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Ágrip 
Viðfangsefni ritgerðarinnar er rannsókn á misbeitingu valds gagnvart erlendu starfsfólki á 

Íslandi. Verkefnið skiptist í átta hluta, þar sem fyrstu fimm hlutar eru fræðikaflar. Þar eru 

útskýrðir ýmsir þættir sem viðkoma valdi, misbeitingu valds og mismunun. Einnig er í 

fræðikaflanum fjallað um viðhorf og menningarvíddir Hofstede. Fjallað er um erlent 

starfsfólk á Íslandi og hverjir teljast sem slíkir, auk réttinda þeirra eins og atvinnuréttindi og 

dvalarréttindi.  

Síðustu þrír kaflarnir fjalla um rannsóknina sem byggist á eigindlegri 

rannsóknaraðferð en rannsóknarspurningin hljómar svona : Fyrirfinnst misbeiting valds 

gagnvart erlendu starfsfólki á Íslandi. Tekið var viðtal við sjö erlenda starfsmenn á Íslandi og 

var dregin niðurstaða út frá svörum þátttakenda. Þátttakendur komu frá mismunandi 

þjóðernum sem voru innan Evrópska Efnahagssvæðisins.  

Niðurstöðukaflinn skiptist í nokkra hluta sem byggjast á spurningum sem voru lagðar 

fram í viðtölunum. Helstu niðurstöður fjölluðu um hvort menntun erlends starfsfólks sé í 

samræmi við starf, hvort laun, vinnu- og hvíldartími sé í samræmi við kjarasamning og hvort 

um mismunun sé að ræða á vinnustað. Einnig var fjallað um hvort og hvernig erlent starfsfólk 

leitar réttar síns. Niðurstaðan er ekki byggð á staðreyndum heldur sjónarmiðum og skoðunum 

þátttakenda í rannsókninni. Niðurstöður benda meðal annars til þess að nauðsynlegt sé að 

rannsaka frekar misbeitingu valds gagnvart erlendu starfsfólki á Íslandi. Aðrar niðurstöður 

vegna annarra spurninga rannsóknarinnar eru ræddar, þar á meðal um reglur sem banna 

erlendu starfsfólki að tala móðurtungumál sitt og mál sem snúa að því að skrifa undir 

samninga af ýmsum togum. Í umræðukaflanum verður fjallað um áhugaverð málefni eins og 

hvað gera mætti til að koma í veg fyrir misbeitingu valds og hver ástæðan var fyrir því að 

einhverjir einstaklingar neituðu að taka þátt í rannsókninni.
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1. Inngangur 
Aukning hefur verið á erlendu starfsfólki á íslenskum vinnumarkaði á síðustu árum (Hagstofa 

Íslands, 2014). Þessi ritgerð er um erlent starfsfólk og misbeitingu valds á vinnumarkaðnum. 

Markmið þessarar ritgerðar er að komast að því hvort misbeiting valds gagnvart erlendu 

starfsfólki sé til staðar á Íslandi.Vald fyrirfinnst í öllum skipulagsheildum og samfélögum í 

heiminum. Skipulagsheild má líkja við mannvirki sem uppfylla þarfir á markaðnum, veita 

fólki tækifæri og þróa samfélag (Zaleznik, e.d.). Í þessari greiningu var ekki stuðst við eina 

tiltekna rannsókn heldur var rýnt í nokkrar rannsóknir auk þess spruttu upp hugmyndir út frá 

nokkrum greinum. 

Í þessari ritgerð verður greint frá ýmsum tegundum valds. Skilgreiningin á þessu víða 

hugtaki kemur fram ásamt útskýringum á fimm tegundum valds. Vald verður skoðað út frá 

ólíkum sjónarhornum og verður einnig rýnt í vald einstaklinga sem eru undir stjórn valdhafa. 

Auk þess verður farið nánar út í misbeitingu valds og skoðað hvers vegna einstaklingar 

misbeita valdi sínu. Greint verður frá ólíkum tegundum mismununar og hvernig þær koma 

fram, þar á meðal verða menningarvíddir Hofstede greindar til að sýna fram á hvernig 

starfsfólk hegðar sér í samræmi við menninguna sem það kemur frá. Einnig til að sjá muninn 

á menningarheimum annarra sem koma til Íslands. Fjallað var um almennt viðhorf í garð 

útlendinga. Hugtakið fordómar kemur þar fyrir oftar en einu sinni. Hugtak hefur oft verið 

notað í tengslum við innflytjendur. Réttindi innflytjenda verða skoðuð, ásamt afkomu og 

fjölda þeirra í landinu. Farið verður yfir skilgreiningu á hugtakinu innflytjandi og hverjir 

teljast sem slíkir. Að lokum verður fjallað um niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem 

höfundur gerði til að svara rannsóknarspurningunni, fyrirfinnst misbeiting valds gagnvart 

erlendu starfsfólki á Íslandi? 

1.1 Vald 
Til eru margar útskýringar á hugtakinu vald, ein þeirra er getan til þess að hafa áhrif á trú, 

viðhorf og aðgerðir fólks (Northouse, 2013). Vald er lykilatriði í forystu og er félagslegt ferli 

milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Mikið er fjallað um vald í leiðtogafærni og spilar það 

stóran þátt í því hve mikil áhrif einstaklingurinn hefur á aðra. Læknar, þjálfarar, kennarar og 

ráðherrar eru dæmi um fólk sem getur haft áhrif á aðra (Northouse, 2013). Oft tengja menn 

hugtakið vald við hugtakið yfiráð (authority) en þó ná hugtökin ekki yfir sama hlutinn. Vald 

er verkfæri árangursríkra leiðtoga og stjórnenda, en yfirráð vísar til réttinda til valds sem 

einstaklingur öðlast eða voru honum gefin. Yfirráð eða yfirvald er löglegt vald valdhafa til að 
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stjórna, með þeim tilgangi að ná þeim markmiðum sem talið er mikilvægt í viðkomandi 

stofnun eða skipulagsheild. Einnig geta þeir sem hafa yfirráð falið öðrum völd til ákveðinna 

hluta (Cangemi, 1992).  

Rannsóknir í sálfræði og félagsvísindum hafa sýnt að vald hefur áhrif á hegðun 

einstaklings á þann máta að einstaklingurinn taki öðruvísi ákvarðanir en ella eins og að klæða 

sig og jafnvel borða öðruvísi. Fólk sem býr yfir miklu valdi virðist ekki veita öðrum mikla 

athygli, hafa lítinn félagslegan skilning, tjá tilfinningar sínar meira en aðrir og sýna samræmi 

milli persónuleika og hegðunar. Þetta er m.a niðurstaða rannsóknar þar sem vald var skoðað 

út frá félagslegri stöðu, kyni og kynþætti (C. Anderson og Berdahl, 2002). Styttri en mánuður 

er tíminn sem vald einstaklings getur haft áhrif á hegðun og hans eigin hugsanir. 

Sálfræðingurinn David Kipnis telur að valdahafar verði svo uppteknir af eigin ágæti að sýn 

þeirra, á þeim sjálfum og öðrum, breytist (Bedeian, 2002). Öryggi og bjartsýni eru 

tilfinningar sem einstaklingar, sem telja sig vera með vald, öðlast en óöryggi og efi einkenna 

frekar þá sem upplifa sig valdlausa. Vald á að efla huglæga vellíðan sem vísar til þess hvernig 

fólk upplifir lífsgæði sín, þar á meðal tilfinningaleg viðbrögð og gagnrýni (Kifer, Heller, 

Perunovic og Galinsky, 2013). 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig vald tengist því að einstaklingar geti tekið 

tillit til ólíkra sjónarmiða. Í einni slíkri rannsókn voru stjórnendur látnir skrifa bókstafinn E á 

ennið á sér. Rannsakendur gáfu sér það að þeir sem skrifuðu E þannig að aðrar manneskjur 

sáu öfugt E á enni hans, væri ekki upptekinn af sjónarhorni annarra. Þannig að þeir sem 

skrifuðu E þannig að aðrir sáu E rétt á enni hans, væri meðvitaður um sjónarhorn annarra. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar sýndi tilhneigingu til þess að með auknu valdi minnki 

meðvitund valdhafanna á sjónarhorni annarra þótt að sú niðurstaða sé ekki talin varanleg né 

skilyrðislaus (Galinsky, Magee, Ena Inesi og Gruenfeld, 2006). 

Einstaklingar hafa tilhneigingu til að líta á valdhafann sem manneskju sem þeir leitast eftir að 

fá samþykki hjá. Þessu má líkja við samband barns og foreldra þar sem börn þurfa í mörgum 

tilfellum samþykki foreldra til athafna (Sankowsky, 1995). 

1.2 Fimm tegundir valds 
Fólk sem verður fyrir áhrifum valds verður kallað hér fylgjendur þar sem það fylgir 

skipunum valdhafans. Til eru ýmsar tegundir af valdi. Hér verður fjallað um fimm gerðir 

valds sem jafnframt skiptast í tvo flokka annars vegar stöðuvald og hins vegar persónulegt 

vald. Þessar skilgreiningar á valdi koma fram í rannsóknum French og Raven´s á félagslegu 

valdi, rannsóknir þeirra eru meðal mest ritrýndu rannsókna á þessu sviði. Þeir hugsuðu vald 
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ekki einungis út frá manneskjunni sem beitir valdi heldur einnig þeim sem verða fyrir 

áhrifum valds (Northouse, 2013; Raven, 2008). Að hafa vald yfir manneskju eða 

manneskjum er félagslegur áhrifamáttur sem getur komið fram sem breyting í trú, hegðun eða 

viðhorfi. Þessum félagslegu áhrifamáttum er skipt niður í fimm tegundir, samkvæmt French 

og Raven’s (Raven, 2008). Tegundir valds nefnast, viðmiðunarvald (Referent power), 

sérfræðivald (expert power), löglegt vald (legitimate power), umbunarvald (reward power) og 

skipunarvald (coercive power) (Rahim, 1986).  

Löglegt-, umbunar- og skipunarvald flokkast undir stöðuvald. Stöðuvald er tegund 

valda sem verður að vera gefið frá öðrum stofnunum í formlegu kerfi. Valdhafi þarf að vera í 

stöðu til að geta beitt stöðuvaldi. Stjórnandi í fyrirtæki hefur vald yfir starfsmönnum vegna 

stöðunnar sem hann er í innan skipulagsheildarinnar (Northouse, 2013). 

Viðmiðunarvald og sérfræðivald flokkast undir persónulegt vald. Persónulegt vald 

vísar í það vald sem einstaklingur hefur vegna persónu sinnar eða persónulegrar hæfni. Þessar 

tvær tegundir vísa til þess hvernig fylgjendum líkar við valdhafann. Fylgjendum líkar vel við 

valdhafann eða finnst hann mjög fróður sem veldur því að þau verða fyrir áhrifum 

persónuvalds (Northouse, 2013).  

