fyrir að þeir hafi 

lagt sitt til samfélagsins líkt og aðrir. Jafnvel hafi þeim verið gefið til kynna að þeir væru 

ekki velkomnir á Íslandi og ættu að yfirgefa landið. Niðurstöður sínar byggir Unnur á þrem 

rannsóknarverkefnum sem unnin hafa verið á síðasta áratug, en rannsókn hennar sýnir 

þróunina sem orðið hefur á íslenskum vinnumarkaði. 

Þegar íslenska efnahagskreppan skall á árið 2008 var mikið um þá umræðu í 

íslenskum fjölmiðlum og samfélagi að innflytjendur sem byggju í landinu myndu nú 

yfirgefa það og sérstaklega var rætt um þann mikla fjölda Pólverja sem væri að hverfa af 

landi brott (Wojtyñska og Zieliñska, 2010). Þetta endurspeglar trú sem lengi hefur verið 

við líði í sambandi við innflytjendur. Skilningur margra er sá að innflytjendur komi 
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einungis til landsins vegna þess að þeir sjái sér fjárhagslegan hag í því. Þegar möguleikar 

til þess að fá vinnu eða betri laun séu ekki lengur til staðar, eins og við samdrátt í 

efnahagslífinu, hætti innflytjendur að koma til landsins og að þeir sem séu í landinu flytji 

til baka. Reyndin er hins vegar önnur, því í mörgum tilvikum telja innflytjendur, þrátt fyrir 

verri efnahag en áður, sér betur borgið með því að setjast að í því landi sem þeir fluttu til 

(Castles, 2004). Á Íslandi varð þetta eins og annars staðar, því mikill fjöldi þeirra 

innflytjenda sem kom til landsins fyrir efnahagskreppuna hafði fest hér rætur og makar eða 

aðrir fjölskyldumeðlimir jafnvel einnig flutt til landsins. Margir þeirra sem héldu áfram 

búsetu sinni á Íslandi höfðu búið nægilega lengi í landinu til að líta á það sem heimili sitt, 

sumir voru komnir með íslenskan ríkisborgararétt eða voru komnir með íslenskan maka. 

Einnig var atvinnuástandið í Póllandi ekki gott vegna mikils atvinnuleysis og lágra launa 

og því ekki spennandi kostur fyrir marga að flytja til baka (Wojtyñska og Zieliñska, 2010). 

 

1.2 Afleiðingar atvinnuleysis á heilsu og starfsferil 

Störf eða vinna almennt tengist heilsu fólks á margvíslegan hátt. Í vinnunni fer fram mikið 

af þeim félagslegu samskiptum sem fólk á hvert við annað og eins hafa störf áhrif á 

hvernig fólk sér sjálft sig (Hall og Johnson, 1988; Blustein o.fl., 2008). Ef einstaklingur 

finnur að starf hans hefur tilgang er líklegra að hann verði ánægður á vinnustað, sem skilar 

sér aftur út í hans daglega líf. Með atvinnuþáttöku finnur einstaklingurinn að hann tilheyrir 

samfélaginu, því hann nýtur ákveðinna réttinda, hefur ákveðnum skyldum að gegna og 

hann gefur einnig til baka til þjóðfélagsins, til dæmis í formi skattgreiðslna. Að sama skapi 

getur atvinnumissir haft áhrif á andlega heilsu, þar sem hlutverk viðkomandi breytist þegar 

atvinnan er ekki lengur hluti af hans daglega lífi. Það er því hægt að tengja andlega heilsu 

við atvinnuþátttöku einstaklinga (Blustein o.fl., 2008). Breytingar á atvinnuþátttöku geta 

dregið úr sjálfstrausti einstaklingsins. Rannsóknir sýna að atvinnuleysi getur haft áhrif á 

alla, konur jafnt sem karla, á hvaða aldri sem er. Þannig getur atvinnu missir haft áhrif á 

andlega, líkamlega og félagslega heilsu þeirra sem í því lenda (Akhavan o.fl., 2004).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Norðurlöndunum tengdar atvinnuleysi sýna að 

kostnaðurinn við að vera án atvinnu er talsverður, bæði er það kostnaðarsamt fyrir 

samfélagið og einstaklinginn. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem lent hafa í 

langtímaatvinnuleysi eru líklegri til á ílengjast á atvinnuleysisskrá heldur en þeir sem hafa 

aðeins verið skráðir atvinnuleitendur í stuttan tíma. Langtímaatvinnuleysi kallast það ef 
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einstaklingur hefur verið án vinnu í sex mánuði eða lengur. Komið hefur í ljós að þótt fólk 

fái á endanum vinnu aftur þýðir það ekki endilega að viðkomandi nái heilsu aftur ef hann 

hefur orðið fyrir einhverjum heilsubrest í kjölfar atvinnuleysis. Hið langvarandi 

atvinnuleysi tekur toll af mönnum og getur haft margvíslegar afleiðingar (Bjorklund og 

Eriksson, 1998).  

Andleg eða geðræn einkenni sem sýnt hefur verið fram á að einstaklingar í 

atvinnuleit geti fundið fyrir eru meðal annars minnimáttarkennd (Sørensen, 1983), 

kvíðaeinkenni (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Sigurður Thorlacius og Stefán 

Ólafsson, 2008), höfnun, niðurlæging og vanlíðan (Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010). Einnig 

hafa einkenni eins og vanmáttarkennd og valdleysi komið í ljós og eiga þau einkenni 

sérstaklega við um konur í atvinnuleit (Sørensen, 1983). Þunglyndi er einkenni sem komið 

hefur fram í þó nokkrum rannsóknum (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Sigurður 

Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008, Hall og Johnson, 1988). Í rannsókn Hall og Johnson 

(1988) voru afleiðingar atvinnuleysis fyrir konur skoðaðar sérstaklega og niðurstöður 

þeirra sýndu að þunglyndi var líklegra til að hrjá þær konur sem voru án atvinnu, 

samanborið við konur sem voru í vinnu. Líkur á þunglyndi voru einnig meiri hjá þeim sem 

höfðu lítinn félagslegan stuðning og þeim sem orðið höfðu fyrir að minnsta kosti einum 

streituvaldandi atburði í sínu lífi.  

Iversen og Klausen (1981), Iversen og Sabroe (1987) og Iversen (1988) rannsökuðu 

áhrif þess að vera lengi án atvinnu. Þeir komust að því að streitueinkenni gerðu vart við sig 

eftir nokkra mánuði í atvinnuleit og eftir eitt ár án atvinnu komu fram andleg vanlíðan eins 

og höfuðverkur og þreyta. Rannsóknirnar sýndu að þegar fram líður hefur atvinnuleysi 

verulega neikvæðar afleiðingar fyrir andlega heilsu (Bjorklund og Eriksson, 1998). 

Rannsókn Halldórs Sigurðar Guðmundssonar (2008) sem gerð var á stöðu og þörfum 

langtímaatvinnulausra á Íslandi leiddi í ljós margvíslega erfiðleika sem fólk án atvinnu 

þurfti að takast á við. Þarna birtust neikvæð áhrif atvinnuleysis, ekki eingöngu hjá 

einstaklingunum heldur einnig fjölskyldum þeirra og nánasta umhverfi. Einkenni sem 

þátttakendur í rannsókninni lýstu voru. Vanlíðan, bæði andleg og líkamleg og andfélagsleg 

hegðun voru einnig hluti af þeim einkennum sem einstaklingarnir í rannsókninni sýndu. 

Sænsk rannsókn Akhavan o.fl. (2004) á heilsu innflytjenda sýndi að henni hrakaði 

við atvinnuleysi, meðal annars vegna skorts á félagslegum stuðningi og þátttöku í 

samfélaginu. Fjölskyldur margra og vinir voru ekki nálægt svo þeir fundu fyrir einsemd. 

Einmanaleiki er vandamál sem innflytjendur finna oft á tíðum fyrir, þá vantar oft einhvern 
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til þess að geta leitað til og fengið stuðning í atvinnuleysinu (Allwood o.fl., 2000). Líkt og 

aðrir fá innflytjendur félagslega tengingu við samfélagið í gegnum atvinnu (Blustein o.fl., 

2008). Þar sem fjölskyldan er oft fjarverandi og tengslanet fábrotið er þessi tenging 

mikilvægari en ella og innflytjendur í meiri hættu á einangrun en aðrir (Akhavan o.fl., 

2004). Sömu rannsóknir (Allwood o.fl., 2000; Akhavan o.fl., 2004) sýndu að þegar 

samanburður var gerður milli innfæddra Svía í atvinnuleit og innflytjenda kom í ljós að 

afleiðingar atvinnuleysis eru verri fyrir heilsu innflytjenda. Einkum vegna orsakavalda eins 

og að búa við fjárhagslegt óöryggi, vera háður bótum, slæmrar stöðu á atvinnumarkaði eða 

atvinnuleysi og tungumálaerfiðleikar. Hægt er að tengja fjárhagslegt óöryggi við mikinn 

fjölda innflytjenda sem er án atvinnu og háð bótum.  

Aðrir þættir sem geta haft neikvæðar afleiðingar í för með sér á einstaklinga sem 

eru í atvinnuleit er endurtekin höfnun þegar sótt er um vinnu (Akhavan o.fl., 2004) og 

hjálparleysi sem getur leitt til minni sjálfsvirðingar, vanvirkni og jafnvel þunglyndis. 

Ástæðuna fyrir þessu hjálparleysi er hugsanlega hægt að rekja til þess að við endurtekna 

höfnun finnst viðkomandi hann ekki hafa stjórn á sínu lífi. Hættan á þessu er meiri hjá 

þeim sem kenna sjálfum sér um ástand mála og þeim sem búast ekki við breytingum í sínu 

lífi í náinni framtíð (Rodriguez, 1997). 

Þó greint hafi verið frá rannsóknum sem sérstaklega hafa verið gerðar á heilsu 

innflytjenda má sjá sömu einkenni hjá öðrum sem eru atvinnulausir, svo sem þunglyndi 

(Rodriguez, 1997; Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008) og höfnunartilfinningu 

(Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010). Athuganir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi félagslegs 

stuðnings fyrir atvinnulausa almennt (Hall og Johnson, 1988; Akhavan o.fl., 2004; 

Allwood o.fl., 2000). Orsakavaldar sem koma sérstaklega fram hjá innflytjendum eru 

tungumálaerfiðleikar (Edin og Åslund, 2001; Akhavan o.fl., 2004) og slæm staða á 

vinnumarkaði (Allwood o.fl., 2000; Edin og Åslund, 2001; Akhavan o.fl., 2004).  

 

1.3 Þjónusta og úrræði fyrir innflytjendur 

Í markmiðum íslensku ríkisstjórnarinnar varðandi aðlögun innflytjenda kemur fram að 

leggja eigi áherslu á íslenskukennslu fyrir innflytjendur, enda sé íslenska lykilþáttur þess 

að innflytjendur nái að aðlagast samfélaginu. Þar kemur einnig fram að þeir sem setjast að 

á Íslandi eigi að njóta sömu kjara og aðrir þegnar landsins. Missi innflytjandi vinnu á 

íslenskum vinnumarkaði á hann að hafa aðgang að einstaklingsmiðaðri þjónustu, hann á að 
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vera virkur í sinni atvinnuleit og eiga greiða leið að úrræðum sem eru í boði hverju sinni 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Í Stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga í málefnum 

innflytjenda (2009) segir meðal annars að sveitarfélög taki að sér móttöku innflytjenda en 

upplýsingagjöf til þeirra sé í höndum íslenska ríkisins. Áhersla er lögð á að innflytjendur 

öðlist sem fyrst sömu stöðu og aðrir þegnar landsins. Aðgengi að sérhæfðri og faglegri 

þjónustu á að vera gott og ef hópur innflytjenda lendir utangarðs í íslenskunámi eiga 

sveitarfélögin að grípa til úrbóta (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). Þessar 

yfirlýsingar eru mikilvægar því þær eru yfirlýsingar stjórnvalda á stöðu og réttindum sem 

innflytjendur hafa í íslensku samfélagi (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009).  

Vinnumálastofnun (e.d.a) heyrir undir velferðarráðherra og sér um skráningu 

atvinnulausra og skipulag úrræða eins og námskeiða, ráðgjafar, starfsúrræða og 

námsúrræða fyrir atvinnuleitendur. Þjónustunni sem stofnunin veitir er ætlað að kom til 

móts við þarfir hvers og eins. Mat er lagt á færni hvers atvinnuleitanda og út frá því mati er 

gerð áætlun um þá lausn sem talin er henta hverjum og einum. Erfitt hefði verið fyrir 

Vinnumálastofnun að undirbúa viðbragðsaðgerðir fyrir þann mikla fjölda fólks sem varð 

atvinnulaus í kjölfar efnahagshrunsins á haustmánuðum ársins 2008. Það tók stofnunina 

nokkurn tíma að ná utan um þann mikla fjölda sem skráði sig á þeim tíma. Til að auðvelda 

þessa skráningu var þjónusta við innflytjendur flutt í sérhúsnæði og árið 2009 voru níu 

starfsmenn sem sinntu málefnum innflytjenda. Þeir sáu meðal annars um skráningu, héldu 

kynningarfundi, sinntu vinnumiðlun, veittu ráðgjöf og skipulögðu þau námsúrræði sem 

innflytjendum stóð til boða (Vinnumálastofnunar, 2011b).  

Seinni hluta ársins 2009 gat Vinnumálastofnun aukið við ráðgjöf og úrræði sem 

tiltæk voru. Áherslan hafði fram að þeim tíma verið á að skrá og greiða út bætur til þeirra 

sem komu til stofnunarinnar. Meðal annars var farið í átaksverkefni sem fékk heitið „Ungt 

fólk til athafna“, þar sem áhersla var lögð á að virkja unga atvinnuleitendur á aldrinum 16 

til 25 ára. Öllum innflytjendum hefur staðið til boða að fá íslenskukunnáttu sína metna og 

út frá því hefur verið hægt að beina fólki á þær brautir sem henta því. Starfsleitarfundir 

voru haldnir fyrir þá sem höfðu verið hvað lengst á atvinnuleysisskrá. Seinni hluta ársins 

2010 var farið í að kalla einstaklinga skipulega inn til stofnunarinnar. Það sem átt er við 

með að kalla einstakling skipulega inn er að allir atvinnuleitendur eru boðaðir á 

kynningarfund þar sem þeim er sagt frá réttindum sínum, skyldum og þeim úrræðum sem 

kostur er á. Þetta er gert á tveim tungumálum, ensku og pólsku. Þeim stendur síðan til boða 

að velja úr þeim úrræðum sem Vinnumálastofnun býður upp á. Þetta geta til dæmis verið 
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tungumálanámskeið, tölvunámskeið, starfsleitarnámskeið eða lengri námssamningar. 

Samkvæmt Vinnumálastofnun tóku 13% þeirra innflytjenda sem voru á atvinnuleysisskrá 

þátt í úrræðum árið 2009 eða 564 manns, en á því ári komu 4.220 innflytjendur inn á 

atvinnuleysisskrá. Töluverð aukning varð á árinu 2010, en þá tóku 1.776 manns þátt í 

úrræðum, sem samsvarar til 43% af alls 4.144 innflytjendum sem komu inn á skrá það ár 

(Vinnumálastofnun, 2011b). Skortur virðist þó vera á upplýsingum eða rannsóknum um 

árangur úrræðanna sem Vinnumálastofnun hefur boðið upp á.  

 

1.3.1  Nýting menntunar og starfstengd úrræði 

Rannsóknir sem gerð var í Danmörk á nýtingu menntunar hjá innflytjendum sýndi að það 

skiptir máli að innflytjendur með ákveðna menntun hæfu störf sem tengjast menntun þeirra 

sem allra fyrst eftir flutning til nýs lands svo þeir glati ekki niður færni í viðkomandi fagi. 

Ef langur tími líður frá því að einstaklingurinn kemur til landsins þar til hann fer að vinna 

er líklegra að hann taki vinnu sem ekki er í samræmi við þá menntun sem hann hefur 

(Jensen og Pedersen, 2007; Nielsen, 2011). Samkvæmt rannsókn Nielsen (2011) skiptir 

tungumálakennsla miklu máli í aðlögun að nýju samfélagi til að auðvelt sé fyrir 

innflytjendur að fá metið það nám sem þeir hafa lokið, í því landi sem þeir flytja til. Það er 

hagur bæði einstaklingsins og samfélagsins að menntun og færni hans nýtist því það eykur 

líkur á velgengni og þeim áhrifum sem einstaklingurinn getur haft á sína framtíð (Nielsen, 

2011). Erfitt getur verið að meta hæfni sem fólk flytur með sér til nýs lands úr vinnu eða úr 

skólum. Það eru þó til dæmi um nám eða námskeið sem brúa bilið á milli þeirrar hæfni sem 

fólk kemur með frá öðrum löndum til þeirrar færni sem krafist er í nýju landi (Liebig, 

2009; Nielsen, 2011). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Hollandi benda til þess að innflytjendur séu 

líklegri til þess að fjárfesta í símenntun ef þeir ætla sér að búa í landinu til frambúðar, 

þegar því fylgir lítill kostnaður og ef þeim gengur illa að nýta færni sem þeir hafa á nýjum 

vinnumarkaði. Ungir innflytjendur og innflytjendur með fjölskyldur eru einnig líklegri til 

þess að fjárfesta í menntun samanborið við farandverkamenn og eldri innflytjendur. Lagt er 

til að rannsakaðar verði sérstaklega þær hindranir sem mæta innflytjendum við að fá 

viðurkennda menntun og færni sem þeir hafa frá fyrri tíð (van Tubergen og van de 

Werfhorst, 2007).  
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Í Danmörku er boðið upp á leið fyrir innflytjendur til auka við starfsreynslu sýna. 

Það er gert með því að bjóða innflytjendum þjálfun á vinnustöðum, atvinnurekendum er 

greitt fyrir að taka að sér innflytjendur sem starfsfólk í ákveðinn tíma. Með þessu öðlast 

viðkomandi einstaklingur starfsreynslu af ólíkum störfum. Danir hafa einnig lagt mikið 

upp úr því að auðvelda innflytjendum aðgengi að starfstengdu námi. Áhersla er lögð á að 

innflytjendur fái starfsreynslu því hún er talin hafa veruleg áhrif á hvort einstaklingurinn 

fær vinnu aftur og starfsreynsla virðist einnig hafa mikið að segja um hvort 

einstaklingurinn heldur áfram að búa í landinu eða ekki. Þrátt fyrir þessar aðgerðir Dana er  

atvinnuþátttöku danskra innflytjenda minni en atvinnuþátttaka innfæddra (Jensen og 

Pedersen, 2007).  

Greint er frá ýmsum vinnumarkaðsúrræðum á vefsíðu Vinnumálastofnunar eins og 

námsúrræðum, sjálfboðaliðastörfum, atvinnutengdri endurhæfingu og frumkvöðlastarf. 

Einnig eru tvö úrræði sem eru svipuð því sem Danir hafa verið með. Þau heita: 

Starfsþjálfun og reynsluráðning, í báðum úrræðunum sækir atvinnurekandi um að fá til sín 

auka starfskraft og það er í höndum Vinnumálastofnun að finna einstakling sem hentar í 

starfið. Við þátttöku í úrræðinu starfsþjálfun fær atvinnuleitandi tækifæri til að starfa við 

starfsgrein sem hann hefur ekki haft reynslu af áður eða lengra en ár er liðið síðan hann 

starfaði við greinina. Samningur er gerður milli atvinnurekenda, atvinnuleitanda og 

Vinnumálastofnunar til sex mánaða um að atvinnurekandi greiði laun nýs starfsmanns og 

Vinnumálastofnun greiðir fyrirtækinu til baka því sem nemur atvinnuleysisbótunum. Í 

úrrræðinu reynsluráðning gefst atvinnuleitanda tækifæri til að starfa tímabundið hjá 

fyrirtæki innan ákveðinnar starfsgreinar sem hann hefur ekki starfað við áður. Samningur 

er gerður milli fyrirtækisins, atvinnuleitandans og Vinnumálastofnunar um að 

atvinnuleitandinn verði ráðinn til fyrirtækisins til reynsluráðningar en slíkur samningur 

getur ekki varað lengur en sex mánuði. Við undirritun samningsins skuldbindur 

Vinnumálastofnun sig til að greiða atvinnurekandanum því sem nemur atvinnuleysisbótum 

sem hann síðan greiðir starfsmanni. Við undirritun samningsins skuldbindur fyrirtækið sig 

til að ráða atvinnuleitandann eftir að samningi líkur til jafn langs tíma og samningurinn 

hljóðaði upp á (Vinnumálastofnun, e.d.b). Samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun gerðu 

86 innflytjendur samning um starfsþjálfun, reynsluráðningu eða annað átaksverkefni árið 

2010 (Vinnumálastofnun, 2011b). Skortur virðist vera á upplýsingum um eftirfylgni tengt 

úrræðunum til dæmis um hvort þátttakendur hafi komið aftur inn á skrá eða hvort þeir hafi 

fengið fasta vinnu í kjölfar þátttöku í úrræðunum. 
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1.3.2 Lykillinn að árangri í atvinnuleit 

Gerðar hafa verið athuganir á Íslandi í tengslum við ráðgjöf og þjónustu sem 

atvinnuleitendum almennt er boðið upp á. Meðal þeirra er rannsókn Halldórs Sigurðar 

Guðmundssonar (2008), sem hann gerði í samstarfi við Vinnumálastofnun til að meta 

stöðu og þarfir langtímaatvinnulausra einstaklinga. Tilgangurinn var að meta nýja nálgun í 

ráðgjöf Vinnumálastofnunar fyrir fólk sem hafði verið atvinnulaust lengi. Breytt nálgun fól 

í sér meiri þátttöku atvinnuleitandans og aðstandenda hans í áætlunargerð um framhald 

atvinnuleitar og þau úrræði sem gætu hentað einstaklingnum til aukinnar atvinnuþátttöku 

og virkni. Starfið fól einnig í sér aukið samstarf við ýmsa stoðþjónustu eins og heilsugæslu, 

geðdeild og félagsþjónustu. Niðurstöðurnar benda til aukinnar virkni og atvinnuþátttöku 

hjá þeim aðilum sem tóku þátt, eftir mislangan tíma þó. Útkoman gefur til kynna að 

þjónusta og úrræði, eins og mat á vinnufærni og stöðu atvinnuleitenda, virk þátttaka þeirra 

í eigin áætlunargerð, samvinna ýmissa stofnana og eftirfylgni sé vænlegt til árangurs. Það 

skipti einnig máli að ráðgjafar Vinnumálastofnunar fengu fræðsla og handleiðsla um 

ráðgjöf sína við atvinnuleitendurna í rannsókninni. 

Aðrar athuganir sem gerðar hafa verið á Íslandi og kanna upplifun einstaklinga af 

atvinnuleysi og atvinnuleit, eins og rannsóknir Kristínar Elfu Ketilsdóttur (2010) og Grétu 

Matthíasdóttur (2010), benda einnig til þess að efling á virkni sé góð leið til að takast á við 

neikvæðar afleiðingar atvinnuleysis. Konurnar sem Kristín Elfa Ketilsdóttir (2010) ræddi 

við töluðu um að samskipti atvinnurekenda, vinnumiðlara og Vinnumálastofnunar við þær 

mættu vera betri. Samkvæmt niðurstöðum Grétu Matthíasdóttur (2010) skiptir það 

meginmáli fyrir einstakling sem er í atvinnuleit að hann geti horfst í augu við þá stöðu sem 

hann er í og þær tilfinningar sem koma upp í kjölfar atvinnuleysisins. Til þess að sporna 

við neikvæðum tilfinningum og öðrum áhrifum atvinnuleysis þarf einstaklingurinn 

stuðning og hvatningu, sem hann getur fengið í gegnum ráðgjöf og úrræði. Einnig skiptir 

hugarfar einstaklings máli og að hann hafi trú á sjálfum sér og því sem hann gerir. Eins og 

komið hefur fram benda rannsóknir til þess að upplýsingaflæði og ráðgjöf til innflytjenda 

um íslenskt samfélag sé mikilvægur þáttur í að veita innflytjendum vitneskju um réttindi, 

skyldur og atburði líðandi stundar (Hallfríðar Þórarinsdóttur o.fl, 2009; Wojtyñska og 

Zieliñska, 2010). 

Niðurstöður könnunar sem Efling (e.d.) stéttarfélag lét gera í byrjun árs 2012 hjá 

íslenskum og pólskum félagsmönnum sínum sem voru í atvinnuleit eða höfðu verið það, 

sýna fram á mikilvægi þjónustu við innflytjendur. Þegar könnunin var gerð voru einn af 
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hverjum fjórum pólskum félagsmönnum Eflingar í atvinnuleit. Fram kom að aðeins einn af 

hverjum átta Pólverjum var fær um að halda uppi samræðum á íslensku. Um þriðjungur 

aðspurðra Pólverja sögðu að tungumálaerfiðleikar væru ástæðan fyrir því að þeir væru án 

vinnu og mikill meirihluti taldi að ef íslenskukunnátta þeirra væri meiri myndu þeir fá 

vinnu. Af þeim sem svöruðu könnuninni og voru komnir með vinnu var um helmingur karl 

og þriðjungur kvenna sem hafði fengið vinnu í gegnum tengslanetið sitt. Um þrjátíu 

prósent kvenna hafði fengið vinnu í gegnum auglýsingu á meðan fimmtán prósent karla 

höfðu fengið vinnu með þeim hætti. Aðeins einn af hverjum fjórum Pólverjum hefur leitað 

til ráðgjafa eða náms- og starfsráðgjafa á síðustu tveimur árum. Niðurstöður könnunarinnar 

eru að íslenskukunnátta og tengslanet eru lykillinn að árangri fyrir innflytjendur í 

atvinnuleit. 

