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Útdráttur 

Málefni innflytjenda hafa verið mikið í umræðunni síðustu ár eða frá því að fólksflutningar til 
lands jukust. Rannsóknir á Íslandi í þessum málaflokki hafa ekki verið margar enda ekki 
grundvöllur til þess þar sem hópur fólks sem hingað hafa flutt hefur verið lítill. Með aukningu 
erlendra borgara hér á landi má búast við breytingu á samfélagsgerð og aukningu ýmissa 
vandamála sem þarf að taka á. Félagsleg einangrun er vandamál sem margir innflytjendur 
standa frammi fyrir þegar fjölskylda og vinir verða eftir í heimalandinu. 
   Konur virðast viðkvæmari fyrir einangrun en hafa einnig ýmsa möguleika til að takast á við 
hana. Fólk af erlendum uppruna sækir í félagsskap hvers annars og þá sérstaklega meðal 
samlanda sinna. Unglingar standa einnig frammi fyrir ákveðnum vandamálum þegar þeir 
koma inn í íslenska skóla og rannsóknir hafa sýnt fram á hærri tíðni áhættuhegðunar og 
vanlíðan.  
  Hér verður farið yfir ýmsar rannsóknir sem hafa verið gerðar í þessum málaflokki jafnframt 
því sem rætt var við tvær konur af erlendum uppruna. Einnig voru haldin tvö rýnihópaviðtöl 
með unglingum af erlendum uppruna annars vegar og íslenskum unglingum hins vegar. 
Tungumálið reyndist mikilvægur áhrifaþáttur þegar kom að því að fóta sig í nýju landi.  
   Flestir viðmælendur fundu fyrir einangrun fyrst eftir komu til landsins en hafa náð að bæta 
úr því með ýmsum aðferðum. Leitast var við að svara þeim spurningum um hvaða 
vandamálum fólk stendur helst frammi fyrir þegar það flytur til landsins og hvaða tækifæri 
það hefur til þess að leysa þau vandamál. Tungumálaerfiðleikar og einangrun voru helstu 
vandamálin sem rædd voru og flestir leita til annað hvort samlanda sinna eða annarra borgara 
af erlendum uppruna.   
 

Abstract  
 
Immigration issues have been discussed heavily in the last years from the point when 
migration to the country started to increase. The group of immigrants in Iceland has been too 
small and diverse for there to be opportunities to do research. As the foreign citizens in this 
country are representing a bigger group the society goes through changes and certain 
problems arise that have to be addressed. Social isolation is a problem that many immigrants 
face when they leave their friends and family behind in their country of origin.  
    Women seem to be more sensitive to isolation however they also have some possibilities to 
deal with that kind of a problem. Immigrants tend to seek each others company and especially 
people from the same background. Teenagers also face certain problems when they enter 
Icelandic schools and research show that they are more likely to engage in dangerous 
behaviour and experience psychological discomfort.  
    This thesis will shed a light on research that has been made on this issue, furthermore two 
interviews were made. Two groups of teenagers were asked to discuss problems foreigners 
face when moving to Iceland, a group of Icelandic teenagers on one hand and foreign 
teenagers on the other.  
     Most of the immigrants expressed a feeling of isolation when first arriving however they 
have been able to better their situation since then. The aim was to find out what the biggest 
problems people face when migrating is and what opportunities are presented to them. 
Language difficulties and isolation were the main factors that were discussed. People look to 
there fellow immigrants in order to deal with their problems.  
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1.0 Inngangur 

Mikil aukning innflytjenda hefur orðið til þess að umræðan um fjölmenningarlegt samfélag 

hefur breyst töluvert. Í kjölfar aukningar á erlendu vinnuafli vill umræðan snúast um það að 

hætta er á hópamyndun og að innflytjendur aðlagist ekki að íslensku samfélagi. Mikil áhersla 

er lögð á að fólk sem hingað flytur læri íslensku og ástæður sem liggja að baki eru 

margvíslegar, einhverjum finnst að íslenskan eigi undir högg að sækja og öðrum finnst að 

hópamyndun verði líklegri ef tungumálaörðuleikar eru fyrir hendi. Tungumálakunnátta verður 

þó alltaf til þess að auðvelda innflytjendum lífið hér á landi.  

   Fyrir örfáum árum kom upp mikil umræða um Litháíska mafíu sem réði lögum og lofum í 

undirheimunum. Þeir ætluðu að nýta sér vægar refsingar og reynsluleysi lögreglu. Nú á 

undanförnum vikum hefur verið umræða um pólska glæpamenn hér á landi sem herja á 

samlanda sína og eru þeir flestir taldir hluti af pólskum glæpagengjum sem eru að nýta sér 

sveigjanleika framsalssamninga á milli Póllands og Íslands (Pólverjar hafa áhyggjur, 2008) 

Hópamyndun útlendinga hefur verið í umræðunni um nokkurt skeið og með aukningu 

innflytjenda er eðlilegt að slík umræða aukist.  

   Ekki hefur verið lögð sérstök áhersla á stöðu kvenna innan hóps innflytjenda en hér á landi 

eru fjölmargar konur. Konur fylgja oft eiginmönnum sínum sem sækja vinnu í annað land eða 

flytjast einar á milli landa til þess að giftast í nýja landinu. Barnauppeldi er óhjákvæmilega í 

höndum mæðra á fyrstu mánuðum og árum barns sem í flestum tilfellum felur í sér félagslega 

umgjörð hvort sem um stuðning fjölskyldu er að ræða eða vina. Kona sem elur barn fjarri 

heimahögum stendur frammi fyrir vandamálum sem aðrar konur þekkja ekki. Innflytjendur 

eiga í hættu á að einangrast félagslega og þá sérstaklega konur á meðan á uppeldi ungabarna 

stendur.   

   Hvort sem það er af völdum umfjöllunar í fjölmiðlum eða almenns ótta Íslendinga við 

útlendinga þá virðist fólk hafa miklar áhyggjur af því að fólk af erlendum uppruna hópast í 
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sömu hverfin og halda hópinn að miklu eða öllu leiti. Það er staðreynd að fólk af erlendum 

uppruna velur að setjast að í ákveðnum hverfum Reykjavíkur fremur en öðrum. 9,6 % íbúa í 

Breiðholti eru af erlendum uppruna og 12,3 % íbúa í Austurbæ en einungis um það bil 3% af 

íbúum Grafarvogs eru af erlendum uppruna (hagstofan, 2008). Ástæður fyrir því geta verið 

margvíslegar en líklegt þykir að fasteignaverð hafi mikil áhrif á þessa þróun.  

    Þegar svo stór hópur af útlendingum sest að í svo litlu samfélagi er óhjákvæmilegt að það 

veki viðbrögð þeirra sem fyrir voru. Samfélagið fær á sig nýja mynd hvort sem það er fólki til 

armæðu eða ánægju. En háværustu raddir á meðal almennings eru óneitanlega þær að þeir 

sem hingað koma skulu aðlagast að íslensku samfélagi. Ekki fer mikið fyrir skilgreiningum á 

því hvað felst í þeirri aðlögun sem er þó nauðsynleg.  

   Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á fólksflutningum (migration) og er þá fjallað um 

gestavinnuafl svokallað, samfélagslega þátttöku innflytjenda og samband innflytjenda við 

aðra af sama uppruna og innlenda. Hér á landi er þróunin enn skammt á veg komin og hefur 

ekki verið tækifæri til þess að leggja í miklar fræðilegar rannsóknir á innflytjendum 

einfaldlega vegna þess að hópurinn hefur verið svo lítill. Nú hins vegar horfir aðeins öðruvísi 

við og hægt að skoða hópana útfrá þjóðerni til þess að fræðast um svokallað aðlögunarferli á 

Íslandi eða fjölmenningar-samfélagið Ísland eftir því hvernig sem á það er litið.  

   Fyrstu rannsóknir sem gerðar voru miðuðust við að aðlögun hlyti að eiga sér stað eða ætti í 

það minnsta að eiga sér stað. En síðan þá hafa komið fram ýmsar hugmyndir og þar á meðal 

um millilanda sambönd (transnational networks) og fjölmenningarsamfélög. Margir 

fræðimenn eru á þeirri skoðun að eðlilegt sé að innflytjendur sæki félagskap og aðstoð til 

samlanda sinna í nýja landinu. En þó að innflytjendur eigi sterkt félagslegt net samlanda í 

nýju landi kemur það ekki í veg fyrir að þeir geti myndað tengsl utan þess. Ýmsar kenningar 

fjalla um samband þess að eiga sterkt félagslegt net samlanda í nýju landi annars vegar og að 
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eiga tengsl utan síns þjóðlega samfélags hins vegar (sjá: Castles, 2002, Fong og Ooka, 2006 

og Ryan, 2007).  

   Í þessari rannsókn verður farið yfir hinar ýmsu kenningar sem til eru í þessum málaflokki, 

það er fjallað verður um aðlögun innflytjenda, fjölmenningarsamfélag og innflytjendahópa. 

Sérstök áhersla verður lögð á félagslega einangrun kvenna og upplifun ungmenna af 

fólksflutningum. Tekin voru viðtöl við konur af erlendum uppruna sem búsettar eru á 

Akureyri. Einnig var rætt við rýnihópa sem skipaðir voru unglingum af erlendum uppruna 

annars vegar og innlendum hins vegar. Leitast er við að skoða líðan fólks sem flytur á milli 

landa til frambúðar og þau vandamál sem það stendur frammi fyrir.  