1.2.1 Persónulegt vald - Viðmiðunarvald 
Viðmiðunarvald tengist því að líka vel við manneskju. Starfsfólk sem vinnur hjá stjórnanda 

sem beitir viðmiðunarvaldi, líkar oft mjög vel við stjórnandann. Fólk sækist eftir því að fá 

athygli viðkomanda og er hann í flestum tilfellum mjög heillandi í huga margra. Frægt fólk 

eða góður vinur eru dæmi um manneskjur sem geta beitt viðmiðunarvaldi þar sem fylgjendur 

vilja síst valda þeim vonbrigðum. Þegar vinur beitir viðmiðunarvaldi eru líkur á því að 

fylgjandi leggi áherslu á að halda vináttu og fylgir þess vegna valdhafanum. Sá sem hefur 

mikið viðmiðunarvald býr í mörgum tilfellum yfir miklum pesónutöfrum og er góður í 

samskiptum14/05/15 23:50. Fylgjendur valdhafans vilja í mörgum tilfellum líkjast 

valdhafanum (Raven, 2008). 

1.2.2 Persónulegt vald - Sérfræðivald 
Maður með sérfræðivald er sérfræðingur á viðkomandi sviði þar sem hann beitir valdi. 

Sérþekkingin getur einnig verið reynsla sem viðkomandi  hefur umfram aðra eða hæfileiki 

(Hunt, 1979). Starfsfólk sem verður fyrir áhrifum sérfræðivalds bera virðingu fyrir skoðunum 

og skipunum stjórnandans þar sem hann býr yfir meiri þekkingu en þeir. Fylgjendur hafa þörf 

fyrir sérfræðiþekkingu og upplýsingar sem leiðir til hlýðni eða undirgefni (Northouse, 2013). 
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Vald sérfræðinga tengist árangri á viðkomandi sviði og getu til að framkvæma út frá því. 

Einnig hafa stjórnendur með sérfræðivald sýnt fram á virkni í að takast á við breytingar. 

Einstaklingar með mikla þekkingu geta betur þróað góðar lausnir á vandamálum og stuðlað 

að breytingum en einstaklingar með minni þekkingu (Lines, 2007). 

1.2.3 Stöðuvald - Löglegt vald 
Sá sem beitir löglegu valdi er í löglegri stöðu til að beita því, einnig kallað formlegt vald. 

Dómari í réttarsal er gott dæmi um löglegt vald þar sem hann hefur lögmæt völd í dómsalnum 

(Northouse, 2013). Slíkt vald er eingöngu gefið í tengslum við ákveðið embætti, en ekki er 

hægt að öðlast það eða taka sér það. Sá hefur staðist próf eða kröfur ríkisins til að eigna sér 

löglegt vald (Hunt, 1979). Skilgreining löglegs valds er sú sama og skilgreining yfirráðs eða 

yfirvalds (authority) nema að sá sem hefur yfirráð hefur einnig löglegt vald til að veita öðrum 

löglegt vald til athafna og til að ná markmiðum (Cangemi, 1992). Þessa tegund valds er þó 

hægt að tapa ef valdhafandi missir stöðu eða titil. Því getur löglegt vald horfið þar sem valdið 

er komið til út frá stöðu manneskjunnar en ekki frá henni sjálfri. Ýmsir hættir geta gert það 

að verkum að valdhafi missi stöðuvald. Dæmi um það eru ósiðleg hegðun, fíkn eða lygar um 

skipulagsheild. En einnig róttækar breytingar í skipulagsheild eins og að ráða nýtt starfsfólk 

og segja upp þeim sem hafa verið í langan tíma. Að missa stöðuvald getur haft þau áhrif að 

valdhafar leita til annarra skipulagsheildar til að öðlast vald á ný sem þau höfðu fyrir, yfirleitt 

vegna hræðslu að missa virðingu samstarfsmanna og fylgjenda (Cangemi, 1992). 

1.2.4 Stöðuvald - Umbunarvald 

Eins og nafnið ber til kynna er sá sem beitir umbunarvaldi að nota umbun til að ná völdum. 

Stjórnandi sem umbunar starfsmanni sem stóð sig vel í vinnunni er dæmi um umbunarvald. 

Umbunin getur verið í formi launa og stöðuhækkunnar. Einnig er viðurkenning stjórnanda 

fyrir vel unnin störf, hluti umbunarvalds (Hunt, 1979). Til eru tvenns konar umbun, sú sem 

fylgjandinn veit nú þegar af, þar sem viðkomandi veit hvað hann þurfti að gera til að öðlast 

verðlaun eða umbun. Svo er til umbun sem er óviss þar sem fylgjandi er óviss um hvenær og 

hvernig hann öðlast þessa umbun. Rannsóknir hafa sýnt að óviss umbun þ.e.a.s viðkomandi 

veit einungis að hann þurfi að standa sig vel en ekki nákvæmlega hvernig hann öðlist 

verðlaunin eða umbunina, skapi jákvæða tilfinningu og aukna hvatningu til að standa sig 

betur (Luxi Shen, Fishbach og Hsee, 2015). Þar sem jákvæðar tilfinningar auka hvatningu, er 

meiri möguleiki á að fylgjendur séu opnir fyrir að takast á við krefjandi verkefni (Isen og 

Reeve, 2005). 
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1.2.5 Stöðuvald - Skipunarvald 
Í skipunarvaldi, einnig kallað refsivald, er notuð refsing til að beita valdi. Fylgjendur fá 

refsingu fyrir að hlýða ekki skipunum og eiga á þann máta að gera betur næst. Refsivald er 

notað í dag. Gott dæmi um slíkt er þjálfarinn sem lætur nemandann gera auka æfingar ef hann 

mætir of seint eða á vinnustað þar sem reglan gildir að ef starfsmaður mætir of seint þrisvar 

sinnum, verði honum sagt upp. Hræðsla við refsingu, við tap á launum eða þvingandi 

andrúmsloft á vinnustað tengjast oft notkun refsivalds (Sullivan-Marx og Gray-Miceli, 2008). 

Refsingar geta verið mis grófar og eru mjög grófar refsingar eins og andlegt ofbeldi oft litið 

hornauga (Hunt, 1979). Vísindamenn eins og David Kipnis hafa bent á að valdhafar sem 

beita skipunarvaldi hafi fremur niðrandi áhrif á fylgjandann sem á móti eykur á þá tilfinningu 

valdhafans að hann hafi mátt eða völd. Það gæti leitt til þess að valdhafi finnist hann vera 

öflugri og gæti byrjað að notast við harðara skipunarvald, þ.e.a.s láta refsinguna verða þyngri 

(Raven, 2008).  

1.2.6 Notkun og gagnrýni fimm tegunda valds 
Þessar ólíku tegundir eru skilvirkar við mismunandi aðstæður. Það fer oft eftir stað og 

ástandi, hvers konar vald er valið. Þannig er vald verslunarstjóra í matvöruverslun ólíkt valdi 

fangaverðar í fangelsi eða foreldra í foreldrahlutverki. Tegund valds fer oft eftir því hvernig 

valdhafinn lítur á fylgjandann og jafnvel enn meira hvernig valdhafi vill að fylgjandinn líti á 

sig (Raven, 2008). Samkvæmt rannsóknum David McClelland, David Winter og 

samstarfsfólk þeirra kom í ljós að manneskjur með þörf fyrir vald eða viljann til að öðlast 

mikið vald, sé líklegri til að nota fremur ópersónulegri tegund valds eins og löglegt vald og 

skipunarvald. Þeir sem hafa þörf fyrir samstarf með starfsfólki sínu og vilja að fylgjendur líki 

vel við þau, eru líkleg til að beita viðmiðunarvaldi og umbunarvaldi (Raven, 2008).  

Þrátt fyrir að skilgreining French og Raven á þessum fimm tegundum á valdi hafi náð 

vinsældum í leiðtogafræði og ýmsum rannsóknum, hefur hún einnig verið gagnrýnd. Ein slík 

gagnrýni gengur út á að vísindamenn einblíni of mikið á hverja valdtegund fyrir sig og hunsi 

þá staðreynd að hægt sé að beita fleirri en einni tegund í einu. Þetta þýðir að fræðimenn og 

sérfræðingar vísa í rannsókn French og Raven en sleppa því að nefna að hægt sé að beita 

valdi sem einhvers konar blanda tveggja eða þryggja tegunda valda. Einnig að ein tegund 

valda sé ekki endilega fullkomin lýsing á hegðun eins manns. Fræðingar efast einnig um að 

þessum fimm tegundum valda sé nægilega ítarlega lýst (Blois og Hopkinson, 2013). 
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1.3 Vald fylgjenda 
	  
Fjölmargir telja að töluverðar breytingar hafi orðið á stöðu þeirra sem við köllum fylgjendur. 

Þessar breytingar hafa átt sér stað með aukinni umræðu um hvað sé siðferðislega rétt eða 

rangt. Einnig hafa hugmyndir um samfélagslega ábyrgð á vinnumarkaði verið að ryðja sér til 

rúms. Auk þess hefur aukin tækni og samskiptafærni gefið fylgjendum aukið vald (Trinkle, 

Crossler og Warkentin, 2014). Starfsmenn í dag öðlast með tímanum meira vald gegnum 

hnattvæðingu þar sem aukið flæði upplýsinga nær um allan heiminn. Aðgangur að 

upplýsingum og gegnsæi upplýsinga hefur aldrei verið meiri en í dag. Notkun starfsmanna á 

samskiptamiðlum á veraldarvefnum hefur valdið því að fyrirtæki geta ekki verið eins viss um 

öryggi upplýsinga (Trinkle o.fl., 2014) . Skoðun manna sem auglýst er á veraldarvefnum sem 

tengist fyrirtæki, getur haft miklar afleiðingar og breytt skoðun og sýn annarra á fyrirtækinu. 

Fylgjendur geta öðlast fleiri upplýsingar um hvers konar vald sé æskilegt að beita og hvort 

um óréttlæti sé að ræða. Einnig fá þeir meiri upplýsingar um hvenær sé kominn tími til að 

leita réttar síns í málefnum sem upp hafa komið. Ef fylgjendum finnist þeir hafa verið beittir 

óréttlæti hafa þeir möguleika á að auglýsa það á veraldarvefnum og þar með búið til 

neikvæða ímynd á fyrirtækið í heild sem og á valdhafann beint. Með þessum hætti getur 

fylgjandinn beitt sínu valdi. Það er ómögulegt að koma í veg fyrir notkun þessa tegund valds 

og mörg dæmi eru til um það að slíkar athugasemdir á veraldarvefnum hafi komið af stað 

mótmælum og ljóstrað upp um svik og misbeitingu valds (Kingsmill, 2012). 

Veraldarvefurinn hefur þó ekki aðeins verið hagstæður fylgjendum heldur hafa valdhafar nú 

meiri aðgang að fylgjendum sínum og geta brugðist við ábendingum með skilvirkari hætti, 

þetta verður oft til þess að úr málum leysist sem annars hefðu orðið erfið viðureignar 

(Kingsmill, 2012). 