 

1.3.3 Náms- og starfsráðgjöf  

Breytingar í lífi manna geta átt sér stað hvenær sem er á lífsleiðinni og þær sviptingar geta 

haft áhrif á þau hlutverk sem við sinnum. Náms- og starfsferill manna samanstendur af 

þessum ólíku hlutverkum (Savickas, 2001). Þróun náms- og starfsferils er lýst í kenningu 

Super (1957), en samkvæmt henni þróast áhugi og sjálfsskilningur einstaklingsins með 

aldrinum sem síðan leiðir til þess að hann getur gert áætlanir um framtíðina og leyst 

vandamál sem koma upp á starfsferlinum. Super leggur áherslu á þá ímynd sem við höfum 

af okkur sjálfum og að hver og einn myndi sína eigin rödd eða mynd af því hver hann er 

með því að hlusta á sjálfan sig og aðra. Út frá þeirri ímynd sem einstaklingurinn hefur 

ákveður hann hvaða nám og starf hann vill fara í. Áhugi eða áhugasvið einstaklingsins 

stýrir þessu ferli, en ferlið getur endurtekið sig nokkrum sinnum á starfsferlinum því áhugi 

okkar þróast og getur breyst hvenær sem er á lífsleiðinni (e. recycling). Samkvæmt 

kenningu Super eru einstaklingar undir 25 ára aldri að velja sér vettvang sem þeir vilja 

starfa á og afla sér þeirrar færni sem þarf til að sinna starfinu. Frá 25 til 35 ára aldri eru 

einstaklingar að koma sér fyrir á vinnumarkaði og hefja raunverulegan starfsferil (Sharf, 

2006). 

Í kenningu Super (1957) er gert ráð fyrir að hver og einn ákveði út frá sínu 

áhugasviði hvaða skref hann þurfi að taka til þess að komast á þann starfsvettvang sem 

hentar honum. Skrefin út á vinnumarkaðinn eftir að hafa menntað sig fyrir ákveðinn 

starfsvettvang eru þó ekki alltaf einföld, eins og Renner (2010) komst að í rannsókn sinni á 
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því hvernig menntun faglærðra innflytjenda er metin á íslenskum vinnumarkaði. Af þeim 

sjö einstaklingum sem hún tók viðtöl við höfðu aðeins tveir náð að nýta sér menntun sína á 

Íslandi. Krafa um íslenskukunnáttu og það að erfitt getur reynst að fá menntun erlendis frá 

viðurkennda hér á landi hefur reynst ýmsum þeim sem flust hafa til Íslands þrándur í götu. 

Það geta því komið upp ýmsar hindranir á starfsferlinum sem einstaklingar þurfa að takast 

á við.Á Norðurlöndunum var náms- og starfsráðgjöf lengi vel ætluð fullorðnum sem voru í 

atvinnuleit eða þeim sem voru í einhvers konar endurhæfingu. Starfsráðgjöf var sérstaklega 

ætluð þeim sem voru að fara frá einu skólastigi yfir á annað eða út á vinnumarkaðinn. Þetta 

hefur þó breyst og nú er áherslan á að ná til allra á vinnumarkaðnum og að ráðgjöf sé til 

staðar alla ævi og á öllum stigum starfsferils. Ráðgjöfin er því í stöðugri þróun (McMahon 

og Patton, 2002; Plant, 2003). Sænsk yfirvöld tóku ákvörðun á áttunda áratugnum um að 

einstaklingar sem flyttu til landsins skyldu fá sérstakan stuðning, það er aðstoð við 

atvinnuleit og viðtal við náms- og starfsráðgjafa. Þrátt fyrir þessa stefnu hefur bilið aukist á 

milli atvinnuþátttöku aðfluttra annars vegar og innfæddra Svía hins vegar og er nú um 

helmingi meira en það var. Ástæðuna fyrir þessu má meðal annars rekja til þess að kröfur 

sem vinnustaðir gera og hæfni sem fólk þarf að hafa er sífellt að breytast. Til þess að mæta 

þessum breytingum þarf fólk á vinnumarkaði, bæði innfæddir og aðfluttir að sækja sér 

símenntun (Allwood o.fl., 2000). 

Margt bendir til að víða tíðkist að konur gangi ekki menntaveginn heldur sjái um 

heimilið eða að ungt fólk verði að hætta í skóla og fara að vinna til þess að sjá fjölskyldum 

sínum farborða. Það eru því eflaust margir sem hafa hugmyndir um það hvað þeir myndu 

vilja læra eða vinna við í framtíðinni en aðstæður bjóða ekki upp á að gera þær að 

veruleika (Allwood o.fl., 2000). Undir þetta taka fræðimenn líkt og Blustein og fleiri, sem 

benda enn fremur á að ráðgjafar þurfi að hafa í huga að ekki séu allir í starfi þar sem 

hæfileikar og persónuleiki einstaklingsins fái að njóta sín og að það sé eitt af hlutverkum 

náms- og starfsráðgjafa að ná til þeirra líka. Þeir telja því að leggja verði meiri áherslu en 

gert hefur verið á hópa eins og fátæka, atvinnulausa og innflytjendur vegna bágrar stöðu 

þeirra í samfélaginu (Blustein o.fl., 2008; Coutinho, Dam og Blustein, 2008). Niðurstöður 

rannsókna sem komið hafa fram hér á undan, um slæma stöðu innflytjenda á vinnumarkaði 

(Edin og Åslund, 2001; Akhavan o.fl., 2004), færri atvinnumöguleika þeirra (Gerdes og 

Wadensjö, 2010; Liebig, 2009; Jensen og Pedersen, 2007) og að fleiri innflytjendur starfa 

við ósérhæfð störf á Íslandi en þeir gerðu í sínu heimalandi (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009), 

styðja þetta. 



25 

 

Til þess að nálgast þessa ólíku hópa fátækra, atvinnulausra og innflytjenda, verða 

náms- og starfsráðgjafar að þekkja þær hindranir sem eru í vegi fólks úr hópi þeirra og 

hvernig hægt er að komast yfir þær (Blustein o.fl., 2008; Coutinho o.fl., 2008). Eitt af því 

sem náms- og starfsráðgjafar geta gert er að reyna að efla sjálfstraust einstaklinga þannig 

að þeir finni fyrir því að vera við stjórnvölinn í sínu lífi. Hluti af þessu er að hjálpa 

einstaklingnum að koma auga á þá hæfileika eða færni sem hann býr yfir og finna leið að 

markmiðum sem hann setur sér, hvort sem ráðgjöfin er tengd aukinni menntun eða aðstoð 

við starfsleit (Blustein o.fl., 2008; Coutinho o.fl., 2008). Sýnt hefur verið fram á jákvæð 

áhrif starfsráðgjafar á getu einstaklinga til þess að finna lausnir á vanda sem komið getur 

upp í sambandi við nám eða störf (Heppner o.fl., 2004). 

Náms- og starfsráðgjafar geta stutt við einstaklinga og hjálpað þeim að hafa yfirsýn  

yfir þá færni sem þeir hafa öðlast á starfsferlinum. Það er mikilvægt svo að viðkomandi 

geti sýnt fram á þá færni sem hann hefur öðlast til dæmis í vinnu, skóla, félagslífi og 

frístundum. Því það er mun líklegra að einstaklingur fari í nám eða fái starf við hæfi ef 

hann og aðrir geta séð hvað hann hefur verið að fást við á sínum náms- og starfsferli, tæki 

sem gjarnan notað í þeirri vinnu heitir, Færnimappa, en líkt og nafnið gefur til kynna þá 

safnar einstaklingurinn upplýsingum um þá færni sem hann hefur öðlast um æfina í ýmsum 

hlutverkum í eina möppu (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.; Plant, 2003). Þetta er einnig 

mikilvægt á vinnumarkaðnum í dag vegna minna atvinnuöryggis en áður var. Fólk verður 

að búa yfir sveigjanleika til þess að hafa betri möguleika á að fá atvinnu og því er 

mikilvægt að geta sýnt fram á fjölbreytta og víðtæka þekkingu og færni (Plant, 2003). 

Ásamt dvínandi starfsöryggi má merkja breytingu á vinnumarkaði í því sem hægt er 

að kalla fyrirtækjahollustu, því fólk er líklegra til þess að starfa á nokkrum stöðum á 

starfsferlinum. Þessar breytingar á vinnumarkaði hafa áhrif á starfsferil fólks og eðli 

vinnunnar og meiri líkur eru á því að fólk verði atvinnulaust eða fari í vinnu þar sem færni 

þeirra er vanmetin (Coutinho o.fl., 2008). Ákvarðanir sem fólk þarf að taka tengdar þessum 

breytingum, er hluti af þeim málum sem fólk kemur með til náms- og starfsráðgjafa. Það er 

einnig líklegra nú til dags að einstaklingar komi oftar til starfsráðgjafa vegna ákvarðana 

tengdum starfsferlinum, vegna breytinganna sem mæta þeim. Með tilkomu þessara ólíku 

einstaklinga úr hópi fátækra, atvinnulausra og innflytjenda sem sækja eftir ráðgjöf, koma 

upp ýmis persónuleg mál sem verður að taka tillit til. Það verður einnig að líta til þátta eins 

og aldurs, kyns, kynþáttar og kynhneigðar. Þetta þýðir jafnframt að erfitt er að skilja 
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sundur starfsferil og hið persónulega líf, allt er þetta samtvinnað (McMahon og Patton, 

2002). 

 Eins og áður hefur komið fram er íslenskukunnátta innflytjenda misjöfn og það 

getur því verið vandkvæðum bundið að ná til ráðþega, til dæmis þegar samskiptaerfiðleikar 

eða tungumálaerfiðleikar koma upp í ráðgjöf. Það er í þessum tilvikum undir ráðgjafanum 

komið að ná til ráðþegans eftir fjölbreyttum leiðum. Markmiðssetning skrifuð og í 

myndum, uppteiknað tengslanet og hvernig það hefur haft áhrif á starfsferil viðkomandi, 

tímalína þar sem einstaklingar skrifar eða teiknar inn á blað öll atriði eða breytingar er 

tengjast náms- og starfsferlinum til að fá yfirsýn yfir náms- og starfsferil sinn, þetta eru 

dæmi um leiðir til þess að mæta þörfum ólíkra einstaklinga. Að eiga samskipti við 

einstaklinga með ólíka getu til að tjá sig krefst hugmyndaauðgi. Það krefst þess einnig að 

ráðgjafar verði sýnilegri og geti farið á vettvang til þess að veita þjónustu, til dæmis á 

vinnustaði eða í þjónustumiðstöðvar (Amundson, 2003; McMahon og Patton, 2002). Meðal 

þess sem náms- og starfsráðgjafar sem starfa með innflytjendum, sem og öðrum ráðþegum, 

ættu að vera meðvitaðir um er mikilvægi hvatningar. Með hvatningu er meðal annars hægt 

að byggja upp sjálfstraut og hvetja einstaklinga til að setja sér markmið (McMahon og 

Patton, 2006).   

 Líkan Hopson og Adams, frá árinu 1977, er einnig hagnýtt tæki sem náms- og 

starfsráðgjafar geta notað með ráðþegum sem misst hafa vinnuna. Líkanið er gott að nota 

til þess að auðvelda einstaklingnum að staðsetja sig í því ferli sem þeir eru að ganga í 

gegnum og hvernig þeir geta unnið sig út úr því. Líkanið skýrir ferlið sem á sér stað þegar 

upp koma hvort heldur er skipulagðar eða óvæntar breytingar. Dæmi um óvæntar 

breytingar er til dæmis uppsögn í starfi. Kenningin skiptir ferlinu sem einstaklingar ganga í 

gegnum upp í sjö stig. Fyrsta stigið er áfall, einstaklingurinn er á þessu stigi dofinn fyrir því 

sem tekur við í framtíðinni. Hversu lengi þetta stig varir fer eftir hverjum og einum. Það að 

áhrif áfallsins fari minnkandi er annað stig ferlisins. Á þriðja stigi er gert ráð fyrir að upp 

komi ákveðinn efi hjá einstaklingnum um getu sína og framtíðina, jafnvel getur brotist fram 

reiði. Að sigrast á þessum tilfinningum og horfa fram á veginn er fjórða stigið í ferlinu. 

Hugleiðingar um framhaldið og aukinn kraftur hjá einstaklingnum er fimmta stigið. Leit að 

tilgangi er sjötta stigið og hefst þegar viðkomandi fer að skoða af hverju atburðirnir 

þróuðust eins og þeir gerðu. Seinasta og sjöunda stigið eru breytt gildi og lífsstíll. Í þessu 

ferli öllu þróar einstaklingurinn með sér færni til þess að takast á við þær breytingar sem 

verða hjá honum (Sharf, 2006).  
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1.4 Rannsóknarspurning 

Í þessum kafla ritgerðarinnar var fjallað um áhrif þess að flytja til nýs lands og 

mismunandi afleiðingar atvinnuleysis. Skoðuð hefur verið stefna stjórnvalda um úrræði 

fyrir innflytjendur, þar á meðal starf Vinnumálastofnunar og mikilvægi þjónustu líkt og 

náms- og starfsráðgjafar gerð skil. Staða innflytjenda á Íslandi og pólskra innflytjenda 

sérstaklega hefur talsvert verið skoðuð hérlendis. Þær rannsóknir sýna meðal annar að 

efnahagskreppan hafði talsvert slæm áhrif á aðstæður pólskra innflytjenda á Íslandi 

(Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009; Wojtyñska og Zieliñska, 2010). Til eru erlendar 

rannsóknir sem sýna fram á að atvinnuleysi hefur neikvæð áhrif á innflytjendur jafnt sem 

aðra. Orsakaþættir eins og tungumálaerfiðleikar, slæm staða á vinnumarkaði eða 

atvinnuleysi innflytjendur leiðir hins vegar til þess að afleiðingar atvinnuleysis virðast verri 

fyrir innflytjendur en innfædda (Akhavan o.fl., 2004; Allwood o.fl., 2000). Þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á Íslandi tengt atvinnuleysi og áhrifum þess á einstaklinga hafa 

einkum beinst að Íslendingum, en ekki innflytjendum (Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; 

Gréta Matthíasdóttir, 2010; Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008). Samkvæmt íslenskum 

og erlendum rannsóknum getur persónuleg ráðgjöf, úrræði, félagslegur stuðningur, gott 

tengslanet, jákvætt hugarfar og trú á eigin getu, minnkað neikvæð áhrif atvinnuleysis 

(Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; Gréta 

Matthíasdóttir, 2010; Hall og Johnson, 1988; Akhavan o.fl., 2004; Allwood o.fl., 2000; 

Gréta Matthíasdóttir, 2010). Samkvæmt markmiðum íslensku ríkisstjórnarinnar eiga 

innflytjendur sem misst hafa vinnuna að hafa greiðan aðgang að einstaklingsmiðaðri 

þjónustu og úrræðum sem í boði eru hverju sinni (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Ef 

framfylgja á þessum markmiðum íslensku ríkisstjórnarinnar er æskilegt að auka skilning á 

stöðu einstaklinga innan þessa hóps og fá skoðun þeirra á þeirri þjónustu sem er í boði fyrir 

innflytjendur í atvinnuleit og hvernig þeim hefur vegnað í og eftir atvinnuleysi á Íslandi. 

 Meginspurning rannsóknarinnar er því: Hver er staða, tækifæri og upplifun pólskra 

kvenna í og eftir atvinnuleysi á Íslandi? Til að svara þessari spurningu verður í kaflanum 

um niðurstöður farið yfir sögu fimm kvenna frá Póllandi. Bakgrunn þeirra og væntingar 

þegar þær komu til landsins, stöðu þeirra þegar rannsóknin fór fram og hvernig þær sjá 

framtíðina fyrir sér. Sérstaklega verður fjallað um hvaða úrræði og þjónusta hefur staðið 

konunum til boða í atvinnuleitinni. 
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2. Aðferð 

Þar sem rannsóknarefnið er upplifun voru eigindlegar aðferðir notaðar við rannsóknina. Í 

eigindlegum rannsóknum er afmarkað viðfangsefni, eins og upplifun fólks á atburðum í 

eigin lífi, skoðað (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Eigindlegar rannsóknir einkennast af því 

að sá sem rannsakar einsetur sér að skilja félagslegt fyrirbæri af sjónarhóli þess sem 

upplifir það með því að rýna í þá upplifun. Þau gögn sem rannsakandinn safnar eru lýsandi, 

það er að segja þau eru búin til úr orðum fólks og hegðun (Taylor og Bogdan, 1998). 

Fyrirbærafræði er eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er til að skilja upplifun 

einstaklinga á ákveðinni lífsreynslu. Fyrirbærafræðin krefst þess að rannsakandinn skoði 

hlutdrægni sína til þess að geta nálgast kjarna upplifunarinnar (Laverty, 2003). Hér hentar 

fyrirbærafræðin vel sem rannsóknaraðferð þar sem markmiðið er að skoða upplifun pólskra 

kvenna á atvinnuleysi og stöðu sinni í íslensku samfélagi. Konurnar voru markvisst valdar 

út frá kröfum um ákveðinn aldur og þjóðerni og allar höfðu þær þurft að glíma við 

langtímaatvinnuleysi, sem var talið mikilvægt fyrir rannsóknarefnið (Bogdan og Biklen, 

2003).  

Aðferðin sem beitt var við gagnaöflun var djúpviðtöl. Djúpviðtöl eru notuð til þess 

að skilja sjónarmið þess sem rætt er við og eru þá spurningarnar í viðtölunum opnar og 

viðtalið því í samtalsformi og flæðandi. Rannsóknarefnið er vel skilgreint áður en viðtalið 

hefst. Upphaf viðtalsins er notað til þess að kynnast viðmælandanum áður en farið er í 

þætti tengda rannsóknarefninu til að mynda traust (Taylor og Bogdan, 1998). Til frekari 

gagnaöflunar og undirbúnings fyrir ritgerðina fór rannskandi í skoðunarferð um 

Vinnumálastofnun í fylgd með starfsmanni stofnunarinnar til að kynnast starfseminni og 

því ferli sem atvinnuleitendur þurfa að fara í gegnum til þess að geta skráð sig. 

2.1 Þátttakendur 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í stöðu, upplifun og tækifæri pólskra 

kvenna sem eru eða höfðu verið atvinnulausar. Konurnar áttu að vera á aldrinum 25 til 35 

ára og búsettar á Íslandi. Ég valdi að tala við konur á aldrinum 25 til 35 ára vegna þess að 

einstaklingur ætti þá, líkt og kemur fram í kenningu Super, að jafnaði að vera búinn að 

mennta sig á því sviði sem hann hefur áhuga á og koma sér fyrir á vinnumarkaðnum 

(Sharf, 2006). Konur á þessum aldri ættu því að vera komnar á þann stað á sínum starfsferli 

þar sem menntun þeirra og reynsla nýtist þeim í starfi.  
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 Konurnar fimm sem rætt var við eru allar fæddar og uppaldar í Póllandi og eiga það 

sameiginlegt að hafa upplifað langtímaatvinnuleysi, það er að segja verið atvinnulausar í 

sex mánuði eða lengur. Þær sóttu allar árið 2010 sama námskeið hjá símenntunarmiðstöð á 

höfuðborgarsvæðinu, sem stéttarfélag þeirra skipulagði og greiddi fyrir í þeim tilgangi að 

virkja pólskar konur sem höfðu verið lengi atvinnulausar. Konurnar fengu allar sent bréf 

heim þar sem þær fengu kynningu á námskeiðinu og boð um að taka þátt, þeim að 

kostnaðarlausu. Aðeins konum af pólskum uppruna sem voru í atvinnuleit var boðið taka 

þátt. Meðal þess sem boðið var upp á í námskeiðinu var íslenska, samfélagsfræði og 

einstaklingsviðtal við náms- og starfsráðgjafa. Námskeiðið hefur aðeins verið haldið þetta 

eina skipti og af þeirri ástæðu verður nafni námskeiðsins haldið leyndu og sömuleiðis nafni 

þeirra aðila sem héldu námskeiðið.  

 Nöfnum viðmælenda hefur verið breytt og í staðinn eru notuð hefðbundin pólsk 

nöfn ásamt upplýsingum um hvaða sérmenntun konurnar hafa og aðrar upplýsingar sem 

hægt væri að nota til að rekja svörin, líkt og heiti fyrirtæka sem þær hafa unnið hjá. Fyrir 

viðtölin var konunum boðið að hafa túlk viðstaddan á meðan viðtalið færi fram og fjórar af 

þeim þáðu það. Viðtölin fóru ýmist fram á ensku eða íslensku, einnig töluðu sumar 

konurnar pólsku sem túlkurinn þýddi yfir á íslensku.  

 Tvö viðtöl voru auk þess tekin við starfsmenn Vinnumálastofnunar um störf þeirra 

tengd erlendum ríkisborgurum í atvinnuleit. Það var gert vegna þess að þessir starfsmenn 

ákveða og skipuleggja þau úrræði sem innflytjendum í atvinnuleit standa til boða. Áhersla 

er lögð á Vinnumálastofnun meðal annars vegna hlutverks stofnunarinar í miðlun 

upplýsinga um laus störf, annarra upplýsinga sem stofnunin veitir og þeirrar þjónustu sem 

konurnar hafa þurft á að halda í sinni atvinnuleit. Hér kemur kynning á þátttakendunum en 

þær eru á bilinu 28 til 33 ára gamlar:  

    

Zofia hefur búið á Íslandi í sex ár, hún er einhleyp og barnlaus. Hún lauk ígildi 

stúdentsprófs í Póllandi, en komst ekki inn í háskóla á sínum tíma eftir að hafa þreytt 

inntökupróf. Eftir framhaldsskóla flutti Zofia frá Póllandi til Þýskalands, þar sem hún 

starfaði í eitt ár við umönnun barna. Hún kynntist þar manni og bjó með honum í sex ár og 

var heimavinnandi á þeim tíma, ásamt því að fara á nokkur þýskunámskeið. Þegar hún 

hafði búið í Þýskalandi í sjö ár flutti hún til systur sinnar á Íslandi árið 2005 og skildi við 

manninn sem hún var í sambandi með. Hún býr nú út af fyrir sig í leiguíbúð. Systir hennar, 

móðir og bróðir eru öll búsett á Íslandi. Fyrstu árin eftir komuna til landsins starfaði hún 
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hjá þremur fyrirtækjum við ræstingar ásamt almennri fasteignaumsjón. Hún var 

atvinnulaus í tvö ár eða frá byrjun árs 2009 til loka 2010. Þegar viðtalið var tekið var hún 

lausráðin í hálfri stöðu í eldhúsi á hjúkrunarheimili, hún vissi ekki hvort eða hvenær hún 

gæti fengið fastráðningu. Zofia sér fyrir sér að búa á Íslandi til frambúðar og draumar 

hennar eru að fara í skóla til að læra og síðar starfa við eitthvað tengt læknisfræði. 

 

Julia hefur búið á Íslandi í fjögur ár, eða síðan 2007. Hún býr með pólskum kærasta í eigin 

íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Julia kláraði ígildi stúdentsprófs í Póllandi en gat ekki haldið 

áfram í skóla vegna fjárskorts. Hún fór því að vinna hjá iðnfyrirtæki og vann þar í nokkur 

ár, ásamt kærasta sínum. Eftir að faðir hennar lést og fjárhagur fjölskyldunnar versnaði 

ákvað kærasti hennar að fara til Íslands í leit að betur launaðri vinnu og fékk vinnu við hið 

sama og þau störfuðu við í Póllandi. Julia kom stuttu síðar til Íslands og þá hafði kærasti 

hennar útvegað henni vinnu á sama stað og hann vann á. Fjölskylda hennar býr í Póllandi. 

Þegar viðtalið á sér stað er hún í sumarstarfi á hóteli á höfuðborgarsvæðinu, sem 

herbergisþerna. Fyrir þann tíma var hún atvinnulaus í tvö ár, en fékk á því tímabili vinnu í 

nokkra mánuði við hreingerningar. Julia er ekki viss um hvort hún vilji búa á Íslandi til 

frambúðar, en það ræðst af atvinnuástandinu. Í framtíðinni langar hana að starfa við 

framreiðslu á veitingastað eða í verslun, en hún segir að það velti allt á því hversu vel 

henni takist að læra íslensku.  

 

Anna gift og með eitt barn. Hún flutti til Íslands fyrir fimm árum síðan, árið 2006, á eftir 

manni sínum sem hafði þá verið á landinu í tvö ár. Hún lauk fimm ára tækninámi í Póllandi 

eftir grunnskóla og eftir það tók hún tveggja ára diplómanám við háskóla. Eftir námið fór 

hún að starfa við afgreiðslu á bæjarskrifstofu heimabæjar síns en það var starf sem var 

ótengt því námi sem hún lauk. Hún varð fljótlega ólétt og flutti í kjölfarið til Íslands. Eftir 

að hún kom til Íslands var hún atvinnulaus í ár, en fékk þá afgreiðslustarf í verslun í hálft 

ár. Hún fékk vinnu á veitingastað fljótlega eftir að afgreiðslustarfinu lauk eða um mitt ár 

2008 og vann þar í tvö ár. Hún missti vinnuna þegar fyrirtækið sem hún vann hjá hætti og 

varð atvinnulaus og þegar viðtalið var tekið hafði hún verið það í eitt og hálft ár. Það er 

von hennar að geta búið á Íslandi til frambúðar. Í framtíðinni langar hana að vinna við 

skrifstofustörf.  
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Lena er einstæð móðir með eitt barn og hefur búið á Íslandi í fimm ár, frá árinu 2006. Hún 

er með ígildi stúdentsprófs frá Póllandi en eftir framhaldsskóla hafði hún ekki tækifæri til 

að halda áfram námi vegna fjárskorts og fór að vinna við afgreiðslustörf. Hún kom til 

Íslands stuttu eftir að pólskur kærasti hennar kom til landsins. Lena fékk fljótlega vinnu á 

veitingastað og hálfu ári síðar varð hún ólétt. Eftir fæðingarorlofið vann hún í póstþjónustu 

og síðar við fiskvinnslu eða þar til hún missti vinnuna og var atvinnulaus í um eitt ár. Um 

áramótin 2011 fékk hún eins árs tímabundna ráðningu í fullt starf sem skólaliði, hún vissi 

ekki hvort samningurinn við hana yrði framlengdur. Hún ætlar sér að búa á Íslandi til 

frambúðar og seinna langar hana að fara í kennaranám. 

 

Maja flutti til Íslands fyrir þremur árum, árið 2008, með pólskum manni sínum og barni. 

Hún á eitt systkini sem býr á Íslandi, aðrir fjölskyldumeðlimir búa í Póllandi. Maja lauk 

iðnmenntun í matreiðslu í iðnskóla í Póllandi. Að því námi loknu varð hún að fara að vinna 

vegna fjárskorts í kjölfar veikinda móður hennar og dauðfalls föður hennar þrátt fyrir að 

hún hafi haft áhuga á að halda áfram námi. Hún starfaði í nokkur ár í Póllandi við ýmis 

þjónustustörf en fór síðan til Spánar til að starfa sem almennur verkamaður. Hún ákvað að 

flytja til Íslands þegar maðurinn hennar fékk þar vinnu. Maja fékk einnig starf fljótlega hjá 

ræstingafyrirtæki og vann þar í um eitt og hálft ár en var þá sagt upp. Hún er í kjölfarið 

búin að vera atvinnulaus í um eitt og hálft ár. Hún hefur reynt að læra íslensku en að eigin 

sögn gengið erfiðlega. Framtíðarsýn hennar er að búa á Íslandi ef atvinnustaða hennar 

batnar. Framtíðaráform Maju eru að læra góða íslensku og hennar æðsti draumur er að fara 

í nám tengt fornleifafræði.  