 

2.0 Sögulegt ágrip, 

    Í byrjun 10. áratug síðustu aldar fór fólksflutningar á milli landa að verða einn af 

mikilvægustu þáttum í alþjóðastjórnmálum og ríkistjórnir þurftu að bregðast við 

fólksflutningum til og frá löndum sínum. Ótti hægrisinnaðra stjórnmálamanna var sá að 

fátækir borgarar frá austur Evrópu myndu drekkja velferðarríkjunum og að þjóðareinkenni 

þeirra hyrfu. Ýmiskonar reglugerðir og lög voru tekin upp til þess að stjórna flæði fólks á 

milli landa eins og til dæmis Schengen samningurinn. Enn í dag eru aðgerðir til að stjórna eða 

sporna við flæði innflytjenda álitamál meðal stjórnmálamanna og fræðimanna (Castles, 2002) 

   Þó að áhugi fræðimanna á fólksflutningum/innflytjendamálum hafi aukist síðustu áratugi 

má ekki gleyma því að nýlendustefnan og iðnbyltingin fólu í sér margvíslega fólksflutninga 

hvort sem var milli fjarlægra landa eða styttri vegalengdir. Fólksflutningar á milli landa hafa 

verið við lýði lengi og það er því aðeins áherslubreytingar í fræðunum að ræða. Eftirstríðsárin 

fólu í sér mikla landaflutninga og uppbyggingu þjóðríkja sem og að vinnuafl frá suður Evrópu 

flykktist til vestur Evrópu (Castles, 2002). 
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    Helstu mistökin sem gerð voru við móttöku verkafólks í fólksflutningum á síðustu 5 eða 6 

áratugum eru þau að aldrei var búist við öðru en að vinnuaflið sneri aftur til síns heima. Suður 

Evrópubúarnir áttu að fara heim aftur og innfæddir áttu að njóta ágóðans. Það sá enginn fyrir 

þann straum fólks frá löndum víðsvegar að til vesturlanda eins og varð. Þessir flutningar hafa 

orðið til þess að fjölmenningarleg samfélög hafa sprottið upp víðsvegar í vestur-Evrópu 

(Castles, 2002) 

    Þróunin á Íslandi á 19.öld var kannski svipuð þeirri og nú í Austur-Evrópu og fluttist fólk 

héðan til vesturheims í stórum stíl allt frá 1873 (Jóhann Ásmundsson og Hilda Jana 

Gísladóttir, 2007). Þegar ástandið var sem verst hér á landi leitaði fólk að betra lífi utan 

landssteinanna og þykir það eðlilegt nú. Það má því segja að eðlilegt sé að fólk frá löndum þar 

sem atvinnuástand er bágt flytji til landa þar sem næga atvinnu er að finna og launakjör betri.   

    Ástæður þess að fræðimenn eða stjórnmálamenn hafa ekki séð fyrir þróun fólksflutninga er 

sjálfsagt sú að þessi rannsóknir á fólksflutningum hefur verið lituð af fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum. Það þótti sjálfsagt að svokallaðir gestaverkamenn sneru til síns heima eftir að 

uppgrip stöðvaðist. En svo hefur ekki farið nema að litlu leiti. Mannlegi þátturinn hefur örlítið 

gleymst í rannsóknum en hagfræðilegar skýringar duga ekki til þess að spá fyrir um hegðun 

fólks sem leitar betra lífs til annarra landa. Þó að atvinna sé stór þáttur í þeirri ákvörðun að 

flytja fjölskyldu sína milli landa þá er margt annað sem hefur áhrif eins og til dæmis 

fjölskyldu- og samfélagsþættir (Castles, 20002). 

    Til þess að spá fyrir um sveiflur eða breytingar í fólksflutningum verður að taka inn í 

reikningsdæmið hagsveiflur og samfélagslegar breytingar sem og viðbrögð fólks við þessum 

breytingum. Það er því nauðsynlegt að rannsaka fólksflutninga í samhengi við aðstæður 

hverju sinni. Hnattvæðing er ekki eingöngu hagfræðilegt fyrirbæri heldur fylgjast að stefnur 

og straumar í hugmyndafræði og í menningarlegum hugmyndum (Castles, 2002). 
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3.0 Aðlögun 

   Þar til fyrir nokkrum áratugum var fullkominnar aðlögunar krafist af fólki sem settist að á 

nýjum stað. Í Bretlandi var það til dæmis mjög algengt að innflytjendur frá gömlu 

nýlendunum tækju upp breska siði og lærðu ensku (Castles, 2002). Nýlenduherrar kröfðust 

einnig aðlögunar innfæddra í nýlendum að vestrænni menningu og má þar vísa til Grænlands, 

Alaska og norðurlóða almennt í þessu tilliti. Þar hlutu menning og saga mikil afhroð á 

eftirstríðsárunum þar sem svokölluð dansksvæðing (danification) átti sér stað í Grænlandi og 

vestrænum gildum var þröngvað uppá innfædda íbúa norðurslóða. Miklar auðlindir eru á 

svæðunum og áttu þess vegna nýlenduherrar mikilla hagsmuna að gæta (AHDR, 2002-2004).  

   Miklir fólksflutningar á eftirstríðsárunum gerðu uppbyggingu í Vestur-Evrópu mögulega og 

nutu móttökulöndin góðs af ódýru vinnuafli. Rétt eins og Íslendingar gera nú en mistökin sem 

gerð voru í Vestur- Evrópu voru þau eins og áður sagði að búist var við því að vinnuaflið 

sneri aftur til síns heima (Castles, 2002). Um miðbik síðustu aldar héldu félagsvísindamenn á 

lofti aðlögunarkenningum sem gerðu ráð fyrir því að minnihlutahópar þyrftu að láta af sínum 

þjóðareinkennum algjörlega til þess að aðlagast menningu nýja landsins. Fólk innan hópanna 

áttu að láta af verri siðum til þess að taka upp betri siði og vísindamenn á þessum tíma þótti 

vestræn menning betri en önnur. Það var því sjálfsagt að fólk tæki menningu þess lands sem 

það flutti til opnum örmum og gerði að sinni (Alba og Nee, 1997).  

   Richard Alba og Victor Nee (1997) leituðust við að endurskilgreina hugtakið aðlögun. Þar 

vildu þeir meina að aðlögunarhugtakið sé litið neikvæðum augum meðal félagsvísindamanna 

en í dag sé það ekki alls óviðeigandi í fólksflutningarannsóknum. Til þess að geta varpað ljósi 

á þjóðareinkenni í sífellt minnkandi heimi verður að skoða það sem er ólíkt með 

minnihlutahópi og meirihluta en jafnframt það sem er líkt með þeim.  

    Þó að minnihlutahópar taki breytingum og aðlagist að einhverju leiti að menningu 

heimalands þýðir það ekki að þeir afneiti menningarlegum sérkennum sínum. Það má einnig 
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glögglega sjá áhrif minnihlutahópa á til dæmis bandarískri menningu. Þar hefur orðið ákveðin 

sporgöngu menning sem dregur dám af mörgum hópum en ekki einungis engilsaxneskri 

menningu frumherjanna. Þetta hefur gerst jafnt og þétt í gegnum tíðina og jafnvel er uppruni 

ýmissa sameiginlegra gilda týndur eða á ekki lengur við því gildin eru orðin almenn. Það má 

nefna fjölskyldugildi írskra og ítalskra innflytjenda sem nú hafa orðið almenn í bandarískri 

menningu.  (Alba og Nee, 1997). 

   Alba og Nee (1997) halda því fram að þó að hugtakið aðlögun sé notað þurfi það ekki að 

þýða eitthvað neikvætt og einhliða af hálfu minnihlutahópa. Aðlögun getur þýtt að skil milli 

hópa minnkar og það þarf ekki að vera vegna aðlögunar eins hóps heldur getur það verið 

gagnkvæm aðlögun. Þeir skilgreina hugtakið á þann hátt að það getur verið aðlögun á báða 

bóga en einnig einhliða. Hugtakið sjálft þarf ekki að vera þjóðhverft eða bera vitni um 

fordóma og hræðslu við breytingar.  

   Þegar talað er um aðlögun minnihlutahópa þýðir það oftast að tækifærin verði þau sömu. 

Tækifæri til atvinnu og menntunar verði jöfn hvort sem er gagnvart formgerð samfélagsins 

eða á lægra stigi svo sem persónulegra tengsla. Til dæmis mætti fólk af asískum uppruna 

stofnunarlegri mismunun í Bandaríkjunum sem kom í veg fyrir að það gæti fengið vinnu eða 

stundað menntun eins og aðrir borgarar. Þetta hafði það í för með sér að asísk fyrirtæki 

spruttu upp og fólk fór í einkarekstur fremur en að sækja um atvinnu. Innflytjendurnir bjuggu 

til sín eigin tækifæri þrátt fyrir mótbyr og gátu því boðið börnum sínum menntun. Kínverskt 

samfélag innan þess bandaríska varð til. Seinni kynslóðir nutu góðs af frumkvöðla 

starfseminni og höfðu því fleiri tækifæri með bandaríska menntun að baki (Alba og Nee, 

1997).  

   Þó að kynþáttafordómar hafi lengi komið í veg fyrir að fólk af asískum uppruna hafi getað 

sótt atvinnu þá bjuggu þau sér til samfélag sem viðhélt sér sjálft. Lengi vel voru skilin milli 

innflytjendanna og innfæddra mjög skýr en það kom samt sem áður ekki í veg fyrir ákveðna 



Þóra Björk Ágústsdóttir 
Háskólinn á Akureyri 

 

 8 

aðlögun. Mótlætið beindi fólki á brautir einkaframtaks þangað til samfélagið opnaðist þeim 

og annars eða þriðja kynslóðar innflytjendur gátu lagt fyrir sig aðrar atvinnugreinar (Alba og 

Nee, 1997).  

   Það hafa verið gerðar fáar rannsóknir þar sem félagsleg virkni innflytjenda er athuguð þó að 

það sé mjög mikilvægt að þeir sem flytjast búrferlum milli landa séu félagslega virkir. Þannig 

getur fólk aflað sér upplýsinga um daglegt líf í nýja heimalandinu og skapað sér félagsleg 

tengsl sem eru öllum mikilvæg. Fong og Ooka (2006) leitast við að útskýra með hvaða hætti 

aðlögun innflytjenda fer fram. 

    Þeir gerðu rannsókn í Kanada þar sem þeir báru saman þessi þrjú sjónarmið og athuguðu 

jafnframt hvert þeirra útskýrir best aðlögun kínverskra innflytjenda í Toronto. Sjónarmiðin 

eiga það sameiginlegt að útskýra samband félagslegra tengsla innan þjóðlegra hópa og utan 

þeirra, hvert á sinn hátt þó. Núllgildis (Zero-sum) sjónarmiðið lýsir sér þannig að því lengur 

sem innflytjandi hefur verið í nýja landinu því fleiri tengsl utan síns þjóðlega hóps myndar 

hann og á sama tíma veikjast tengslin innan hópsins. Aðlögun verður þá óhjákvæmilega því 

lengur sem viðkomandi dvelur í landinu og samkvæmt Park verður aðlögunin í ákveðnum 

þrepum (Fong og Ooka, 2006).  