1.4 Misbeiting Valds 
Þeir sem hafa vald, hafa alltaf þann möguleika á að misbeita því. Þetta gildir um allar 

tegundir valds. Misnotkun valds á sér stað þegar valdhafinn misnotar vald sitt á virkan hátt til 

síns ávinnings eða á kostnað fylgjenda sinna. Misbeiting valds getur verið viljandi en einnig 

getur valdhafandi misbeitt valdi ómeðvitað (Sankowsky, 1995).  

Misbeiting á valdi er talinn stór hluti af öllu því óréttlæti sem fyrirfinnst í heiminum. 

Misbeiting valds tengist fjölmörgum ólíkum hlutum eins og hungri, kynþáttahatri, 

blekkingum, meiðyrðum og ofbeldi (Labberton, 2009). Misbeiting valds og hugtakið spilling 

haldast oft hönd í hönd (Waite og Allen, 2003). Til er mjög fræg setning eftir Lord Acton 
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sem var stjórnmálamaður og rithöfundur á 19 öld. Tilvitnunin er: „Vald hefur tilhneigingu til 

að spilla og algert vald spillir algerlega“ (Bowman og West, 2007, bls. 1). Þrátt fyrir þróun 

nútímans er ennþá rýnt í þessa gömlu tilvitnun. Gagnrýnendur segja að þessi tilvitnun eigi 

ekki eins vel við í dag og hún gerði á tímum Lord Acton þar sem fleiri öryggisráðstafanir séu 

til í dag sem stuðla að því að koma í veg fyrir spillingu innan skipulagsheilda. (Bowman og 

West, 2007).  

Breytt hegðunarmynstur eins og breyting á eigin sjálfsmynd getur átt sér stað hjá 

öllum sem eru í hærri valdastöðu. Oft halda valdhafar völdum í mörg ár þrátt fyrir að 

neikvæð breyting hafi orðið á hegðun þeirra og þeir í raun orðið spilltir. Helsta ástæða þess er 

að menn eru oft á tíðum ómeðvitaðir um stöðuna, en einnig skortir þá kjark til að koma upp 

um slíka spillingu (Bedeian, 2002). Algengasta skilgreining á orðinu spilling er að spilling sé 

misnotkun á valdi til persónulegs ávinnings (Kurer, 2005). Spilling hefur ekki einungis 

neikvæð áhrif á mannauðinn innan skilpulagsheilda eða þar sem valdbeiting fyrirfinnst, 

heldur einnig í þjóðfélaginu í heild sinni (Faria, Montesinos-Yufa, Morales, Aviles og Brito-

Bigott, 2013). Eins og skilgreining orðsins gefur til kynna, orsakast spilling af valdhöfum. 

Þar sem einstaklingar með vald ákveða og taka í mörgum tilfellum ákvarðanir án samráðs 

annarra er erfitt að koma í veg fyrir slíkt (Malhotra og Gino, 2011). 

Á vinnustað geta stjórnendur misbeitt valdi sínu gagnvart hluthafa, viðskiptavini, 

almenningi, umhverfinu og samfélaginu svo fleira sé nefnt en hér er áherslan lögð á 

misbeitingu valds gegn starfsmönnum á vinnustað. Fylgjendur valdhafa bera mikið traust til 

stjórnenda eða leiðtoga og eiga á hættu að fylgja skipunum í blindni. Þetta virðist sérstaklega 

eiga við þegar valdtegundin er umbunarvald eða refsivald. Í umbunarvaldi er það markmið 

fylgjenda að ná þeirri umbun sem þeim hefur verið lofað og gera þeir jafnvel hluti sem þeir 

eru mótfallnir til þess að ná henni (Vredenburgh og Brender, 1998). Refsivald getur tengst 

ótta fylgjenda. Þar gæti markmið fylgjenda verið að forðast refsingu og brjóta jafnvel lög eftir 

óskum valdhafa í þeim tilgangi að koma í veg fyrir refsingu (Hermans, 2003). Þeir hlýða 

þannig skipunum í blindni, óháð eigin skoðunum.  

1.4.1 Áhrif og afleiðingar misbeitingu valds   
Misbeiting valds felur í sér óvirðingu gagnvart fylgjendum og getur einnig hindrað að þeir 

nái árangri í starfi sínu (Vredenburgh og Brender, 1998). Misbeiting valds er mjög vítt hugtak 

og getur verið með ólíkum hætti. Dæmi um misbeitingu valds á vinnustað er þegar valdhafi 

virðir ekki skoðanir fylgjenda, hefur mismunandi álag á verkefnum eftir því hvaða 

starfsmanni honum líkar við, felur gögn eða neitar starfsmanni um upplýsingar sem hann á 
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rétt á. Misnotkun valds hefur sálfræðileg áhrif á fylgjendur. Segja má að viðbrögð fylgjenda 

séu þó helst á tvo vegu. Annars vegar samþykkir fylgjandinn valdbeitinguna og sækist áfram 

eftir viðurkenningu með því að fylgja henni eftir. Fylgjendur geta hins vegar farið að efast 

um valdhafann og fara að draga í efa vald hans. Þeir fara þá að beita gagnrýnni hugsun  

(Sankowsky, 1995). Misbeiting valds kemur oft í ljós þegar valdhafa finnst honum ógnað. Þá 

verður ákveðið ójafnvægi sem getur haft afleiðingar fyrir undirmenn eða fylgjendur. Í 

samræmi við þessa kenningu getur ógn valdhafans verið hvatning til misbeitingu valds til að 

tryggja sér leið til stöðugleika (Fast og Chen, 2009).  

Hætta getur stafað af einstaklingum sem hafa mikið vald. Allmörg dæmi fyrirfinnast í 

sögunni þar sem valdamiklir aðilar misbeita valdi sínu með mjög alvarlegum afleiðingum. 

Sem dæmi má nefna Hitler sem eins og allir vita beitti gyðinga ófyrirgefanlegu ofbeldi í 

formi pyntinga og fjöldamorða. Einnig má nefna Stalín, Mussolini, Franco og fleiri. Vald 

þeirra var það sem spillti þeim og sama má segja um aðra leiðtoga. Þessi dæmi eru augljós 

merki um hve hættulegt það er þegar einstaklingar hafa mikil völd yfir heilum þjóðfélögum. 

Hvernig leiðtogar leysa úr vandamálum hefur áhrif á það hvort fylgjendur vilja fylgja 

valdhöfunum. Þar sem fylgjendum er oft ekki ljóst ferli úrlausna, má segja að þeir fylgi 

valdhöfum í blindni. Þeir eru sáttir við lausnina en vita alla jafna ekki hvað þurfi til að ná 

niðurstöðunni (Heifetz og Linsky, 2004).  

 

2.  Mismunun 
Misbeiting valds birtist einnig í mismunun á fólki eftir kyni, kynþætti, aldri eða hegðun. 

Mismunun (discrimination) á fólki getur verið neikvæð og jákvæð. Þegar mismunun á sér 

stað, er einstaklingur eða hópur fólks að koma öðruvísi fram við hóp einstaklinga sem eru 

með sömu einkenni eða eru í sömu stöðu, eða koma öðruvísi fram við einstakling sem er 

öðruvísi en hópurinn. Hugtakið er þó vítt og hafa menn ekki fundið eina fullkomna 

skilgreiningu á því. Fórnarlömb mismununar eru einstaklingar sem er komið er illa fram við. 

Fórnarlömbunum er mismunað með athöfnum, reglum og venjum. Afleiðingar þess  eru 

óhagstæð og ósiðleg fyrir fórnarlömbin. Þeir sem ekki eru fórnarlömb eru einstaklingar sem 

fá hagstæðari meðhöndlun (Altman, 2011). 

Ekki er öll mismunun neikvæð, stundum beita menn mismunun sem hópurinn hefur 

sammælst um að eðlilegt sé. Sem dæmi má taka þegar starfsmenn með börn fá leyfi til að 

mæta seinna í vinnu vegna þess að leikskólinn opnar seinna og vinnur einstaklingurinn, eða 

hópurinn, í  staðinn lengur þegar vinnutíma ætti að vera lokið. Annað dæmi gæti verið um 
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mismunun sem fólk hefur sammælst um er að einstaklingur þurfi að vera orðinn sautján ára 

gamall til að taka bílpróf, en segja má að slíkt mismuni þeim sem eru yngri en sautján. Þess 

háttar mismunun er gerð með öryggi og skynsemi að leiðarljósi (Hellman, 2008).  

2.1 Bein og óbein mismunun 
 Oft er erfitt að sjá hvort mismunun á fólki sé rétt eða röng þar sem hluti fólks gæti túlkað 

mismunun óréttláta en aðrir ekki. Mismunun er annaðhvort bein (direct) eða óbein (indirect). 

Beinn mismunur er þegar einstaklingur eða hópur fólks njóta ekki sömu gæða og aðrir vegna 

eiginleika eða atferlis sem geta verið sýnileg, líkamleg eða andleg (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, 2014). Sem dæmi um beina mismunun má taka veitingastað sem neitar að þjóna hópi 

fólks af erlendum uppruna eða fólki með annan litarhátt. Annað dæmi væri ef atvinnurekandi 

einstaklings borgaði honum lægri laun vegna þátttöku hans í tilteknum stjórnmálaflokki. Bein 

mismunun getur einnig kallast viljandi mismunun (intentional discrimination) og hefur 

þannig verið notað af dómstólum í Bandaríkjunum. Þó hefur sú skilgreining: bein mismunun, 

verið gagnrýnd vegna þess að hún gerir ekki ráð fyrir ómeðvitaða mismunun. Þar er átt við að 

afleiðingar markmiða einstaklings geti verið ómeðvitaðar. Sem dæmi gæti umboðsmaður 

einstaklings tekið þátt í beinni mismunun án vitundar að markmiðið eða afleiðingarnar væru 

slæmar eða óhagstæðar fyrir hluta hóps eða einstakling (Altman, 2011). Samkvæmt þessu 

getur einstaklingur og hópur fólks beitt beinni mismunun á ómeðvitaðan hátt. 

Óbein mismunun er þegar kröfur, ástand eða framkvæmd er líkleg til að vera 

einstaklingum eða hópi einstaklinga í óhag án þess að nauðsyn beri til við þessari tilteknu 

aðstæður. Kröfur, ástand og framkvæmd gildir fyrir alla jafnt og hljómar réttlát en í raun 

kemur hún sér illa fyrir hóp einstaklinga (Wilson, Marks, Noone og Hamilton-Mackenzie, 

2010). Ef hreingerningafyrirtæki gerir kröfu að starfsmenn sínir verði að geta talað 

reiprennandi íslensku við störf sem einungis snúast um þrif gæti verið dæmi um óbeinan 

mismun. Kröfur þessar koma illa niður á hópi fólks af erlendum uppruna, þar sem ekki er 

hægt að sjá nauðsyn í því að fólk sem sinnir þrifum sé altalandi á tilteknu tungumáli. Annað 

dæmi væri ef skipulagsheild eða atvinnurekandi veitti starfsmönnum sem eiga börn meiri 

sveigjanleika í vinnu. Það getur verið óréttlátt fyrir þá sem eru án barna en geta engu að síður 

þurft að sinna mikilvægum hlutum á skilgreindum vinnutíma, t.d öldruðum og/eða veikum 

fjölskyldumeðlimum. Óbein mismunun er ekki alltaf hópi einstaklinga í óhag. Vinnuveitandi 

eða stjórnandi geta sýnt að það sé hlutlæg réttlæting fyrir mismuninni eða að um gilda aðferð 

til að ná lögmætu markmiði, sé að ræða. Sem dæmi eru nauðsynleg skilyrði fyrir sérstakri 

kunnáttu til að vera ráðinn í starf (Altman, 2011).  
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2.2 Jákvæð mismunun 
Skilgreiningin á jákvæðri mismunun, einnig kölluð öfug mismunun (reverse discrimination), 

er sú að neikvæð eða ósanngjörn mismunun sem átti sér stað í fortíðinni sé bætt fyrir í dag. 