 

  Spurningarammi var hafður til hliðsjónar í viðtölunum (sjá fylgiskjal 1). 

Spurningarnar eru um 20 talsins. Fyrst var farið yfir persónulega hagi viðkomandi, eins og 

upplýsingar um fjölskyldu og ættingja. Konurnar voru beðnar um yfirlit yfir menntun sína 

og starfsferil og voru meðal annars spurðar hvort menntun þeirra hefði nýst þeim á Íslandi. 

Kringumstæður við atvinnuleit var stór þáttur í viðtölunum, en þær voru beðnar að lýsa 

þeim tíma og hvort þær nýttu sér úrræði og þjónustu sem atvinnuleitendum er boðið upp á. 

Einnig var spurt um hvernig þær mætu stöðu sína í dag og framtíðarsýn.  

  Spurningarammi var einnig hafður til hliðsjónar í viðtölum við starfsmenn 

Vinnumálastofnunar (sjá fylgiskjal 2). Þeir voru meðal annars spurður um bakgrunn í starfi, 

hlutverk sitt hjá Vinnumálastofnun og á hvaða hátt þeir styddu við innflytjendur sem væru í 
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atvinnuleit. Starfsmennirnir voru einnig spurðir um áherslur stofnunarinnar gagnvart 

innflytjendum og hvert markmið starfsins með innflytjendum væri. Rætt var um það hver 

hefur ákvörðunarvald yfir hvaða úrræði eru í boði, hvernig stofnunin og þjónusta hennar er 

kynnt fyrir innflytjendum og hvernig árangur úrræðanna er metinn. 

 

2.2 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Með leyfi frá stéttarfélagi og 

námskeiðshaldara ofangreinds námskeiðs, haft var samband við þátttakendur með hjálp 

túlks, sem sagði konunum frá tilgang rannsóknarinnar. Erfitt reyndist að ná í viðmælendur, 

sem skýrist líklegast af því að gagnaöflun og rannsókn fór fram sumarmánuðina júní til júlí 

árið 2011. Að lokum náðist samband við fimm konur úr hópnum og samþykktu þær 

þátttöku. Áður en viðtölin hófust skrifuðu konurnar undir upplýst samþykki þar sem þær 

fengu upplýsingar um rannsóknina og hvernig farið yrði með upplýsingarnar sem þær 

veittu og gögnin sem unnin yrðu upp úr þeim. Þar kemur meðal annars fram að fyllsta 

trúnaðar verði gætt og að gögnum verði eytt eftir að vinnu við ritgerðina lýkur. 

Starfsmönnum Vinnumálastofnunar var sagt munnlega frá rannsókninni. Eitt viðtal var 

tekið við hverja konu fyrir sig og tók viðtalið að meðaltali eina klukkustund.  

  Notast var við grundaða kenningu við greiningu gagna. Við nálgun grundaðrar 

kenningar eru gögnin greind með tilgátum til að hægt sé að átta sig á upplýsingunum 

(Taylor og Bogdan, 1998). Eftir að búið er að safna gögnum eru þau afrituð. Afrituðu 

viðtölin eru síðan lesin yfir og þemu greind, eftir það eru viðtölin lesin yfir á nýjan leik og 

leitast eftir atriðum í gögnunum sem tengjast þemunum (Emerson, Fretz og Shaw, 1995). 

Þau þemu og gögn sem tengjast þeim eru sett saman í flokka og út úr þeim flokkum kemur 

öxull. Öxullinn er rauði þráðurinn í gegnum rannsóknina og tengir flokkana saman. Hver 

flokkur er síðan skýrður og greindur og stuðningur við greininguna fenginn úr beinum 

tilvísunum úr gögnunum (Strauss, 1997). 

 

2.3 Siðferðileg álitamál 

Notkun túlks í viðtölum gæti talist álitamál þar sem viðvera þriðja aðila gæti haft áhrif á 

flæði þeirra og orðræðuna sem er mikilvæg fyrir greininguna. Rökin fyrir því að nota túlk 

er skortur á íslensku og ensku kunnátta kvennanna og vankunnáttu minni í pólsku, en ég 
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vissi ekki áður en ég hitt konunar og tók viðtölin hver tungumálakunnátta þeirra var. Ég 

hafði þó fengið upplýsingar um að árið 2010 þegar námskeiðið sem þær allar sóttu var 

haldið, hafi tungumálakunnátta þeirra verið heldur lítil. Því taldi ég best að hafa túlk innan 

handar. Löggiltur túlkur, kona af pólskum uppruna sem var jafnvíg á pólsku og íslensku 

var viðstödd í fjórum af fimm viðtölum. Túlkurinn sat til hliðar við mig og viðmælanda 

minn en konurnar gátu leitað til hennar þegar þær töldu sig ekki geta tjáð það sem þær 

vildu segja á íslensku eða ensku. Það er mat mitt að rannsóknin hefði misst af mikilvægum 

atriðum svo sem upplifun og tilfinningum ef þær hefðu ekki getað sagt frá á sínu eigin 

tungumáli, en upplýsingar af þeim toga var einmitt það sem rannsóknin snérist um. 

Annað atriði sem gæti talist álitamál er nálægð mín við viðfangsefnið. Þrátt fyrir að 

vinna mín snúi að einhverju leiti að fólki af erlendum uppruna tel ég ekki að það geti talist 

hindrun. Fyrir viðtölin þekkti ég ekki viðmælendur mína og að öðru leyti eru málefni sem 

snúa að innflytjendum og hvernig staða þeirra er, málefni sem eru mér framandi. Það gæti 

einnig talist hindrun að ég er íslensk og því gætu svör viðmælenda minna verið önnur en ef 

rannsakandi væri frá Póllandi, en það er atriði sem ég er meðvituð um. Það sem á hinn 

bóginn styrkir stöðu mína sem rannsakanda er að ég er kona sem hef búið erlendis og því 

upplifað á vissan hátt hvernig það er að vera innflytjandi. 
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3. Niðurstöður 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða stöðu kvenna af pólskum uppruna í íslensku 

samfélagi. Svörin sem viðmælendur mínir gáfu lýsa hvernig þær upplifa íslenskt samfélag í 

og eftir atvinnuleit. Niðurstöðukaflinn sem hér kemur á eftir er byggður á þeim lýsingum. 

Niðurstöðurnar skiptast í fjóra hluta eftir þeim þemum sem fram komu við greiningu 

gagnanna. Fyrsti hluti fjallar um þróun starfsferils, en þar er sjónum beint að þeim 

meginþáttum sem viðmælendur telja að hafi haft áhrif á starfsferil þeirra. Í öðrum hluta er 

greint frá upplifun kvennanna á áhrifum atvinnuleysis á heilsu sína og virkni. Í þriðja hluta 

er greint frá aðgengi að þeirra að úrræðum Vinnumálastofnunar og hvernig þær hafa nýtt 

sér þau. Fjórði og seinasti hlutinn fjallar um stöðu viðmælendanna þegar rannsóknin fór 

fram og væntingar þeirra til framtíðarinnar og samfélagsins. Fram kemur að 

íslenskukunnátta viðmælendanna snertir marga þætti í lífi þeirra og er því rauði þráðurinn í 

niðurstöðunum.  

 

3.1 Þróun starfsferils 

Þegar þróun starfsferils kvennanna var skoðuð komu fram þemun menntun og 

starfsreynsla, reynsla af íslenskum vinnumarkaði, væntingar um framtíðina og tengslanet, 

og uppsögn úr starfi. 

 

3.1.1 Menntun og starfsreynsla 

Sögur pólsku kvennanna áður en þær komu til landsins eru heldur líkar bæði hvað menntun 

og starfsreynslu varðar. Allar menntuðu þær sig í Póllandi. Þrjár hafa lokið ígildi 

stúdentsprófs, ein hefur lokið iðnmenntun og ein fór í háskóla eftir að hafa lokið tækninámi 

og klárað þar diplómanám. Fjórar af fimm hefðu viljað halda áfram í námi, þrjár af þeim 

gátu það ekki vegna fjárskorts og ein vegna þess að hún komst ekki inn í háskólann sem 

hún sótti um í. Allar fóru konurnar að vinna eftir að námi lauk. Maja lauk iðnmenntun en 

hefur ekki haft áhuga fyrir því að starfa við það sem hún lærði, hvorki í Póllandi né á 

Íslandi. Áhugasvið hennar nú er allt sem tengist sögu og fornleifafræði, sem er talsvert 

fjarri því sem hún lagði stund á í námi.  

 Aðeins Anna gat um tíma nýtt menntun sína í starfi á Íslandi við tölvuvinnu og 

reikningagerð í lagervinnu, hinar hafa ekki getað það. Önnu hefur ekki tekist aftur að fá 
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starf þar sem menntun hennar nýtist og rekur það til slæmrar íslenskukunnáttu og 

tímaskorts til að bæta úr því:  

… líður ekki vel, en það er hluti mér að kenna, það er bara íslenskukunnáttan sem kemur í 

veg fyrir … þegar maður er […] bara í einhver[ri] svona íhlaupavinnu og svo kemur bara 

heim og þarf að elda og taka til og bara þú veist bara eyða tíma með barninu […] og þá er 

enginn tími til að opna bók til að læra íslensku. 

Konurnar voru sammála um að skortur á íslenskukunnáttu væri mikil hindrun í því að 

komast í nám sem þær hefðu áhuga á. Eins voru þær sammála um að það væri mikilvægara 

að halda vinnunni eða leita að vinnu, eftir því hvort átti við, en að fara í skóla og mennta 

sig frekar. Tvær þeirra töluðu einnig um aldur sem hindrun þess að fara í nám, en þær álitu 

sig vera orðnar of gamlar til að fara í háskólanám. Maja er sú eina sem hefur kynnt sér 

háskólanám hér á landi. Hún fór í Háskóla Íslands og spurðist fyrir um brautina „Íslenska 

sem annað mál“. Hún vissi þó ekki hvort hún gæti skráð sig í námið því hún er ekki með 

stúdentspróf. 

 Störfin sem konurnar höfðu sinnt áður en þær komu til Íslands eru þjónusta á 

veitingastöðum, skrifstofustörf, afgreiðslustörf, þær voru heimavinnandi og unnu sem 

almennir starfsmenn í verksmiðju. Störfin eiga það sameiginlegt að krefjast ekki 

sérmenntunar. Tvær þeirra höfðu unnið erlendis í öðru Evrópuríki áður en þær komu til 

Íslands, önnur við barnagæslu og hin jarðaberjatínslu. Eins og komið hefur fram hefur 

Maja ekki haft áhuga á að starfa við það sem hún menntaði sig til. Anna sem hefur 

sérmenntun hefur ekki unnið við það sem hún lærði heldur fékk starf á skrifstofu sem var 

alveg ótengt menntun hennar. Hún hafði þetta um þá ákvörðun að segja: „Það var bara 

kunningjaskapur, bara svona róleg vinna […] ég bara hugsaði ekki áfram.“ Vinnan sem 

hún fékk var í gegnum tengslanet sitt og á þeim tíma sem hún útskrifaðist hugsaði hún ekki 

um framtíðina og um að nota menntunina sem hún hafði aflað sér. 

 Eftir komuna til Íslands voru konurnar flestar án atvinnu í stuttan tíma á meðan 

þær biðu eftir að komast inn í kerfið og fá íslenska kennitölu. Á meðan þær biðu fóru tvær 

þeirra í svarta vinnu við hreingerningar. Enginn af viðmælendunum þurfti að bíða lengi 

eftir því að komast í vinnu. Anna var sú eina sem ekki fór beint á vinnumarkaðinn en hún 

var heimavinnandi og í fæðingarorlofi í ár eftir að hún kom til landsins. 

 Konurnar hafa verið í eftirtöldum störfum síðan þær fluttu til Íslands: Ræstitæknir, 

almennur starfsmaður í verksmiðju, starfsmaður á lagersölu, afgreiðslumaður á 

skyndibitastað, aðstoðarmaður kokks, hótelþerna, póstburðarmaður, starfsmaður í 
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fiskvinnslu og skólaliði. Þetta eru sömuleiðis allt störf sem ekki krefjast sérmenntunar. Þær 

fengu þessi störf ýmist með því að sækja um eftir ábendingu frá aðilum innan tengslanets 

síns, aðeins Lena hefur fengið vinnu með því að sækja um störf sem voru auglýst hjá 

Vinnumálastofnun og í blöðum, en hún hefur einnig fengið starf fyrir tilstuðlan vinar. 

 Atvinnuviðtölin sem konurnar hafa farið í fyrir flest þau störf sem þær hafa sótt 

um á Íslandi hafa verið óformleg: stutt spjall um reynslu þeirra, verkefni starfsins og 

hvenær þær eigi að mæta til vinnu næsta dag. Atvinnuviðtölin hjá þeim flestum hafa farið 

fram á ensku. Þetta hefur þó breyst, en fram kom í viðtölunum að eftir efnahagskreppuna 

hafa atvinnuviðtöl farið fram á íslensku en skipt hefur verið yfir í ensku eftir þörfum. 

 Reynsla kvennanna er á ýmsa vegu varðandi hvort þær fengu hvatningu frá 

yfirmönnum sínum til þess að fara á íslenskunámskeið og hvort yfirmenn þeirra hafi leyft 

þeim að fara fyrr úr vinnu til að sækja slíkt námskeið eða fyrirtækið jafnvel borgað fyrir 

það. Engin þeirra sem rætt var við nefndi að hún hefði fengið hvatningu frá nánustu 

fjölskyldu, en ekki kom heldur fram að neinn hefði reynt að draga úr áhuganum. Misjafnt 

er hvaða tungumál var ríkjandi á þeim vinnustöðum þar sem konurnar unnu og hvort 

hvatning til að læra íslensku var til staðar. Ýmist var töluð enska, íslenska eða pólska. Hér 

lýsir Julia sinni fyrstu reynslu af því að heyra íslensku, sem var tungumálið sem helst var 

talað í verksmiðjunni þar sem hún vann: 

… yea, I really want to learn Icelandic. I had like … I said like, yea, a new language and 

when they start at work speak[ing] Icelandic, oh my god! I don´t understand nothing, but if 

they would say sentence for me like, it was like one big long word, never ending, no space. 

Hún var mjög spennt að læra íslenska tungumálið, en þegar hún heyrði það talað 

sannfærðist Julia um að hún ætti örugglega aldrei eftir að læra það. Fyrirtækið sem hún 

starfaði hjá bauð henni og kærasta hennar að fara á íslenskunámskeið sem það borgaði fyrir 

þau. Sem þau fóru á en hættu fljótlega vegna þess hve efni námskeiðsins var flókið.  

 Á veitingastaðnum þar sem Anna vann var enska mest notaða tungumálið og 

talaði yfirmaður hennar ensku við hana. Hún hafði skráð sig á íslenskunámskeið og átti að 

fá að fara fyrr úr vinnunni, en segir að svo mikil ábyrgð hafi hvílt á sér í starfinu að hún 

hafi ekki alltaf getað farið. Að eigin sögn talaði hún bestu íslenskuna af þeim föstu 

starfsmönnum sem unnu á veitingastaðnum, en á þeim tíma var hún að taka 

íslenskunámskeið á stigi tvö. Eins var það skoðun yfirmannsins að hún þyrfti ekki að læra 

meiri íslensku því hún kynni að lesa uppskriftir, gera upp kassann og taka á móti greiðslum 

og það væri nóg.  
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 Maja fékk vinnu hjá ræstingarfyrirtæki stuttu eftir komuna til Íslands í gegnum 

tengslanet sitt, en hjá því fyrirtæki starfaði skyldfólk hennar. Á þeim tíma talaði hún hvorki 

íslensku né ensku. Samskipti hennar við yfirmanninn fóru því fram með hjálp skyldfólks 

hennar sem túlkaði. Þegar þau síðan hættu hjá fyrirtækinu vandaðist málið. Þá fór hún að 

reyna að tala íslensku sjálf sem gekk ekki alltaf vel, því að hennar sögn var yfirmaðurinn 

ekki vanur að hlusta á innflytjendur tala íslensku og skildi hana því ekki: „[Yfirmaðurinn] 

bara gat ekki skilið og þá var ég bara feimin og vildi ekki tala meira“. Eftir að hafa reynt að 

tjá sig á íslensku en mætt skilningsleysi yfirmannsins segist hún hafa hætt að reyna. Það 

var engin hvatning í vinnunni hjá Maju til að fara á íslenskunámskeið, en þrátt fyrir það var 

Maja komin hvað lengst af konunum í að læra íslensku. 

Saga kvennanna er nokkuð lík þegar litið er til þeirrar menntunar og þeirra starfa 

sem þær hafa sinnt í gegnum tíðina. Þær hafa haft fá tækifæri til þess að nýta þá menntun 

sem þær hafa og starfsreynslu sömuleiðis. Slæm íslenskukunnátta er að þeirra mati helsta 

ástæða þess. Flest þau störf sem konurnar hafa sinnt fengu þær í gegnum tengslanet sitt. 

Flest þau atvinnuviðtöl sem konurnar hafa farið í hafa verið óformleg og farið fram á 

ensku. Þetta hefur þó breyst í seinni tíð og þá hefur íslenskan verið meira notuð í viðtölum. 

Hvatning til íslenskunáms hefur verið misjöfn á vinnustöðum kvennanna. Einnig er 

mismunandi hversu duglegar konurnar eru að sækjast eftir því að læra íslensku og hversu 

duglegar þær eru að nota hana. 

 

3.1.2 Reynsla af íslenskum vinnumarkaði 

Það segir ekki alla söguna þótt konurnar hafi ekki fengið starf við hæfi miðað við menntun 

sína, því líðan í vinnu skiptir einnig máli. Konurnar töluðu um það hvað vinnuaðstaða og 

andrúmsloft á vinnustöðum væri á margan hátt betra á Íslandi en í Póllandi. Lena lýsir því 

hvernig var að vinna á skyndibitastað fljótlega eftir að hún kom til landsins: 

… andrúmsloftið í vinnunni, þú veist, var bara skemmtilegt, mér finnst ennþá hér öðruvísi en 

það var í Póllandi að vinna hér […] það er ekki eins mikill þrýstingur á starfsmenn eins og 

var í Póllandi, það er miklu afslappaðra. Það er ekki svona mikið stress og maður bara vill 

mæta í vinnuna hér. Það er … það finnst ekki svona, þú veist, svona stéttamunur eða svona 

stöðumunur eins og í Póllandi, svona eins og „þú ert yfirmaður“, bara svona almennur 

starfsmaður. 
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Lena talaði einnig um hversu erfið vinnan var í Póllandi og að kröfurnar sem gerðar voru 

til starfsmanna hafi verið miklar. Hún bendir á að stéttamunur á Íslandi sé minni á milli 

stjórnenda og almennra starfsmanna en hún er vön. Julia tók undir það að yfirmenn væru 

nær starfsmönnum sínum hér, hún hafi upplifað hlutina öðruvísi í Póllandi, þar sem 

starfsöryggi var lítið og mikill munur var á stöðu yfirmanns og annarra. Hún sagði einnig 

frá því að í Póllandi hafi hún unnið á tólf tíma vöktum og fengið fimmtíu mínútur í mat, en 

á Íslandi hafi hún unnið átta tíma á dag og fengið tvö fimmtán mínútna kaffihlé og hálftíma 

í mat. Hún var fyrst mjög hissa á öllum þessum hléum og fannst lítið verða úr deginum. 

 Starfsreynsla kvennanna hér á landi var var ekki jafn jákvæð í öllum tilvikum. 

Zofia vann við ræstingar fyrst eftir að hún kom til landsins. Þar starfaði hún í hópi sem var 

blandaður Pólverjum og Íslendingum, en hún átti aðeins í samskiptum við þá sem komu frá 

Póllandi. Að hennar sögn var það mjög einangrandi. Hún var ekki ánægð í því starfi vegna 

þess hve vinnutíminn var langur og líkir sér við vélmenni vegna þeirra einhæfu verka sem 

hún sinnti. Lena vann áður sem bréfberi hjá Póstinum og hefur ekki góða sögu að segja af 

yfirmanni sínum þar: 

… það var hérna yfirmaðurinn, hún hérna réð Pólverja, bara Pólverja, en ég held að bara til 

þess að misnota eða notfæra sér. Ég var rekin þegar barnið var veikt. Ég var í leyfi, hérna, 

veikindaleyfi út af henni í mánuð og hún fékk alla pappírana og ég mætti svona bara strax 

eftir leyfið og þá hún bara öskraði á mig að ég bara mætti ekki í vinnuna og ég væri bara 

rekin og við gátum ekki gert neitt í því. Við fórum til stéttarfélagsins og, þú veist, það var 

ekki hægt að gera neitt. 

Fyrrum yfirmaður Lenu rak hana því úr vinnu þrátt fyrir að hún teldi sig hafa farið eftir 

settum reglum um tilkynningarskyldu. Hún tiltekur sérstaklega að síðar hafi hún heyrt að 

svipað hafi komið fyrir konu sem vann með henni og kom frá Litháen. 

Anna hefur svipaða sögu að segja af einum af sínum vinnustöðum. Hún starfaði 

fyrst eftir að hún flutti til Íslands í tímabundnu starfi á lager þar sem henni leið vel og lærði 

að eigin sögn „smá, bara smá“ að tala íslensku. Eftir lagervinnuna fór hún að starfa á 

skyndibitastað sem vinkona hennar benti henni á að sækja um, en að sögn Önnu réð 

yfirmaðurinn aðeins Pólverja, Litháa og ungt íslenskt skólafólk til vinnu. Að hennar mati 

var staðurinn illa rekinn og lenti hún oft í því að þurfa að bera ábyrgð á ýmsu tengdu 

rekstri staðarins. Það vantaði oft starfsfólk á vaktir, hún vann því oft frá níu að morgni til 

ellefu á kvöldin. Fyrir utan vinnuálagið taldi hún að brotið hafi verið á réttindum hennar 

því hún fékk alltaf borgað jafnaðarkaup, fimmtánhundruð krónur á tímann. Þetta þótti 
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henni góð laun á sínum tíma enda vann hún oft á tíðum langan dag og alla daga vikunnar. 

Seinna hafi hún aftur á móti komist að því að þessi samningur var ólöglegur, en hún hafi 

ekki vitað um réttindi sín fyrst eftir komuna til Íslands. Hún vissi þó að á rauðum dögum 

átti hún að fá hærri laun. Hún hafði þetta að segja um starfshætti fyrrverandi yfirmanns 

síns: 

… margir fleiri en bara ég sem fóru að spyrjast fyrir um rauðu dagana og eitthvað svona 

hátíðarkaup, þá var hann bara svona, nei, nei, þegar hann vissi að það voru margir sem komu 

bara í stuttan tíma til þess að safna upp og svo fara bara til baka. En hann vissi að ég bjó 

hérna, ég ætlaði ekki að fara, þannig að ég fékk alltaf það sem ég vildi fá og ég fór líka í þrjá 

mánuði reglulega til bókarans […] og var alltaf að spyrja um einhverja tíma sem vantaði 

hérna í, í launaseðlinum og sagði: Hvernig stendur á því að ég var að stimpla mig inn og út 

og það sést ekki á blaðinu og þá bara sagði konan í trúnaði að, þú veist, að bara, að 

yfirmaðurinn sagði að gera þetta. 

Að sögn Önnu nýttu yfirmaðurinn og gjaldkerinn sér að starfsmenn staðarins ætluðu ekki 

að vera í landinu til langframa og greiddu þeim viljandi röng laun. Þegar starfsmenn 

hótuðu að fara til stéttarfélagsins hafi yfirmaðurinn lofað öllu fögru og leiðrétt launin. 

Anna segir þessa sögu ekki einsdæmi og telur að margir hafi flutt úr landi aftur því Ísland 

sé „engin svona, engin paradís hérna, engin sæla“. Þeir einstaklingar sem hafi haldið áfram 

að búa hér eftir að hafa lent í svikulum yfirmönnum líti margir á það sem svo að allir 

Íslendingar séu þannig og hafi því neikvæða tilfinningu gagnvart þeim.  

 Af þessum dæmum má greina mjög ólíkt viðmót yfirmanna til þessara kvenna 

sem starfsmanna. Annars vegar ræða þær um vinnustað þar sem yfirmenn og starfsmenn 

eru jafnir og þar sem ríkir gott andrúmsloft, á hinn bóginn má greina ákveðið 

ráðningarmynstur yfirmanna hjá fyrirtækjum sem ráða til sín starfsfólk sem þekkir ekki til 

réttinda sinna og spyr ekki spurninga um hluti eins og launakjör. Eins má greina af 

frásögnum kvennanna að viss fyrirtæki ráði markvisst til sín fólk frá ákveðnum löndum.  

 

3.1.3 Væntingar um framtíðina og tengslanet við komuna til landsins 

Konurnar komu til Íslands af svipuðum ástæðum. Þær komu ýmist til landsins á eftir maka 

sínum eða fóru til ættingja sem áttu heima á Íslandi. Lena og Anna ætluðu upphaflega 

aðeins að vera á Íslandi í stuttan tíma og fara síðan aftur til Póllands og höfðu því ekki 

miklar væntingar um framtíð á Íslandi. Julia kom til Íslands á eftir kærasta sínum sem þá 
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hafði fengið atvinnu og hann útvegaði henni starf á sama vinnustað. Þau höfðu bæði haft 

atvinnu í Póllandi sem var ekki nógu vel launuð og höfðu því væntingar um að fá betri 

vinnu og afla hærri tekna á Íslandi, sem gekk eftir þar til kreppan skall á: „We thought that 

this like, wow, conditions were for us and no more problems with money and everything, 

but then was this boom in Iceland and everything was like finished.“ Julia lýsir hér hvernig 

það var að starfa á íslenskum vinnumarkaði við góðar aðstæðurnar og há laun og hvernig 

allt þetta breytist þegar efnahagskreppan skall á. 