   Þeir sem aðhyllast fjölhyggjusjónarmiðið (pluralist perspective) segja aðlögun ekki eins 

einfalt ferli og núllgildis sjónarmiðið gefur til kynna heldur að þvert á móti sé algengt að fólk 

haldi í tengsl innan hóps af sama uppruna. Fyrir því eru nokkrar ástæður; innan fjölskyldu eru 

tengslum og venjum óhjákvæmilega haldið við, að viðhalda tengslum innan hópsins getur haft 

ýmis konar efnahagslegan ávinning og millilanda (transnational) tengslum er hægt að 

viðhalda á tækniöld þar sem samskipti og ferðalög verða sífellt auðveldari. Fong og Ooka 

(2006) segja að niðurstöður rannsókna hafi sýnt að tengsl milli fólks af sama uppruna veikist 

ekki þó að fólkið hafi verið lengi í nýja landinu. Ennfremur segja þeir að rannsóknir hafi sýnt 
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fram á að annars kynslóðar innflytjendur hafi í sumum tilfellum ekki fleiri tækifæri til þess að 

aðlagast en fyrsta kynslóðin.  

   Valbundin aðlögun (selective integration) vísar til þess að innflytjendur geta valið hvað þeir 

halda í hvað menningu og uppruna varðar. Þetta sjónarmið byggir að miklu leiti á kenningum 

Webers sem sagði að þjóðlegt samfélag sé í raun ímyndað því það sé í raun einungis hópur af 

fólki sem telur sig hluta af því. Landamærin eru ekki rituð í stein og þau má teygja eftir 

hentugleika og það gefur fólki möguleika til að skilgreina sig sjálft (Fang og Doka, 2006).   

 

3.1 Menningarlegur og félagslegur auður 

   Margar félagslegar skýringar á fólksflutningum taka til greina mikilvægi menningarlegs 

auðs (cultural capital) og félagslegs auðs (social capital). Menningarlegur auður vísar til þess 

hve mikið fólk veit um nýja samfélagið og hvað það hefur upp á að bjóða. Alheimsvæðing 

hefur gert fólki kleyft að byggja sér ákveðinn menningarlegan auð áður en það leggur af stað. 

Aukin lestrar- og tungumálakunnátta hefur einnig hjálpað fólki að efla sína þekkingu á nýju 

samfélagi (Castles, 2002).  

   Félagslegur auður felur í sér öryggisnet og félagsleg tengsl við fólk sem getur hjálpað til við 

umskiptin. Ef fyrir eru fólk af sama uppruna eða jafnvel úr sömu fjölskyldu getur það 

auðveldað nýliðum að setjast að í nýju landi. Það er algengt að fólk velji land sem samlandar 

hafa valið áður einmitt vegna þessa. Það auðveldar við að finna húsnæði, vinnu og félagslegan 

stuðning. Framfarir í samskiptatækni hafa auðveldað fólki að halda úti félagslegu neti sem 

nær út fyrir landamæri (Castles, 2002).  

     

3.2 Tegundir fólksflutninga 

   Aðstæður fólks sem velur að flytja á milli landa eru margvíslegar og hópur innflytjenda í 

hverju landi mjög fjölbreytilegur En til þess að hægt sé að gera rannsóknir á fólksflutningum 
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hafa rannsakendur gert ákveðnar flokkanir á þessari hegðun. Flokkun sem miðast við  þrjá 

hópa sem eru: Þeir sem ætla að vera til frambúðar í nýja landinu, verkafólk sem ætlar einungis 

að setjast að tímabundið og flóttamenn hefur verið mikið notuð í rannsóknum. En síðustu tvo 

áratugi hefur orðið breyting á og hópurinn orðið fjölbreyttari (Castles, 2002).   

   Vinsælasti hópurinn í seinni tíð er án efa fólk með sérfræðiþekkingu (highly skilled) en 

síðan 1980 hafa Bandaríkin, Kanada og Ástralía haft sérstakar undanþágur fyrir fólk með 

sérhæfingu til þess að laða að hámenntað fólk. Evrópubúar hafa síðan fylgt í þeirra spor og 

reyna nú að laða að vísindamenn, tæknisérfræðinga og athafnamenn. Indland sér heiminum 

fyrir tölvusérfræðingum og Bretar gætu ekki rekið heilbrigðisþjónustu sína án mannauðs frá 

Afríku og Asíu (Castles, 2002). 

   Verkafólk (low skilled) var eins og áður sagði mikilvægt fyrir ríkari löndin í vesturheimi á 

eftirstríðsárunum. En þeim er oftar hafnað nú á dögum þar sem það þykir ekki hagkvæmt að 

flytja inn fólk án þess að atvinna sé til staðar (Castles, 2002). Aðstæður eru aðrar í Evrópu þar 

sem er frjálst flæði vinnufólks innan Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Það er því ekki hægt að hindra komu vinnuafls nema með sérákvæðum í stuttan tíma. Það 

þykir ekki nauðsynlegt á Íslandi enda lítið sem ekkert atvinnuleysi og mikil umsvif hafa verið 

í framkvæmdum undanfarin ár (Eiríkur Bergmann, 2007). 

   Nauðar-fólksflutningar (forced migration) er víðara hugtak en flóttamenn en það vísar til 

þess að sá hópur er orðinn fjölbreyttari en áður. Það má benda á til dæmis pólitíska 

hælisleitendur og fólk sem neyðist til þess að yfirgefa heimaland sitt vegna náttúruhamfara 

(Castles, 2002).  

    Fólk virðist alltaf leita til landa þar sem fjölskyldumeðlimir hafa sest að áður og þá skiptir 

ekki máli hvaða aðstæður urðu til flutnings til að byrja með. Þegar einn meðlimur fjölskyldu 

hefur komið sér fyrir er algengt að fleiri fylgi. Það hefur gerst í gegnum tíðina þó að lög hafi 

verið sett gegn því á 7. og 8. áratug síðustu aldar. En það þykir ekki eins mikilvægt að koma í 
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veg fyrir slíkan fólksflutning í flestum Evrópulöndum í dag enda hefur það reynst ógerlegt 

(Castles, 2002).  

 

3.3 Fjölþjóðasamfélög  

   Stephen Castles (2002) talar um aðlögun en þó á annan hátt en Alba og Nee (1997). Hann 

talar um þrenns konar aðferðir sem hægt er að beita í málefnum innflytjenda: Aðlögun, kerfis-

bundin útilokun (differential exlusion) og fjölmenningarstefnu. Aðlögun að mati Castles felur 

í sér að innflytjendur taki upp nýtt tungumál og aðlagi sig að siðum nýja landsins. Í þessu ferli 

gerist það óhjákvæmilega að hans mati að tryggð fólks við upprunalandið minnki og tryggð 

við nýja landið aukist að sama skapi. Þetta er ferli sem Castles segir marga félagsfræðinga 

telja nauðsynlegt.  

    Þó að áhersla á aðlögun hafi oft verið mikil hafa ákveðnir hópar verið undanskildir vegna 

þess að þeir þykja einfaldlega ekki aðlögunarhæfir. Þá verður hin svokallaða kerfisbundna 

útilokun þar sem þessir hópar hafa ekki sömu réttindi og aðrir innflytjendur. Oft er það 

gestavinnuafl sem hefur fallið undir þessa skilgreiningu, að vera óaðlögunarhæfir bæði í 

Bandaríkjunum og Evrópu. Bæði aðlögun og kerfisbundin útilokun felur í sér að landið sem 

tekur við innflytjendum aðlagast ekki eða breytist til þess að auðvelda nýjum borgurum 

(Castles, 2002).  

   Fjölmenningarstefna hinsvegar felur í sér að afnema hugmyndina um eitt samfélag í einu 

landi. Þá er réttur fólks til að halda í þjóðareinkenni sín virtur og þeim gert kleyft að mynda 

þjóðlegt (ethnic) samfélag innan samfélagsins. Það á að tryggja jafnrétti og kemur í veg fyrir 

mismunun byggða á þjóðerni. Þessi hugmynd missti fylgi á 10. áratugnum en hefur nú fengið 

uppreist æru þar sem fólk er farið að gera sér grein fyrir að það lifir í síbreytilegum heimi þar 

sem menningarlegar og þjóðfélagslegar breytingar eru komnar til að vera (Castles, 2002).  



Þóra Björk Ágústsdóttir 
Háskólinn á Akureyri 

 

 12 

   Anna Guðný Guðmundsdóttir hjá Alþjóðastofu segir að á Akureyri séu sterk samfélög 

Filipseyinga annars vegar og Tælendinga hins vegar. Sérstaklega er samstaða sterk meðal 

þeirra fyrrnefndu þar sem þau hjálpast að og jafnvel hringja í fólk sem er nýkomið til að bjóða 

það velkomið. Það eru haldnar hátíðir og mikill samgangur á milli þeirra (Anna Guðný 

Guðmundsdóttir munnleg heimild,30. janúar 2008).  Rannsóknir sýna að samstaða sé oft mjög 

sterk meðal samlanda og að fjölskyldumeðlimir fylgi oft á eftir þeim sem fyrst setjast að. 

Tælenskar konur í Brisbane í Ástralíu samkvæmt rannsókn (Jirojwong og Manderson, 2001) 

halda hópinn og hjálpa hverri annarri að yfirstíga erfiðleika sem fylgja flutningum á milli 

landa. 

 

4.0 Rannsóknir 

    Rannsóknin sem gerð var á kínverska samfélaginu í Toronto árið 2006 gaf til kynna að þó 

að fjölmargar skýringar komi til greina þá er fjölhyggjusjónarmiðið samt sem áður best til 

þess fallið að útskýra félagsleg tengsl fólks af kínverskum uppruna í Toronto. Fólk almennt 

virtist leggja jafna áherslu á tengsl innan kínverska samfélagsins og utan þess. Það gat komið 

þeim til góða að halda tryggð við fólk af sama uppruna í efnahagslegum skilningi því þar er 

fólk líklegra til þess að hjálpast að. Ólík tengsl bjóða upp á ólíka möguleika og er það því í 

hag allra að skapa sér tengsl á sem flestum stöðum í samfélaginu (Fong og Ooka, 2006).  

  Þegar einstaklingar eiga í hlut en ekki fjölskyldur skiptir miklu máli að mynda tengsl í nýju 

landi. Tungumálið virðist oft líklegasta hindrunin en svo þarf ekki að vera. Í rannsókn sem 

Louise Ryan gerði árið 2007 kom fram að hjúkrunarkonur sem fluttu til Englands frá Írlandi 

nutu mikils stuðning frá hvorri annarri í nýju heimkynnunum. Það var algengt á stríðsárunum 

að hópar af írskum hjúkrunarkonum voru fluttar inn til Englands til að mæta manneklu á 

sjúkrahúsum. Þessi þróun hélt áfram og enn eru konur með hjúkrunarmenntun að flytja til 

Englands.  
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    Það sem er athyglisvert er að í þessu tilviki er tungumálið ekki hindrun fyrir konurnar að 

komast inn í samfélagið. Félagslegt net þeirra samt sem áður samanstóð af konum af írskum 

uppruna og þá sérstaklega af öðrum hjúkrunarkonum. Það virtist ekki hjálpa þeim við að 

komast inn í enskt samfélag að móðurmál þeirra væri það sama og annarra íbúa (Ryan, 2007). 