Einnig hægt að orða það að það sé verið að “afmismuna” , mismunun sem átti sér stað (Sher, 

1975). 

  Segja má að reglur um kynjakvóta innan fyrirtækja og stofnana sé einhvers konar 

birtingarmynd jákvæðrar mismununar. Þessar reglur eru með þeim hætti að séu tveir 

jafnhæfir einstaklingar að sækja um starfið eigi að ráða þann sem er að því kynferði sem 

hallað er á í starfsgreininni t.d að ráða karlmann í kennslu eða konu í lögregluna (Gröschl og 

Takagi, 2012; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008). Slíkt er gert til 

að auka hlutfall kvenna á vinnustöðum til að bæta upp neikvæðan mismun á kyni sem átti sér 

stað löngu áður.  

Mörg siðferðileg álitamál hafa komið fram sem snerta málefni um jákvæðan mismun, 

meðal annars að þessi aðferð bitni á borgurum í dag sem telja sig ekki eiga að bera ábyrgð á 

mistökum sem gerðar voru fyrir þeirra tíð (de Fraja, 2005). 

Þegar forsendur um ákvarðanatöku í málefnum ráðast eftir mynstri sem fylgt er eftir, eru líkur 

á því að menn samþykkja fyrirkomulagið ef sömu kröfur gilda um hvern mann. Sem dæmi 

má taka þegar krafa um háskólamenntun og tveggja ára starfsreynslu gildi um alla til að verða 

ráðnir í viðkomandi starf (Fevre, Grainger og Brewer, 2011). 

2.3 Mismunun sem brot á einstaklingi 
 Neikvæð mismunun (negative discrimination), einnig kölluð óréttlát mismunun (unjustified 

discrimination) og einnig bara túlkað sem almenn mismunun, getur verið bæði óbein og bein 

mismunun. Dæmigerð mismunun er ef mismunað er eftir kynþætti eða kyni manns, til dæmis 

ef hvítt fólk mætti sitja í strætó en ekki svart fólk. Slík mismunun er bönnuð á Íslandi 

samkvæmt lögum (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 65/1944). Ef valdhafi beitir óréttlátri 

mismunun á fylgjendur sína eftir kyni, kynþætti, aldri eða hegðun þá er það hluti af 

misbeitingu valds, sé það gert í gegnum valdastöðu en ekki á persónulegan máta 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2014). Sem dæmi má taka þegar æðri valdhafar veita öllu 

starfsfólki sínu sem er hvítt á hörund, launahækkun en ekki hinum. Ef stjórnendur koma verr 

fram við erlent starfsfólk en innlent er einnig  talað um mismunun sem hluta af misbeitingu 

valds. Því er hægt að segja að hægt er að misbeita valdi með mismun á grundvelli þjóðernis. Í 

íslenskri stjórnskipan gildir jafnræðisregla og er það hornsteinn mannréttinda. Almenn 

jafnréttisregla byggir á mannréttindasáttmála Evrópu og segir til um að öllum skuli vera 
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tryggð jöfn réttindi óháð kynferði, litarhætti, tungu, trúar, stjórnmála- eða annarra skoðanna, 

þjóðernis, þjóðfélagsstöðu eða uppruna (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 65/1944). 

Lögum samkvæmt geta því einstaklingar sem upplifa mismunun af þessu tagi sótt mál sitt til 

dómstóla. Samt sem áður er brotið á einstaklingum og hópi fólks um allan heim, og er 

ástæðan oft á tíðum fordómar og þekkingarleysi (Mannréttindastofa Íslands, 2014). 

Rannsókn um viðbrögð á mismunun kynþátta á vinnustað þar á meðal á afrísk-

ameríkubúum sem voru starfandi í Bandaríkjunum sýndi að starfsfólk horfði framhjá því að 

mismunun ætti sér stað. Í ljós kom að þátttakendum rannsóknarinnar fannst ekki þess virði að 

uppljóstra um mismununina þar sem þeim fannst mikill kostnaður, tími og orka fara í það. 

Einnig væri hætta á því að missa starfið (Chua, Morris og Mor, 2011). Að horfa framhjá 

óréttlæti getur valdið minnkun á sjálfsáliti, óhamingju og þunglyndi (Soylu, 2007). Í annarri 

menningu gæti tjáning á áhrifaríkan hátt verið erfið. Erfiðleikar gætu komið upp þegar farið 

er að leita réttar síns. Ekki einungis skynsemi og eigið stollt ýtir undir það að fólk leiti réttar 

síns þegar það telur að einhver hafi brotið á sér, heldur spilar þjóðmenning einstaklinga þar 

inn í (Chua, Morris og Mor, 2011).  

3. Viðhorf 
	  
Kreppa, stríð, mótmæli og árásir milli þjóðflokka, trúarbragða, stjórnmálaflokka eða annarra 

ástæðna, hafa mikil áhrif á viðhorf og skoðanir fólks gagnvart öðru fólki (Gingras og Carrier, 

1996).Viðhorf er samheiti yfir skoðanir, sjónarmið og álit á hlutum eða manneskjum (Svavar 

Sigmundsson, 2012). Hluti viðhorfa sem snerta oft á tíðum innflytjendur, eru fordómar. 

Fordómar eru neikvæð viðhorf til einstaklinga. Eins og orðið segir sjálft að þá eru fordómar, 

dómar sem menn fella áður en hugsun hefur átt sér stað eða einungis eitt sjónarmið hefur 

verið skoðað. Þessir dómar eru oftast tengdir staðalímyndum ákveðinna hópa. Fordómar eru 

sálræn og félagsleg viðhorf og skoðanir einstaklings eða hóps (Shields, 2014). Mörgum 

hættir til að líta á orðið fordómar sem samheiti við orðið kynþáttafordómar, en hugtakið 

fordómar er mun víðara en það. Það nær til allra neikvæðra viðhorfa og skoðanna á 

einstaklingum eða hópum. Þegar talað er um kynþáttafordóma er átt við sérstaka tegund 

fordóma og endurspeglar það hatur til annarra kynþátta. Fordómar og vald eiga oft leiðir 

saman og getur valdhafi notað vald sitt gagnvart hópnum sem hann fordæmir á óbeinan hátt 

þannig að ekki sé ljóst hvort um fordóma sé að ræða (Shields, 2014). Fordómar geta einnig 

verið ómeðvitaðir. Fordómar birtast þegar menn hugsa hratt og taka ákvarðanir á stuttum 

tíma því að “hröð hugsun” er oft ósýnileg fyrir meðvitaðan hug manna (K. J. Anderson, 

2009). Rannsóknir hafa sýnt að fordómar séu mannlegir og stafa af dýpri sálfræðilegri þörf 
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sem tengist tiltekinni hugsun. Þær sýna einnig að fólk sem er fljótt að taka ákvarðanir hætti 

frekar til alhæfinga um manneskju og má telja það til fordóma  ("Research States That 

Prejudice Comes From a Basic Human Need and Way of Thinking - Association for 

Psychological Science”, 2011). Að flokka einstaklinga í huganum er hluti af skilningarviti 

mannkyns til þess að skilja umhverfið í kringum sig. Því miður getur það haft afleiðingar til 

fordóma (Anderson, 2009). Hugurinn getur hegðað sér eins og sjálfvirkt tól þegar fordómar 

myndast um staðalímyndir (stereotypic judgements). Þess háttar fordómar eru taldir 

óhjákvæmilegir (Brown, 2011). 

Tengsl eru á milli fordóma og að mismuna eins og kafli hér á undan greinir frá. 

Fordómar eru viðhorf en mismunun er hegðun og oft aðgerðir. Þegar einhver bregst með 

aðgerðum við fordómum sínum, er viðkomandi að mismuna (Fiske, 1998). Fordómar geta 

leitt til mismununar með því að mismuna hópi fólks á grundvelli fordómafulls viðhorfs 

einstaklings (Lima-Nunes, Pereira og Correia, 2013). 

Fáir átta sig á að setningar eins og “Hann kastar eins og stelpa” eða “hættu að gráta og 

vertu eins og maður” endurspegla ákveðna fordóma. Hér birtast fordómar í garð stúlkna, þar 

sem alhæft er að þær kasti verr en strákar. Í seinni tilvísuninni eru fordómar í garð þeirra sem 

láta í ljós tilfinningar sínar með því að gráta. Þar er litið niður á þá sem geta ekki harkað af 

sér. Slíkar setningar virðast kannski léttvægar, og fólki yfirsést þær oft, en þær hafa vissulega 

áhrif. Húmor verður oft til út frá slíkum setningum og byggjast þær oft á staðalímyndum 

(Shields, 2014). 

Fræðimenn hafa komist að því að lítil reynsla eða samskipti við hóp fólks getur valdið 

því að fordómar komi upp gagnvart hópnum (Ferguson, Rhodes, Lee og Sriram, 2001). Ekki 

er langt síðan fjöldi innflytjenda fluttist til Íslands og er mögulegt að fjöldi Íslendinga hafi 

litla reynslu af, og samskipti við innflytjendur. Þetta gæti bent til þess að fordómar séu til á 

Íslandi gagnvart innflytjendum. Rannsóknir hafa sýnt að fólk sem lítur öðruvísi út en 

meirihluti þjóðar og talar með hreim sé líklegra að verða fyrir fordómum. Oft er það einnig 

ómeðvitað. Innflytjendur sem eru dekkri á hörund gætu fundið fyrir mismun og fordómum í 

löndum þar sem meirihluti íbúa eru hvítir á hörund þar sem þeir verða meira áberandi í 

heildinni (Harris, 2008). Innflytjendur eru oft “öðruvísi hópurinn” þegar þeir taka ekki þátt í 

menningu og samfélagi sem þeir búa í. Innflytjendur sem taka virkan þátt og aðlagast 

menningunni eru ólíklegri til að verða fyrir fordómum. Börn innflytjenda ná oft að aðlagast 

hraðar menningunni en foreldrar þeirra. Til að aðlagast menningu er nauðsynlegt að læra 

tungumál þjóðfélags, taka þátt í menningarlegum viðburðum og læra viðhorf, siði og gildi 
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þjóðfélags. Þrátt fyrir þetta geta innflytjendur haldið í auðkenni og gildi úr upprunamenningu 

sinni (American Psychological Association, 2012). 