 Maja kom einnig til landsins eftir að maður hennar hafði fengið þar vinnu, en hún 

hafði vonast til að fjölskyldan myndi flytja til Spánar þar sem hún hafði unnið. Hún hafði 

að eigin sögn engar sérstakar væntingar áður en hún kom. Zofia kom til Íslands með von 

um betra líf og vinnu eftir erfið sambandsslit og flutti til systur sinnar, sem hvatti hana til 

að koma því næga vinnu var að fá á þeim tíma, árið 2004. Hún gerði sér vonir um að geta 

nýtt sér þýskukunnáttu sína í starfi, en það hefur ennþá ekki gengið eftir.  

 Flestar töluðu þær um erfiðleikana sem fylgdu því að flytja til Íslands, sérstaklega 

vegna tungumálsins enda skildi engin þeirra íslensku og enskukunnátta nokkurra var 

takmörkuð. Einnig reyndist sumum þeirra erfitt að læra á íslenska félagskerfið, sem var 

nauðsynlegt til að fá barnabætur og kennitölu. Þær þrjár sem eiga börn segja að það hafi 

haft áhrif á að þær voru lengur á Íslandi, en þær ætluðu, því börnunum þeirra líði vel á 

Íslandi og þær upplifi sig öruggar með börn sín. 

 Allar konurnar hafa einhvers konar tengslanet á Íslandi, hvort sem það er maki, 

börn, foreldrar, ættingjar eða vinir. Allar þekktu einhvern áður en þær fluttu til landsins og 

kynntust öðru fólki í gegnum þá. Einnig hafa þær flestar kynnst fólki í gegnum störfin sem 

þær hafa unnið og það virðist vera helsta leið þeirra til þess að kynnast Íslendingum. 

Tengslanet Zofiu og Juliu er svipað, bestu vinir þeirra á Íslandi eru frá Póllandi og þær 

þekktu þá áður en þær komu til landsins. Zofia hefur nánustu fjölskyldu sína á Íslandi. 

Julia á einn góðan íslenskan vin sem hún kynntist í gegnum vinnu. Lena umgengst helst 

fjölskyldu sína og íslenska vini. Hún hefur að eigin sögn ekki góða reynslu af því að 

umgangast aðra Pólverja sem búsettir eru á Íslandi. Tengslanet Önnu er mjög fjölbreytt því 

að hennar sögn þekkir hún og kærasti hennar mikið af Íslendingum, Pólverjum og fólki frá 

ýmsum öðrum löndum, tengslanet hennar er einnig mjög vítt þar sem þau eiga mikið af 

vinum og kunningjum. Maja hefur minnsta tengslanetið í kringum sig af þeim öllum. Hún 

segist hafa kynnst fólki nokkuð í gegnum vinnuna, en hún eigi mjög erfitt með að treysta 
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fólki og sé mjög feimin og eigi þess vegna fáa vini. Sameiginleg skoðun kvennanna er að 

yfirleitt sé erfitt að kynnast Íslendingum. Julia lýsir því einna best: 

I think it is very difficult, […] if you are from another country, especially if you don´t speak 

Icelandic it is very difficult to have the friends from Iceland. Like we was living in one place 

two and half year and I almost don´t know my neighbours. 

Julia tengir þessa erfiðleika við að kynnast Íslendingum því að vera frá öðru landi og að 

kunna lítið í íslensku. Julia telur að hluta vandans megi ef til vill rekja til þess hve lokaðir 

Íslendingar séu og þess hve þétt þeir haldi hópinn og vilji ekki hleypa öðrum inn. Henni 

fannst merkilegt að hafa búið á sama stað í tvö og hálft ár og þekkja nágranna sína nánast 

ekki neitt. Anna hefur þó aðra reynslu af nágrönnum því hún og fjölskyldan búa í húsi með 

íslenskum hjónum sem eru komin á eftirlaun og barnið lítur á hjónin sem afa sinn og 

ömmu.  

 Tengslanet kvennanna hefur í gegnum tíðina nýst þeim við að fá vinnu bæði í 

Póllandi og á Íslandi. Maja hóf störf hjá ræstingafyrirtæki eftir ábendingu frá kunningjum. 

Julia fékk vinnu í verksmiðju eftir að kærasti hennar mælti með henni, hún þurfti ekki að 

mæta í viðtal heldur gat hafið störf samstundis og önnur dæmi hafa þegar komið fram. Það 

hefur því ýmist gengið þannig fyrir sig að konunum er útvegað starf í gegnum tenglsanet 

þeirra eða þær hafa fengið ábendingu um störf og hvatningu til að sækja um frá aðilum sem 

þær þekktu. Það er því mismunandi hvort konurnar hafa þurft að mæta í atvinnuviðtöl fyrir 

þau störf sem þær hafa sinnt og einnig er mismunandi hversu formleg atvinnuviðtölin fyrir 

störfin eru. 

 

3.1.4 Uppsögnin 

Allar konurnar hafa upplifað uppsögn úr starfi eftir að þær fluttu til Íslands og voru í 

kjölfarið án atvinnu í eitt og hálft ár til tvö og hálft ár. Þegar viðtölin voru tekin voru þrjár 

kvennanna komnar í tímabundna ráðningu, tvær voru enn í atvinnuleit. Misjafnt var 

hvernig konunum var tilkynnt um uppsögnina. Bæði Lena og Julia komust að uppsögninni 

eftir að þær komu heim úr sumarfríi í Póllandi og engin laun komu inn á reikning þeirra 

við mánaðarmót. Enginn hafði haft samband við þær til að upplýsa þær um stöðu mála. Í 

Lenu tilviki fór kærasti hennar á skrifstofu fyrirtækisins og fór ekki fyrr en launin höfðu 

verið greidd og allir þeir pappírar afhentir sem þurfti til að skrá sig á atvinnuleysisskrá. 
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Hún gefur lítið út á hvort uppsögnin hafi komið henni í uppnám. Í tilfelli Juliu var bæði 

henni og kærastanum sagt upp, en hún lýsir framkomu atvinnurekendanna svona: 

I go to work like normally and want to ask what happened and they just say me that you are 

not working here no more and also your boyfriend … and they left us without money, 

without nothing, without job, just thank you, bye. 

Julia fer til fyrirtækisins í leit að skýringu á því af hverju launin hafi ekki verið greidd og 

fær þá að vita að fyrirtækið sé gjaldþrota og að hún og kærasti hennar hafi ekki lengur 

vinnu. Hún varð mjög hneyksluð á framkomu fyrirtækisins. Eftir að hafa fengið þessar 

upplýsingar vildi hún fá að tala við yfirmanninn, en hann svaraði ekki þegar hún hringdi úr 

eigin síma. Hún fékk að hringja úr síma fyrirtækisins og þá fyrst svaraði hann. Hann 

tilkynnti henni að fyrirtækið væri gjaldþrota og þau því án atvinnu. Julia varð í kjölfarið 

bæði reið og hrædd því þau þurftu peninga til þess að greiða leigu og önnur útgjöld. Þau 

leituðu til stéttarfélagsins sem aðstoðaði þau með greiðslu á reikningum. Hún skráði sig 

síðan á atvinnuleysisskrá. 

 Fyrirtækinu sem Anna vann hjá var sagt upp húsnæðissamning og í framhaldinu 

var öllum starfsmönnum veitingarstaðarins sagt upp. Önnu var þó boðið starf fljótlega aftur 

sem verkstjóri á annarri starfsstöð innan veitingakeðjunnar, en á svipuðum kjörum og hún 

hafði verið með áður. Hún hafði á þeim tíma fengið nóg af framkomu rekstraraðila 

staðarins og skráði sig því á atvinnuleysisskrá. Maju var sagt upp þegar mikill samdráttur 

varð hjá ræstingafyrirtækinu sem hún vann hjá. Henni og nokkuð mörgum öðrum var sagt 

upp á sama tíma og uppsögnin tilkynnt öllum hópnum í einu. Hún segist hafa litið á 

uppsögnina sem tækifæri til þess að geta farið að læra meiri íslensku. Í Zofiu tilviki var 

farið öðruvísi að. Yfirmaðurinn settist niður með henni og sagði henni að fyrirtækið gæti 

ekki lengur haft hana í vinnu vegna verkefnaskorts. Hún veit ekki enn hvort aðrir 

stafsmenn misstu vinnuna á sama tíma og hafði þetta að segja um ástæðu þess að vera sagt 

upp: „I was only woman for cleaning, you know, the other people was sitting in a rooms 

and another qualification than me.“ Hún telur hæfni sína vera síðri þeirri sem aðrir 

starfsmenn fyrirtækisins hafa sem vinna inni á sínum skrifstofum og telur það vera 

ástæðuna fyrir uppsögninni. Hún virðist ekki líta á sig sem hluta af heildinni á 

vinnustaðnum og sú staðreynd að hún veit ekki hvort öðrum starfsmönnum var sagt upp 

styður það. Hún gefur lítið út á fyrstu viðbrögð sín við að missa vinnuna enda leit hún á öll 

þau störf sem hún sinnti fram að atvinnuleysinu einungis sem leið til þess að komast af, 

ekkert annað.  
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 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi bakgrunn kvennanna má sjá 

að þær hafa lítið sem ekkert nýtt menntun sína í starfi og telja litla íslenskukunnáttu og 

aldur aftra sér frá því að mennta sig meira. Einnig fannst þeim mikilvægara að fá vinnu en 

að fara í nám. Ákveðinn samhljómur er með þeim störfum sem þær hafa sinnt á 

starfsferlinum, þar sem ekkert þeirra krefst sérmenntunar. Reynsla þeirra af yfirmönnum 

og starfsumhverfi var bæði jákvæð og neikvæð. Konurnar greindu frá ákveðinni 

vanþekkingu sinni á réttindum sínum á vinnumarkaði og ráðaleysi þegar kom að erfiðum 

málum tengdum vinnu. Misjafnt var hvaða tungumál var talað á þeim vinnustöðum sem 

konurnar höfðu unnið á og hvort yfirmenn hvöttu konurnar til að læra meiri íslensku eða 

ekki. Konurnar komu með misjafnar væntingar til landsins, ýmist í von um betri 

lífsafkomu og/eða til að sameina fjölskylduna. Sumar höfðu ekki væntingar um að dvelja 

lengi á landinu eða höfðu ekki sérstakar væntingar um hvernig lífið myndi verða þegar þær 

komu til landsins. Þær töluðu flestar um hversu erfiðir fyrstu mánuðirnir hefðu verið, 

sérstaklega vegna tungumálaerfiðleika. Mismunandi var hvernig konunum var tilkynnt um 

uppsögn. Upplifun kvennanna á áhrifum atvinnuleysis á andlega, líkamlega og félagslega 

líðan er viðfangsefni næsta kafla.  

 

3.2 Áhrif atvinnuleysis á heilsu og virkni  

Viðmælendurnir sýndu enga sérstaka eftirsjá eftir þeim störfum sem þær gengdu þegar 

þeim var sagt upp. Flestar þeirra litu á atvinnumissinn sem tækifæri til að gera loksins það 

sem þær langaði til, eins og til dæmis að læra meiri íslensku. Eftir ákveðinn tíma voru þær 

þó búnar að fá nóg af því að vera ekki í vinnu. Maja lýsir því einna best: „Í smá tíma, það 

[atvinnuleysið] var gott fyrir mig af því ég hafði tíma til að læra, en ekki núna, ég vil ekki 

meira.“ Við greiningu á upplifun viðmælenda á atvinnuleysi komu fram eftirfarandi 

meginþema: afleiðingar atvinnuleysis. 

 

3.2.1 Afleiðingar atvinnuleysis 

Margar kvennanna lýsa tímanum sem þær voru atvinnulausar sem tilbreytingarlausum. 

Lena, sem var komin með vinnu þegar viðtalið fór fram, var beðin um að segja frá stöðu 

sinni í dag samanborið við hvernig hún var áður:  
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Ég veit það að mig langar ekki að vera atvinnulaus aftur […] bara tímasóun, maður situr 

heima og nei nei nei ég bara get ekki ímyndað mér það, þetta er alveg nóg, þetta sem ég var, 

ég hérna, að þetta gerist ekki aftur og að ég mun ekki þurfa að skrá mig aftur. 

Lena getur ekki hugsað sér að upplifa þetta skeið aftur og tíminn sem fer til einskis er 

eitthvað sem flestar kvennanna nefna. Julia var tilbúin til að fara í vinnu sem var að hennar 

mati erfið og ekki sérstaklega spennandi, en allt var betra en að vera atvinnulaus og sitja 

heima og gera ekki neitt. Zofu leiddist og sagði þetta ekki gott tímabil í hennar lífi. Hún 

lýsir venjulegum degi á tímum atvinnuleysisins svona: 

Long sleeping, hehehe, till ten, eleven, […] every day the same, something cooking and 

sometimes I meet, eehhhh, with some friend, with sister, watching TV, eat, sleep and again 

the same, hehe, very, very boring.  

Zofia hafði ýmislegt að sýsla við yfir daginn en þegar þessar athafnir voru endurteknar á 

hverjum degi í eitt og hálft til tvö ár, þá urðu þær eftir ákveðinn tíma einhæfar og 

leiðinlegar. Julia lýsir tilbreytingarleysinu þannig að hún nenni ekki að mála sig eða klæða 

sig upp, hún sjái ekki tilganginn með því vegna þess að hún fari hvort eð er ekki út úr húsi. 

Lena og Maja eiga báðar börn og dagurinn hjá þeim snýst mikið um að fara með börnin í 

og úr skóla eða fara með á og sækja af æfingu. Lena lýsir sínum degi svona: „Ég vaknaði 

snemma og fór með barnið á leikskólann, fór í ræktina í fjóra mánuði en ég bara gat ekki 

lengur út af heilsunni […], bara heimilið og leikskólinn, ekkert meira en það.“ Líf hennar 

og einnig Maju snérist því um barnið og að sjá um heimilið. Þetta er hlutverk sem þær 

sinntu, en konurnar eiga það báðar sameiginlegt að vilja starfa utan heimilis. Vinnan veitir 

líka konunum tækifæri til þess að komast út af heimilinu og hitta annað fólk. Julia hefur 

þetta að segja, aðspurð um stöðu sína þegar hún var í atvinnuleit: 

I think I will be low … because I don´t feel good if somebody will ask me: „do you have a 

job“, no this also put me in a like … and, it is also that you are not in good feel with this […] 

if you want to be like on the better position and the feel better, you must have this job and 

feel good with this job, because this is like the big part of your life, but you don’t have 

something in your life, something really big.  

Julia taldi sig lágt stadda í samfélaginu og fannst það niðurlægjandi að þurfa að segjast 

ekki vera með atvinnu, enda sé vinnan stór þáttur í lífi okkar eða „big part of your life“. 

Hún bendir á að staða sín í samfélaginu gæti verið betri ef hún hefði vinnu sem hún væri 

ánægð með, en þegar hún sé atvinnulaus eða í vinnu sem hún er ekki ánægð í sé staða 
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hennar „low“. Anna og Lena töluðu ekki mikið um áhrif atvinnuleysisins fyrir utan að 

finnast það tilgangslaust og eitthvað sem þær vilji ekki upplifa aftur. 

 Það er ef til vill erfitt að sjá jákvæðu hliðarnar á atvinnuleit, en eins og komið hefur 

fram þá nefnir Maja að atvinnuleysið hafi í fyrstu haft ákveðna kosti í för með sér. Það var 

þó aðeins í takmarkaðan tíma og síðan fékk hún nóg. Þegar Zofia er spurð að því hvort 

einhverjir kostir hafi fylgt því að vera atvinnulaus, segir hún að þeir séu ekki margir en 

nefnir þó „I was less tired than right now“ og hlær. Þótt hún slái hér á létta strengi, þá skín 

alvaran í gegn þegar hún heldur áfram: „I was not, not very happy if I was unemployment“. 

Julia lýsir sinni reynslu af atvinnuleysinu svona.: 

I try to find something, but if you go to ten or eleven places or more and everywhere you 

hear that „no, no, no …, tala íslensku“ and for me it was really difficult and so, I like, you 

are just going to home and just … I don´t want to be go nowhere more, because I really 

know that I can´t find any job.  

Julia lýsir hér þeirri höfnun sem hún upplifir þegar hún sækir um vinnu og að ekkert gangi í 

atvinnuleitinni vegna skorts á íslenskukunnáttu. Anna hefur svipaða sögu að segja en hún 

hefur sent ferilskrána sína á marga staði en hún hefur ýmist fengið neitun eða ekki fengið 

nein svör við umsóknum sínum og hefur það dregið úr henni kraftinn í atvinnuleitinni.  

Julia lýsir upplifun sinni á því tímabili sem hún var atvinnulaus á eftirfarandi hátt:  

… this was the moment in my life that I don´t want to do like nothing, really, it was really 

strange because I have one really, really, really good friend here and she said that I didn’t 

call to her and I didn’t answer the phone […] it is really, really difficult and I think that 

maybe if nobody like wake me up I think that maybe in two or three months I will be … 

have like some depression or something, I really think that it can be like this. 

Samkvæmt Juliu hefur atvinnuleysið þær afleiðingar að hún hefur minni löngun til 

félaglegra samskipta. Ein þeirra afleiðinga sem Julia lýsir var þyngdaraukning sem lagaðist 

þegar hún fór að vinna aftur um tíma: „I lose my weight to 75 kg and when I had this like 

depression I go back again, I put more because you don´t do nothing.“ Julia talar í kjölfarið 

um mikilvægi þess að eiga einhvern að sem veiti stuðning við að brjótast út úr 

einangruninni sem hefur skapast. Flestar konurnar hafa notið þess að hafa tengslanet sitt til 

þess að ýta við þeim, brjóta upp daginn með heimsóknum eða benda þeim á störf. 

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi líðan kvennanna í 

atvinnuleitinni má segja að það virðist vera stutt milli stríða hjá þeim. Aðra stundina eru 

þær fullar af orku og virkar í atvinnuleit hina stundina eru þær heima og fást varla til þess 
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að koma út úr húsi. Konurnar eru allar sammála um að atvinnuleysi sé erfið lífsreynsla og 

þær sem eru komnar með vinnu vilja helst að það tímabil endurtaki sig aldrei. Þá kom fram 

að sumar væru til í að taka starfi sem þær töldu ekki áhugavert í stað þess að vera 

aðgerðarlausar heima. Konurnar töluðu einnig um höfnunina sem þær upplifa þegar þær 

eru að sækja um vinnu og fá ekki. Helstu ástæðuna sem þær fá fyrir því að fá ekki vinnuna 

er lítil íslensku kunnátta. Atvinnuleysið er þeim mjög erfiður tími og þær tala um 

aðgerðarleysi, tilbreytingaleysi, vanvirkni, þunglyndi, höfnunartilfinningu, 

þyngdaraukningu og að þær dragi sig í hlé félagslega. Sumar kvennanna nefna þó jákvæðni 

þess eiga góða að og hafa gott tengslanet í kringum sig til stuðnings í atvinnuleitinni. 

 

3.3 Aðgangur að úrræðum 

Þegar aðgangur kvennanna að úrræðum var skoðaður og hvernig þeir starfsmenn 

Vinnumálastofnunar sem rætt var við lýsa honum komu fram eftirfarandi þemu: 

upplýsingaflæði og samskipti milli atvinnuleitenda og Vinnumálastofnunar, aðgengi 

innflytjenda að þjónustu og vinnumarkaði, nýting úrræða og mat á árangri, aðgangur og 

nýting á þjónustu náms- og starfsráðgjafa. 

 

3.3.1 Upplýsingaflæði og samskipti milli atvinnuleitenda og Vinnumálastofnunar 

Þegar einstaklingur skráir sig í atvinnuleit fær hann boð um að koma á kynningarfund þar 

sem veittar eru upplýsingar um réttindi og skyldur atvinnuleitenda. Sérfundir eru haldnir 

fyrir innflytjendur og fara þeir ýmisst fram á pólsku eða ensku. Þar er meðal annars 

leiðbeint um hvernig viðkomandi á að staðfesta atvinnuleitina, láta vita ef hann fer erlendis 

eða fær atvinnu. Eftir fundinn er innflytjendum boðið að fara í íslenskumat. Í kjölfarið er 

boðað til annars fundar þar sem öll þau námskeið sem innflytjendum standa til boða eru 

kynnt. Annar þeirra starfsmanna Vinnumálastofnunar sem rætt var við lýsir því sem fer 

fram á slíkum fundi: 

… námskeiðakynningin er annar fundur og svo byrjar þú bara í úrræðunum. Og þar á þessari 

námskeiðakynningu er fólki líka sagt ef það er eitthvað annað sem þig langar að læra, 

eitthvað námskeið sem við erum ekki að bjóða upp á, því okkar úrval er svo lítið […] Ef það 

er eitthvað sem þeim langar að læra en vita ekki hvar það er, að þau komi til okkar og við 

hjálpum þeim að finna svoleiðis námskeið ef þau eru til og svo borgum við hluta af 

kostnaðinum og svo bendum við á stéttarfélögin á móti. Svo það er mikil áhersla lögð á að 
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fólk finni það sem snýr að þeirra áhuga og eitthvað sem þau telji að hjálpi þeim að finna 

vinnu. 

Í framhaldi af fundinum velur einstaklingurinn sér þrjú úrræði og það úrræði sem byrjar 

fyrst af þeim sem hann valdi er það sem hann fær boð um að fara á. Samkvæmt 

starfsmönnum Vinnumálastofnunar er þetta ferli sem Vinnumálastofnun hefur þróað fyrir 

innflytjendur og á þeim tíma sem rannsóknin fór fram þá leið ekki langur tími frá því að 

fólk skráði sig í atvinnuleit þar til það var skráð í úrræði.  

 Ástandið var þó annað fyrst eftir að kreppan skall á árið 2008 fram til ársins 2010, 

eins og fram kemur í lýsingu starfsmanns Vinnumálastofnunar: 

… þá fór bara allt okkar effort í það að koma fólkinu á skrá […] þeir sem sóttust eftir því að 

komast á íslenskunámskeið, við sendum þá á íslenskunámskeið, létum hina bara … hinir 

voru bara, þú veist, við hreinlega höfðum ekki bara tíma í það. 

Flestar af pólsku konunum sem rætt var við vissu ekki að þær gætu farið á 

íslenskunámskeið sem Vinnumálastofnun greiddi fyrir, fyrr en þær fengu þær upplýsingar á 

stéttarfélagsnámskeiðinu sem þær fóru á. Á þeim tíma höfðu konurnar búið á Íslandi í tvö 

til fimm ár. Þær töldu að þær hefðu nýtt sér þann möguleika fyrr hefðu þær vitað af honum. 

Julia lýsir hér viðbrögðum sínum við þessum upplýsingum sem hún fékk á námskeiðinu: 

… First one that said it was on this course […] told us that I can go to Vinnumálastofnun and 

they will pay half price for my course and I was like, wow, really, and I was like if you 

counted all months it was like almost maybe two year I was in Vinnumálastofnun and I never 

think that something like this exist, it was like, wow! So after this course I decide that I will 

[…] go to second level and I want that you will pay for me for this like 50% and they say like 

„ok no problem“, and I just go home and, oh my god, why I didn’t know about this early! 

Hún var búin að fara nokkrum sinnum niður á Vinnumálastofnun til þess að athuga með 

atvinnu og til að skrá sig og leiðrétta persónuupplýsingar, en fékk aldrei upplýsingar um 

námskeið sem hún gæti sótt. 

 Starfsmönnum Vinnumálastofnunar sem rætt var við þykir miður hversu mikill tími 

fer í að leiðrétta ýmsan misskilning sem kemur upp í samskiptum starfsmanna 

stofnunarinnar og innflytjenda sem skrá sig hjá þeim í atvinnuleit:  

… sá tími sem við sjáum svolítið eftir og erum að reyna að minnka […] er tíminn sem fer í 

svona þú veist vesen, ehh, vitlausar greiðslur, ehh og hérna fólk lendir í synjun og þessu og 
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hinu af því að það skildi ekki eitthvað sem það átti að gera […] sem kemur út frá því að fólk 

er ekk … er ekki sko, það þekkir kerfið einhvern veginn ekki neitt. 

Upplýsingaflæðið er að sögn ekki nægilegt. Það er einmitt reynsla þeirra kvenna sem rætt 

var við. Lena nefnir að það sé ekki alltaf auðvelt að finna upplýsingar um námskeið sem 

séu í boði:  

Það getur verið erfitt fyrir útlendinga og Pólverja bara að vita, þú veist, hvað er í boði og bara 

vita hvert á að fara (já) og, þú veist, bara aðgengi er málið, eða þú veist, eins og fyrir mig þá 

er ég alltaf á netinu og þú veist, alltaf þegar mér dettur eitthvað í hug, þá bara fer ég að leita 

að því þangað til ég finn það […] Ég er svoleiðis en ég get ímyndað mér að það er erfitt fyrir 

marga til þess að fara (já), geta bara vitað bara hvað maður getur fengið. 

Hún telur að kynna þyrfti starfið betur svo fólk viti hvað er í boði. Að hennar mati þarf líka 

að vera til staðar löngun hjá fólki til þess að afla sér þessara upplýsinga. Zofiu og Juliu tala 

um hvernig samskipti og upplýsingaflæði milli þeirra og Vinnumálastofnunar mætti vera 

betra. Zofia og Julia höfðu báðar verið í talsverðum samskiptum við Vinnumálastofnun 

vegna rangra greiðslna eða persónuupplýsinga og hafa báðar þurft að fara í nokkur skipti á 

stofnunina til að fá upplýsingarnar leiðréttar. Zofia fór að fá rangar greiðslur eftir að hún 

byrjaði að vinna aftur og hefur að eigin sögn ekki mætt góðu viðmóti hjá starfsmönnum 

stofnunarinnar. Hún segir frá samtali sem endaði þannig að starfsmaður 

Vinnumálastofnunar sagði við hana að samtali þeirra væri lokið og ef þetta mál hennar væri 

eitthvað vandamál þá ætti hún að keyra til Hvammstanga þar sem reiknistofa 

Vinnumálastofnunar er og fá leiðréttingu þar. Í kjölfarið á þessu varð Zofia „so, so angry I 

was almost crying there, you know, what is going on here!“. Hún skildi ekki viðbrögðin en 

var ekki af baki dottin:  

I promise for myself that if I get this whole story to the end I go to this woman and I show 

her right papers and I told her who was right, you or me, you are here almost a god but me I 

am only a small Polish female but she was very, very bad to me. 