    Nokkrar kvennanna fluttu í annað bæjarfélag eftir nokkur ár á sama stað þar sem þær giftu 

sig eða skiptu um starfsvettvang. Þær töluðu um að þá hefðu þær orðið félagslega einangraðar 

og átt erfitt með að öðlast viðurkenningu á nýjum stað. Þær höfðu í raun ekki samskipti við 

neinn annan en maka þangað til að þær eignuðust börn. En þá opnaðist fyrir ákveðna 

möguleika til þess að kynnast fólki. Þegar börnin byrja í skóla eða leikskóla veitti foreldra- 

starfið þeim tækifæri til þess að eiga samskipti við fólk sem þær annars hefðu ekki (Ryan, 

2007).   

   Til þess að sameina atvinnu og fjölskyldulíf er nauðsynlegt að leita hjálpar við barnauppeldi 

en misjafnt er hvaðan sú hjálp kemur þó fjölskylda og vinir séu hefðbundnasta leiðin. Mæður 

almennt ala börnin sín ekki upp í algerri einangrun og ömmur hafa veigamiklu hlutverki að 

gegna sem og vinir í svipuðum aðstæðum. Konur af kóreskum uppruna tóku þátt í rannsókn í 

Bandaríkjunum, þær áttu það allar sameiginlegt að vera mæður og standa frammi fyrir því 

vandamáli að hafa ekki félagslegt net til að aðstoða við uppeldi barna sinna. Niðurstöður 

djúpviðtala gáfu til kynna að það voru þrjár mismunandi aðferðir sem konurnar tileinkuðu sér; 

nota tengsl milli landa það er að segja úr heimalandinu, vera einangraðar í móðurstarfinu eða 

minnka við sig í starfi til að sinna börnunum (Moon, 2003).  

   Nokkrar af konunum fengu mæður sínar til þess að koma reglulega til Bandaríkjanna og 

vera þar í þónokkurn tíma í senn til þess að hjálpa til með börnin. Oft fluttu fleiri 

fjölskyldumeðlimir til Bandaríkjanna sem varð til þess að þær gátu leitað til þeirra eftir hjálp. 

Þær konur sem urðu að hverfa frá vinnumarkaði til þess að sinna heimili og börnum töluðu 

um að það hefði verið erfiðasta ákvörðun sem þær höfðu nokkurn tíma staðið frammi fyrir. 
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Þær fluttu frá heimahögum þar sem þær áttu marga að og hefðu getað leitað til og voru 

einangraðar félagslega (Moon, 2003). 

   Konum er hætt við að einangrast á meðan á meðgöngu eða á meðan börn enn á brjósti. 

Einangrun getur haft margvísleg áhrif eins og rannsókn sem kom út árið 2001 í Ástralíu á 

Tælenskum konum sem búa í Brisbane gaf til kynna. Andleg og líkamleg heilsa þeirra var 

athuguð og í ljós kom að konurnar almennt sýndu mörg einkenni depurðar. 

Tungumálaörðugleikar voru einnig mikilvægir þættir í andlegri heilsu þeirra þar sem þeim 

gekk erfiðlega að leita sér hjálpar vegna þess að enskukunnátta var lítil og félagslegt net var 

ekki til staðar. Þær höfðu engan utan heimilis sem þær gátu leitað til og oft var ótti við 

eiginmann orsakavaldur vanlíðan (Jirojwong og Manderson, 2001).   

   Í formála rannsóknarinnar kemur einnig fram að þó að fólk flytji sjálfviljugt á milli landa 

fylgi því oft tilfinningaleg vanlíðan og söknuður þar sem fjölskylda og vinir eru skyldir eftir. 

Konur sem flytja á milli landa eru líklegri til þess að eiga við andleg vandamál að stríða en 

karlmenn.  Konurnar í rannsókn Jirojwong og Manderson (2001) höfðu mjög ólíkan bakgrunn 

en 139 konur svöruðu spurningalista og 17 þeirra tóku þátt í djúpviðtölum. Það kom í ljós að 

depurð var ekki eins algeng meðal kvenna sem höfðu meiri menntun eða betra launað starf en 

að meðaltali. Það var einnig misjafnt hversu vel undirbúnar konurnar voru áður en þær fluttu 

til Ástralíu. Sumar hverjar fluttu þangað til þess að giftast áströlskum karlmönnum og algengt 

var að þær hefðu ekki réttar upplýsingar um tilvonandi eiginmann sinn.  

   Þegar konurnar voru spurðar um félagslegan stuðning eða persónuleg tengsl við fólk utan 

heimilis kom fram að þær notuðu Búdda musterið sem vettvang til þess að kynnast öðrum 

tælenskum konum eða á veitingastöðum sem reknir eru af Tælendingum. Þær áttu erfitt með 

að aðlagast nýjum siðum þar sem heimsóknir þurftu að vera skipulagðar og eiginmönnum 

þeirra líkaði illa tíðar heimsóknir. Tælensku konurnar þurftu að venjast nýjum viðmiðum en 

þeim þótti vinátta ástralskra kvenna lúta ströngum siðareglum. Menningarmunur hafði því 
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mikil áhrif svo enskukunnátta var ekki það eina sem þær þurftu að kljást við (Jirojwong og 

Manderson, 2001).  

   Tungumálaörðugleikar koma í veg fyrir að konurnar geta leitað sér faglegrar aðstoðar og 

verða því að reiða sig á vinkonur sínar eða eiginmenn sína. Það kom fram að stundum voru 

þessi ráð ekki í hag kvennanna en dæmi voru um að konur í mjög slæmu hjónabandi fengu 

þær ráðleggingar að vera áfram inni á heimilinu þar til þær fengju búsetuleyfi til frambúðar en 

það tekur tvö ár. Einnig kom það fram að vinir kvennanna veigruðu sér við að taka við þeim 

ef þær flýðu heimili sitt vegna slæms ástands af ótta við að reita eiginmenn þeirra til reiði 

(Jirojwong og Manderson, 2001).  

 

5.0 Akureyri 

   Á Akureyri búa 424 manns með erlent ríkisfang og þar eru konur rétt tæpur helmingur þess 

hóps eða 204 alls.  Flestar þeirra eru á aldrinum 20 ára til 40 ára sem kemur ef til vill ekki á 

óvart þar sem fólksflutningur til landsins hefur aukist einungis nýlega og ekki er algengt að 

innflytjendur hafi búið hér lengi eða alist upp að einhverju leiti hér á landi. Börn með erlent 

ríkisfang á aldrinum 0 til 18 ára eru 60 talsins og eru 24 á aldrinum 0 til 6 ára, 13 börn á 

aldrinum 7 til 12 ára og loks 23 á aldrinum 13 til 18 ára. (Hagstofan).  

    Þessar tölur geta þó ekki talist raunsæjar að mati Önnu Guðnýjar Guðmundsóttur 

starfsmanns Alþjóðastofu á Akureyri en hún hefur orðið vör við í sínu starfi að líklega eru 

fleiri innflytjendur á svæðinu en opinber gögn segja til um. Fólk sem flytur hingað er oft ekki 

með réttarstöðu sína á hreinu og í stað þess að setja sig inn í það sækir einfaldlega ekki rétt 

sinn. Hún tekur ennfremur fram að til þess að komast inn í tryggingakerfið á Íslandi þurfi 

lögheimili að vera á Íslandi í að minnsta kosti 6 mánuði og það viti innflytjendur oft ekki. 

Annað hvort fer fólk aldrei af utangarðskrá eða færir ekki lögheimili frá heimalandi sínu 

vegna þess að það einfaldlega veit ekki að þess þarf. Anna telur að fjöldi innflytjenda á 
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Akureyri sé vegna þessa stórlega vanmetinn. Þá tekur hún sem dæmi að fjöldi Pólverja sé 

talinn 29 en svo þegar verkalýðsfundir eru haldnir sjáist glögglega að þeir eru fleiri (Anna 

Guðný Guðmundsdóttir munnleg heimild, 30. janúar 2008). 

   Þetta er að mati Önnu að hluta til vegna þess að vinnumiðlanir sem flytja inn vinnuafl skrái 

upphaflega búsetu en svo misfarist að færa til lögheimili eftir raunverulegri búsetu fólksins. 

En einnig vegna þess að fólkið sé ekki nógu upplýst um félagslega kerfið á Íslandi og að það 

þurfi að bæta. Anna þekkir dæmi um að fólk telji sig eiga rétt á fullri þjónustu en komist að 

því að svo er ekki þegar það þarf á þjónustu að halda og það hlýtur að teljast miður (Anna 

Guðný Guðmundsdóttir munnleg heimild, 30. janúar 2008).       

   Á Akureyri er móttökudeild fyrir nemendur með litla eða enga íslenskukunnáttu í 

Oddeyrarskóla. Þar er lögð áhersla á að nemendur geti fylgt jafnöldrum sínum í námi á meðan 

þeir eru að læra íslensku. Þeir fá að hluta námsefni á móðurmálinu og taka einstök fög í litlum 

hópum af nemendum sem eru í svipaðri aðstöðu og á svipuðum aldri. Móðurmálskennsla 

eiginleg er ekki þáttur í kennslunni en lagt er upp úr því að fræða foreldra um mikilvægi þess 

að nemendur missi ekki málhæfni móðurmálsins á meðan þeir læra íslensku (Heimasíða 

Oddeyrarskóla, 2008).  