Atvinnuleysi í þjóðfélaginu getur haft áhrif á hegðun og sýn fólks gagnvart erlendu 

starfsfólki. Svissnesk rannsókn hefur sýnt að hætta sé á að atvinnuleysi leiði til neikvæðs 

viðhorfs og jafnvel fordóma heimamanna til erlendra ríkisborgara (Pecoraro og Ruedin, 

2013). Þótt að neikvætt viðhorf til erlends starfsfólks sé oft knúið áfram af gildum og 

skoðunum leiðir atvinnuleysi af sér hugsunina að erlenda starfsfólkið sé að taka vinnu frá 

innlendum ríkisborgurum (Samtök atvinnulífsins, e.d.).  

Áður en kreppan skall á, árið 2008 var gerð könnun á vegum Alþýðusambands 

Íslands meðal ungs fólks á Íslandi þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu eðlilegt 

eða óeðlilegt að Íslendingar njóti betri kjara og réttinda en útlendingar sem koma til Íslands. 

Niðurstöðurnar sýndu að 15% töldu það mjög eðlilegt, 19% frekar eðlilegt og 6% hvorki 

eðlilegt né óeðlilegt (Guðlaug J. Sturludóttir, Ívar Snorrason, Marfrét Guðmundsdóttir og 

Friðrik H. Jónsson, 2008). Þessi könnun bendir á að hluti ungs fólks styðji ekki jafnrétti milli 

Íslendinga og útlendinga. Áhugavert væri að spyrja þennan hóp fólks um ástæðu þess hvers 

vegna Íslendingar ættu að hafa betri kjör en erlent fólk.  

 

4. Menningarvíddir Hofstede 
 

Lengi hafa menn reynt að leggja mat á menningu með fræðilegum hætti. Ein af frægustu 

mælingum menningar eru rannsóknir Hofstede. Hofstede skilgreinir menningu eftir fimm 

víddum, valdafjarlægð (power distance), einstaklingshyggju (individualism), karllægni 

(masculinity), óvissu (uncertainty) og langtímahyggju (long-term orientation). Hér verður 

fjallað í stuttum köflum um víddirnar en aðallega um valdafjarlægð í menningu Íslands. 

Einnig verður fjallað um áhrif einstaklings í atvinnulífinu sem kemur úr menningu með 

annarri valdafjarlægð. 

4.1 Valdafjarlægð 
Valdafjarlægð vísar til þess hvort valdi innan samfélagsins eða stofnanna sé dreift á marga 

aðila eða hvort valdhafar séu fáir og einungis einn yfirmaður sem ræður öllu. Þegar fjallað er 

um veika valdafjarlægð er átt við að valdi sé mikið dreift og þar eigi allir jafnan rétt. Í því 

tilfelli eru fylgjendur mun líklegri til að neita skipunum og ekki er mikill sjáanlegur munur á 

stöðu manna innan stofnunarinnar. Meiri ábyrgð er sett á einstaklinga og í mörgum tilfellum 

er lítil virðing fyrir valdi. Þegar aftur á móti fjallað er um að valdafjarlægðin sé mikil er stór 
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munur á stöðu manna, yfirmenn hafa forréttindi til valda og undirmönnum ber að fylgja því. 

Valdinu er oftast dreift á fáa aðila og valdhöfum er sýnd virðing (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011;“Hofstede’s 

Cultural Dimensions”, e.d.). Yfirmenn eða valdhafar í þjóðfélagi með mikla valdafjarlægð, 

bregðast við aðstæðum á vinnustað uppá eigin spýtur en ekki með samráð undirmanna eða 

fylgjenda (Vitell, Nwachukwu og Barnes, 1993). 

4.2 Einstaklingshyggja    
Einstaklingshyggja segir til um hvort áhersla sé lögð á einstaklingin eða á heildina. Þjóðfélög 

með veika einstaklingshyggju hafa sterka samheldni og bera einstaklingar innan hópsins 

ábyrgð á hver öðrum. Sterk einstaklingshyggja vísar til þess að einstaklingarnir eru mjög 

sjálfstæðir og bera einungis ábyrgð á sjálfum sér og fjölskyldu sinni (Taras og Kirkman, 

2006). Ágætlega lýsandi dæmi um hegðun fólks í landi þar sem lítil einstaklingshyggja er, 

væri t.d. að þegar velja ætti gjöf handa mögulegum viðskiptavini þá væri hugsað út í að 

gjöfin nýtist fleirum en honum einum. En ef búið er í landi með háa einstaklingshyggju væri 

ráðlagt að gefa viðkomandi gjöf sem sneri einungis að einstaklingum sjálfum, sem ekki er 

endilega hægt að deila með öðrum. 

4.3 Karllægni og kvenlægni 
Karllægni sýnir að hversu miklu leyti gildin í samfélaginu eru “karlmannleg”. Nafnið kemur 

að muninum milli karls og konu. Þegar land er með ríkjandi karllægni er átt við að 

leiðtogarnir til dæmis séu fremur kappsamir og ætla sér að ná markmiði. Þegar þjóðfélag er 

með ríkjandi kvenlægni eru leiðtogar í því landi að leggja áherslu á persónuleg samskipti, 

félagslíf og umhverfismál (Hofstede og Minkov, 1991; Taras og Kirkman, 2006). 

 

4.4 Óvissa 
Samfélög með háa óvissu reyna að forðast aðstæður sem koma á óvart, eru óþekktar eða 

öðruvísi. Þau gera það með að beita reglum, lögum og öryggisráðstöfunum. Að vera með lága 

óvissu þýðir að oft er notast við fáar eða sveigjanlegar reglur í samfélaginu. Þar er fólk einnig 

hvatt til að sýna tilfinningar sínar, stuðla að breytingum og uppgötva sinn eigin sannleika 

(Hofstede o.fl., 1991; “Hofstede’s Research on Cross-Cultural Work-Related Values”, e.d.) 
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4.5 Langtímahyggja 
Langtímahyggja varð ekki ein af fimm víddunum fyrr en árið 1991 eftir að fundin voru sterk 

tengsl milli heimspeki Konfúsíusar í Asíulöndum sem var ólík vestrænni menningu. Lönd 

með háa langtímahyggju líta til langs tíma, eins og nafnið ber til kynna og reyna þar með að 

forðast tap. Þar er einnig lögð áhersla á þrautseigju. Lág langtímahyggja horfir á nútíð og 

framtíð í miklu meira mæli. Hefðir og reglur eru ríkjandi. Fimmta víddin hefur þó verið 

gagnrýnd af fræðimönnum vegna þess að túlkun á skammtímahyggju halli frekar til 

neikvæðrar sýnar frekar en langtímahyggjan (Fang, 2003).  

4.6 Víddirnar    
Víddir Hofstede hafa oft verið notaðar í að skilgreina menningarmun, eins og að skilgreina 

tengsl á milli efnahagslegrar og pólitískrar hliðar í samfélögum. Einnig milli hegðunar 

einstaklinga í þjóðfélögum (Boonghee Yoo, Donthu og Lenartowicz, 2011). Þegar 

einstaklingur fæðist inn í samfélag aðlagast hann að þessum fimm víddum sem eru ríkjandi í 

þjóðfélaginu. Þótt menning hafi verið skilgreind á óteljandi vegu eru vísindamenn sammála 

að menning hafi áhrif á viðhorf, viðmið, hefðir og gildi einstaklinga í samfélaginu þar á 

meðal í tengslum við atvinnulíf (Manrai og Manrai, 2011).  

Menning getur haft mikil áhrif á hegðun og ákvarðanatöku fólks (Vitell o.fl., 1993). 

Allar menningarvíddir Hofstede tengjast skynjun einstaklings á siðferðislegum aðstæðum 

meðal annars hegðunar og skoðanna. Í þjóðfélögum með mikla valdafjarlægð er þessi 

fjarlægð milli valdhafans og fylgjandans samþykkt og er líklegt að fylgjendur veiti valdhafa 

óþarfa eða yfirþyrmandi lotningu (Vitell o.fl., 1993). Þar sem mikil fjarlægð er á milli 

valdhafa og fylgjenda og valdhafar njóta virðingar fygljenda eru minni líkur á því að 

fylgjendur leiti réttar síns sé brotið á þeim. 

Lönd með hvað mestu valdafjarlægð eru Malasía, Mexíkó og Kína sem mælast með 

80 til 104 stig en lönd eins og Austurríki, Danmörk og Þýskaland eru með einungis 11 til 35 

stig í valdafjarlægð (“Power Distance Index | Clearly Cultural”, e.d.). Samkvæmt Hofstede er 

valdafjarlægð Íslands með einungis 30 stig og telst þess vegna vera með lága valdafjarlægð 

(“The Hofstede Centre - What is Iceland”, e.d.). Það þýðir að ekki sést mikill munur á 

valdamiklum einstaklingum og fylgjendum á Íslandi. Valdi er frekar dreift og eru fylgjendur 

líklegir til að neita skipun séu þeir ósammála. Þessi valdafjarlægð gæti skarast á siðum og 

menningu erlendra starfskrafta. Erlent starfsfólk sem kemur til Íslands til að vinna getur verið 

frá löndum með mikla valdafjarlægð og getur þess vegna verið munur á þjóðum hvernig 

brugðist sé við misbeitingu valds á vinnustöðum. Ekki má þó gleyma að engin aðferð til 
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stjórnunar á skipulagsheild eða samfélagi er fremri annarri þar sem menning samfélaga er svo 

ólík hvor annarri.  

5. Erlent starfsfólk á Íslandi 
Eftir lok síðari heimsstyrjaldar fór innflytjendum að fjölga víða í Evrópu.  

Alþjóðavæðing heims, þróun samskiptakerfa, stækkandi bil milli ríkra og fátækra er ein af 

mörgum þáttum sem valda fjölgun innflytjenda. Innflytjendur eru yfirleitt að leita eftir 

öruggari stað til að lifa á og sækjast eftir fleiri tækifærum í atvinnu og skóla (Beijl, 2000). 

Þegar einstaklingur og foreldrar hans eru fæddir erlendis er talað um innflytjendur. Sama 

gildir um einstaklinga sem fæddir eru hérlendis en eiga foreldra sem eru innflytjendur, þó er 

oft talað um þá sem aðra kynslóð innflytjenda til aðgreiningar um að þeir séu fæddir 

hérlendis. Þegar einstaklingur á eitt foreldri sem erlent er, er talað um að viðkomandi hafi 

erlendan bakgrunn (Hagstofa Íslands, 2014). 

Samkvæmt hagstofu Íslands voru 27.447 innflytjendur á Íslandi árið 2014, sem 

jafngildir 8,4% mannfjöldans í landinu. Samanborið við árið á undan var þetta aukning um 

0,3 prósentustig. Innflytjendur frá Póllandi voru fjölmennastir innflytjenda eða 36,9% allra 

innflytjenda á Íslandi. Á eftir Pólverjum eru það innflytjendur frá Filippseyjum og Litháen. 