Upplifun Juliu af samskiptum við starfsfólk Vinnumálastofnunar er samsvarandi: „You 

was feeling like really small person like, excuse me, could you …“ (gefur til kynna með 

hendinni að hún sé að rétta blað yfir borðið og lítur niður á sama tíma). Af lýsingunni að 

dæma finnst henni eins og hún sé að ónáða starfsmann Vinnumálastofnunar með erindi 

sínu. Hér kemur í ljós vanmáttarkennd kvennanna gagnvart starfsmönnum 

Vinnumálastofnunar þar sem þær tala báðar um sig sem litla manneskju þegar þær eigi í 
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samskiptum við starfsmenn stofnunarinnar. Konurnar nefna einnig að þær séu ósáttar við 

að geta ekki talað annað tungumál en íslensku við suma starfsmenn, því oft á tíðum sé 

erfitt að útskýra hluti á íslensku, eins og varðandi hlutastörf og skattgreiðslur. 

 Julia, Zofia og Lena segja að starfsfólk Vinnumálastofnun hafi almennt haft lítil 

samskipti við þær eftir að þær skráðu sig sem atvinnuleitendur. Julia og Zofia segja að eina 

skiptið sem haft hafi verið samband við þær var þegar þær voru boðaðar þangað með 

vegabréfið sitt til að hægt væri að athuga hvort þær væru í landinu og hvort þær hefðu farið 

úr landi í einhvern tíma eftir að þær skráðu sig sem atvinnuleitendur. Zofia lýsir þessum 

samskiptum svona: „Checking only, checking if I am here or not, if I am liar or not.“ Julia 

lýsir því hversu afskipt henni finnst hún vera og hve slæmt það sé: 

Yes, it is really strange because you can feel,  like for me like nobody in this office can´t 

help you […] Nobody is interest in how we are, fear or, or … maybe they have a job for you 

special, I think they should thinking of people that don´t have job a long time […] If you 

don’t have a job one year or something it´s really devastating for people. 

Lena segir einnig að samskipti sín við Vinnumálastofnun hafi ekki verið mikil, en hún 

hefur að mestu séð um það sjálf að finna það sem hana vantar, eins og námskeið, vinnu og 

annað. Hún getur ekki útskýrt af hverju ekki var haft samband við hana og hafði þetta að 

segja um samskiptin: „Ég þekki fólk sem haft var samband við oft en ekki við mig ég veit 

ekki af hverju, ég var ekki í fríi.“ Maja hefur farið á nokkur íslenskunámskeið á vegum 

Vinnumálastofnunar eftir að hún komst að því að stofnunin borgaði í þeim. Anna hefur 

hins vegar allt aðra sögu að segja, en hún hefur átt í talsverðum samskiptum við aðila hjá 

stofnuninni, en aldrei náms- og starfsráðgjafa. Hún hefur verið boðuð tvisvar í viðtöl til 

Vinnumálastofnunar og farið á tvö íslenskunámskeið á þeirra vegum. 

 

3.3.2 Aðgengi innflytjenda að þjónustu og vinnumarkaði 

Eftir að nýskráningum fór að fækka hjá Vinnumálastofnun gat starfsfólk stofnunarinnar 

farið að sinna öðrum verkefnum af meiri krafti. Þegar þeir sem koma að þjónustu við 

innflytjendur hófu að skoða þann hóp Pólverja sem var á atvinnuleysisskrá, kom í ljós að 

um hundrað manna hópur sem hafði verið á skrá frá 2008 til byrjun árs 2011 hafði ekki 

farið í íslenskumat, né fengið önnur úrræði. Þeir voru allir boðaðir í stöðumat í íslensku í 

kjölfarið. Niðurstöður matsins sýndu að staða hópsins var ekki ásættanleg. Samkvæmt 

öðrum þeim starfsmanni Vinnumálastofnunar sem rætt var við voru um 80 manns á stigi 
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eitt til tvö sem er heldur lágt skor á fimm stiga skala, þar sem fimm er góð 

íslenskukunnátta. Starfsmennirnir eru sammála um að íslenskukunnátta Pólverja sem eru á 

atvinnuleysisskrá sé verri en annarra erlendra ríkisborgara á atvinnuleysisskrá. Pólverjar 

hafa ekki farið af atvinnuleysisskrá í sama hlutfalli og aðrir innflytjendur eða Íslendingar. 

Þegar starfsmennirnir voru spurðir nánar um ástæðuna fyrir þessu svöruðu þeir að það væri 

að þeirra mati helst skortur á íslenskukunnáttu. 

 Ástæðuna fyrir slæmri íslenskukunnáttu Pólverja telja starfsmenn 

Vinnumálastofnunar mega rekja til nokkurra þátta, til dæmis hafi fyrrum vinnuveitendur í 

einhverjum tilvikum ekki gefið þeim tækifæri eða tíma til að læra íslensku. Síðan hafi ekki 

allir áhuga á því að læra íslensku eða hafi getað komist af án þess. Margir væru að vinna í 

stórum hópum þar sem starfsmennirnir kæmust upp með að tala pólsku eða ensku og aðrir 

töluðu eða þýddu fyrir þá. Þannig að pólska samfélagið innan þess íslenska kom í veg fyrir 

eða hlífði einstaklingunum við að tala íslensku. Starfsmennirnir sögðu jafnframt að margir í 

þeim hópi sem kæmi til Íslands og fengi vinnu hér væri fólk sem ekki hefði langa 

skólagöngu að baki og því hentaði kennsluformið illa. „Það að læra tungumál eða það að 

læra yfirleitt eitthvað svona bóklegt er ekki þeirra.“ 

Þegar kemur að fyrri starfsreynslu innflytjenda er það mat starfsmanna 

Vinnumálastofnunar sem rætt var við að hún sé heldur einhæf hjá mörgum þeirra og að þau 

störf sem þeir sæki um séu helst á því sviði sem einstaklingurinn hafi reynslu af. Þetta er að 

sögn starfsmannanna mikil hindrun fyrir hópinn, því þau starfssvið atvinnulífsins sem 

innflytjendur hafi sérstaklega verið að sækja um eru starfssvið sem ekki eru að ráða til sín 

fólk. Starfsmennirnir telja einnig að innflytjendur vanti víðara tengslanet því ef tengslanet 

einstaklings samanstandi af fólki sem er sjálft í virkri atvinnuleit þá hjálpi það lítið 

viðkomandi í hans atvinnuleit. Annar starfsmaðurinn hafði þetta að segja: „Þeir sjá ekki … 

eða hafa enga reynslu og hafa engin tengsl og vita ekkert hvert þeir eiga að fara. Það er 

þetta sko, það er þetta hjálparleysi.“ Samkvæmt þessari lýsingu má túlka að innflytjendur 

vanti fjölbreyttari starfsreynslu, víðara tengslanet og meiri upplýsingar um hvernig sé best 

að haga atvinnuleitinni. Báðir starfsmennirnir nefna einnig aðra hindrun fyrir innflytjendur 

í atvinnuleit, sem má rekja til ástandsins hjá Vinnumálastofnun þegar kreppan skall á:  

… þegar allt hrundi […] voru útlendingarnir látnir sækja um á pappír á meðan Íslendingarnir 

sóttu um í tölvu, og þeir sem sóttu um á pappír, þeir eru ekki inni í gagnagrunninum okkar 

sem við notum þegar við erum að leita að fólki. Atvinnurekandinn hefur samband við okkur 

og vantar svona og svona manneskju, við keyrum það átómatískt saman og sendum 
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upplýsingar til atvinnurekandans og við líka sendum upplýsingar til atvinnuleitandans […] 

stór hluti af þessum hóp er ekki inni í þessum gagnagrunni. Þess vegna eru upplýsingar um 

hann aldrei sendar út og við sendum honum aldrei tillögu af störfum sem gætu vakið áhuga 

hjá honum. 

Starfsmaðurinn ræðir þennan 600 manna hóp sem er ekki inni í gagnagrunninum og hefur 

frá því að það skráði sig ekki fengið ábendingar um störf frá Vinnumálastofnun. Haustið 

2008 skipti stofnunin úr því að vera með skriflegar umsóknir yfir í rafrænar, en 

innflytjendur héldu áfram að fylla út skriflegar umsóknir til 2010. Þegar viðtölin voru tekin 

sumarið 2011 voru einstaklingar enn utan kerfis og fá því ekki sendar tilkynningar um laus 

störf.  

 Þeir starfsmenn Vinnumálastofnunar sem rætt var við gagnrýna þessar aðgerðir og 

segja að „þetta [sé] náttúrulega bagalegt“. Unnið var að því að fá fólk til þess að skrá sig að 

nýju á atvinnuleysisskrá í gegnum tölvu en sú vinna var erfiðleikum bundin vegna ýmissa 

tungumálaörðugleika við útfyllingu umsóknar. Annar starfsmaðurinn sem rætt var við hafði 

þetta að segja um vinnulagið: „Ef þú ert ekki góður í tölvum og náttúrulega heimasíðan 

okkar er á íslensku og allt á íslensku og þá þarftu Íslending með þér í þetta sko.“ Túlka má 

þetta sem svo að innflytjendur sem ekki hafa góða íslenskukunnáttu gætu átt erfitt með 

skráningu, sem og þeir innflytjendur sem ekki hafa mikla tölvukunnáttu. Eina efnið sem 

hægt er að nálgast á öðru tungumáli í gegnum síðu Vinnumálastofnunar er síða evrópsku 

vinnumiðlunarinnar Eures, en Eures er rekin af Vinnumálastofnun. Hluti kvennanna sem 

rætt var við hafði sótt um atvinnuleysisbætur með því að fylla út blað og hafði upplifað 

erfiðleika tengda því að fá upplýsingar um störf í gegnum tölvuna vegna þess að allt þar 

inni var á íslensku. 

 Viðmælendur innan Vinnumálastofnunar telja það einnig vera ákveðna hindrun að 

vinnustaðamenning á sumum vinnustöðum sé orðin þannig að innflytjendur passi betur inn 

á ákveðna vinnustaði og innfæddir á aðra: 

Atvinnurekandinn kýs frekar Íslending ef hann á kost á því, en mjög margir atvinnurekendur 

kjósa frekar að fá útlending frekar en Íslending, vegna þess að bæði starfsmannahópurinn er 

þannig saman settur að þeir telja að Íslendingurinn myndi kannski vera kannski svolítið 

svona út úr kú, og til þess að fólk geti haft möguleika á að hafa tjáskipti og svona og líka 

virðast einhvern veginn treysta því að útlendingurinn sko ætli sér að stoppa lengur í vinnunni, 

kannski af því að hann á minni möguleika skilurðu, það er svona beggja blands. 
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Frásögn pólsku kvennanna staðfestir þetta, til dæmis vinnan á veitingastaðnum sem Anna 

vann á og póstburðurinn sem Lena vann við. Þar var að þeirra sögn markvisst ráðið inn 

starfsfólk af ákveðnu þjóðerni. 

 

3.3.3 Úrræði hjá Vinnumálastofnun fyrir innflytjendur  

Þeir tveir starfsmenn Vinnumálastofnunar sem rætt var við telja að samvinnan með 

Pólverjum sem séu á atvinnuleysisskrá gangi mjög vel. Annar starfsmannanna lýsir 

hópnum svona: „Þetta er hópurinn sem stendur höllustum fæti, með lengsta 

langtímaatvinnuleysið, hæsta hlutfall atvinnulausra, þannig að hann er þyngstur líka“. 

Hann á hér við Pólverja í samanburði við aðra innflytjendur í atvinnuleit. Starfsmaðurinn 

telur að Pólverjar þurfi mikinn stuðning í atvinnuleit sinni vegna þessara þátta. Hann hefur 

einnig þá skoðun að lítil íslenskukunnátta, sem er mjög algeng hjá þessum hópi, hafi áhrif 

á stöðu þeirra, en stærð hópsins hefur ekki breyst mikið síðan hrunið varð. 

  Það kemur fram hjá starfsmönnunum að þeir séu í talsverðum samskiptum við þá 

Pólverja sem eru á atvinnuleysisskrá og finnst fólkið „rosalega jákvætt“ og sjá breytingu 

hjá mörgu því fólki sem hefur farið á íslenskunámskeið. Atvinnuleitendur mega vanalega 

fara í eitt úrræði á önn en íslenskunámskeiðin eru þar undanskilin, þar eru engin takmörk 

fyrir hversu mörg námskeið má taka. Ástæðuna fyrir þessu segir annar starfsmaðurinn vera 

þessa: „Við ákváðum að það myndi gilda annað um íslenskuna, bæði eru það styttri 

námskeið og þau eru mjög ódýr og þau eru forsenda alls hins.“ Starfsmennirnir álíta 

íslenskukunnáttu vera forsendu fyrir því hvort innflytjendur geti hugsað sér að setjast hér 

að. Ýmsir námskeiðshaldarar myndu gjarnan vilja halda námskeið fyrir Pólverja, en 

vandamálið er að þeirra sögn skortur á kennurum sem geta talað pólsku. Það þýðir að það 

þarf að ráða túlk og kostnaður við námskeiðið myndi tvöfaldast, sem gengur ekki upp. 

Samkvæmt þeim starfsmönnum Vinnumálastofnunar sem talað var við væri hægt að bjóða 

námskeið á ensku, en sá hængur er á að margir Pólverjanna eiga í erfiðleikum með að 

skilja enskuna. Af þeim sökum er leitast við að beina innflytjendum áfram á 

íslenskunámskeið, því um leið og þeir eru farnir að tala íslensku geta þeir farið á mun 

fjölbreyttari og starfstengdari námskeið. Þeir starfsmenn Vinnumálastofnunar sem rætt var 

við telja að ákveðinn hópur fólks hafi ekki áhuga á því að læra íslensku, því það ætli sér 

ekki að dvelja í landinu til frambúðar. Þetta var hópur sem stofnunin ætlaði að leggja 

áherslu á þegar viðtölin voru tekin. 
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Það kom fram að stefna Vinnumálastofnunar er að þau íslenskunámskeið sem 

stofnunin býður upp á eigi fyrir utan íslenskukennslu að vera líka með kennslu í til dæmis 

samfélagsfræði eða tölvum. Einnig á að vera áhersla á gerð ferilskrár svo að fólk komist 

sem fyrst inn á vinnumarkaðinn aftur. Starfsmennirnir höfðu orðið varir við sérstakan 

áhuga fyrir alls konar ökunámskeiðum og vinnuvélaprófi, starfsmenn stofnunarinnar 

leituðustu því við að svara eftirspurninni og slík námskeið voru og eru haldin hjá 

Vinnumálastofnun. Starfsmenn stofnunarinnar greindu frá því hvernig margir 

atvinnuleitendur hefðu lýst yfir áhuga á því að sækja námskeið sem væru starfstengd. Það 

hefði hins vegar aldrei verið nægjanlega margir sem lýstu yfir áhuga á einhverju ákveðnu 

starfstengdu úrræði til þess að það yrði haldið, fyrir utan ökunámnámskeið og 

vinnuvélapróf. Algengustu námskeiðin sem innflytjendum er boðið upp á eru 

tungumálanámskeið, tölvunámskeið og ökunámskeið. 

Þegar starfsmennirnir eru beðnir að skýra hvernig úrræði fyrir innflytjendur séu 

valin, segir annar þeirra:  

Við bjóðum upp á það sem okkur hefur verið boðið, sko námskeiðshaldarar úti í bæ bjóða 

okkur námskeið, við prufum að bjóða upp á það, en ef enginn áhugi er fyrir hendi þá bara 

tökum við það út aftur, en ef einhver áhugi er fyrir því þá haldast þau inni. 

Hinn starfsmaðurinn sem rætt var við skýrir val á þeim námskeiðum sem standa 

innflytjendum til boða á eftirfarandi hátt: 

… við höfum haft tilfinningu fyrir, eða sko, starfsmenn hafa haft einhverja hugmynd um, 

ja, sko sniðugt að gera einhvern veginn svona námskeið og svo fáum við einhverjar 

hugmyndir frá námskeiðshöldurunum og þeir hafa væntanlega fengið eitthvað feedback frá 

nemendum sínum og eitthvað svoleiðis … en það sem við höfum fundið að okkur vanti 

svolítið, það er að við fáum … spyrjum: Hvað viljið þið, hvað viljið þið læra?  

Starfsmenn Vinnumálastofnunar hafa áhuga á að vita hvað þeir sem nota úrræðin vilji læra 

og hvaða úrræði þeir telja að ætti að bjóða upp á. Það hefur komið fyrir að atvinnuleitendur 

koma með tillögur um úrræði sem þeir hafa áhuga fyrir, en þær tillögur eru stundum 

óraunhæfar. Sem dæmi um þetta lýsti annar starfsmaðurinn því hvernig einstaklingur kom 

til hans og sagðist vilja læra ákveðna iðn sem kennd er í íslenskum skóla. Iðngreinin er 

kennd á íslensku, en viðkomandi gat ekki sagt frá náminu á íslensku þegar hann var beðinn 

um það. Að mati starfsmannsins eru þetta ekki raunhæfar væntingar um úrræði, aftur á 
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móti telur hann tungumálanámskeið sem gæti aukið atvinnumöguleika á erlendum markaði 

eða auðveldað gerð ferilskrár á öðru tungumáli, vera raunhæft úrræði. 

Zofia hefur ekki farið á námskeið á vegum Vinnumálastofnunar. Hún segir það ekki 

hafa verið vegna þess að hana skorti vilja til að fara á námskeið, heldur hafi einfaldlega 

ekkert verið í boði sem henni þótti áhugavert og hún var að bíða eftir einhverju 

starfstengdu sem gæti hjálpað henni til þess að breyta um starf: „I thought that I change my 

… change my qualification […] something not the cleaning all the time it is, it is not nice.“ 

Hún vill námskeið sem getur gefið henni nýja starfsfærni, en eins og kom fram hjá þeim 

starfsmönnum Vinnumálastofnunar sem rætt var við er lítið um framboð af slíkum 

námskeiðum fyrir innflytjendur. Spurð að því hvort hún hefði viljað fara í nám tengt 

hjúkrun, til þess að reyna að komast inn á þann starfsvettvang sem hana dreymir um, 

svaraði Zofia því til að hún hefði ekki tíma fyrir slíkt núna vegna vinnunnar, því það væri 

mikilvægt að halda henni. 

 

3.3.4 Nýting úrræða og mat á árangri 

Að sögn þeirra starfsmanna Vinnumálastofnunar sem rætt var við eru úrræðin sem í boði 

eru á vegum stofnunarinnar mjög vel nýtt og aðgangurinn að þeim hefur batnað mikið á 

stuttum tíma. Aðeins Anna hefur sótt um að komast á námskeið hjá stofnuninni sem er ekki 

íslenskunámskeið. Hún sótti um að komast á tölvunámskeið. Þegar hún mætti á námskeiðið 

fær hún þær upplýsingar að aðeins tveir dagar af mánaðarlöngu námskeiði átti að fara í 

tölvur. Námskeiðið var því ekki eins og hún hafði vænst.  

 Anna hafði farið á tvö námskeið áður en hún missti vinnuna. Hún hefur sótt eitt 

íslenskunámskeið eftir það sem hún borgaði fyrir sjálf og fékk endurgreitt frá 

stéttarfélaginu. Hún segir að námskeiðið sem stéttarfélagið hélt fyrir pólskar konur í 

atvinnuleit hafi verið mjög fjölbreytt og gott því þar hafi verið mjög ólíkar konur sem hafi 

fengið kraft frá hvor annarri. Eins fannst henni gott að fá hjálp við að búa til ferilskrá. Lena 

fór á eitt íslenskunámskeið og stéttarfélagsnámskeiðið á meðan hún var í atvinnuleit. Hún 

fór sjálf á Vinnumálastofnun eftir að hafa verið atvinnulaus í tvo mánuði og óskaði eftir 

því að fara á íslenskunámskeið og fékk það. Hún lýsir stéttarfélagsnámskeiðinu svona: „Ég 

hafði mjög jákvæða og góða reynslu og bara það að fólk bara er að reyna, þú veist er að 

opna sig og er að reyna og að fólk fær hvatningu og … til að halda áfram og reyna að gera 

eitthvað.“ Námskeiðið hefur því að hennar sögn ýtt við konunum til þess að virkja þær til 
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að halda áfram í leit sinni að atvinnu. Maja hefur ekki tölu yfir þau námskeið sem hún 

hefur farið á en hún hefur mikinn metnað fyrir að læra íslensku og að tala hana vel. Hún er 

komin með nóg af því að læra af námskeiðum: „Þetta er svolítið erfitt að námskeið er bara 

stórt og ég fer, ehh, þegar ég fer aftur er ný bók og eru ekki allir í sama stigi og það er … 

það er oftast tekið mið af þeim sem eru með minnstu kunnáttuna.“ Þeir sem eru komnir 

lengra þurfa að heyra endurtekið í sífellu eitthvað sem þeir vita. Hún segist alltaf hafa 

miklar væntingar þegar hún byrji á námskeiðum en oftast verði það þannig að henni bara 

leiðist.  

 Zofia fór aðeins á eitt námskeið á meðan hún var í atvinnuleit og það var 

námskeiðið sem stéttarfélag hennar bauð henni og öðrum pólskum konum á. Henni fannst 

það mjög fjölbreytt og „great“ og „yes it was very nice, the course was brilliant but, ehhh 

… but that there was only people there from Poland“. Hún telur það ókost að námskeiðið 

hafi aðeins verið haldið fyrir pólskar konur, því hún þurfti ekki að skipta yfir á annað 

tungumál þegar hún var að tala við hinar konurnar.  

 Julia fór á nokkur námskeið áður en hún missti vinnuna en eftir að hún missti 

vinnuna breyttist hugarfarið: „Everything crash down and you stop thinking about learning 

language.“ Hún hætti að hugsa um tungumálanámskeið þegar hún missti vinnuna því 

kostnaðurinn við slíkt var of mikill. Eins og áður hefur komið fram vissi hún ekki af því að 

Vinnumálastofnun greiddi fyrir íslenskunámskeið atvinnuleitenda. Hún fór á 

stéttarfélagsnámskeiðið og það sem henni fannst best við það var að það komst rútína á 

daginn hjá henni við það að mæta á hverjum degi. Eftir að hún vissi að Vinnumálastofnun 

greiddi fyrir námskeiðin fór hún á eitt íslenskunámskeið. Þegar viðtalið var tekið sagðist 

hún ætla að halda áfram að læra íslensku eftir sumarið.  

 Þegar konurnar voru spurðar að því hvort þær myndu vilja fara á námskeið í dag 

sögðust þær flestar myndu vilja fara á íslenskunámskeið. Zofia segir: „… always is going 

to school and learn something something new is always good.“ Þannig eru hún og hinar 

konurnar sammála um að það sé alltaf gott að læra eitthvað nýtt. Þær sem eru í vinnu 

myndu þó vilja bíða aðeins með að fara að læra þangað til þær vita hvort þær fái 

fastráðningu. Þær myndu einnig vilja fara á meira krefjandi námskeið þar sem er fólk frá 

fleiri löndum en þeirra eigin því það sé erfiðara en áhugaverðara að vera í hópi þar sem þú 

getur ekki notað móðurmálið þitt. Þær hafa flestar meiri áhuga á að fara á námskeið sem 

eru starfstengd eða tómstundatengd en að fara á íslenskunámskeið.  
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  Þegar þeir starfsmenn Vinnumálastofnunar sem rætt var við voru spurðir út í 

hvernig árangurinn af þeim úrræðum sem eru í boði fyrir innflytjendur sé metinn segir 

annar þeirra: 

… eini árangurinn sem við kærum okkur um er afskráning [af atvinnuleysiskrá], svoleiðis að 

það er það eina sem skiptir okkur máli og við vitum náttúrulega ekkert alltaf af hverju 

einhverjir afskrást en við erum að fylgjumst með því sko og við skoðum sko. Við tökum út 

ákveðna hópa, tökum út ákveðna námskeiðshaldara: er meira að afskrást af þeim sem að fara 

til þessa eða til hins? og þetta á við um Íslendinga og útlendinga og ég sé litli fylgni hjá 

útlendingunum sko. En náttúrulega því betri sem þú ert í íslenskunni því betri möguleika áttu 

á vinnumarkaðnum, eðlilega, svoleiðis að þeir sem sitja eftir og eru komnir í 

langtímaatvinnuleysi, það er þá frekar þeir sem að tala minni íslensku. 

Samkvæmt starfsmanninum hefur ekkert eitt námskeið skilað betri árangri en önnur þegar 

kemur að úrræðum fyrir innflytjendur. Að hans mati er það íslenskukunnátta innflytjenda 

sem skilar árangri á vinnumarkaði og þeir sem „sitja eftir“ á atvinnuleysisskrá séu frekar 

þeir sem hafi minni íslenskukunnáttu. 

Samkvæmt starfsmönnum Vinnumálastofnunar er í íslenskumatinu sem 

innflytjendur fara í spurt út í ýmsa hluti eins og tengslanet, fjölskylduaðstæður og annað. 

Út frá þeim upplýsingum sé hægt að skoða stöðu hópsins en það hafi ekki gefist tími til að 

skoða þau gögn sem stofnunin sé búin að afla sér. Starfsmennirnir telja að það gangi ekki 

öllum vel í þeim námskeiðum sem þeir fara á og nái ekki öllum þeim markmiðum sem 

námskeiðinu er ætlað. Orsakaþættir sem starfsmennirnir telja að hafi áhrif á árangur 

innflytjenda eru til dæmis námshæfileikar eða tíminn frá því einstaklingurinn var seinast í 

námi. Þessir starfsmenn vilja koma á mati á því hvort einstaklingurinn sé sannanlega búinn 

að ná markmiðum viðkomandi námskeiðs, en erfitt reynist að finna leið til að framkvæma 

þannig mat. Áherslan hefur ekki verið á mati árangurs heldur á að koma fólki af skrá: 

… að virkja fólk á vinnumarkaðnum. Náttúrulega ein af ástæðunum fyrir því að fólk er 

kallað á námskeið, atvinnulausir íslendingar og útlendingar, er til þess að ýta við fólki „Við 

erum að fylgjast með þér“ og líka, að þarna „farðu nú að koma einhverri reglu á líf þitt“.  

Pólsku konurnar voru spurðar að því hvaða þjónustu ætti að bjóða innflytjendum og 

um viðhorf þeirra til þess að þeir sem nýttu þjónustuna væru beðnir um að meta úrræðið. 