   Samkvæmt stefnu skólans er kennurum ráðlagt að byggja sérstaklega samband við foreldra 

sem ekki tala íslensku. Það er mikilvægt að foreldrar séu þátttakendur í námi barna sinna og 

tungumálaerfiðleikar geta gert þeim erfitt fyrir. Það er því mikilvægt að kennarar séu 

sérstaklega vakandi fyrir því að upplýsa foreldra sem ekki tala íslensku og er það stefna 

Oddeyrarskóla. Þó að Oddeyrarskóli sé svokallaður móttökuskóli er foreldrum af erlendum 

uppruna í sjálfsvald sett að skrá börnin sín í aðra skóla og eiga þá rétt á sömu þjónustu og ef 

þeir væru í móttökuskólanum (Heimasíða Oddeyrarskóla, 2008)   

   Alþjóðastofa er upplýsingasetur sem þjónustar fólk af erlendum uppruna. Þar er hægt að 

sækja allar þær upplýsingar og ráðgjöf sem gæti þurft um skólamál, skattamál, heilbrigðis-
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þjónustu, íslenskunámskeið og allt það sem borgari gæti þurft að vita.  Þar er einnig hægt að 

sækja þjónustu túlka og allskyns fræðslu um Ísland, íslenskt samfélag og fjölmenningar-

samfélög (Heimasíða Alþjóðastofu, 2008).  Alþjóðastofa vinnur í samvinnu við Alþjóðahúsið 

í Reykjavík og er sameiginleg stefna þeirra að stuðla að gagnkvæmri aðlögun fólks með 

mismunandi bakgrunn í fjölmenningarsamfélagi (Heimasíða Alþjóðahúss, 2008).    

 

6.0 Innlendar rannsóknir 

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

Jónsson  (2004) gerðu rannsókn meðal innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi árið 2004 

og var fólk beðið um að svara spurningalistum á eigin tungumáli og senda til baka. Almennt 

hefur fólk sem hingað flytur áhuga á að læra íslensku en samkvæmt rannsókninni sögðu um 

92 prósent svarenda könnunar sem þau lögðu fyrir að þeir hefðu áhuga á að læra íslensku. En 

í kringum 70% þeirra sem sögðust ekki tala íslensku nógu vel nú þegar þótti erfitt að læra 

málið vegna þess hve ólíkt það væri sínu móðurmáli.   

    Um 60% svarenda hafði fengið upplýsingar um réttarstöðu sína á Íslandi en athygli vakti að 

því meiri menntun sem fólk hafði því minni upplýsingar fékk það. En stærsti (63%) hluti 

þeirra sem þó fékk upplýsingar fékk þær í gegnum vini og ættingja. Um þriðjungur svarenda 

könnunarinnar sögðust vita að til væru samtök samlanda þeirra hér á landi en tæpur helmingur 

vissi það ekki og 20% vissu fyrir víst að svo væri ekki. Af þeim hópi sem vissi til þess að til 

væru samtök samlanda þeirra tók aðeins helmingur þeirra þátt í þeim (Heiður Hrund 

Jónsdóttir og fél. 2004).   

    Erfitt er að gera sér grein fyrir lítilli þátttöku erlendra borgara í félagskap samlanda sinna 

sérstaklega þar sem Íslendingar hafa það orð á sér að vera lokaðir og varir um sig gagnvart 

ókunnugum. Þátttakendur í rannsókn sem gerð var í Eyjafirði fyrir rauða krossinn staðfestu í 

raun að þessi tilhneiging er til staðar. Þar kemur fram að innflytjendur finna til mikillar 
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félagslegrar einangrunar og að íslendingar haldi sig í lokuðum hópum sem erfitt er að komast 

inn fyrir (Hilda Jana Gísladóttir og Jóhann Ásmundsson, 2007).  

  Það fylgir því mikið stress og álag að flytja á milli landa og íslendingar almennt sýna því 

ekki skilning. Oft er eins og innflytjendur séu einungis vinnuafl en ekki fólk og erfitt að 

kynnast Íslendingum. Einnig var algengt að innflytjendur sem rætt var við fyndu til 

samkenndar með öðrum innflytjendum burt séð frá því hvort um samlanda var að ræða. Þá var 

vísað í sameiginlega reynslu og upp komu hugmyndir um að setja upp stuðningsverkefni til 

þess að auðvelda nýja innflytjendur (Hilda Jana Gísladóttir og Jóhann Ásmundsson, 2007). 

    En innflytjendum fylgja oftar en ekki fjölskyldur hvort sem um farandverkamenn er að 

ræða eða hagkvæmnishjónabönd. Ungmennum af erlendum uppruna hefur fjölgað og má gera 

ráð fyrir að þau finni fyrir álagi. Það er einnig líklegt að unglingar bregðist við álagi á sinn 

hátt og áhrif breytinga birtist öðruvísi í þeim hópi en þeirra sem eldri eru. Unglingar á 

skólaaldri þurfa að finna leiðir til þess að blandast í nemendahópinn og hafa oft ekki samlanda 

til að reiða sig á líkt og fullorðnir. Þóroddur Bjarnason (2006) segir að viðhorf unglinga 

gagnvart nýbúum sé neikvæðara en viðhorf þeirra sem eldri eru.  

    Ennfremur kemur fram í grein hans að erlendar rannsóknir sýni fram á að unglingar af 

erlendum uppruna séu líklegri til afbrota. Það skiptir miklu máli hvaða tungumál er talað á 

heimili fyrir tíðni áhættuhegðunar unglinga en það virðist auka líkur á slíkri hegðun að 

móðurmál innflytjenda sé talað heima við (Þóroddur Bjarnason, 2006) 

   Unglingar sem tala annað tungumál á heimili en íslensku standa sérstaklega illa að vígi en 

einnig unglingar sem alast upp á heimilum þar sem einungis annað foreldri hefur íslensku að 

móðurmáli. Unglingar af erlendum uppruna á Íslandi standa sig verr í skóla en jafnaldrar 

þeirra á norðurlöndum sem einnig eru innflytjendur. Áhættuhegðun þessa hóps er einnig 

algengari en ella og geta verið nokkrar ástæður að baki. Það gæti verið vegna menningarmuns 
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milli landa, viðbrögð við vanlíðan innan skólakerfisins eða að forvarnarstarf nái ekki til 

unglinga af erlendum uppruna (Þóroddur Bjarnason, 2006). 

 

7.0 Viðtöl og rýnihópar 

    Tekin voru tvö viðtöl og tveir rýnihópar fengnir til að ræða saman. Viðmælendur í 

viðtölum voru þrjú: þýsk kona sem búið hefur hér á landi í fjögur ár, filipeysk kona og 

íslenskur maður hennar. Rýnihópar samanstóðu af íslenskum nemendum í unglingadeild 

Oddeyrarskóla annars vegar og nemendum af erlendum uppruna sem eru búsettir á Akureyri. 

Agnes er eins og fyrr segir þýsk, starfar sem jarðfræðingur og er gift íslenskum manni sem 

hún kynntist í Bandaríkjunum þegar hún bjó þar.  

   Dísa er filipeysk og er gift Jóni, hún starfar sem sjúkraliði á elliheimili en hann er öryrki. 

Eftir að Dísa flutti til Íslands kemur sonur hennar sem hafði orðið eftir á Filipseyjum og unir 

hann sér vel. Þau eru mjög ánægð hversu vel honum hefur gengið að komast inn í 

unglingahópinn. Viðtöl voru tekin á heimilum viðmælenda og tekin upp með leyfi þeirra. 

Nöfnum hefur verið breytt til þess að gæta trúnaðar.  

   Rýnihóparnir hittust í Oddeyrarskóla annars vegar og í vinnuherbergi í Háskólanum á 

Akureyri hins vegar. Viðstaddir voru Þóroddur Bjarnason, Gunnar Már Gunnarsson og Þóra 

Björk Ágústsdóttir sem spyrjendur í báðum tilfellum. Rýnihópur I samanstóð af níu íslenskum 

nemendum í Oddeyrarskóla. Rýnihópur II innihélt hins vegar nemendur víðsvegar af Akureyri 

af erlendum uppruna. Þau komu upprunalega frá: Tælandi, Serbíu, Póllandi, Danmörku og 

Svíþjóð.  

 

7.1 Viðtal við Agnesi 

   Agnes kom hingað árið 2004 og hafði þá flutt á milli landa vegna starfs síns. Hún hefur þess 

vegna samanburð og reynslu af því að setjast að í mismunandi löndum. Agnes á íslenskan 
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eiginmann og vildu þau stofna fjölskyldu og þess vegna fluttu til Íslands. Henni þykir Ísland 

og þá sérstaklega Akureyri mjög fjölskylduvænt land og að Íslendingar stundum viti ekki 

hversu gott þeir hafa það. Fyrsta eitt og hálfa árið leið henni alls ekki vel á Íslandi, hún þurfti 

að ferðast mikið innanlands vegna starfs síns og naut samvista við eiginmann sinn aðeins um 

helgar. Agnes upplifði félagslega einangrun jafnvel þó að hún eigi góða að eins og hún segir 

því eiginmaður hennar á stóra fjölskyldu hér á landi sem hefur reynst henni vel. Agnesi þótti 

erfitt að kynnast fólki bæði á vinnustað og annars staðar, henni þykir fólk mjög upptekið af 

sínu og ekki endilega á höttunum eftir vinskap sérstaklega ekki við útlendinga sem ekki tala 

íslensku. „hérna mæta bara allir í vinnu klukkan 8 til 4 og rjúka út til að sækja börnin á 

leiksskóla eða annað en það gefst aldrei neinn tími til þess að spjalla”  

   Það var ekki fyrr en eftir eitt og hálft ár sem Agnes fann að hér ætti hún heima en þá 

eignaðist hún son og það breytti lífi hennar til hins betra.  Á meðgöngu fór hún að fara á 

fæðingarnámskeið og fór að kannast við fólk auk þess sem eiginkona vinnufélaga hennar var í 

sömu sporum og náðu þær að mynda góð tengsl. En það sem gerði útslagið fyrir Agnesi var 

að upp kom hugmynd sem hrint var í framkvæmd en send var út fyrirspurn á allar þær erlendu 

mæður sem áttu börn á svipuðu tímabili þar sem athuguð voru viðbrögð við því að stofnaður 

yrði mömmuhópur. Hugmyndin var sú að búa til félagskap fyrir erlendar mæður vegna þess 

að flestar erlendar mæður standa frammi fyrir því vandamáli að hafa ekki eins sterkt 

félagslegt net og þær hefðu annars haft. Þarna var loksins kominn grundvöllur fyrir Agnesi og 

aðrar í hennar sporum til  þess að eignast vini sem þær gátu treyst á fyrir félagskap, hjálp og 

upplýsingar. 

    Hópurinn heldur úti póstlista og hittist einu sinni í viku en það eru í kringum tíu mæður 

sem hittast í hvert skipti þó að það séu fleiri á listanum. Það getur staðið illa á, sumar hverjar 

eiga ekki bíl og jafnvel einhverjum er bannað að mæta af eiginmönnum sínum að sögn 

Agnesar. En allar eiga þær það sameiginlegt að njóta góðs af mömmuhópnum og hjálpa hverri 
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annarri af bestu getu. Agnes segir að vissulega eigi hún góða að en þar sem fjölskyldan býr 

ekki á Akureyri er gott að hafa það öryggisnet sem hópurinn veitir sem og hagnýta hluti eins 

og til dæmis barnapössun.  