Þeir eru í báðum tilvikum 5,2% af innflytjendum Íslands (Hagstofa Íslands, 2014). 

Innflytjendur Íslands eru ekki einungis á höfuðborgarsvæðinu heldur líka að stórum hluta á 

Vestfjörðum og Suðurnesjum, en þar má finna innflytjendur af fyrstu og annarri kynslóð. Á 

höfuðborgarsvæðinu eru 66,8%, á Vestfjörðum 13,2%, á Suðurnesjum 13,1% en aðeins 4,5% 

á Norðurlandi vestra en þetta mældist fyrir árið 2014 (Hagstofa Ísland, 2014). Á 

neðangreindri töflu má sjá mannfjölda á Íslandi, með erlendan bakgrunn og innflytjenda af 

annarri kynslóð frá 1996 til ársins 2014. 
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(Hagstofa Íslands, 2014, mynd 1) 

5.1 Réttindi útlendinga 
Réttindi íslensks starfsfólks gilda einnig um erlent starfsfólk. Lög um kjarasamninga gildir 

fyrir bæði innlent og erlent starfsfólk og er það verkalýðshreyfingin sem hefur lagt áherslu á 

það. Atvinnurekandi ber ábyrgð starfsfólks síns um vinnutíma og vinnuhvíld. Í upplýsingariti 

frá Alþýðusambandi Íslands um starfskjör erlends launafólks og atvinnurétt þeirra kemur 

meðal annars fram, að álitamálum varðandi erlent starfsfólk, sé skipt í fjóra málaflokka: 

Atvinnuréttindi, dvalarréttindi, laun og önnur starfskjör og skyldur fyrirtækja gagnvart 

stjórnvöldum (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Erlent og innlent starfsfólk hefur möguleika á 

að leita réttar síns til kærunefndar jafnréttismála á Íslandi. Kærunefndin fer yfir málin og 

úrskurðar um það hvort ákvæði um jafnréttislög hafa verið brotin (Mannréttindastofa Íslands, 

2014). 

5.1.1 Atvinnuréttur og dvalarréttindi 
Atvinnuréttur, einnig kallað atvinnuleyfi er réttur starfsmannsins til starfa á Íslandi eftir 

reglum og lögum sem gilda á íslenskum vinnumarkaði. Ekki er heimilt samkvæmt íslenskum 

lögum að veita erlendum ríkisborgara atvinnuleyfi sem ekki er með dvalarleyfi, þó má veita 

honum tímabundið atvinnuleyfi sé hann með bráðabirgðadvalarleyfi (Lög um atvinnuréttindi 

útlendinga nr.97/2002). 

Dvalarréttindi snúa að leyfi erlendra ríkisborgara til dvalar á Íslandi. Sækja þarf um 

slíkt leyfi hafi viðkomandi í hyggju að dvelja hér lengur en í þrjá mánuði. Erlendir 
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ríkisborgarar þurfa atvinnuleyfi til að vinna á Íslandi en þeir sem eru undanskyldir því eru 

íbúar landa sem eru innan Evrópska efnahagssvæðisins. EES- ríki standa fyrir evrópska 

efnahagssvæðið og eru þau innan Evrópusambandsins og ríkja EFTA, að undanskildu Sviss. 

Innflytjendur utan Evrópusambandsins og ríkja EFTA eru kallaðir íbúar þriðju ríkja 

(Alþýðusamband Íslands, e.d) . 

5.1.2 Laun, starfskjör, menntun og skyldur skipulagsheilda  
Málaflokkurinn um laun og önnur starfskjör fjallar um að miða eigi við lágmarkskjör erlends 

starfsfólks. Þau skulu vera þau sömu og hjá innlendu starfsfólki, enda gilda sömu 

kjarasamningar hjá öllu starfsfólki í sömu starfsgrein. Síðasti málaflokkurinn snýr að því að 

fyrirtækjum eða atvinnurekendum ber skylda til þess að senda upplýsingar er varða erlenda 

starfskrafta sína til hins opinbera, líkt og þeir gera með innlenda starfsmenn, svo hægt sé að 

innheimta opinber gjöld. Þessi opinberu gjöld tryggja erlendu vinnuafli sama samfélagslega 

rétt og innlendum aðilum (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands hafa komist að formlegu 

samkomulagi er varðar ágreiningsmál erlends starfsfólks. Sameiginlegt viðfangsefni þeirra er 

að stuðla að því að atvinnurekendur með erlent vinnuafl starfi í samræmi við kjarasamninga. 

Einnig að þeir fylgi þeim lögum sem eru í gildi á Íslandi. Sé ekki farið eftir kjarasamningum 

eru líkur á því að spilling eigi sér stað sem hefur áhrif á eðlilega samkeppni milli fyrirtækja. 

Það getur komið illa fyrir íslenskt samfélag. Einnig mun það hafa áhrif á traust og heilbrigði í 

atvinnulífinu (Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, 2007).  

Samkomulagið byggist á reglum um starfskjör erlends starfsfólks. Í þeim starfskjörum 

er meðal annars fjallað um laun erlends starfsfólk, óháð þjóðerni, sem skulu miðast við 

lágmarkskjör. Einnig um að „ ...starfsmenn skuli, meðan þeir starfa hér, njóta 

kjarasamningsbundinna launa, orfofsréttinda og reglna á sviði aðbúnaðar, hollustuhátta og 

öryggis á vinnustöðum.” ( Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, 2007, bls. 134). 

Erlent starfsfólk sem kemur frá ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins hefur rétt til þess 

að fá starfsréttindi, starfsreynslu og menntun sína viðurkennda á Íslandi. Samningur 

Evrópuráðs og Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna gekk út á viðurkenningu til 

háskólamenntunar í Evrópu. Það þýðir að erlent starfsfólk innan Evrópu eiga að fá nám sitt, 

prófskírteini og prófgráður metnar svo lengi sem réttindin eru fengin innan viðurkenndra 

landa Evrópuríkja sem liggja við Miðjarðarhafið og í Arabaríkjum. Fyrir mat á menntun 

erlendu þriðju ríkja er nauðsynlegt að upplýsingaskipti eigi sér stað milli svæðanna 

(Utanríkisráðuneytið, 1997). 
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Erlendir ríkisborgarar sem koma frá öðrum löndum en þeim sem eru innan EES fá 

einnig sömu réttindi og aðrir á íslenskum vinnumarkaði sé þeim veitt dvalarleyfi, atvinnuleyfi 

og ráðningarsamningur liggi fyrir sem tryggir þeim laun og önnur starfskjör. Hlutverk þeirra 

sem gæta þess að kjarasamningur gildi gagnvart starfsmönnum eru trúnaðarmenn eða fulltrúi 

stéttarfélags viðkomandi vinnustaðar. Samkomulagið greinir einnig frá því að mál sem til 

samráðsnefndar Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins berast, skuli taka til 

umfjöllunar innan tveggja vikna nema óvenjulegar aðstæður komi í veg fyrir það 

(Alþýðusamband Íslands og Samtöl atvinnulífsins, 2007). Komi það upp að það sé brotið á 

erlendum starfsmanni eða hann geti ekki unnið á sama stað vegna gildrar ástæðu, þannig að 

hann missi atvinnuleyfið, hjálpar stéttarfélagið honum með því að láta vinnumálastofnun vita. 

Vinnumálastofnunin hjálpar síðan viðkomanda að fá vinnu á nýjum stað (Fræðslustjóri og 

Þjónustufulltrúi Stéttarfélags í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 25. Mars 2015). 

5.1.3 Starfsmenn þriðju ríkja  
Atvinnuleyfi fólks frá þriðju ríkjum eru sótt af atvinnurekendum en ekki af starfsmanninum 

sjálfum en báðir aðilar þurfa að undirrita samninginn og þarf vinnumálastofnun að vera búin 

að gefa út leyfið áður en starfsmaður kemur til landsins til að hefja störf. Einnig þarf 

útlendingastofnun að vera búin að veita viðkomandi dvalarleyfi (Alþýðusamband Íslands, 

e.d.). Ríkisborgarar þriðju ríkja njóta sömu launa og starfskjara samkvæmt kjarasamningi 

eins og erlent starfsfólk innan evrópskra efnahagsríkja (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Vinnumálastofnun í samvinnu við útlendingastofnun hefur einnig eftirlit með erlendu 

starfsfólki og samskiptum þeirra við skipulagsheildir samfélagsins. Þeir annast einnig útgáfu 

atvinnuleyfa og skráningu útlendinga. Eftirlit þeirra byggir á lögum um atvinnurétt 

útlendinga, sem gilda um ríkisborgara þriðju ríkja, og einnig um skyldur og réttindi 

skipulagsheilda sem veita starfsmönnum sínum tímabundna vinnu á Íslandi (Alþýðusamband 

Íslands e.d.; Vinnumálastofnun, e.d.). 

6. Rannsóknarspurning og markmið rannsóknar 
Miðað við tölur sem sýndu að erlent vinnuafl sé minni hluti hóps fólks á Íslandi og 

rannsóknir sýndu að menn mynda sér staðalímyndir út frá vissum hópum fólks, vaknar sú 

spurning hvort að fordómar gætu átt sér stað á Íslandi gagnvart erlenda hópnum hvort sem 

það sé meðvitað eða ómeðvitað. Einnig var fjallað um í fræðikaflanum að fólk sem er 

öðruvísi, skarar á einhvern hátt fram úr, lítur út eða talar öðruvísi eru líklegri til að verða fyrir 

fordómum sem gefur til kynna að útlendingar á Íslandi séu innan þess áhættuhóps. 
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 Eins og áður var greint frá geta fordómar valdhafa skapað misbeitingu á valdi sínu. Oft er 

sjáanlegt þegar um erlendan starfsmann er að ræða og því vert að rannsaka hvort erlent 

vinnuafl sé fyrir fordómum, mismunun eða einhverskonar misbeitingu valds frá valdhöfum á 

Íslandi. Miðað við menningarmun Hofstede sem fjallar um valdafjarlægð kom í ljós að í 

sumum þjóðum er valdafjarlægðin og virðingin gagnvart valdhöfum það mikil að ólíklegt 

telst að leitað sé til réttar síns, sé brotið á fylgjanda. Þótt að erlent starfsfólk á Íslandi sé að 

mestum hluta til frá Póllandi er hluti einnig frá Kína og Filippseyjum sem eru lönd með mikla 

valdafjarlægð. Það sýnir að möguleiki sé að hluti erlends starfsfólk á Íslandi sé ólíklegt til að 

leita réttar síns, sé brotið á þeim. Atvinnurekendur á vinnustöðum á Íslandi eru valdhafar 

erlends starfsfólks og hefur möguleika á að misbeita valdinu. Sérstaklega þegar 

íslenskukunnátta og vitneskja um réttindi erlends starfsfólks sé ekki til staðar eins og ofar var 

greint frá. Þessar fræðilegu staðreyndir gefa ástæðu til að kanna misbeitingu valds gagnvart 

erlendu starfsfólki á Íslandi. Með nokkrum sérvöldum spurningum í viðtali var reynt að 

komast að niðurstöðu. Markmið rannsóknarinnar var að svara spuringunni : Er misbeiting 

valds gagnvart erlendu starfsfólki á Íslandi?  