Töldu þær meðal annars að það væri áríðandi að fá mat þeirra sem sæktu námskeiðin til 

þess að vita hvað gengi vel og hvað ekki, hvaða kennarar væru að standa sig og hverjir 

ekki. Þeim þótti gott að á stéttarfélagsnámskeiðinu sem þær sóttu voru þær allar spurðar 
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hvað þeim fyndist um námskeiðið og hvað mætti betur fara. Þær telja líka skipta miklu 

máli að þvinga ekki fólk á námskeið sem það vill ekki fara á, því ef einstaklingurinn vill 

ekki vera þar þá er það að þeirra sögn sóun á tíma og peningum annarra. Þær nefna að ekki 

allir vilji læra íslensku og því verði að vera fjölbreyttari námskeiðsmöguleikar. Það er 

einnig mikilvægt að þeirra mati að einstaklingar sem settir eru saman á námskeið séu þar á 

sömu forsendum. Þær myndu vilja geta komið skoðunum sínum skriflega á framfæri 

varðandi úrræði sem þær hafa sótt. Umsagnirnar myndu þær helst vilja geta gefið á sínu 

tungumáli, það ætti því að vera til á nokkrum tungumálum. Þær myndu einnig vilja geta 

komið hugmyndum eða skoðunum sínum á framfæri með því að fá tækifæri til að svara 

opnum spurningum á umsögnunum.  

 

3.3.5 Aðgangur og nýting á þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

Samkvæmt starfsmönnum Vinnumálastofnunar sem rætt var við og koma að málefnum 

innflytjenda hafa tvö átaksverkefni farið af stað síðan árið 2010. Í þeim báðum hefur 

áhersla verið lögð á íslenskuna fyrir þá sem ekki tala hana. Þegar átaksverkefnið „Ungt fólk 

til athafna“ hófst var atvinnuleitendum skipt í tvennt. Annars vegar var hópur íslenskra 

ungmenna sem starfsmenn Vinnumálastofnunar, flestir náms- og starfsráðgjafar, unnu með. 

Hins vegar var hópur ungra innflytjenda sem ráðgjafar Vinnumálastofnunar, sem ekki voru 

náms- og starfsráðgjafar, unnu með. Í dag er staðan á átaksverkefnunum þessi samkvæmt 

starfsmanni Vinnumálastofnunar: „núna eru þessi átök svo aðeins byrjuð svona að „feida“ 

[dofna] út, sko en það er samt ennþá þessi áhersla á að koma, halda fólki í virkni.“ 

Átaksverkefnið hefur breyst frá því að vera átaksverkefni yfir í almennt verklag hjá 

Vinnumálastofnun sem felur í sér að hvetja fólk til virkni.  

 Þessi skipting á því hverjir þjónusta hóp innflytjenda virðist ennþá vera eins og 

skiptingin var í átaksverkefninu það er tvískipt ráðgjöf, því enginn þeirra þriggja 

starfsmanna Vinnumálastofnunar sem halda utan um ráðgjöf og þjónustu fyrir innflytjendur 

er með náms- og starfsráðgjafarmenntun, þó svo að slík menntun sé sú algengasta hjá 

starfsmönnum ráðgjafadeildar Vinnumálastofnunar. Þeir tveir starfsmenn stofnunarinnar 

sem rætt var við hafa lokið framhaldsháskólagráðu og hafa víðtæka reynslu af því að starfa 

með innflytjendum. Tveir af þeim starfsmönnum sem koma að þjónustu við innflytjendur 

hafa fengið þjálfun hjá Eures. Megintilgangur Eures, samkvæmt öðrum þeirra starfsmanna 

Vinnumálastofnunar sem rætt var við, „snýst um […] að miðla vinnu í öðrum 
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Evrópulöndum“. Allir starfsmennirnir sem koma að þjónustu við innflytjendur eru með um 

500 til 600 manna hóp sem þeir sjá um. Þegar starfsmennirnir sem rætt var við voru spurðir 

af hverju það væru sérstakir ráðgjafar fyrir innflytjendur og aðrir fyrir Íslendinga og hvort 

innflytjandi sem vildi fara til náms- og starfsráðgjafa gæti gert það ef hann langaði til, var 

svarið „Þetta er bara pólitísk ákvörðun um að hafa þá alveg sér“.  

Í undirbúningsferð minni um nýtt húsnæði Vinnumálastofnunar tók ég eftir því að 

þjónustunni er skipt í tvennt. Ef gengið er til hægri í inngangi stofnunarinnar er að sjá 

nokkrar tölvur og þar tekur fólk númer til að tala við fulltrúa sem aðstoða við ýmsa 

þjónustu. Ef gengið er til vinstri er farið inn á ráðgjafasvið Vinnumálastofnunar. Þar fer 

meðal annars fram náms- og starfsráðgjöf. Athyglisvert er að sjá að allir náms- og 

starfsráðgjafar hafa fengið eigin skrifstofu í nýja húsnæðinu. Aðstaða þeirra þriggja aðila 

sem koma að ráðgjöf við innflytjendur er ólík þeirra á milli. Einn starfsmaður er frammi á 

gangi þar sem aðstaða til þess að ræða við einstaklinga er lokuð af með skilrúmi, en eftir 

ganginum fara allir þeir sem eru til dæmis að fara til náms- og starfsráðgjafa, þar gæti því 

verið erfitt að fá næði. Annar starfsmaður er í rými þar sem fjórar vinnustöðvar eru saman 

og því fjórir aðilar að vinna á því svæði. Það er álit rannsakanda að þar gæti verið 

vandkvæðum bundið að ræða mál svo enginn annar heyri eða fá næði fyrir fólki sem 

gengur framhjá. Þriðji starfsmaðurinn sem fer með málefni innflytjenda er með skrifstofu 

líkt og náms- og starfsráðgjafarnir á stofnuninni. Skoðanir viðmælenda hjá 

Vinnumálastofnun sem rætt var við um hvort aðstæður væru nægilega góðar til þess að 

eiga einkasamtal við ráðþega voru mjög mismunandi. Annar starfsmaðurinn taldi að 

aðstæður væru óásættanlegar, hinn starfsmaðurinn vildi meina að þau samtöl sem hann ætti 

við innflytjendur sem kæmu til hans væru ekki persónuleg og því skiptu aðstæðurnar ekki 

máli: 

Það er eitt sem ég er með svona „debate“, sem er […] hversu djúpt eigum við að fara, hvað 

eigum við að ræða við fólk […], mál eins og svo sem geta verið hjá öllum geta verið 

gífurlega erfið mál sko. Mín skoðun er sú að jú, jú, við eigum að gera allt sem við getum til 

að hjálpa þeim með það sem kemur að okkur, sko að sjálfsögðu, það eru okkar skyldur sko, 

og um að gera að vísa fólki áfram. En að ég sé að ræða til dæmis eins og þín persónulegu 

fjármál og svona … það er mín skoðun, en það er mismunandi hvernig fólk lítur á það. 

Það virðist því vera skoðun starfsmannsins að mál sem tengjast Vinnumálastofnun séu 

eitthvað sem hann geti hjálpað með, önnur mál eru að hans mati ekki á hans verksviði. 
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Skoðanir starfsmanna eru samkvæmt þessu skiptar og það getur að þeirra mati stundum 

verið erfitt að vita hvar eigi að draga mörkin. 

 Konurnar sem talað var við fóru til náms- og starfsráðgjafa á 

stéttarfélagsnámskeiðinu sem þær sóttu. Zofia segist hafa fengið hvatningu: „Yes, but they 

decide to make us ready to … to going, you know, and asking, not waiting for the call you 

have to go“, þátttakendurnir í námskeiðinu hafi verið hvattir til þess að fara sjálfir og spyrja 

um þau úrræði sem þeir vildu, en ekki bíða eftir að haft yrði samband við þá, til dæmis 

varðandi atvinnu. Eins var farið í ferilskrárgerð sem henni fannst gagnlegt. Julia segist hafa 

rætt við náms- og starfsráðgjafa um eftirfarandi atriði:  

… we were talking about, ehm, what I wanted to do and how I do this and of course we talk 

about my language, because this is what block everything […] she show me about the 

courses how I can, ehhh, learn the language more and also we just write what I really want 

and what stop me. So maybe this also show me what really stop me, this language. 

Julia segir að hún og náms- og starfsráðgjafinn hafi aðallega verið að skoða hvaða 

hindranir væru í vegi hennar í atvinnuleitinni og að í viðtalinu hafi hún komist að því hver 

framtíðarmarkmið hennar væri. Henni fannst viðtalið hafa hjálpað sér við að fá skýrari 

mynd af stöðu sinni og hver næstu skref væru í að ná markmiðum sínum. Svipuð atriði 

voru rædd í viðtölum Önnu og Maju hjá náms- og starfsráðgjafa. Anna vissi þó mikið um 

hvaða námskeið voru í boði og hvernig hún sjálf gæti fundið það sem hana vantaði. Af 

þeirri ástæðu sagðist hún ekki hafa fengið mikið út úr viðtalinu. Maja sagðist einnig hafa 

fengið hjálp við að gera ferilskrá hjá náms- og starfsráðgjafanum sem hafi verið mjög 

gagnlegt. Lena segir að í viðtalinu hafi verið rætt um væntingar til framtíðarinnar tengt 

námi og starfi og þegar hún var spurð að því hvort það hafi gagnast henni sagði hún: 

Það er bara, ég þarf að viðurkenna að … bæði viðurkenna að bæði bara námskeiðið gefa mér 

svona sjálfstraust til þess að geta bara gert eitthvað, sótt um vinnu, því mig langaði að vinna 

með börnum og ég var svo óörugg og eftir þá fékk ég bara styrk til þess að fara og sækja og 

nú er ég bara mjög þakklát og ánægð að ég gerði það. 

Að hennar mati hjálpuðu bæði náms- og starfsráðgjafinn og aðrir aðstandendur 

námskeiðsins henni að finna öryggi og styrk til þess að halda áfram að sækja um og finna 

atvinnu tengda sínu áhugasviði. 

 Þegar konurnar eru spurðar af því hvaða aðili þær teldu að gæti hjálpað þeim með 

að fá atvinnu eða betri stöðu voru svör þeirra mjög ólík. Flestar töldu að það væri helst þær 
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sjálfar sem gætu breytt stöðunni. Þær nefndu einnig að íslenskir vinir gætu hjálpað því með 

íslenskum vinum gætu þær æft sig í tungumálinu. Þá töldu þær einnig gott tengslanet skipta 

miklu máli og ef til vill Vinnumálastofnun vegna tilkynninga um laus störf. Engin nefndi 

að náms- og starfsráðgjafar gætu hjálpað þeim við að fá atvinnu eða bæta stöðu sína.  

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi aðgang kvennanna að 

úrræðum má segja að þær séu í misjafnlega miklum samskiptum við Vinnumálastofnun og 

að samskiptaerfiðleikar og lítið upplýsingaflæði hafi í sumum tilvikum tafið fyrir samstarfi 

þar á milli. Konurnar segjast finna fyrir afskiptaleysi og lítilsvirðingu í samskiptum sínum 

við starfsmenn Vinnumálastofnunar. Samkvæmt starfsmönnum Vinnumálastofnunar eru 

þau úrræði sem innflytjendum sé boðið upp á að mestu valin af starfsmönnum 

stofnunarinnar og þeim sem halda námskeiðin. Stundum komi hins vegar tillögur frá 

atvinnuleitendum. Starfsmennirnir telja íslenskukunnátta innflytjenda takmarka 

fjölbreytnina á námskeiðum sem Vinnumálastofnun býður þeim upp á. Allar höfðu 

konurnar farið á íslenskunámskeið en fjöldi þeirra námskeiða var mismunandi. Þær töluðu 

allar um hversu gott námskeiðið var sem stéttarfélagið hafði boðið upp á. Íslenskukunnátta 

er það sem skilar árangri í afskráningu af atvinnuleysisskrá hjá innflytjendum að sögn 

þeirra starfsmanna Vinnumálastofnunar sem rætt var við. Helsti tilgangur úrræða er sagður 

vera að hvetja fólk til virkni. Þeir starfsmenn sem koma að vinnu með innflytjendum eru 

ekki náms- og starfsráðgjafar og hver starfsmaður sem vinnur með innflytjendum heldur 

utan um 500 til 600 manna hóp. 

 Niðurstöður benda til að tvenns konar þjónusta sé við líði hjá Vinnumálastofnun, 

ein fyrir innflytjendur og önnur fyrir Íslendinga. Tegund og dýpt ráðgjafar er einnig 

mismunandi eftir starfsmönnum. Flestar konurnar töluðu um hversu hjálplegt það hefði 

verið að fara til náms- og starfsráðgjafa á stéttarfélagsnámskeiðinu sem þær sóttu. Engin af 

konunum minntist þó á að náms- og starfsráðgjafar væru aðilar sem gætu hjálpað í þeirra 

atvinnuleit. Íslenskukunnátta og staða Pólverja á atvinnuleysisskrá er verri en staða 

Íslendinga og annarra innflytjenda. Ástæðurnar telja starfsmenn Vinnumálastofnunar vera 

skort á tækifærum, einhæf starfsreynsla, lítið tengslanet, skort á upplýsingum og 

vinnustaðarmenningu fyrirtækja og allt leiði þetta af sér hjálparleysi. 
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3.4 Staðan í dag og framtíðasýn 

Þegar viðtölin við konurnar hafa verið greind má draga fram ákveðin þemu tengd 

atvinnustöðunni í dag, að hefja störf að nýju eftir atvinnuleysi, auk væntinga til 

framtíðarinnar  

 

3.4.1 Atvinnustaðan í dag 

Eftir langt tímabil í atvinnuleysi er atvinnustaða kvennanna mismunandi. Julia, Lena og 

Zofia voru með vinnu þegar viðtölin voru tekin, en þær voru allar með tímabundna 

ráðningu. Maja og Anna voru báðar á atvinnuleysisskrá, Maja var ekki í vinnu en Anna var 

í talsverðri svartri vinnu. 

 Lena sótti um vinnu í gegnum vef Vinnumálastofnunar og var boðuð í viðtal 

stuttu síðar, en hafði engin tengsl inn á starfsvettvanginn áður en hún sótti um. Viðtalið fór 

fram á íslensku og fékk hún vinnuna í kjölfarið. Þó svo að hún hafi verið mjög stressuð og 

ekki farið úr úlpunni allan tímann, þá er óhætt að álykta að viðtalið hafi gengið vel. Lena er 

sú eina sem er komin nálægt þeim starfsvettvangi sem hún hefur áhuga á. Hana hefur alltaf 

langað að starfa við eitthvað tengt kennslu. Í Póllandi fékk hún ekki tækifæri til þess, því 

líkt og á Íslandi þarf að hafa háskólamenntun til þess að sinna slíkum störfum. Í dag er hún 

að vinna í skóla sem skólaliði og finnst vinnan „æðisleg“. Sérstaklega er hún ánægð með 

vinnufélaga sína og hvernig komið er fram við hana á vinnustaðnum. Þetta er hennar lýsing 

á honum:  

Þessi vinna hefur hjálpað mér mikið. Ég opnaði mig, ég byrjaði líka að tala. Ég skil mjög 

mikið, ekki allt og sérstaklega börnin, ég get talað við þau […] en það er kannski erfitt að 

byrja að tala, […]ég var að tala við einhvern um að ég myndi vilja fara og halda áfram að 

læra íslensku, […] við verðum bara að vera svona klukkutíma lengur í vinnunni og verður að 

gefa þeim bara einhvern tíma lengur, það er mikill stuðningur í skólanum og það bara finnst. 

Og það er í hléum, líka matarhléum eða pásum, það er bara skólastjórinn eða kennararnir 

bara koma og spjalla við okkur og á íslensku og vilja heyra okkur tala íslensku, jafnvel við 

tala vitlausa íslensku, þau vilja bara fá okkur til að tala. Þau meina vel og vilja vel. 

Hún lýsti yfir áhuga á að fara á íslenskunámskeið og skólinn tók vel í þann áhuga og leysti 

það þannig að hún fær að fara í sérkennslu í íslensku einu sinni á dag. Starfið og reynslan 

sem hún hefur fengið þar hefur veitt henni tækifæri til þess að spreyta sig á íslenskunni og 

með tímanum hefur hún fengið sjálfstraust til að nota þá íslensku sem hún kann. Það sem 
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hefur hjálpað Lenu í atvinnuleysinu er viðhorf hennar. Hún segir: „Ég held að það hjálpar 

ef fólk er bara, veit hvað það vill og hversu mikils virði það er.“ 

Zofia er í tímabundinni ráðningu í eldhúsi á hjúkrunarheimili, en þetta er 

hlutastarf sem hún hefur verið í um nokkurt skeið. Þetta starf fékk hún eftir að systir 

hennar sem er líka að vinna þar benti henni á að sækja um. Systir hennar kom þó ekki 

nálægt ráðningunni. Henni líkar starfið vel: „Very good, I like this job very much.“ 

Sérstaklega nefnir hún kosti þess að vera umkringd fólki sem talar íslensku. Það er eitthvað 

sem hún hefur ekki upplifað áður. Það eina sem aftrar henni frá því að gefa sig alla í að tala 

íslenskuna er hve feimin hún er og að hún er hrædd um að segja eitthvað rangt. Zofia er 

mjög meðvituð um það að ráðningin er ennþá bara tímabundin en hún er að vonast til þess 

að fá fastráðningu eftir sumarið, en á allt eins von á því að af því verði ekki: „Maybe they 

say thank you very much, ciao.“ Hún er ekki byrjuð að leita sér að annarri vinnu, „not now, 

now I try to be so good how I can“. Hún er því að reyna að vera eins góður starfskraftur og 

hún getur til þess að fá að halda vinnunni. Spurð að því hvort hún hafi fundið fyrir 

hvatningu frá yfirmanni sínum til þess að fara og læra íslensku þá segir hún: „I don’t know, 

I never ask.“ Hún veit því ekki hver viðbrögð eða viðhorf vinnuveitandans yrðu við ósk 

hennar um að fara að læra meiri íslensku.  

Julia fékk vinnu um tíma við ræstingar. Hún sá atvinnuauglýsingu í blaði, sótti um 

og varð mjög hissa þegar hún var beðin um að koma, en þegar hún mætti á staðinn var 

henni tjáð að vinnan yrði ekki gefin upp til skatts. Hún starfaði þar í smá tíma en vegna 

sannfæringar sinnar um að þetta væri rangt, sagði hún við yfirmann sinn að annaðhvort 

yrði hann að ráða hana löglega í fullt starf eða hún myndi hætta. Hann bauð henni fasta 

vinnu og hún telur að það hafi hann gert því hún var sú eina sem talaði ensku og pólsku og 

hún var milliliður milli hans og hinna starfsmannanna. Julia var svo ánægð með að vera 

ekki lengur sitjandi atvinnulaus heima að gera ekki neitt, að hún fór og lét vita á 

Vinnumálastofnun að hún væri komin með vinnu. Vinnufélagi hennar benti henni á að 

kannski hefði yfirmaðurinn ekki verið að segja satt þegar hann sagðist ætla að gefa laun 

hennar upp til skatts og hún fékk því hjálp við að komast að því hvort hann hefði greitt 

fyrir hana skatta. Hún komst að því að það hafði hann ekki gert. Hún fór til hans og hótaði 

að fara til Vinnumálastofnunar og segja frá hvernig hann hagaði sínum viðskiptum ef hann 

leiðrétti ekki þessi skattsvik. Að lokum leiðrétti hann skattgreiðslurnar en samskiptin voru 

orðin ansi stirð þegar þarna var komið, en hún sagði upp þegar hún komst að svikunum og 

skráði sig aftur atvinnulausa. Eftir þessa vinnu segir hún að ákveðið vonleysi hafi gripið 
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sig, en hún hafi samt alltaf reynt að halda höfði. Þegar viðtalið var tekið var Julia í 

tímabundinni ráðningu á hóteli, en hún fékk ábendingu um starfið frá vinkonu sem vann þá 

á hótelinu. Hún vissi að eftir sumarið yrði hún aftur atvinnulaus. Ástæðuna fyrir 

erfiðleikum hennar í atvinnuleitinni telur hún að megi rekja til lítillar íslenskukunnáttu. 

Síðan Anna sagði upp störfum á veitingahúsinu hefur hún verið í svartri vinnu. Hún 

hefur fengið þau störf í gegnum íslenska vini sína en um er að ræða störf á veitingastað, við 

ræstingar á íbúðum og á hóteli sem þerna. Hún getur í raun unnið eins mikið og hún vill í 

hverri viku. Hún myndi þó helst vilja komast í fasta vinnu ef hún gæti:  

… ég er allan tímann að leita af vinnu, þú veist, ég sendi ferilskrána […] flestir 

[vinnuveitendur segja] bara, „já, þetta er bara mjög flott ferilskrá takk fyrir, en við þurfum 

ekki núna“, ég vil ekki byrja aftur í svona vinnu eins og ég vann í áður 

Fyrst um sinn eftir að Maja missti vinnuna leit hún á atvinnuleitina sem tækifæri, því hún 

gæti þá einbeitt sér betur að því að læra meiri íslensku, en í dag finnst henni nóg komið af 

því að fara á námskeið og vill fara að nota það sem hún hefur lært. Maja er að leita að 

vinnu en telur að það sem hindri hana í því sé ferilskráin hennar, sem er að sögn ekki nógu 

góð. Hún er ekki tilbúin að fara í hvaða vinnu sem er. Sjálfstraust hennar eftir 

atvinnuleysið er lítið og hún er í ákveðinni lægð í atvinnuleit sinni. 

 

3.4.2 Að hefja störf að nýju 

Tímasetning stéttarfélagsnámskeiðsins var góð að mati kvennanna. Maja segir að hún hafi 

verið búin að vera mikið heima þegar hún fékk boð um að fara á námskeiðið: „Ég var 

mikið tíma heima bara. Það var gott að bara tala eitthvað íslensku.“ Fyrir Juliu þýddi 

námskeiðið að hún fékk tækifæri til að hugsa um annað en hve lífið væri erfitt: „I just go, I 

think this was the most important decision in that time for me that I just start going there 

and not sitting all the time at home and thinking how the life is stupid.“ Eftir námskeiðið 

tala þær um að hafa haft meiri orku til að fara út og sækja um vinnu. Eins nefndu þær að 

fólkið í kringum þær hafi séð breytingar á þeim, þær væru farnar að brosa og tala meira. 

Námskeiðið hafði þau áhrif að þær fóru út af heimilinu og hittu annað fólk, urðu virkari. 

Eftir mislangan tíma fengu þrjár af þeim fimm konum sem rætt var við atvinnu og 

skrefið að hefja störf að nýju eftir langtímaatvinnuleysi var ekki alltaf auðvelt. Julia lýsir 

því einna best: „But then when I ready, when turn up it was, oh my god, what I have done, 

I really must wake up everyday morning. It was like I am a little bit afraid going back like 
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to life.“ Tilhugsunin um að fara í ákveðna rútínu var ógnvekjandi og það var ákveðið átak 

hjá henni að snúa aftur til venjubundins lífs eftir aðgerðarleysi í langan tíma. Það hefur 

komið fram að Maja er búin að fá nóg af því að læra íslensku á námskeiðum og vill fara að 

vinna. Hún upplýsir hver staða hennar á vinnumarkaðnum er núna: „Ég er bara hrædd að 

sækja um vinnu og ef ég myndi bara fá vinnu bara í búð og ég þyrfti að tala íslensku, þarna 

yrði hrædd við það.“ Á sama tíma og hún vill fara að vinna er hún hrædd við tilhugsunina. 

Hún er búin að taka öll þau íslenskunámskeið sem í boði eru, en er samt smeyk við að 

þurfa að tala íslensku í nýrri vinnu.  

Konurnar telja að þær hafi frekar lága stöðu í íslensku samfélagi vegna þess hvaðan 

þær eru og að þær séu eða hafi verið í atvinnuleit. Zofia segir að hún fái þá tilfinningu að 

staðan hafi verið betri áður en kreppan skall á og lýsir núverandi stöðu á eftirfarandi hátt:  

… people are … like I have this feeling like, ummm … [Icelanders] they are angry that I am 

here, because I am from Poland and for example I have this job and Icelandic people are  … 

are unemployment and in my place will be better if there will be some Icelandic women or 

guy or whatever.  

Zofia telur sig finna fyrir fordómum en hún tekur fram að fólk hafi verið vingjarnlegra 

áður en kreppan skall á, en að þetta eigi ekki við um alla.  

 

3.4.3 Væntingar til framtíðarinnar 

Engin af konunum vill vera atvinnulaus. Þær sem eru í vinnu eru mjög ánægðar í starfi 

þrátt fyrir að vinna sumra sé ekki tengd áhugasviði þeirra. Konurnar eiga allar sína drauma 

um nám og starf sem þær langar í, sumar hafa þá trú að þær eigi einhvern tíma eftir að 

starfa á því sviði, aðrar ekki. Zofia telur ekki líklegt að hún eigi eftir að láta draum sinn um 

að starfa á heilbrigðissviði við eitthvað tengt lyfjafræði rætast: „My dreams are my dreams, 

but I know it is impossible to make it true.“ Spurð út í hugsanlegar aðgerðir sem hún gæti 

farið í til að komast í starf tengt áhugasviði sínu segir hún: „Yes, but I think and think, and 

I am always one year older than before and is still there.“ Þegar hún er spurð um það hvar 

hún sjái sig eftir fimm ár, segir hún: 

I don´t like this question […] If I have something to do you know, I think about it and I have 

minute after minute how will be, but it is only for short time. I don’t like to make plans for 

the future and they don’t comes true and I feel very bad after that. 
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Henni finnst ekki góð tilhugsunin um að skipuleggja framtíðina þar sem hún veit ekki hvað 

hún ber í skauti sér. Hún veit ekki hvort hún hefur vinnu eftir sumarið og vill því ekki gera 

áform langt fram í tímann sem verða síðan ekki að veruleika. Henni líður ekki vel með að 

skapa sér væntingar sem verða ekki uppfylltar. Maja er sama sinnis og Zofia og hefur ekki 

mikla trú á því að hún eigi eftir að komast í það starf sem hún hefur áhuga á, því að hennar 

mati er hún orðin of gömul til að fara að læra. Maja sér þó sjálfa sig í framtíðinni komna 

með vinnu, en tilgreinir ekki hvaða vinnu: „Ef að fjármálin leyfa þá bæta menntun […] 

kaupa íbúð ef allt gengur okkur í hag.“ Vinnan hefur forgang hjá henni fram fyrir menntun. 

Í dag er hún og fjölskylda hennar í leiguhúsnæði. Maja getur séð framtíð sína fyrir sér á 

Íslandi, en aðeins ef atvinnustaða hennar batnar. 