   Agnes er ein af þeim virkari í hópnum og finnst henni mikilvægt að halda starfinu áfram en 

erfitt er að halda félagsskapnum gangandi þar sem mikill tími fer í að skipuleggja og vinna 

með konunum. Draumur þeirra var að halda úti vefsíðu til þess að auglýsa starfsemina og búa 

til skýrari umgjörð í kringum hann. En þær vantar aðstoð frá einhverri stofnun eða 

félagasamtökum sem nýliðar gætu leitað til og fengið upplýsingar um hópinn og annars konar 

aðstoð. Agnes kvartaði undan því að Alþjóðastofa geti ekki annað þessari þörf en líklega væri 

það vegna manneklu eða peningaskorts.  

   Það sem konurnar gera fyrir utan hina reglulegu fundi einu sinni í viku er að hringja í eða 

fara að heimsækja þær konur sem virðast eiga sérstaklega erfitt. Það eru nokkrar sem hafa átt í 

ýmiskonar erfiðleikum sem þær hafa náð til en eins og Agnes segir þá eru þær ekki 

félagsráðgjafar að mennt eða sálfræðingar. Henni finnst þær ekki alltaf í stakk búnar til þess 

að taka á erfiðum málum þó að þær reyni sitt allra besta.  

   Hópurinn getur einnig hjálpað þeim sem nýrri eru við allskonar hagnýt mál eins og skattkort 

eða að fylla út skattaskýrslu. Þær geta miðlað af eigin reynslu hvað varðar fæðingarorlof og 

allskyns þætti hins opinbera sem erfitt er að nálgast upplýsingar um á öðru tungumáli en 

íslensku. Agnes hefur notið góðs af hópnum varðandi barnapössun og félagsskap þar sem 

henni reyndist erfitt að nálgast Íslendinga. Hennar félagslíf hófst að miklu leiti með fæðingu 

sonar hennar.  

   Þegar Agnes var spurð að því hvað hefði verið það erfiðasta við að setjast að á Íslandi var 

tungumálið það sem stóð uppúr og erfiðleikar tengdir því. Hún vinnur sem jarðfræðingur og 

þarf að eiga samskipti við samstarfsmenn sína sem eru allir íslenskir. Henni þykir þolinmæði 

vanta meðal Íslendinga fyrir fólki sem ekki talar íslensku sem fyrsta mál. Hún talar íslensku 
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núna en á meðan hún var að læra tók hún eftir því að fólki þótti betra að tala ensku eða jafnvel 

sleppa því að tala við hana yfir höfuð. Jafnvel enn í dag er hún að mæta neikvæðum 

viðhorfum og þá sérstaklega þar sem hún skrifar ekki íslensku eins og innfæddur. „Þeim 

finnst fara svo mikill tími í að laga íslenskuna mína“ segir hún en hún tók einnig fram að það 

væri persónubundið og sumir hvetja hana til að halda áfram og æfa sig. 

 

7.2 Viðtal við Dísu og Jón 

   Dísa kom til landsins árið 1993 og giftist Jóni skömmu síðar, hún hóf störf við fiskvinnslu 

og líkaði strax vel. Á þessum árum voru ekki margir samlandar hennar á Akureyri og fagnar 

hún því að fleiri hafi bæst við síðan en hún segir Filipeyska samfélagið innihalda um 50 

manns. Þetta er þéttur hópur sem hjálpast að þegar þess þarf en þau halda einnig veislur og 

hittast mikið. Dísa telur að það sé auðveldara að flytja til Íslands frá Filipseyjum nú en var 

þegar hún kom.  

   Þau halda stórar veislur að minnsta kosti einu sinni á ári þar sem allir Filipseyingarnir á 

Eyjafjarðasvæðinu hittast og fagna jólum, páskum eða öðrum stórhátíðum. Þá er leigður salur 

og hann skreyttur, þau deila kostnaði og lagt hefur verið út fyrir skrauti sem notað er í hvert 

skipti. Það er heilmikil skipulagning fólgin í þessum veislum en annars er hópurinn ekki 

opinbert félag en líkist heldur hópi af vinum og kunningjum. Þau eru veisluglatt fólk en oft 

eru haldnar minni veislur í heimahúsum.  

   Jón telur að einn af kostum þess hve samrýmdur hópurinn er og opinn fyrir nýliðum sé að 

nú sé hægt að aðstoða þá sem flytja til Akureyrar. Þeir sem eiga filipeyskar konur eins og 

hann eða Filipseyingar sem hafa búið hér á landi í nokkurn tíma hafa rekist á ýmis vandamál 

sem þurfti að leysa. Þau hafa því reynsluna og geta miðlað henni til þeirra sem bætast við.  

   Þar sem samfélagið er ekki skipulagt eða opinbert verður nýliðun með opinberum hætti og 

jafnvel fréttist frá nærliggjandi bæjum þegar Filipseyingur flytur á svæðið. Hópurinn virðist 
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samtaka í að taka vel á móti fólkinu en það er að sögn hjónanna ekki mikið um að fólk þekki 

einhvern á svæðinu áður en þeir flytja. „Maður fréttir oft af því þegar þær koma“ segir Jón og 

þá er hann meira en tilbúinn til að bjóða fram aðstoð.  

  Dísa hóf störf við fiskvinnslu eins og áður sagði en hún sagði að þar sem þar voru nokkrar 

aðrar konur frá Filipseyjum átti hún erfitt með að læra íslensku. Í stað þess að æfa sig í að tala 

nýja tungumálið héldu þær hópinn og að sjálfsögðu töluðu sitt tungumál sín á milli. En eftir 

að hún hefur störf á elliheimili í bænum breytist það hratt og talar hún nú góða íslensku. Hún 

upplifir ekki að hún mæti fordómum en viðurkenndi þó að henni þætti miður þegar fólk gerir 

ráð fyrir því að hún tali ekki íslensku. Jón segir frá því þegar þau sitja á biðstofu og hann hittir 

fyrir gamla kunningjakonu sem spyr hann: „talar hún íslensku?“ Hann slær á létta strengi og 

segist hafa ráðlagt kunningjakonu sinni að spyrja Dísu bara sjálfa. Þetta var ekki í eina skiptið 

sem fólk ávarpar hann frekar en Dísu þó að hún sé umræðuefnið.  

   Dísa hefur einnig fengið spurningar frá samstarfsfólki sem virðast lýsa vanþóknun á 

hópamyndun Filipseyinganna. Hún er spurð að því af hverju filipeyskar konur halda sig útaf 

fyrir sig og kynnast ekki íslendingum meira. Þetta þykja henni skrítnar spurningar þar sem 

hún gæti spurt á móti af hverju reyna íslenskar konur ekki að kynnast konum af erlendum 

uppruna? En þeim þykir samt sem áður fordómar ekki vera vandamál á Akureyri.  

     Jóni þykir mikilvægt að fólk sem hingað flytur læri íslensku til þess að geta komist af með 

einföldustu tilfelli eins og að fara í búðina eða bankann. Hann þekkir dæmi þess að hingað 

hafi konur sem gifst hafi íslenskum karlmönnum og eru háðar þeim um allt sem getur komið 

upp á í daglegu lífi. Konurnar sem hann hefur í huga hafa verið á Akureyri í nokkur ár án þess 

að hafa lært íslensku þar sem eingöngu er töluð enska á heimilinu. Hann sjálfur byrjaði strax 

að kenna Dísu íslensku og þau hafi í sameiningu fundið leiðir til þess að hafa samskiptin sem 

mest á íslensku.  
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      Dísa á dreng á unglingsaldri sem kom til landsins á eftir henni en hann kom til landsins 

2003 þegar hann var 11 ára og voru þau sammála hjónin um að hann hafi strax komist inn í 

nemendahópinn. Hann hóf nám í Oddeyrarskóla og byrjaði að spila körfubolta sem hjálpaði 

honum mikið bæði við að læra tungumálið og að eignast vini. Villi (sonur Dísu) var strax 

sáttur við að setjast að á Íslandi og vill ekki flytja til Filipseyja aftur en þykir gaman að 

heimsækja ættingja.  

   Hann hafði búið hjá ömmu sinni og afa frá því að Dísa flutti til Íslands árið 1993 þangað til 

hann flutti síðan til móður sinnar árið 2003. Villi hefur náð góðum tökum á íslensku og vill 

síður tala móðurmál sitt þó að um samlanda sé að ræða. Vinir hans töluðu ensku við hann í 

byrjun en fljótlega breyttist það og nú talar hann nánast eingöngu íslensku. Villi hefur hug á 

að fara í framhaldsnám en hefur ekki enn ákveðið hvað verður fyrir valinu.  

   Mæðginin eru bæði kaþólskrar trúar en Villi hefur dregið sig út úr trúariðkun og þykir Dísu 

það miður en hann útskýrir með þeim orðum að nú sé hann á Íslandi og þar sé ekki farið í 

kirkju nema á jólum. Hann virðist að þessu leiti vera að leita í íslenska siði þar sem trúin er 

ekki stór partur af lífi hins almenna Íslendings. Körfuboltaiðkun Villa var ákveðinn 

útgangspunktur fyrir hann því þar komst hann strax inn í ákveðinn hóp þar sem hann naut 

virðingar.  

 

7.3 Rýnihópur I 

    Íslenskir nemendur Oddeyrarskóla sem rætt var við sýndu því skilning að erfitt væri fyrir 

krakka að koma til Íslands og að jafnvel hafa ekkert um það að segja, vera ánægð í 

heimalandinu en verða að una ákvörðun foreldra sinna. Þau þekktu sögur af því að krakkar 

sem flutt hafa til Íslands án þess að hafa nokkra hugmynd um hvert þau voru að fara eða við 

hverju þau máttu búast, þetta fannst þeim að hlyti að vera erfitt. Þeim fannst líklegt að betra 

væri að koma til Íslands á leikskólaaldri því á leikskólanum er auðveldara að kynnast 
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krökkum. Þau fara bara út að leika og þar með málið leyst. Þegar fólk er komið á 

unglingsaldurinn er ferlið aðeins flóknara.  