Í næsta kafla verður fjallað um val á þátttakendum, mælitæki, úrvinnslu, skráningu gagna og 

hverjar takmarkanir rannsóknarinnar voru. 

6.1 Eigindlegar rannsóknir 
Eigindlegar rannsóknir ganga út á að skilja þátttakendur sína í rannsókninni nánar, oft til að 

skilja flókið, félagslegt samhengi, veruleika eða eðli. Ólíkt megindlegri rannsóknaraðferð 

leggur eigindleg rannsókn ekki áherslu á stóran fjölda þátttakenda í rannsókninni. Í staðinn 

eru færri þátttakendur valdir og upplýsingar frá hverjum og einum eru oft ýtarlegri. Sjaldan 

nota rannsakendur eigindlegra rannsókna, fleiri verkfæri en sinn eigin hug og eftirtekt. 

Félagsfræðingar eins og Jaber Gubrium og James Holstein vildu meina að rannsakendur sem 

notast við eigindlega rannsóknaraðferð séu oft á tíðum að kíkja út fyrir venjulegar, 

hversdagslegar leiðir til að reyna að skilja aðstöðu þátttakenda sinna (Esterberg, 2002). 

Eigindlegar rannsóknir byggja oft á viðtölum, myndbandsupptökum, persónulegum eða 

opinberum skjölum og skýrslum (Margrét L. Guðmundsdóttir, 2014).  

Rannsakendur eigindlegrar aðferðar taka eftir huglægum þáttum í mannlegu eðli eins og 

hegðun þátttakenda og hvernig þeir lýsa aðstæðum. Þar af leiðandi er túlkun rannsakandans 

stór þáttur í niðurstöðu rannsóknar. Einnig sýnir rannsóknin oft fjölbreyttari niðurstöðu og 

getur dregið fram nýja sýn á viðfangsefnið. Niðurstaða gæti þar með orðið allt öðruvísi en 

rannsakandi bjóst við (Padgett, 2009). 
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Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa, eins og aðrar rannsóknaraðferðir, einnig verið 

gagnrýndar. Ein slík gagnrýni er að rannsóknaraðferðin gangi einungis út á túlkun 

rannsakandans og hvernig hann túlkar félagslegan veruleika á sinn hátt (Esterberg, 2002). 

6.2 Rannsóknaraðferð 
Hér verður fjallað nánar um rannsóknaraðferð sem beitt var til að rannsaka misbeitingu valds 

á erlendu starfsfólki á Íslandi. Rannsókn þessi var byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð þar 

sem markmiðið með henni er að fara dýpra í aðstæður, hugsanir og athafnir erlends 

starfsfólks á Íslandi.  

Viðtöl voru tekin við erlent starfsfólk á Íslandi. Beitt var opnum viðtölum, meðal 

annars, til að nálgast sem flestar upplýsingar, sem erfitt var að nálgast með einfaldri 

spurningakönnun. Opin viðtöl eru einnig kölluð hálf-stöðluð einstaklingsviðtöl, en þar fær 

viðmælandinn að nota sín eigin orð til að tjá sig með það að markmiði að öðlast skilning á 

upplifun þátttakenda (Esterberg, 2002; Margrét L. Guðmundsdóttir, 2014). Hálf-stöðluð 

viðtöl hentuðu rannsókninni vel þar sem upplýsingar úr viðtölunum hjálpuðu rannsakanda að 

skilja betur upplifun þátttakenda. Ljóst var að þátttakendur vildu segja frá ýmsum hlutum 

sem fóru út fyrir spurningalista og gáfu rannsakanda þar með fleira umhugsunarefni og 

spurningar. Einnig eru til stöðluð og óstöðluð einstaklingsviðtöl. Stöðluð viðtöl eru formleg 

viðtöl þar sem rannsakandi notar fyrirfram ákveðnar spurningar og krefst svara án þess að 

frávik frá spurningunum eigi sér stað. Óstöðluð viðtöl eru viðtöl án fyrirfram ákveðinna 

spurninga og líkist það eðlilegu samtali frekar en viðtali. Þar ráða aðstæður umræðuefninu 

(Esterberg, 2002). Reynt var að forðast leiðandi spurningar í rannsókninni sem gætu haft 

áhrif á svör þátttakenda. Viðhorf, trú og skoðanir rannsakandans voru lagðar til hliðar á 

meðan á rannsókn og úrvinnslu rannsóknar stóð. 

Viðfangsefnið var nálgað á opinskáan hátt þar sem höfundur reyndi að skilja vel 

upplifun þátttakenda. Önnur ástæða fyrir því að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir er sá 

möguleiki að fleiri upplýsingar komi fram í viðtölunum en rannsakandi hafði reiknað 

fyrirfram með. Með viðtölum eru þátttakendur líklegri til að opna sig og segja frá reynslu 

sinni, sem er fremur mikilvægt í þessu verkefni. Einnig var markmiðið með eigindlegri 

rannsókn að vekja athygli á þessu málefni, stöðu erlends starfsfólks á Íslandi og réttindum 

þeirra. Vonast var eftir því að umræða skapaðist um málefnið innan hóps erlendra á Íslandi. 

Rannsakandi sá fyrir sér að spurningarnar myndu vekja þátttakendur til umhugsunar.  

Eigindlegar rannsóknir eru taldar henta vel slíkum verkefnum þar sem skilningur á aðstæðum 

lífs einstaklinga er mikilvægur. Erlent starfsfólk á Íslandi er fremur áberandi hópur í 
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þjóðfélaginu þar sem stutt var síðan stór hópur fólks kom til landsins árið 2009 (Hagstofa 

Íslands, 2014). Höfundur fann rannsóknir um misbeitingu valds á Íslandi en engar rannsóknir 

um misbeitingu valds sem sneru að erlendu starfsfólki. Einungis fjöldi erlendra rannsókna var 

að finna. Því er ljóst að þörf er fyrir frekari rannsóknum á þessu sviði, einnig um misbeitingu 

valds á starfsfólki á Íslandi í heild, íslenskt sem erlent.   

6.3 Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru sjö einstaklingar sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu. Til 

að ná í þátttakendur var notað snjóboltaúrtak en það er aðferð þar sem rannsakandi velur 

sjálfur þátttakanda sem bendir í kjölfarið á aðra mögulega þátttakendur og koll af kolli 

(Haukur Freyr Gylfason, 2014). Með því að beita slíkri aðferð taldi rannsakandi líklegra að 

ná fleiri viðtölum, þar sem fólk er líklegra til að samþykkja viðtal ef tengdur aðili hefur bent 

rannsakanda á viðkomandi. Málefni getur verið viðkvæmt fyrir suma þátttakendur og gæti 

verið auðveldara að treysta manneskju sem viðkomandi veit að aðrir hafa treyst fyrir 

upplýsingum. Þátttakendurnir voru erlent starfsfólk og virtist samband þeirra 

vera sterkt. Því rúllaði snjóbolltinn léttilega til nýrra þátttakenda. Þátttakendur úrtaks vísuðu 

almennt á vini sem þeir kynntust í gegnum vinnu á Íslandi. Þátttakendur voru á aldursbili frá 

26 til 36 ára. Af þeim níu aðilum sem óskað var eftir viðtali við samþykktu sjö þáttakendur í 

rannsókninni. Lögð var rík áhersla á að rannsóknin væri með öllu órekjanleg og nafnlaus. 

Hvorki kæmi fram í henni nafn viðkomanda eða nöfn þeirra skipulagsheilda sem viðkomandi 

vísaði í. Þar sem viðtalsspurningarnar voru opnar, gátu þátttakendur einnig valið hversu 

ýtarlega þeir greindu frá. Rannsakandi staðfesti að ekki munu koma fram upplýsingar í 

rannsókninni sem gætu gefið einhverjar vísbendingar eða hugmynd, um hvaða einstakling 

væri að ræða. Stærri hluti þátttakenda starfaði í einkageira og sá hluti sem starfar í opinbera 

geiranum höfðu allir starfað að minnsta kosti einu sinni í skipulagsheild innan einkageirans. 

Ekki var sóst eftir einstaklingi frá sérstöku landi og því tilviljun frá hvaða þjóðerni 

þátttakendur voru. Allir þátttakendur voru frá löndum innan EES-svæðisins og virtust hafa 

komið til Íslands af svipuðum ástæðum. Enginn greindi frá því að hafa yfirgefið heimaland 

sitt af neyð, en allir voru komnir til landsins af fúsum og frjálsum vilja. Þátttakendur voru 

búnir að búa á Íslandi mislengi, sá sem hafði búið hér styst hafði dvalið hér í tvö og hálft ár 

en sá sem var búinn að vera lengst í landinu hafði búið í 13 ár. Ekki var tekið tillit til 

kynjahlutfalls þegar þátttakendur voru valdir en var hlutfallið fremur jafnt, þrír karlmenn og 

fjórar konur.  
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Starfsgreinar þátttakenda voru fjölbreyttar. Sumar starfsgreinanna krefjast margra ára 

menntunar í viðkomandi grein. Flestir þátttakendur höfðu hlotið menntun sína í heimalandi, 

þó hafði einn þátttakenda klárað BA gráðu í Háskóla Íslands eftir að hafa flutt til Íslands. 

Höfundur áætlaði að það yrði erfitt að nálgast erlent starfsfólk sem var þó ekki raunin. Eins 

og áður segir voru aðeins þrír sem höfnuðu viðtali, tveir af þeim gáfu ekki upp ástæðu en sá 

þriðji sagðist ekki hafa tíma.  

6.4 Tæki og val spurninga 
Mælitækin í rannsókninni voru blað, blýantur og farsími sem notaður var til að taka viðtölin 

upp. Óskað var eftir leyfi þátttakenda fyrir upptöku viðtalsins og samþykktu allir þátttakendur 

það. Áður en viðtöl voru tekin voru spurningar samdar. Í fyrstu þurfti að huga að því hvað 

rannsakandi vildi fá út úr viðtölunum. Við samningu spurninga var tekið tillit til erlendra 

rannsókna og hvað hefur verið rannsakað áður. Í fyrstu var hugað að nokkrum 

bakgrunnsspurningum eins og varðandi þjóðerni sem var til að tryggja að rannsakandi tæki 

ekki aðeins viðtöl við erlenda starfsmenn frá sömu þjóð og einnig til að fá það fram hvort um 

ríkisborgara innan EES svæðisins eða þriðja ríkís væri að ræða. Því næst var spurt um aldur 

til að sjá aldursdreifingu þátttakenda. 

Á meðan á viðtalinu stóð skráði rannsakandi niður áhugaverða punkta, líkamstjáningu og 

hvernig þátttakandi sagði frá. Spurningar viðtalsins voru aðalmælitækið og þurfti að huga að 

því, hvaða spurningar þyrfti að spyrja, sem gætu svarað rannsóknarspurningu. 