 Skammtímamarkmið Juliu er að fara á íslenskunámskeið þegar vinnu hennar lýkur 

eftir sumarið, en hún er ekki bjartsýn á framhaldið. Hún er sérstaklega uggandi um 

framtíðina ef hún fær ekki vinnu fljótlega, því að hennar sögn missir hún rétt til 

atvinnuleysisbóta eftir fjögur ár á atvinnuleysisskrá og veit ekki hvað tæki þá við, en tekur 

fram að fái hún vinnu í eitt ár þá endurnýist réttindin til atvinnuleysisbóta. Hún er ekki 

sérstaklega bjartsýn hvað atvinnutækifæri varðar. Störfin sem hún myndi helst vilja komast 

í eru vinna á veitingastað sem þjónn eða í verslun, eitthvað sem felur í sér að vera innan um 

fólk og þar sem töluð er íslenska: „I am working but this is not like what I really want to 

do, I work because I must working and I want work, but the job is not what I really want to 

do.“ Þegar hún er spurð út í framtíðina segir hún: „I really don´t know, I still thinking when 

my employing will be ending, what I will do.“ Hugarfar hennar er líkt og Zofiu, þær vilja 

ekki hugsað langt fram í tímann því þær vita ekki hvað kemur næst. Að hennar mati er 

staðan sem hún er í núna ekki góð, en hún er samt vongóð. Hún veit ekki hvar hún á eftir 

að búa í framtíðinni, því hún er ekki jafn ánægð hér og kærastinn hennar sem vill ekki búa 

annars staðar en á Íslandi. Að fara aftur til Póllands er þó ekki möguleiki því 

atvinnuhorfurnar þar eru ekki góðar.  

 Anna hefur mikinn áhuga á að komast í skrifstofuvinnu en segir að íslenskukunnátta 

sín sé ekki nógu góð til að komast í slíka vinnu og þar fyrir utan sé hún frekar feimin sem 

að hennar sögn hjálpar ekki til. Hún segist ekki hafa miklar væntingar til framtíðarinnar 

hvað störf varðar. Hún sér framtíð sína á Íslandi en varðandi aðra hluti tengda framtíðinni 

segir hún: „Það er mjög erfitt að segja, ég vona að ég geti bara lært meira og eytt meiri tíma 

í íslensku, að læra íslensku og bara fengið góða vinnu.“ 
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 Lenu langar að læra meira en getur ekki af fjárhagslegum ástæðum hætt að vinna til 

þess að fara að læra: „Ef það væri til eitthvað námskeið sem myndi hjálpa mér, þú veist í 

vinnunni, þú veist til þess að mennta mig þá væri ég bara mikið til í að gera það.“ Ef hún 

heldur vinnunni sem hún er í núna þá ætlar hún sér að búa á Íslandi það sem eftir er. Hún 

var fyrst um sinn treg til að segja frá því hvar hún sæi sjálfa sig eftir fimm ár, en sagði svo: 

… ég veit það ekki, ég er ekki að hugsa um það […] Ég hef mínar áætlanir og drauma en, þú 

veist, ég bara geymi þau og vonandi get ég einhvern tíma […] ég vona eftir svona fimm ár þá 

verð ég bara gift og verð áfram að vinna og kannski gera aðeins meira í því sem mig langar 

að gera og verð með íslenskan ríkisborgararétt […] Ég hef bara lært það bara með lífsreynslu 

minni að það bara, þú veist, borgar sig að bíða og, þú veist, eitt í einu, bara lítil skref og það 

bara kemur, það kemur bara að lokum. 

Svar Lenu bendir til að hún sé bjartsýn og að framtíðina sjái hún á Íslandi, þótt hún sé 

hófsöm í sínum væntingum.  

 Þegar konurnar voru spurðar um íslenskt samfélag og hvort það væri eitthvað sem 

þær myndu vilja breyta svöruðu þær því til að þær vildu sjá meiri mun á launum þeirra sem 

eru að vinna og þeirra sem eru í atvinnuleit. Margir sjái ekki tilgang með því að vakna og 

mæta til vinnu alla daga, ef þeir fá sömu laun og fólk fær sem er í atvinnuleit. Þær telja 

flestar að samfélagið ætti ekki að breytast heldur ættu þær að aðlagast því. Þær töluðu þó 

um að fólk á Íslandi mætti vera opnara í samskiptum, til dæmis með því að bjóða góðan 

daginn og spyrja hvernig viðkomandi hefði það ef einstaklingurinn býr í sama húsi. Þeim 

fannst að það mætti vera meira til af námi fyrir innflytjendur eftir að 

íslenskunámskeiðunum lýkur, betri pólsk–íslenska orðabók fyrir pólska innflytjendur og 

fjölbreyttara kennsluefni. Maja nefndi dæmi um kennsluefni eins og tölvuforrit með 

gagnvirkum æfingum. Þessa þætti töldu þær að myndu hjálpa innflytjendum að aðlagast 

íslensku samfélagi.  

Helstu niðurstöðurnar varðandi stöðu pólsku kvennanna þegar rannsóknin fór fram 

og sýn þeirra á framtíðina sýna að atvinnustaða kvennanna er keimlík, að því leiti að engin 

þeirra býr við atvinnuöryggi og því ríkir ákveðin óvissa varðandi framtíðina. Þær sem eru í 

tímabundinni ráðningu eru allar ánægðar í starfi, þó að störf Zofiu og Juliu sé ekki eitthvað 

sem þær hafa áhuga fyrir. Konurnar sem eru í vinnu nefna að þær noti íslenskuna sína í 

vinnunni. Svör viðmælendanna benda til að persónuleiki þeirra skipti máli, gott sjálfstraust 

virðist þannig hafa jákvæð áhrif á starfsstöðu þeirra, á meðan feimni virðist hafa neikvæð 

áhrif á hvar þær eru staddar í starfi. Þær virðast hræðast það að snúa aftur til daglegs lífs og 
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hafa lágt sjálfsmat. Eftir að þær fóru á námskeiðið sem stéttarfélag þeirra hélt fundu þær 

fyrir aukinni orku en námskeiðið stuðlaði að ákveðinni reglu yfir daginn og virkni. 

Stuðningur frá fólki í kringum þær skilaði einnig ákveðinni reglu og virkni yfir daginn. 

Konurnar eiga flestar erfitt með að hugsa fram í tímann og vilja sjá hvernig atvinnustaðan 

verður í náinni framtíð áður en næstu skref verða ákveðin. 
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4. Umræður 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru að lítil íslenskukunnátta viðmælendanna hefur 

meðal annars haft takmarkandi áhrif á valmöguleika kvennanna hvað menntun, störf og 

samband við aðra varðar. Það kom á óvart við greiningu gagnanna hve íslenskukunnátta 

kvennanna snerti marga þætti í lífi þeirra og hve afleiðingar vankunnáttu á því sviði vógu 

þungt. Tungumálaerfiðleikar hafa einnig haft þær afleiðingar í för með sér að sjálfstraust 

einhverra þeirra minnkaði og haft áhrif á væntingar þeirra um framtíðarstörf. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun pólskra kvenna á stöðu sinni í íslensku 

samfélagi í og eftir atvinnuleysi. Sjónum var beint að þeim afleiðingum sem konurnar telja 

flutning til nýs lands og atvinnuleysi í kjölfarið hafa haft á náms- og starfsferil sinn og á 

félagslega, andlega og líkamlega líðan sína. Greint var frá upplifun kvennanna af sóttum 

úrræðum og þeirri þjónustu og úrlausnum sem Vinnumálastofnun veitir innflytjendum. Í 

ljós kom að íslenskukunnátta, persónuleiki og tengslanet kvennanna virðast vera 

áhrifaþættir í þróun náms- og starfsferils þeirra. Svo virðist sem möguleikar þeirra til náms 

hafi verið af skornum skammti í gegnum tíðina, fyrst um sinn vegna bágrar fjárhagsstöðu 

eða aðgengis að námi, síðar meir vegna lítillar íslenskukunnáttu. Eins virðist sem 

persónuleiki kvennanna hafi áhrif á hversu vel þeim vegnar að takast á við atvinnuleysið, 

nýta íslenskukunnáttu sína og hvaða störf þær sækja um. Eftir því sem trú þeirra á sjálfan 

sig og sína getu er meiri, því betur virðist þeim vegna í atvinnuleitinni. Bæði til að finna 

það sem getur hjálpað þeim í atvinnuleitinni og til að sækja um þau úrræði eða störf sem 

þær hafa áhuga á. Þetta kemur meðal annars fram þegar bornar eru saman frásagnir Lenu 

og Maju hvað atvinnuleit og annað varðar. Sem dæmi hefur Lena sótt um þau störf sem 

hún hefur áhuga á og hún hefur verið sjálfstæð í að leita sér að þeim upplýsingum sem 

hana vantar. Maju skortir afturá móti trú á eigin getu, því þrátt fyrir að hún tali einna bestu 

íslenskuna af konunum telur hún íslensku sína ekki nægilega góða til að sækja um þau 

störf sem hún hefur áhuga á. Eins hefur endurtekin höfnun í atvinnuleitinni haft áhrif á 

sjálfstraust kvennanna. Tengslanet kvennanna hefur í flestum tilvikum reynst konunum vel 

hvað ábendingar um atvinnu, stuðning við komuna til landsins og leit að atvinnu varðar. 

Tengslanet kvennanna hefur því einnig áhrif á stöðu þeirra, en það er misjafnt hversu 

fjölbreytt og stórt það er. Samkvæmt þessum niðurstöðum vantar viðmælendurna 

fjölbreyttari starfsreynslu, víðara tengslanet og meiri upplýsingar um hvernig best sé að 

haga atvinnuleitinni. 
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4.1 Þróun náms- og starfsferils 

Þegar horft er til þess hvaða afleiðingar flutningur til nýs lands hefur haft á þróun náms- og 

starfsferils kvennanna má sjá að þær standa á ákveðnum krossgötum á sínum starfsferli. 

Reynsla og menntun þeirra nýttist þeim heldur lítið í nýju landi, en allar höfðu þær lokið 

framhaldsskólamenntun og verið í störfum sem ekki kröfðust sérmenntunar þegar þær 

komu til Íslands. Fjórar af þeim fimm konum sem rætt var við hefðu viljað halda áfram í 

skóla þegar þær bjuggu í Póllandi en höfðu ekki haft tækifæri til þess. Aðeins ein hélt 

áfram í skóla þrátt fyrir að það hefði ekki verið að eigin ósk heldur vegna þess að foreldrar 

hennar ýttu henni út í nám. Öll störfin sem þær hafa sinnt bæði á Íslandi og annars staðar 

krefjast ekki sérmenntunar og í dag eru væntingar þeirra til vinnu heldur litlar og flestar 

hafa gefið störfin sem þær hafa virkilegan áhuga fyrir upp á bátinn. Þetta rennir stoðum 

undir kenningu Blustein og fleiri (2008) um að allir hafi ekki jafnan aðgang að námi þótt 

áhugi sé fyrir hendi. Það mætti því segja að flestar hafi ekki haft val um hvernig náms- og 

starfsferill þeirra hefur þróast. Svo virðist sem konurnar hafi ekki fengið ráðgjöf eða 

leiðsögn um starfsferil sinn og um starfsþróun almennt, þar til þær fóru í viðtal til náms- og 

starfsráðgjafa á námskeiðinu sem allar þær pólsku konur sem rætt var við sóttu á sínum 

tíma og var á vegum stéttarfélags þeirra. Þar fengu þær tækifæri til þess að fara yfir stöðu 

sína og skoða hvaða hindranir væru í vegi þeirra í atvinnuleitinni og hvaða skref væri 

skynsamlegt að taka til þess að komast yfir þær, auk hjálpar við gerð ferilskrár. Bara þetta 

eina viðtal var mikil hjálp að mati flestra kvennanna, í að skýra stöðu þeirra og finna út 

hver næstu skref þeirra voru í atvinnuleitinni. Það sem námskeiðið sem þær fóru allar á og 

var á vegum stéttarfélagsins skilaði helst var hvatning til þess að halda áfram í leit að starfi. 

  Fram kom í niðurstöðunum að störfin sem konurnar höfðu sinnt voru ekki eitthvað 

sem flestar höfðu áhuga fyrir heldur litu þær á vinnuna sem leið til þess að safna peningum 

og til þess að hafa í sig og á. Allar nefndu þó að félagslegu samskiptin sem þær áttu við 

annað fólk hefðu farið að einhverju eða miklu leiti fram í vinnunni, bæði við  Íslendinga og 

Pólverja. Í niðurstöðunum kom einnig fram að vinnan var eina tækifærið sem sumar þeirra 

höfðu til þess að æfa sig í íslenskunni, því heima hjá þeim og í vinahópnum væri töluð 

pólska. Þannig hefur vinnan verið tenging þeirra við Íslendinga og þar hafa þær myndað 

hluta af sínu tengslaneti. Þessar niðurstöður eru í samræmi við kenningu Blustein o.fl. 

(2008) um mikilvægi vinnunnar sem þáttar í því að komast af og sem mikilvægrar 

félagslegrar tengingar við samfélagið. 
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 Konurnar höfðu allar á einhverjum tímapunkti fengið störf með hjálp einstaklinga 

sem þær þekktu. Tengslanet þeirra hefur því skipt máli í atvinnuleitinni í gegnum tíðina. 

Til dæmis gæti lítið tengslanet Maju skýrt að hluta til afhverju hún er ekki komin með 

starf. Ekki er þó hægt að útiloka aðra áhrifaþætti eins og skortur á sjálfstrausti til þess að 

sækja um vinnur sem hún hefur áhuga á og hræðsla við að tala íslensku, sem hún kann þó 

ágætlega, en þessir þættir eru stór hindrun hjá henni. Þegar störfin sem konurnar hafa 

fengið í gegnum tengslanet sitt eru skoðuð sést að ekkert þeirra krefst sérmenntunar og að 

meirihluti starfsmanna á þessum vinnustöðum er innflytjendur. Þær nefndu einnig að það 

hefði verið markviss stefna nokkurra fyrirtækja að ráða helst aðeins til sín innflytjendur. 

Eftir efnahagshrunið virðist einnig vera algengara að konurnar hafi verið ráðnar í 

tímabundnar stöður eða hlutastörf. Þetta er í samræmi við það sem rannsóknir hafa sýnt, en 

aukning hefur verið á fjölbreytni í ráðningum og fleiri eru ráðnir inn til fyrirtækja í 

hlutastörfum eða tímabundið. Breytt fyrirtækjamenning kemur einnig fram í lýsingum 

þeirra þar sem fyrirtæki sem þær hafa unnið hjá eru oft á tíðum aðallega með starfsmenn 

sem eru innflytjendur eða aðallega með starfsmenn sem eru innfæddir eða hvoru tveggja 

(Bäcklund, 2003; Coutinho o.fl., 2008; McMahon og Patton, 2002). 

 Pólsku konurnar búa ekki við starfsöryggi þótt þrjár af fimm séu í vinnu. Á sama 

tíma og þær bíða eftir fastráðningu kemst ekkert annað að hjá þeim, hvorki nám né leit að 

öðru starfi. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að kunna íslensku til þess að komast inn 

í samfélagið og kröfur á vinnumarkaðnum um íslenskukunnáttu hafa aukist síðan 

efnahagskreppan skall á (Wojtyñska og Zieliñska, 2010; Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Einnig kom fram í viðtölunum við starfsmenn Vinnumálastofnunar að einstaklingar sem 

starfa þar sem aðeins aðrir innflytjendur vinna hafa oft á tíðum einangrast, því það eru 

ákveðnir aðilar innan fyrirtækisins sem sjá um samskiptin við yfirmennina og útdeila síðan 

verkefnum til hinna. Einstaklingarnir eru oft á tíðum ekki frá sömu löndum og geta því 

ekki átt í samskiptum við hvort annað og hafa því fá tækifæri til að eiga í samskiptum á 

íslensku og treysta á aðra til að upplýsa sig. Þetta virðist þó vera að breytast hjá konunum 

sem rætt var við því þrjár þeirra voru komnar í tímabundna vinnu á stöðum þar sem 

starfsmannahópurinn var ýmist að mestu skipaður Íslendingum eða blandaður 

innflytjendum og Íslendingum. Konurnar lýstu því hvernig kröfurnar um að tala íslensku í 

vinnunni væru meiri og að þeim þætti sú þróun góð, þótt mismunandi væri hvort 

atvinnurekendurnir hvettu konurnar til áframhaldandi náms. Breytingarnar á stöðu 

kvennanna þriggja er hugsanlega hægt að rekja til aukinnar íslenskukunnáttu sem konurnar 
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hafa eftir ákveðin tíma í landinu. Þá er einnig hugsanlegt breytingarnar megi rekja til þess 

að tengslanet þeirra sé orðið fjölbreyttara og hefur hugsanlega víkkað. 

Á nokkrum af þeim vinnustöðum sem konurnar höfðu unnið var framkoma 

yfirmanna gagnvart starfsmönnum stundum ólögleg, eftir því sem komist verður næst af 

frásögnum þeirra. Dæmi um þetta eru frásögn Önnu af framkomu fyrrum yfirmanns síns 

tengt vangreiðslu launa og vinnuálags auk slæmrar framkomu við starfsmenn. Einnig er 

frásögn Lenu af sínum fyrrum yfirmanni hjá Póstinum sem rak hana þrátt fyrir að hún teldi 

sig hafa farið eftir settum reglum tengt tilkynningarskyldu. Starfsmenn 

Vinnumálastofnunar nefna einnig að sumir atvinnurekendur séu líklegri til þess að ráða til 

sín innflytjendur því þeir viti að þeir hafi færri atvinnumöguleika og þeir séu líklegri til 

þess að staldra við í starfi sem sé jafnvel lágt launað og/eða einhæft. Þetta er reynsla sem 

Anna upplifði þar sem fyrrum yfirmaður hennar braut á starfsmönnum fyrirtækisins því 

hann treysti því að þeir þekktu ekki rétt sinn og að þeir myndu ekki staldra nógu lengi við á 

landinu til þess að brot hans yrði upplýst. Konurnar virtust ekki alltaf vera með á hreinu 

hvert þær gætu leitað ef þeim vantaði hjálp með mál tengt starfi sínu. Þær virtust þó allar 

vita hver réttur þeirra var þegar þær urðu atvinnulausar. Dæmi um þetta er reynsla Önnu á 

áðurnefndum vinnustað þar sem hún virtist ekki vera með á hreinu hver réttur hennar væri 

tengt álagsgreiðslum og orlofstengdum málum. Frásögn Juliu af því að hún og kærasti 

hennar leituðu til stéttarfélags síns þegar fyrrum atvinnuveitandi þeirra neitaði þeim um 

laun, er gott dæmi um þekkingu á því hvert hægt er að leita við brot á réttindum 

starfsmanna. Þetta er frásögn þeirra fimm kvenna sem rætt var við en dæmi þeirra benda til 

að framkoma og virðing yfirmanna gagnvart erlendum starfsmönnum sínum sé misjöfn. 

Viðhorf pólsku kvennanna til Íslendinga er litað af framkomu yfirmanna eins og 

þessara. Þekking á réttindum og skyldum er mikilvægur liður í að koma í veg fyrir að 

svona eigi sér stað. Einnig er, líkt og Bäcklund (2003) bendir á, mikilvægt að 

viðhorfsbreyting verði hjá mörgum gagnvart innflytjendum sem gegna störfum og eru 

þegnar þessa lands. Þeir líkt og aðrir leggja sitt af mörkum til samfélagsins (Unnur Dísa 

Skaptadóttir, 2010). Viðhorfsbreyting þarf eiga sér stað hjá þeim sem líta á innflytjendur 

sem farandverkamenn sem flytja burt er harnar í ári. Margir innflytjendur eru einstaklingar 

sem líta á Ísland sem það land sem þeir helst myndu vilja setjast að í og eru komin til að 

vera (Hallfríður Þórarinsdóttir, o.fl., 2009; Wojtyñska og Zieliñska, 2010). 
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4.2  Afleiðingar atvinnuleysis  

Konurnar töluðu um breytingarnar sem urðu eftir að þær misstu vinnuna, hvernig dagarnir 

urðu langir, um tilbreytingarleysið og óttann við að snúa aftur til daglegs lífs eftir að 

atvinnuleysinu lyki. Þær nefndu einnig einangrunina sem þær upplifðu eftir ákveðinn tíma 

í atvinnuleysi, að þær nenntu ekki að fara út með vinum eða hafa sig til fyrir daginn því 

það væri enginn tilgangur með því og hvernig félagsleg tengsl þeirra urðu minni í 

atvinnuleysinu. Sumar þeirra lýstu því að þetta tímabil hefði verið það versta í lífi sínu og 

óskuðu þess að það kæmi aldrei aftur. Einnig kom fram að ef atvinnuleysið hefði varað 

mikið lengur þá hefði þunglyndi blasað við. Þessi einkenni eru í samræmi við þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum atvinnuleysis á líkamlega og andlega heilsu 

(Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Bjorklund og Eriksson, 1998; Rodriguez, 1997; 

Hall og Johnson, 1988; Franzén, 2001; Allwood o.fl., 2000; Akhavan o.fl., 2004). 

Einkennin sem þær lýsa eru ágætlega í samræmi við einkenni sem atvinnuleitendur 

almennt lýsa og ekki virðist vera munur á einkennum innflytjenda og annarra. Það sem 

skilur að í einkennum fyrir atvinnumissi eru orsakavaldar sem innflytjendur finna heldur 

fyrir en það eru tungumálaerfiðleikar (Edin og Åslund, 2001; Akhavan o.fl., 2004) og hve 

staða þeirra á vinnumarkaðnum er slæm (Allwood o.fl., 2000; Edin og Åslund, 2001; 

Akhavan o.fl., 2004) en þessir orsakaþættir gætu gert ýmsar afleiðingar atvinnuleysis 

alvarlegri. Þetta er í samræmi við frásagnir kvennannanna þar sem lýsingar af þeim 

störfum sem þær hafa sinnt hafa oft á tíðum verið um störf sem eru einhæf, erfið og 

einangrandi. Einnig hefur tungumálakunnátta þeirra meðal annars haft áhrif á hvaða störf 

þær sækja um og hvernig samskipti þeirra við fólk, bæði í vinnu og fyrir utan, hefur verið.  

Allir viðmælendurnir misstu vinnuna á einhverjum tímapunti eftir að þeir fluttu til 

Íslands. Á óvart kom að uppsögning virtist ekki hafa verið mikið tilfinningalegt áfall fyrir 

konurnar. Aðeins ein minntist á reiði en tengdi það líka við að hún fékk ekki útborgað 

þegar fyrirtækið varð gjaldþrota. Fjórar þeirra vildu heldur vera atvinnulausar en halda 

áfram að vinna hjá þeim fyrirtækjum sem þær unnu hjá. Ástæðuna fyrir því má eflaust 

rekja til þess að þær voru óánægðar í þeim störfum sem þær voru í, sem gæti haft áhrif á 

fyrstu viðbrögð þeirra og að fyrst um sinn hafi þær litið á atvinnumissinn sem tækifæri.  

Samkvæmt líkani Hopson og Adams, frá árinu 1977, er fyrsta stig óvæntra 

breytinga eins og atvinnumissis áfallið sem einstaklingurinn verður fyrir við breytingarnar. 

Konurnar töluðu ekki sértaklega um að atvinnumissirinn hafi verið áfall fyrir þær en þær 

greina frá því að þær vildu ekki hugsa um framtíðina því hún væri svo óljós og þær vildu 
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heldur ekki gera sér vonir um hvernig hún yrði því það gæti orðið sárt ef væntingarnar 

myndu ekki standast. Þetta er í samræmi við lýsingu á þriðja stigi óvæntra breytinga af 

þessu tagi. Þar sem einstaklingar á fyrsta stigi eru dofnir fyrir framtíðinni. Minnkandi áhrif 

áfallsins er annað stig ferlisins, Julia og Zofia virðast vera staddar á því stigi. Maja og 

Anna lýsa þeim efa sem þær hafa um eigin getu og skortur á sjálfstrausti stöðvi þær í að fá 

vinnu, sem ef til vill stöðvar þær á þriðja stigi ferlisins en á því stigi er gert ráð fyrir að upp 

komi ákveðin efi um getu og framtíð hjá einstaklingnum. Eins má greina þetta í orðræðu 

hjá Önnu og Maju þar sem þær hafa rætt um að fara í skóla og hafa áhuga á því að læra 

meira en hvorug þeirra hefur getað séð fram á að geta farið í fullt nám vegna 

atvinnustöðunnar. Þær hafa því væntingar til framtíðarinnar en hafa ekki stigið skref í þá 

átt. Ekki er hægt að tengja frásögn þeirra við fjórða stig ferlisins en þar þarf 

einstaklingurinn að sigrast á þeim tilfinningum sem fylgja óvæntum breytingum og horfa 

fram á veginn. Lena hefur fengið vinnu innan áhugasviðs síns, virðist hafa mesta kraftinn 

til að reyna að ná því sem hún sækist eftir og hefur uppi hugleiðingar um framhaldið, en 

það er fimmta stig ferlisins. Ekki er hægt að tengja frásagnir kvennanna við sjötta stig 

ferlisins en þar skoðar einstaklingurinn af hverju atburðirnir þróuðust eins og þeir gerðu. 

Þetta allt bendir til þess að þær séu mislangt komnar í ferlinu í átt að breyttum gildum og 

lífsstíl sem er sjöunda og seinasta stig ferlisins(Sharf, 2006). 

 Maja og Anna kenndu persónugerð sinni um að þær væru ekki komnar með vinnu, 

sögðu að þær væru frekar lokaðir persónuleikar eða feimnar og þess vegna þætti þeim erfitt 

að tala íslensku sem leiddi til þess að þær fengju enga vinnu. Þær nefndu einnig endurtekna 

höfnun og sögðu að það þýddi ekkert að sækja um því það kæmi ekkert út úr því. Maja og 

Anna voru að upplifa ákveðið hjálparleysi og þetta hjálparleysi getur leitt til lægri 

sjálfsvirðingar, vanvirkni og jafnvel þunglyndis ef ekkert er að gert (Rodriguez, 1997).  

 

4.3 Vinnumálastofnun 

Það voru nokkrir þættir sem vöktu athygli, bæði í vettvangsferð og í viðtölum við 

starfsmenn Vinnumálastofnunar sem koma að málum innflytjenda. Fram kemur á vefsíðu 

stofnunarinnar að hún miðli upplýsingum um atvinnu sem er í boði til atvinnuleitenda 

(Vinnumálastofnun, e.d.a). Það sama kemur fram í lögum um vinnumarkaðsaðgerðir frá 

2006, en þar segir að Vinnumálastofnun eigi að aðstoða fólk á vinnumarkaði, sem hefur 

rétt til að starfa á Íslandi, við að finna starf við hæfi. Vinnumálastofnun skal starfa sem 
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tengiliður á milli atvinnuleitandans og atvinnuveitandans (lög nr. 55, 2006). 