   Krakkarnir voru sammála um að þátttaka í íþrótta- eða félagstarfi væri leið til þess að 

auðvelda innflytjendum að kynnast fólki. Þau þekktu dæmi þar sem drengur kom inn í 

bekkinn og fljótlega kom í ljós að hann var góður í körfubolta. Hinir strákarnir í bekknum 

hvöttu hann til þess að ganga í körfuboltaliðið og þar með var hann kominn inn í hóp þar sem 

hann þarf að eiga samskipti sem bæði auðveldar íslenskunám og að mynda tengsl við 

liðsfélagana.  

   Það kom einnig fram í hópnum að stelpur gætu átt erfiðara með að kynnast hinum 

krökkunum þar sem boltaíþróttir eru ekki eins vinsælar meðal þeirra á skólalóðinni. Þar 

myndast “grúppur” sem erfitt gæti verið að komast inn í þar sem áhugasviðið er ekki eins 

áberandi eins og þegar strákarnir fara saman út með bolta. Það er erfiðara að nálgast hóp af 

fólki ef ekki er augljóst hvaða umræðuefni ætti upp á pallborðið.  

   Þeim fannst líklegt að orsök áhættuhegðunar krakka af erlendum uppruna væri sú að auðvelt 

er að komast inn í hóp þar sem hegðun er áberandi. Þó að þeim þætti líklegra að ólík 

drykkjumenning væri orsök þess að útlendingar væru líklegri til að byrja að reykja og drekka 

snemma. En samt sem áður væri hægt að reykja eða stela til þess að hljóta náð ákveðinna 

hópa og jafnvel væri það síðasta hálmstráið. Eða eins og einn drengurinn sagði: „Til dæmis 

drykkja, fíkniefni og svo margt annað... stela og eitthvað. Ef að einn eða tveir  svoleiðis eru í 

bekknum fyrir þá er auðvelt fyrir útlendinginn að stela bara og komast þannig inn í 

félagsskapinn“. Það mætti því velta fyrir sér hvort innflytjendur séu líklegri til þess að ganga í 

félagskap sem eru meira áberandi en aðrir, til dæmis hinir svokölluðu „gotharar”. Þar sem 

ákveðinn klæðaburður er einkennismerki og ekki fer á milli mála ef krakkar aðhyllast slíkan 

félagskap.  
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   Aðspurð sögðust þau ekki vita til þess að foreldrar af erlendum uppruna ættu samskipti við 

íslenska foreldra. Þeim þótti sjálfsagt að þar sem krakkarnir voru undirbúnir áður en nýr 

erlendur nemandi kom í skólann að foreldrarnir væru undirbúnir einnig. Það er brýnt fyrir 

nemendum skólans að taka vel á móti erlendu krökkunum en það vantar alveg að biðja 

foreldra um að taka á móti erlendum foreldrum. Þeim fannst líklegt að foreldrum sem ekki 

tala íslensku fyndist erfitt að taka þátt í bekkjarskemmtunum og foreldrafundum. Foreldrar 

barna í Oddeyrarskóla þekkjast og samvinnu er krafist af þeim en af samtali rýnihóps má ráða 

að erlendir foreldrar standi fyrir utan samstarfið. 

   Þrátt fyrir að hafa komið auga á þau vandamál sem fylgja því að koma inn í nýjan skóla 

töldu þau að mikilvægast væri að krakkarnir og foreldrar lærðu íslensku. Ef þau væru snögg 

að tileinka sér tungumálið væri eftirleikurinn á valdi hvers og eins. En þar sem samlandar í 

skólanum vingast hver við annan er oft erfitt að læra tungumálið. Krakkarnir þurfa sjálfir að 

læra íslensku og finna leiðir til að nálgast íslensku krakkana. Það mátti greina á tali krakkanna 

að þó þau hafi samúð með fólki sem þarf að flytja inn í nýtt samfélag sé það undir þeim 

komið að aðlagast.  

    Það kom berlega í ljós þegar talið barst að matarhefðum og trúmálum að þeim fannst 

sjálfsagt að fólk af erlendum uppruna aðlagaði sig íslenskum aðstæðum. Sumum þótti eðlilegt 

að allir lærðu til dæmis kristinfræði þrátt fyrir að iðka ekki kristna trú. Trúarbragðafræði var 

sjálfsögð en það ætti að vera sérstaklega kennd kristinfræði svo innflytjendur myndu kynnast 

íslenskum siðum og aðlaga sig þeim. 

   Þó að þau hafi flest verið sammála um að tungumálið væri stærsti þátturinn í því að 

krökkum liði vel í skólanum og gætu blandast nemendahópnum gátu þau velt því fyrir sér 

hvernig væri að koma heim aftur eftir langa dvöl erlendis. Þá yrði tungumálið ekki vandamál 

þar sem einstaklingur væri Íslendingur. Þau kunnu slíkar sögur og bentu til dæmis á að 
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einhver hafi fengið hálfgert menningaráfall við að koma heim aftur því skólinn hafi verið 

ólíkur og hann hafi þurft að læra reglurnar upp á nýtt.  

   Mest allt viðtalið sýndu krakkarnir skilning á hversu erfitt væri að flytjast búferlum og skilja 

við allt sem fólk þekkti áður og stíga inn í óvissuna í nýju landi. En það sem kom á óvart var 

að í lok viðtals beindist umræðan að aðlögun og mikilvægi hennar. Niðurstaða þeirra var sú 

að Íslendingar ættu að sýna umburðarlyndi gagnvart fólki af ólíkum uppruna en án þess þó að 

gefa öll gildi upp á bátinn. Innflytjendur verða að aðlagast íslenskri menningu en Íslendingar 

eiga ekki að þurfa að aðlagast þeim.  

 

7.4 Rýnihópur II     

   Erlendu krakkarnir viðurkenndu að það væri þægilegra fyrir þau ef fleiri af þeirra þjóðerni 

væru í skólanum en höfðu samt sem áður áhyggjur af því að hópamyndun færi fyrir brjóstið á 

íslensku krökkunum. Það væri jafnvel betra að hafa færri til þess að mæta ekki andstöðu 

íslenskra nemenda. Ein stúlkan í þessum hópi hafði kynnst samlanda sínum í sama skóla og 

þá ekki lært íslensku sem skyldi en þegar vinkonan flutti burt þurfti stúlkan að læra 

tungumálið til þess að kynnast fleirum.     

     Hún taldi að það hefði verið sér til hagsbóta að hún tók þátt í leiksýningum á vegum 

Leikfélags Akureyrar. Það hafði vakið áhuga og forvitni samnemenda hennar og þar hafi 

opnast möguleikar til frekari viðkynna. Fram að því hafði hún eytt tíma sínum með 

sænskumælandi vinkonu sinni eða ein síns liðs.  

  Serbnesku krakkarnir nutu stuðnings frá hverju öðru en þau mættu ákveðnum fordómum þar 

sem hinum nemendum fannst erfitt að nálgast þau. „þau eru alltaf að mynda hóp sögðu þau“ 

segir ein serbnesku nemendanna en henni fannst hún bara vera að tala við vini sína. En nú 

þegar þau hafa náð tökum á íslensku eiga þau öll jafnt serbneska vini og íslenska. Það er 
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einmitt vegna þessara ummæla samnemenda að þau telja að jafnvel væri ekki gott ef hópurinn 

væri of stór.  

   Allir krakkarnir í rýnihópnum voru í raun sammála um að það væri gaman að fá fleiri 

samlanda til að hafa fleiri til að tala við á móðurmálinu en það skipti ekki miklu máli. Þau 

eiga öll vini af íslenskum uppruna og eru farin að tala íslensku svo það skiptir ekki meginmáli 

að fá fleiri frá sama landi. En það tók þau langan tíma að byggja upp vinatengsl. 

   Stúlkan frá Svíþjóð var að mestu ein í hálft ár og sömu sögu segir pólska stelpan, þær voru 

einar af sínu þjóðerni í skólanum svo þær þurftu að læra íslensku. Drengurinn frá Tælandi 

hitti fyrir annan sem átti tælenskt foreldri sem kynnti hann fyrir vinum sínum. Það tekur tíma 

að mynda tengsl þó að tungumálið sé til staðar eða eins og stúlkan frá Svíþjóð segir þá: „tekur 

tíma að byggja vináttan“. Þau samþykkja að þó að þau hefði talað íslensku þegar þau komu þá 

tekur tíma að komast inn í hópinn. 

   En mörg þeirra æfa íþróttir og voru sammála um að það væri góður vettvangur til að 

kynnast fólki og læra íslensku. Aðspurð sögðust þau mæla með því að erlendir krakkar tækju 

þátt í íþróttum. Sumir spiluðu blak aðrir fótbolta og eins og áður sagði tók ein þeirra þátt í 

uppsetningu leikrits á vegum Leikfélags Akureyrar. Það virðist því ekki skipta máli um hvers 

konar félagsskap er að ræða einungis að það sé tilbúinn hópur með sameiginlegt verkefni.  

   Þegar trúmál báru á góma kom í ljós að einungis skandinavísku stelpurnar eru lútherstrúar 

en hin iðka aðra trú en flestir Íslendingar. Þeim fannst það ekki skipta máli í samskiptum við 

íslenska krakka nema þegar kom að fermingu. Þá fóru íslensku vinir þeirra að spyrja af hverju 

þau ætluðu ekki að fermast og fannst það mikið mál. Þau voru ýmist í Rétttrúnaðarkirkjunni, 

Kaþólsku kirkjunni eða Búddatrúar. Það var helst að Búddismi vekti forvitni samnemenda og 

jafnvel hinna unglinganna í rýnihópnum.  

   Aðeins krakkarnir frá norðurlöndunum fá móðurmálskennslu og voru þau öll sammála um 

að gott væri að fá málfræðikennslu í sínu eigin tungumáli. Þau tala öll móðurmálið á 
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heimilum sínum að tælensku krökkunum undanskyldum sem einnig tala íslensku heima við. 

Öll skömmuðust þau sín fyrir tungumálafærni foreldra og sum þeirra gengu svo langt að láta 

þau ekki vita ef bekkjarkvöld voru í skólanum. “Annars kæmi hún og gerði mig að fífli” segir 

ein af hópnum og hin taka undir.  

    Foreldrar nemendanna áttu fæst samskipti við aðra foreldra eða kennarra en þó var ein 

undantekning þar sem móðir annarrar serbnesku stelpunnar vann í skólaeldhúsinu. „Já 

mamma þín talar líka við alla“ segir samlandi hennar en það var alls ekki algilt að samskipti 

væru foreldrum þeirra svo auðveld. Það virtist þess vegna vera svo að foreldrar þeirra ættu 

mest samskipti við samlanda sína eða aðra útlendinga. Móðirin sem vinnur í skólaeldhúsinu 

talar góða íslensku að sögn dóttur hennar en hinir nemendurnir vildu síður að mæður þeirra 

gerðu sig að athlægi með því að tala íslensku á meðal fólks. Foreldrastarf eða bekkjar-

skemmtanir eru ekki að ná til foreldra og það virðist ekki vera nóg að upplýsingar fari í 

gegnum börnin til foreldranna. Nauðsynlegt er að skólastarfsmenn hafi samband beint við 

foreldra til þess að tryggja að allar upplýsingar komist til skila og foreldrastarf verði þeim 

opið. 

 

8.0 Umræða 

    Það er vissulega að mörgu að hyggja þegar samfélag stækkar eins ört og það hefur gert hér 

á landi undanfarin ár. Íslendingar nutu góðs af auknu vinnuafli í gífurlegri þenslu en stundum 

virðist það gleymast að ekki er einungis um vinnuafl að ræða heldur fólk. Af rannsóknum að 

dæma skiptir félagslegt net og samþykki samfélagsins miklu máli fyrir andlega vellíðan. 

Félagsleg einangrun er fylgifiskur þess að rífa sig upp með rótum og flytja frá heimalandinu í 

leit að nýju lífi.  

    Þó að launakjör eða atvinnuaðstæður kunni að vera betri í nýja heimalandinu hefur það lítið 

að segja ef andleg heilsa er ekki til staðar. Eins og kom fram grein Castles (2002) eru 
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efnahagslegir þættir ekki nægir til þess að spá fyrir um mynstur fólksflutninga. Fjölskyldufólk 

sérstaklega tekur til greina aðra þætti en einungis atvinnu og launakjör. Félagslegur 

aðbúnaður skiptir miklu máli og ef Vestræn lönd vilja njóta góðs af vinnuafli er mikilvægt að 

taka vel á móti þeim sem koma.  

    Konum virðist sérstaklega hætt við einangrun og er það væntanlega vegna þess að þær eru 

líklegri til þess að vera heimavinnandi. Þær ganga með börnin og sjá um uppeldi í 

frumbernsku barna sinna. Aðlögun kvenna fer þó að miklu leiti fram í gegnum barnauppeldið 

þar sem auðveldara er að kynnast öðrum konum í gegnum mömmuhópa, foreldrastarf eða 

annars konar félagsskap tengdum börnum þeirra. Það er því óhætt að segja að þó að konum sé 

hætt við félagslegri einangrun eru jafnvel fleiri möguleikar opnir fyrir þeim en karlmönnum, 

sérstaklega þó ef þær eiga börn.   

     Agnes talar um mikla einangrun á fyrsta eina og hálfa árinu hér á landi en þegar hún 

verður barnshafandi breytist það og möguleikar opnast fyrir kynnum og að mynda tengsl. 

Reynsla hennar líkist reynslu kvennanna í rannsókn Ryan (2007) sem fluttu frá Írlandi til 

Englands og misstu tengsl við samlanda vegna fjarlægðar. Þær töluðu um algera einangrun 

þangað til börnin fóru í skóla. Agnes var heppnari þó og hún þakkar mömmuhópnum að henni 

líður betur á Íslandi í dag.  

    Aðstæður Dísu eru mjög ólíkar hennar Agnesar þar sem hún kemur ein og skilur eftir 

strákinn sinn á Filipseyjum. En hún á því að þakka að hér hafa verið samlandar hennar og þeir 

halda hópinn vel en án hans þyrfti hún sjálfsagt að leita meira í félagsskap Íslendinga. Þær 

kvarta báðar undan óþolinmæði Íslendinga gagnvart fólki sem ekki hefur íslensku að 

móðurmáli. Dísa tók eftir því að fólk forðast jafnvel að tala við hana því það gerir ráð fyrir að 

þurfa að tala ensku en Agnes mætir neikvæðum viðhorfum á vinnustað vegna þess að tala 

ekki lýtalausa íslensku.  
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    Konurnar tvær eiga hvorugar nána íslenska vini þó að þær eigi báðar íslenska eiginmenn. 

Það má ráða í orð þeirra að erfitt sé að nálgast Íslendinga og mynda tengsl. Agnes kennir 

annríki um og að fólk gefi sér ekki tíma til þess að spjalla en Dísu finnst fólk ekki hafa áhuga 

á að kynnast útlendingum. Þegar hún er spurð út í hópamyndun Filipseyinga hlær hún og spyr 

af hverju Íslendingar kynnist ekki útlendingum. Þetta er einmitt kjarninn í kenningum um 

gagnkvæma aðlögun og fjölmenningarsamfélag.  

    Fólk verður að sætta sig við þjóðfélagsbreytingar og gera sér grein fyrir því að til þess að 

fólk að erlendum uppruna komi á móts við íslenskt samfélag verður íslenskt samfélag að 

komast á móts við það. Kínverjar í Bandaríkjunum bjuggu til sitt samfélag aðskilið því 

bandaríska vegna þess að þeir áttu ekki aðgang að sömu tækifærum og Bandaríkjamenn. Þetta 

er skýrt dæmi um aðskilnað samfélaga í sama landi. Þegar tækifærin buðust loks Kínverjum 

fóru þeir að sækja í aðrar atvinnugreinar en sjálfstæðan atvinnurekstur og leggja sitt af 

mörkum í samfélaginu.    

    Unglingarnir sem rætt var við voru sammála um að tungumálið væri forsenda þess að geta 

eignast vini og þangað til að krakkarnir læra íslensku eru þeir örlítið einir á báti. Unglingarnir 

virtust ekki gefa því gaum að jafnvel lægi annað að baki og að tungumálið væri ekki eina 

hindrunin. Það er augljós hindrun og líklegt er að þessi áberandi þáttur dragi athygli frá því að 

menningarlegur munur getur birst á öðrum sviðum en tungumálinu. Rannsókn Þórodds 

Bjarnasonar (2006) bendir til þess að tungumálið sé ekki eini áhrifaþáttur vanlíðunar eða 

áhættuhegðunar þar sem tíðni þess er hærri meðal unglinga sem þó hafa eitt foreldri sem talar 

íslensku á heimilinu.  

   Þegar nemendur í rýnihópum töluðu um foreldra kom fram að líklega var ekki mikill 

samgangur á milli foreldra af erlendum uppruna og innlendum. Foreldrar af erlendum 

uppruna smella ekki inn í foreldrastarfið eins auðveldlega og foreldrar sem tala íslensku. Dísa 

talar um að hinir foreldrarnir séu feimnir við að nálgast hana þar sem þeir gera ráð fyrir að 
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hún tali ekki íslensku. Íslensku krakkarnir töluðu um að sjálfsagt ættu foreldrar að undirbúa 

komu erlendra foreldra rétt eins og nemendur sem bendir til þess að þeir síðar nefndu séu ekki 

áberandi í foreldrastarfi.  

    Erlendu nemendurnir sögðust skammast sín fyrir mæður sínar þegar þær töluðu íslensku og 

vildu helst fela það fyrir þeim þegar bekkjarskemmtanir voru. Aðeins einni úr þeim hópi 

fannst sjálfsagt að móðir sín þekkti aðra foreldra eða að hún „talaði við alla“ eins og 

krakkarnir komust að orði. Sænska stelpan talaði um að hún færi ein á allar skemmtanir því 

hún léti ekki mömmu sína vita af þeim. Kennarar eða aðrir foreldrar láta hana heldur ekki vita 

svo samskiptin þar á milli geta ekki verið mikil. 

   Konur af erlendum uppruna verða því að finna sér sín eigin tækifæri til þess að skapa tengsl 

við Íslendinga, foreldrastarfið virkar ekki sem útgangspunktur eitt og sér. Mömmuhópur 

Agnesar var sérstaklega búin til fyrir erlendar mæður og Dísa á samskipti mestmegnis við 

samlanda sína. Það virðast ekki vera mörg tækifæri fyrir útlendinga til þess að kynnast 

Íslendingum og ekki hægt að segja að það sé undir þeim einum komið. Íslendingar virðast 

ekki gefa færi á sér og eru ekki að leggja það á sig sérstaklega að bjóða útlendinga velkomna. 

Hvort sem það er á vinnustað eins og Agnesar eða í skóla barnanna verða konurnar sjálfar að 

koma sér á framfæri og mæta fleiri hindrunum en ef þær væru íslenskar.  

   Íþróttaiðkun bar á góma í báðum rýnihópum og viðtalinu við Dísu og Jón en fólk virtist 

almennt sammála að krakkar sem iðka íþróttir eigi meiri möguleika á að mynda tengsl við 

íslenska unglinga. Þar er unnið að sameiginlegu markmiði og auðvelt að sjá hvar áhugasvið 

hinna krakkanna liggur. Agnes fann samhljóm meðal annarra nýbakaðra mæðra og var það 

útgangspunktur til þess að mynda tengsl og eignast vini. Krakkarnir geta að sama skapi fundið 

aðra með sama áhugamál ef þeir finna sér íþrótt við sitt hæfi. 

   Allir þeir innflytjendur sem rætt var við í sambandi við þessa rannsókn áttu erfitt í byrjun en 

virtust hafa komið sér vel fyrir og náð tengslum við fólk. Aðlögun viðmælenda varð með 
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mismunandi hætti en öll þurftu þau að finna leiðir sjálf til þess að mynda tengsl. Mörg þeirra 

voru ánægð að vita af fleiri samlöndum sínum á Íslandi og höfðu áhuga á að eyða tíma með 

þeim. Meðal samlanda áttu þau vísan stuðning og félagsskap en viðmót Íslendinga hefur 

reynst mörgum þeirra erfitt.  

    Frekari rannsóknir á þessu sviði ættu að innihalda fleiri viðtöl en þá væri hægt að draga upp 

mynd sem væri lýsandi fyrir þýðið. Þó viðtölin væru einungis tvö sýndu þau niðurstöður sem 

voru í takt við margar af þeim rannsóknum sem hér hefur verið fjallað um. Þau gáfu ákveðnar 

vísbendingar um landslagið í akureysku samfélagi eins og það lítur út fyrir innflytjendum. 

Stærra úrtak býður upp á þann möguleika að draga út þemu eða bera betur saman gögn. 

Rannsóknir þyrftu þess vegna að innihalda fleiri viðtöl og rýnihópa og jafnvel víðar á landinu. 

Aðstæður á Akureyri geta verið sérstakar og ekki öruggt að hægt sé að alhæfa útfrá úrtaki 

takmörkuðu við eitt bæjarfélag.  
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