Raunveruleikinn er annar, líkt og kemur fram í niðurstöðunum. Þar kom fram að árið 2011 

hafði um 600 manna hópur atvinnuleitenda enn ekki verið skráður inn í gagnagrunn þar 

sem vinnumiðlun fór fram, þeir fengu því ekki ábendingar um atvinnu sem í boði var og 

hentaði þeim. Ástæðuna fyrir þessu er hægt að rekja til þess að stofnunin réði ekki við 

þann mikla fjölda sem kom til að skrá sig í kjölfar hrunsins. Til þess að mæta þessum 

mikla fjölda var öllum innflytjendum beint í sér húsnæði, sem var annars staðar en fyrir 

innfædda og þar fór öll þjónusta við innflytjendur fram ásamt evrópskri vinnumiðlun. 

Vafalítið hafa flutningarnir verið vegna hagræðingar á sínum tíma, en að setja þjónustu við 

innflytjendur í sama húsnæði og evrópska vinnumiðlun gæti bent til þess að hugmyndir 

stofnunarinnar hafi verið þær að innflytjendur sem hingað komu og eru nú atvinnulausir 

fari úr landi aftur ef þeim býðst starf annars staðar í Evrópu (Wojtyñska og Zieliñska, 

2010). Frásögn starfsmanna Vinnumálastofnunar af því að leggja ætti áherslu á þann hóp 

innflytjenda sem ekki hafði áhuga á að setjast að á Íslandi styður þetta. 

 Tvær kvennanna töluðu sérstaklega um að hafa sótt um skriflega til að geta skráð 

sig, sem gæti þýtt að þær hafi verið í þeim hópi innflytjenda í atvinnuleit sem ekki fór í 

gagnagrunn Vinnumálastofnunar um laus störf. Hugsanlega skýrir það afhverju aðeins ein 

þeirra kvenna sem rætt var við talaði um að hafa fengið ábendingar frá Vinnumálastofnun 

um störf sem myndu henta henni. Önnur þjónusta sem Vinnumálastofnun hafði fyrir 

atvinnuleitendur þurftu þær sjálfar að leitast eftir að fá. Sem gæti verið vandkvæðum 

bundið þar sem þær eru ekki nægilega vel upplýstar um hvað er í boði. Þegar konurnar 

leituðu sér upplýsinga varðandi störf og annað á netinu lentu þær í vandræðum því flest var 

á íslensku. Dæmi um upplýsingar sem gætu talist mikilvægar fyrir alla einstaklinga í 

atvinnuleit eru þær sem Vinnumálastofnun veitir á sinni vefsíðu. Þar eru meðal annars 

auglýsingar um laus störf á íslenskum vinnumarkaði og upplýsingar um skyldur og einnig 

réttindi atvinnuleitenda til úrræða og þjónustu og ýmsar aðrar upplýsingar um starfsemi 

Vinnumálastofnunar, en allt er þetta á íslensku. Slæmt aðgengi innflytjenda að 

upplýsingum kom einnig fram í rannsókn Hallfríðar Þórarinsdóttur og fleiri (2009), en í 

þeirri rannsókn kom einnig fram að gott aðgengi að einstaklingum með góða íslensku 

kunnáttu eða Íslendingum væri mikilvægt til þess að vera upplýstur um gang mála í 

íslensku samfélagi. Konurnar sem rætt var við höfðu misjafnan aðgang að aðstoð frá 

einstaklingi með góða íslensku kunnáttu. 
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Atvinnuleitendur í hópi innflytjenda er hópur sem náms- og starfsráðgjafar þyrftu 

að veita sérstaka athygli, því þetta eru einstaklingar sem gjarnan hafa gleymst vegna stöðu 

sinnar í samfélaginu (Blustein o.fl., 2008; Coutinho o.fl., 2008). Konurnar sem rætt var við 

fóru almennt ekki til Vinnumálastofnunar nema að hafa fengið boð um að mæta og sumar 

töluðu um að hafa aðeins verið kallaðar þangað til að stofnunin gæti athugað hvort þær 

væru örugglega á landinu þann tíma sem þær þægju bætur. Tregðu til þess að hafa 

samband við aðila innan stofnunarinnar er hugsanlega hægt að rekja til þess viðhorfs sem 

konurnar finna fyrir af hálfu Vinnumálastofnunar, en þær segjast finna fyrir afskiptaleysi 

og lítilsvirðingu í viðmóti starfsmanna stofnunarinnar.  

Niðurstöður benda til þess að hlutverk þeirra starfsmanna sem koma að málefnum 

innflytjenda sé ekki nógu skýrt afmarkað, að því leyti að þeir tveir starfsmenn 

Vinnumálastofnunar sem rannsóknin nær til og sinna málefnum innflytjenda voru ekki 

sammála um hversu víðtæka og persónulega ráðgjöf ætti að veita. Þegar starf felur í sér 

ráðgjöf fyrir ólíka einstaklinga í atvinnuleit má búast við persónulegum málum sem verður 

að taka tillit til, sérstaklega vegna þess að starfsferill hvers einstaklings er einstakur 

(McMahon og Patton, 2002). 

Það er umhugsunarvert hversu langan tíma það hefur tekið að ná til allra þeirra sem 

eru á atvinnuleysisskrá. Mikilvægt er að atvinnuleitendur fái tilfinningu fyrir því að þeir 

skipti máli, að þeir séu ekki afskiptalausir og að þeir séu hvattir til virkni líkt og sýnt hefur 

verið fram í rannsóknum tengt áhrifum atvinnuleysis (Halldór Sigurður Guðmundsson, 

2008; Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; Gréta Matthíasdóttir, 2010; Hall og Johnson, 1988).  

Zofia sagði frá því að hún hefði ekki sótt um né verið boðuð í úrræði á um það bil 

tveggja ára tímabili á meðan hún var í atvinnuleit og að hún hafi lítil samskipti haft við 

aðila innan Vinnumálastofnunar. Það er mikið áhyggjuefni þegar hugsanleg áhrif 

atvinnuleysis eru skoðuð. Það vekur athygli að konurnar nefna hve gott það hafi verið að fá 

aðstoð við ferilskrárgerð. Það bendir til þess að hún hafi ekki verið fyrir hendi eða að hún 

hafi ekki verið nógu góð. Hvernig hafa konurnar þá sótt um störf ef þær áttu enga 

ferilskrá? Hafa þær aðeins fengið störf í gegnum tengslanet sitt og þá ekki þurft að sækja 

um formlega og sýna ferilskrá?  

Þessar niðurstöður hafa vakið upp spurningar um hvers vegna þjónustan sem 

Vinnumálastofnun veitir innflytjendum er svo ólík þeirri sem innfæddum er veitt, hvað 

aðgangur þeirra að náms- og starfsráðgjöf, aðstaða þeirra starfsmanna sem sjá um málefni 

útlendinga og fjölbreyttni úrræða varðar. Eins er erfitt að skilja af hvaða sökum þessi hópur 
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atvinnuleitenda hefur ekki fengið meiri athygli, ef vitað er að íslenskukunnátta Pólverja er 

almennt slök (Efling, e.d.). Starfsmenn Vinnumálastofnunar vita að það að hafa gott vald á 

íslensku er það sem skilar hvað mestum árangri í afskráningu innflytjenda af 

atvinnuleysisskrá. Vegna bágrar stöðu hópsins, bæði hvað hátt hlutfall á atvinnuleysisskrá 

og langs tíma á skrá varðar þá þurfa Pólverjar mikinn stuðning. Þrátt fyrir þetta þá var hver 

starfsmaður sem kom að starfi með innflytjendum með um 500 til 600 manns á sinni könnu 

þegar viðtölin voru tekin, en þessi fjöldi verður að teljast nokkuð mikill. Einnig er 

vinnuaðstaða starfsmanna sem sinna málefnum innflytjenda og eiga að sinna ráðgjöf við 

þá, öðruvísi en aðstaða annarra. Þýðir það þá að mál innflytjenda séu ólík málum annarra 

sem til Vinnumálastofnunar leita? Þetta fyrirkomulag bendir til að um tvenns konar 

þjónusta sé að ræða, eina fyrir innflytjendur og aðra fyrir Íslendinga. 

 

4.4 Úrræði og þjónusta 

Þau úrræði sem innflytjendur í atvinnuleit hafa aðgang að eru flestöll tengd 

íslenskukennslu. Í viðtölunum við starfsmenn Vinnumálastofnunar kom fram að 

innflytjendur geta komist á tungumálanámskeið, tölvunámskeið og ökunámskeið. Þær 

lausnir sem innflytjendum er boðið upp á eru að mestu valdar af starfsmönnum 

stofnunarinnar og þeim sem halda námskeiðin. Til þess að fá frekari úrræði þarf 

einstaklingurinn að hafa góð tök á íslenskri tungu. Íslenskukunnátta er því mikill 

áhrifavaldur í því hvaða námskeið innflytjendur geta sótt. Þekking á íslensku er einnig það 

sem skilar hvað mestum árangri í afskráningu innflytjenda af atvinnuleysisskrá og þess 

vegna er enn meiri áhersla lögð á það úrræði. Eftir að konurnar misstu vinnuna var misjafnt 

hvort þær fóru á íslenskunámskeið eða ekki. Þær sem gerðu það ekki töluðu um hve 

kostnaðarsamt það væri og voru því mjög glaðar að heyra að Vinnumálastofnun greiddi að 

hluta eða fullu kostnað af því námskeiði sem þær langaði á. Þessar upplýsingar fengu þær 

þegar þær tóku þátt í námskeiði á vegum stéttarfélags síns og höfðu þá verið á 

atvinnuleysisbótum í einhvern tíma. Voru þær sammála um að það hefði verið gott að fá 

upplýsingarnar fyrr. Allar höfðu konurnar sem rætt var við farið á íslenskunámskeið, en 

misjafnlega mörg og sömuleiðis var vald þeirra á íslensku mismikið.  

Flestar töldu þó nóg komið af því að fara á námskeið í íslensku og vildu heldur læra 

málið í gegnum starf og samskipti við Íslendinga og fara heldur á námskeið tengt starfsferli 

þeirra. Zofia talaði meðal annars um að vilja komast í einhvers konar starfstengt nám sem 
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gæti hjálpað henni að færa sig yfir á annan starfsvettvang. Samkvæmt starfsmönnum 

Vinnumálastofnunar hefur ekki verið lögð áhersla á starfstengt nám því það hefur ekki 

fengist nægilegur fjöldi einstaklinga í einhverja ákveðna tegund slíks náms til að hægt væri 

að búa slíkt úrræði til. Velta má fyrir sér hvort Vinnumálastofnun þurfi ekki að bæta þar úr, 

því með starfstengdu námi er líklegt að einstaklingar geti breytt um starfsvettvang og 

öðlast starfsreynslu á nýju sviði. Áhugi einstaklinga getur breyst eða starfsferill fjarlægst 

það áhugasvið sem viðkomandi hefur. Það er mikilvægt að hver og einn hafi tækifæri til að 

hafa áhrif á sitt starfsval (Super, 1957; Sharf, 2006).  

Fjölbreytt starfsreynsla getur haft áhrif til aukinnar atvinnuþátttöku (Jensen og 

Pedersen, 2007) því með margbreytilegri starfsreynslu aukast möguleika á vinnu á ólíkum 

starfsvettvangi (Plant, 2003). Hvergi var minnst á starfsþjálfun eða annars konar 

starfsreynslutengd úrræði, hvorki í viðtölunum við konurnar né starfsmenn 

Vinnumálastofnunar. Fjölbreyttari starfsreynsla myndi líklega auka starfsmöguleika 

kvennanna sem rætt var við, því eins og komið hefur fram er starfsreynsla þeirra heldur 

einhæf, líkt og hjá mörgum öðrum innflytjendum (Edin og Åslund, 2001; Akhavan o.fl., 

2004). Tækifæri til að kynnast nýjum störfum og öðlast nýja færni gæti hugsanlega gagnast 

þeim til að komast á annan starfsvettvang.  

Að hlusta á rödd ráðþegans er ein af þeim leiðum sem hægt væri að fara, til þess 

komast að því hvað innflytjendur vilja og þurfa til þess að vinna sig út úr afleiðingum 

atvinnuleysis og komast út á vinnumarkað að nýju. Konurnar sem rætt var við vildu sjá 

fjölbreyttari námskeiðsmöguleika og að þau námskeið sem boðið væri upp á væru 

skilgreind betur. Sérstaklega töldu þær þetta mikilvægt til þess að getustig þátttakenda væri 

svipað og þannig nýttist námskeiðið betur þeim sem sæktu það. Með því að skilgreina 

námskeiðin betur væri einnig líklegra að þeir aðilar sem sæktu sama námskeiðið væru þar á 

sömu forsendum. Tvær þeirra lýstu því hvernig þær höfðu farið á námskeið á vegum 

Vinnumálastofnunar og ekki fengið það sem þær vonuðust eftir. Einnig töldu þær 

mikilvægt að notendur úrræða væru spurðir um álit til þess að þeir sem héldu námskeiðin 

fengju að vita hvað væri gott og hvað ekki. Það er nú þegar til mikið af upplýsingum hjá 

Vinnumálastofnun um aðstæður innflytjenda og stöðu þeirra en ekki hefur gefist tími til að 

vinna úr þeim upplýsingum. Í ljósi þess mæli ég með því að unnið verði úr þeim 

upplýsingum sem þegar eru til svo að þjónustan og úrræðin nýtist sem best. Til þess að það 

sé hægt tel ég að auka þurfi stöðugildi þeirra sem koma að þjónustu við innflytjendur og 

Pólverja sérstaklega. Auka stöðugildi er einnig mikilvægt þegar fjöldi þeirra 
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atvinnuleitenda sem hver ráðgjafi er með á sinni könnu er skoðaður og hveru mikinn 

stuðning hópurinn þarf. 

 

4.4.1 Náms- og starfsráðgjöf  

Það kom á óvart að þeir sem störfuðu hjá Vinnumálastofnun með innflytjendum í 

atvinnuleit og sinntu ráðgjöf og þjónustu við þá eru ekki náms- og starfsráðgjafar, þó svo 

að flestir aðrir ráðgjafar hjá stofnuninni séu það. Þeir starfsmenn sem koma að vinnu með 

innflytjendum hafa víðtæka reynslu af sviði innflytjendamála og hafa því eflaust margt sem 

náms- og starfsráðgjafar hafa ekki í sínu farteski. Ástæðan fyrir því að náms- og 

starfsráðgjafar koma ekki að ráðgjöf við pólska innflytjendur er ekki skýr.  

Til þess að vinna með innflytjendur beri tilætlaðan árangur hlýtur að þurfa góða 

þekkingu á því ferli sem einstaklingar fara í gegnum þegar þeir flytja til nýs lands og eins 

ef einstaklingar verða atvinnulausir. Náms- og starfsráðgjafar hafa þann kenningarlega 

bakgrunn og þau verkfæri sem þarf til þess að vinna með einstaklingum sem standa á 

krossgötum í þeirra starfsferli (Sharf, 2006; Amundson, 2003; McMahon og Patton, 2002). 

Náms- og starfsráðgjafar hafa fengið þjálfun, tilsögn og kennslu í að beita viðtalstækni sem 

höfðað getur til ólíkra einstaklinga líkt og innflytjenda. Starf náms- og starfsráðgjafa snýst 

að hluta til um að hvetja fólk áfram til náms og starfa, með því geta þeir haft áhrif á 

sjálfstraust og framtíðarvæntingar sem einstaklingar hafa (McMahon og Patton, 2006). 

Með auknu sjálfstrausti kemur einnig tilfinning fyrir því að vera við stjórn í eigin lífi og 

þar með náms- og starfsferli (Blustein o.fl., 2008; Coutinho o.fl., 2008). Það er á færi 

náms- og starfsráðgjafa að styðja við innflytjendur, sem og aðra að koma auga á og hafa 

yfirsýn yfir þá færni og hæfini sem einstaklingar hafa öðlast í gegnum þau hlutverk sem 

hann hefur sinnt í sínu lífi, þetta er meðal annars hægt að gera með færnimöppu 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.; Plant, 2003). Slík vinna er mikilvæg vegna þess 

sveigjanleika sem einstaklingar þurfa að hafa til að tryggja sér starf á vinnumarkaði sem 

gerir miklar kröfur, eins og kunnáttu í tungumáli viðkomandi lands og tækniþekkingu. 

Yfirsýn er einnig mikilvæg til þess að tryggja að færni sem einstaklingurinn býr yfir nýtist 

í starf (Allwood o.fl., 2003; Coutinho o.fl., 2008)i 

Náms- og starfsráðgjafar eru í kjöraðstöðu á Vinnumálastofnun til þess að styðja og 

hjálpa einstaklingum eins og innflytjendum í atvinnuleit. Menntun og færni sem náms- og 

starfsráðgjafar hafa er sannanlega hægt að tengja við vinnu með innflytjendum og 
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atvinnuleitendum, það er því undir náms- og starfráðgjafanum sjálfum komið og þeirra 

sem hann ráða til vinnu að nýta þá færni best í starfi.  



80 

 

5. Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flutningar til Íslands í von um betra líf hafi 

ekki á allan hátt borið tilætlaðan árangur hjá pólsku konunum fimm sem rætt var við. Tvær 

þeirra eru enn í atvinnuleit og hinar eru í tímabundinni ráðningu og engin af þeim hefur 

farið í skóla til að mennta sig meir. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að 

íslenskukunnátta sé helsti áhrifavaldur í þróun náms- og starfsferils kvennanna eftir að þær 

komu til Íslands. Persónuleiki og tengslanet kvennanna virðist hafa þónokkuð vægi í 

hversu vel þeim gengur að takast á við atvinnuleysið og afleiðingar þess. Lesa má úr 

viðtölunum við pólsku konurnar og starfsmenn Vinnumálastofnunar nokkra þætti sem 

hugsanlega betur mættu fara í samstarfi Vinnumálastofnunar og innflytjenda í atvinnuleit. 

Þetta eru þættir eins og skipulag skráningar á atvinnuleyisiskrá eftir að efnahagskreppan 

skall á. Upplýsingar á heimasíðu á öðru tungumáli, upplýsingaflæði og samskipti milli 

starfsmanna og atvinnuleitandans, auk fjölbreytari og starfstengdari úrræðum. Allir þessir 

þættir eru nú þegar til staðar hjá stofnuninni líkt og rafrænt skráningarform, heimasíða og 

starfstengd úrræði og því vantar ekki mikið upp á að samstarfið yrði gott. Aðgengi 

innflytjenda að náms- og starfsráðgjöf hjá Vinnumálastofnun er þegar nánar er skoðað ekki 

ásættanlegt. Þó svo að konurnar hafi allar farið í eitt viðtal til náms- og starfsráðgjafa og 

flestar talið viðtalið hafa hjálpa sér, nefna þær ekki náms- og starfsráðgjafa sem einn af 

þeim aðilum sem gætu hjálpað til við að fá atvinnu eða betri stöðu á vinnumarkaðnum. 

Hugsanleg skýring á því getur verið að þær þekki ekki til hlutverks náms- og 

starfsráðgjafa. Einnig getur það skipt máli að konurnar hittu náms- og starfsráðgjafa aðeins 

einu sinni og því ekki hægt að búast við því að það viðtal hafi skipt sköpum í þeirra 

atvinnuleit. Þær ræddu flestar um að í viðtölunum fór fram markmiðssetning, en þeirri 

vinnu hefði verið gott að fylgja eftir með öðru viðtali tengt framgangi mála, virkni í 

atvinnuleitinni, gerð ferilskrár eða annað tengt næstu skrefum í atvinnuleitinni. Einnig er 

mikilvægt eins og komið hefur fram að einstaklingar í atvinnuleit fái hvatningu til þess að 

byggja upp sjálfstraust, náms- og starfsráðgjafar eru kjörnir fulltrúar í slíka vinnu. Sýnt 

hefur verið fram á mikilvægi vinnunnar í lífi þessara kvenna þar sem hún tengir þær við 

samfélagið. Í stað þess að vinna á einsleitum vinnustöðum þar sem meirihluti starfsfólks er 

af erlendum uppruna töldu konurunar að þeim myndi ganga betur að læra íslensku ef þær 

ynnu líka með Íslendingum. 
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  Íslenskukunnátta virðist vera lykillinn að því að komast í nám, fá betri vinnu og 

betri stöðu innan samfélagsins. Það er því til mikils að vinna að virkja þá sem eru í 

atvinnuleit og bæta aðgengi að stuðningi og námskeiðum við hæfi innflytjenda, hvort sem 

þeir eru í atvinnuleit eða í vinnu.  

Gagnlegt gæti verið að kanna reynslu karla frá Póllandi og fólks frá öðrum 

þjóðlöndum af atvinnuleysi á Íslandi. Einnig væri fróðlegt ef framkvæmd yrði víðtækari 

rannsókn á hvaða úrræði innflytjendur vilja að boðið sé upp á og hvaða áhrif nýtt úrræði 

hafi haft á starfsferil þeirra. Áhugavert væri einnig að skoða framkomu yfirmanna við 

ófaglært starfsfólk sitt og hvort hún sé jafn óásættanleg og komið hefur fram í þessari 

rannsókn og hvort það skipti máli hvort viðkomandi sé frá Íslandi eða öðru landi. 

Hér var aðeins rætt við fimm konur frá Póllandi og tel ég það vera helsta annmarka 

rannsóknarinnar. Raddir þeirra fá þó að hljóma skýrt og gefa góða innsýn í aðstæður 

kvennanna og hvernig þær meta stöðu sína í íslensku samfélagi. Niðurstöðurnar nýtast 

vonandi þeim aðilum sem sjá um þjónustu við innflytjendur í atvinnuleit og sömuleiðis 

náms- og starfsráðgjöfum í þjónustu þeirra við innflytjendur. 

 

Samfélagið mótar manninn, þannig geta konur ekki lifað fullnægjandi lífi ef gert er lítið úr 

öllu því sem þær gera. Eins er erfitt fyrir hvíta jafnt sem svarta að lifa í samfélagi þar sem 

fordómar grafa undan sjálfsvirðingu einstaklinga. Hvernig er að lifa í samfélagi sem 

atvinnulaus einstaklingur þar sem eini mælikvarðinn á velgengni er árangur á vinnumarkaði? 

(Akhavan o.fl., 2004) 
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Fylgiskjal 1 

 

Upphaf viðtals 

Kynni mig, segi frá rannsókninni, að trúnaðar verði gætt, nafnleynd, fæ leyfi til að taka upp 

viðtalið og samþykki fyrir því að hafa samband aftur ef þörf krefur og læt skrifa undir 

upplýst samþykki. 

 

Viðtalsrammi 

Fyrst að heyra sögu viðmælandans 

 Aldur 

 Fjölskylda 

 Tengslanetið hér á landi (félagsleg virkni) 

 Hvar býrð þú (eigin húsnæði, leigu)? 

 Hver er menntun (ef einhver), á hvaða aldri lauk henni, með hvaða gráðu? 

 Hver er starfsreynsla þín? 

 Hve lengi hefur þú verið á Íslandi? 

 Hver var ástæðan fyrir því að Ísland varð fyrir valinu (vinna, fjölskylda, maki)? 

 

Spurningar til hliðsjónar 

 Hverjar voru væntingar þínar þegar þú komst til landsins, tengt vinnu, námi, 

fjölskyldu og stöðu? 

 Störfin sem þú sinntir áður, voru það störf sem þú hafðir áhuga fyrir eða voru þetta 

störf til að fá tekjur eða til þess að læra tungumálið eða safna pening (til hvers að 

vinna)? 

 Hve lengi hefur þú verið atvinnulaus? Hvernig bar atvinnuleysið að?  

 Hefur þú tekið þátt í einhverjum úrræðum (námskeiðum, átaksverkefnum) eftir að 

þú misstir vinnuna, hvort sem er hjá Vinnumálastofnun eða öðrum aðilum? 

 Ef já, hvaða úrræði voru þetta og hvernig fannst þér það/þau, var þetta námskeið 

sem þú valdir eða varst þú skikkuð á það?  

 Ef nei, af hverju ekki (vissir þú ekki af þeim, ekki áhugaverð)?  

 Hefur þú farið til náms- og starfsráðgjafa? Hvar? Getur þú sagt frá hvað fór þar 

fram og hver var niðurstaðan úr viðtalinu? 
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 Hefur þú verið spurð um hvaða þjónustu ætti að bjóða innflytjendum, hvernig þér 

þótti ráðgjöfin, svara spurningarlista? Finnst þér að það ætti að gera það? Hvernig?  

 

 Hvernig myndir þú lýsa stöðu þinni í samfélaginu í dag?  

 Hvernig er dæmigerður dagur hjá þér?  

 Hvernig metur þú möguleika þína á vinnumarkaði í dag?  

 Hverjir, ef einhverjir, eru kostir og gallar þess að vera atvinnulaus? 

 Hvað skiptir að þínu mati máli í atvinnuleitinni (menntun, reynsla, 

tungumálakunnátta)?  

 Hverju hefur þú áhuga fyrir? 

 Hefur þú áhuga á að fara á námskeið?  

 Telur þú að námskeið eða átaksverkefni gætu haft áhrif á atvinnuleitina? Á hvaða 

hátt? 

 Hvar gætir þú fundið það sem vantar uppá til að fá atvinnu?  

 Hver gæti hjálpað? 

 

 Hvernig sérð þú framtíð þína í sambandi við menntun, úrræði, vinnu, fjölskylduna 

og tækifærin hér eða erlendis?  

 Hvað, ef eitthvað, myndir þú vilja sjá bætt eða breytt í okkar samfélagi? 

 Eitthvað að lokum? 
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Fylgiskjal 2 

 

Spurningar fyrir viðmælanda frá Vinnumálastofnun 

Hver er þinn titill hjá Vinnumálastofnun? 

Hver er menntun þín? 

Hve lengi hefur þú starfað með innflytjendum hjá Vinnumálastofnun? 

Hverjar eru áherslurnar hjá ykkur gagnvart innflytjendum í úrræðum? 

Hver er það sem ákveður úrræðin sem innflytjendum er boðið upp á? 

Hvernig er starfsemi Vinnumálastofnunar og úrræðin kynnt fyrir innflytjendum? 

Hvernig er árangurinn af úrræðunum metinn? 