Menntun þátttakenda var athugað með því hugarfari að athuga hvort starf þeirra væri í 

samræmi við menntun einstaklings. Rannsóknir í öðrum þjóðfélögum hafa sýnt að vel 

menntað fólk eins og til dæmis læknir sé í verkamannavinnu eða keyri leigubíl. Nám þeirra 

var ekki metið í viðkomandi landi sem þau fluttu til eða löng bið var þangað til að það yrði 

metið hefur oft á tíðum verið ástæðan.  

Einnig getur verið erfitt fyrir innflytjendur að finna starf sem hentar sviði 

sérfræðiþekkingar sinnar, oftast vegna tungumálsins (Finlayson, 2014). Spurt var einnig 

hvernig þátttakandinn nálgaðist starfið. Sú spurning á að tengjast ástæðunni fyrir því að koma 

til Íslands.  

Næsta spurning sneri að starfslýsingu. Þátttakandi var spurður að því hvort vinnan 

væri í samræmi við starfslýsingu. Ef viðkomandi er beðinn um að gera meira, eða allt önnur 

verk en standa í starfslýsingu, er möguleiki á að misbeiting valds eigi sér stað þar sem 

starfsmaður er beðinn um að gera meira en áætlað var, sem gæti valdið álagi. Eins og áður 



	  
	  

25	  

var fjallað um, kom fram í fyrri rannsókn í Bandaríkjunum að starfsmenn gerðu ekki mikið í 

því að tjá sig vegna hræðslu við uppsögn eða annarsskonar refsingu (Chua o.fl., 2011). 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir væru beðnir að gera hluti sem ekki höfðu verið í 

starfslýsingunni og væru að valda starfsmanninum óþægindum eða ósætti.  

 Lögfræðingur hjá ASÍ tilkynnti í gegnum fréttamiðil að atvinnurekendur væru að 

ræna launum allt að 15% frá vissum hópum eins og ungmennum og erlendu starfsfólki sem 

getur numið tugum þúsundum af launum á mánuði hjá einstaklingi. Einnig er talað um að 

laun séu undir kjarasamningum og jafnvel engar aukagreiðslur fyrir álags og yfirvinnu 

(Þorsteinn Ásgrímsson, 2015). Sá sem hefur vald yfir launum starfsfólks, er að misbeita valdi 

sínu með því að borga ekki laun í samræmi við kjarasamning. Til að rannsaka það nánar var 

spurt hvort laun þátttakandans séu í samræmi við kjarasamning? Markmiðið með þessari 

spurningu var ekki einungis að komast að því hvort launin séu í samræmi við kjarasamning, 

heldur einnig hvort viðkomandi viti hvað kjarasamningur segir um lágmarkslaun. 

Rannsakandinn gat komist að því hvort þátttakandinn þekkti réttindi sín og hvort svindlað sé 

á honum með laun. Einnig var spurt um vinnutíma og hvíldartíma. Spurt var að því hvernig 

laun þeirra séu greidd. Markmiðið með þeirri spurningu var að komast að því hvort 

starfsmaðurinn skoði og skilji launaseðla sína. Því næst var spurt hvort atvinnurekandinn 

borgi í lífeyrissjóð viðkomanda. Atvinnurekanda ber að skila inn greiðslum í lífeyrissjóð 

hvort sem um er að ræða innlenda eða erlenda starfsmenn. Brot á þessu varðar við 

eignaréttarákvæði í lögum og er einnig hluti af misbeitingu valds. Þetta gildir hvort sem er 

um hlutastarf eða fullt starf að ræða.  Launagreiðandi borgar 8% og starfsmaður 4% í 

lífeyrissjóð (Fjármálaráðuneytið, 1999).   

Því næst er spurt hvort viðkomandi vinni með Íslendingum og hvort það sé komið 

eins fram við erlenda og íslenska starfsfólkið. Markmiðið með þessari spurningu er að 

komast að því hvort þátttakandi finni fyrir mismun af hálfu atvinnurekanda eða valdhafa. 

Athugað var næst hvort skipulagsheildin sem starfsmaðurinn vinnur hjá, krefst eða 

býður uppá þátttöku á íslensku námskeið. Vegna þess hve íslenskukunnátta er stór hluti af því 

að skilja menningu Íslands þótti mikilvægt að kanna hvort skipulagsheildin væri að aðstoða 

erlent starfsfólk sitt við að aðlagast íslenskri menningu. Þetta á einnig við þegar um er að 

ræða störf sem ekki krefjast íslenskukunnáttu. Áhugavert væri að sjá hvort tenging sé á milli 

þess að fyrirtæki hjálpi starfsfólki sínu við íslenskunám og þess hvort þau eru sanngjörn við 

starfsfólkið. 

Treystirðu atvinnurekanda þínum? Sé svar viðkomanda nei er oft ástæða fyrir því 

afhverju einstaklingar treysta ekki atvinnurekanda sínum. Annaðhvort að eitthvað málefni 
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hafi komið uppá eða einhvers konar hegðun gefi til kynna að viðkomanda sé ekki treystandi. 

Rannsóknir hafa sýnt að traust hefur jákvæð áhrif á starfsmann og á að vekja starfsánægju, 

bæta samstarf og einfalda lausn vandamála. Til að öðlast traust til starfsmanna er oft best að 

koma þeim í samræður, veita þeim fleiri upplýsingar og gefa þeim tækifæri á að koma sínum 

skoðunum á framfæri (Thomas, Zolin og Hartman, 2009). Traust getur aftur á móti leitt til 

misbeitingu valds þar sem fylgjandi fylgir skipunum í blindni útaf því að hann treystir 

valdhafanum (Hermans, 2003). Segi þátttakandi já við spurningunni hvort hann treysti 

atvinnurekandanum, var spurt hvort þau myndu fara með vandamál sín til atvinnurekandans. 

Möguleiki væri á því að þátttakendur treystu atvinnurekandanum sínum en myndi samt sem 

áður ekki treysta honum fyrir að leysa vinnutengd vandamál. Þar af leiðandi var spurt að því 

hvort starfsmaðurinn vissi hvert hann gæti leitað með mál sín ef eitthvað kæmi upp á.  

Að lokum var borin upp mjög opin spurning. Hefur starfsmaður lent í eða verið 

viðstaddur einhversskonar misbeitingu valds eða verið í aðstöðu þar sem honum þótti, eða 

aðrir vera beittir óréttlæti á vinnustaðnum. Túlkun svara þessarar spurningar skipti gríðarlegu 

máli varðandi niðurstöðu rannsóknarinnar og var rannsakandi tilbúinn að beita virkri hlustun. 

Því næst var farið að afla sér gagna og síðan vinna úr þeim sem næsti kafli fjallar um. 

6.5 Gagnöflun og úrvinnsla 
 
Öflun gagna stóð frá lok mars og um það vil í þrjár vikur. Rannsakandi fékk gegnum 

snjóboltaúrtak, netfang og símanúmer til að nálgast næsta þátttakenda. Þýða þurfti allar 

spurningar yfir á ensku og einn spurningalista að hluta til á þýsku til að bæta skilning 

þátttakanda. 

Hver þátttakandi mátti velja hvar viðtalið fór fram og valdi meirihlutinn að taka 

viðtalið heima hjá sér. Viðtölin í heimahúsum voru þægilegust þar sem enginn 

utanaðkomandi truflun átti sér stað. Fyrsta viðtalið var þó tekið á kaffihúsi í miðbæ 

Reykjavíkur að ósk þátttakanda og annað viðtal haldið á skrifstofu viðkomanda sem ekki var 

í lokuðu rými. Rannsakandi fann mun á ótrufluðum viðtölum í heimahúsum og viðtölum á 

opinberum stöðum.  

Rannsakandi hafði samtal við tvö stéttarfélög á Íslandi, eitt í Reykjavík og annað úti á  

landi. Markmiðið var að fá upplýsingar um hvað sé gert fyrir erlent starfsfólk og hvort 

stéttarfélögin séu að fá mörg mál varðandi útlendinga þar sem brotið er á rétti þeirra. 

Með hverju viðtali komu upp nýjar hugmyndir og siðfræðileg álitaefni sem rannsakandi 

skoðaði nánar til að athuga hvort um misbeitingu valds var að ræða eður ei.  
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Rannsakandi lagði áherslu á að skrá niður viðtölin með hjálp hljóðupptökunnar sama 

dags og viðtalið fór fram til að hafa ferskt í minni hvað fram fór. Þetta var gert til að draga úr 

hættunni á því að gleyma smáatriðum, eins og hik þátttakenda við spurningu eða sérstakri 

líkamstjáningu þegar sagt var frá atviki. Við skráningu viðtala skráði rannsakandi ávallt hjá 

sér hugsanir og ályktanir þegar við átti. Svörin voru fjölbreyttari en rannsakandi átti von á og 

var ávallt skráð niður þegar þátttakandi hugsaði sig lengi um eða hikaði við ákveðnar 

spurningar. 

6.6 Takmarkanir 
Eins og með hverja rannsóknaraðferð hafa eigindlegar rannsóknir einnig takmarkanir. Ein 

þeirra er sú að hætta sé á að þátttakendur túlki og útskýri öðruvísi en í raun hefur farið fram. 

Þar af leiðandi gæti rannsakandinn mistúlkað ákveðnar niðurstöður og gæti rannsóknin þar 

með verið með villandi niðurstöðu. Í ýmsum frásögnum eiga fleiri aðilar hlut að málefnum og 

fær rannsakandi einungis frásögn af einu sjónarhorni sem er sýn erlendra starfsmanna og er 

hún því byggð á sjónarhorni einnar manneskju. Það getur gefið ranga sýn á málefnum þar 

sem möguleiki væri að ýmiss konar útskýringar og sjónarhorn séu til staðar sem höfundur 

áttar sig ekki á. Oft eru reglur sem starfsfólk hefur ekki kynnt sér nægilega vel og túlkar þar 

af leiðandi suma atburði sem ósanngjarnan mismun.Einnig fegra manneskjur sjálfa sig eða 

ýkja ýmsa hluti til að líta betur út fyrir höfund viðtalsins eða vegna annarra ástæðna 

(Esterberg, 2002). 

 Verkefnið var kynnt í byrjun viðtala og meðal annars sagt frá því að verkefnið snerist 

um misbeitingu valds á erlendu starfsfólki. Vegna þess að þátttakendur vissu fyrir fram út á 

hvað spurningar viðtalsins gengu, gætu svörin hafa verið öðruvísi en ef þau hefðu ekki vitað 

um hvað spurningarnar væru. Þau höfðu tíma til að hugsa um málefnið áður en viðtöl áttu sér 

stað og þar með rifja upp hluti sem þeim fannst eiga við í viðtalinu. 

Þar sem viðtölin fóru fram á tveimur tungumálum, íslensku og ensku og að hluta til 

með slettum úr þriðja tungumáli, þýsku, er möguleiki á að misskilningur á túlkun sumra orða 

gæti hafa átt sér stað þar sem tungumálin voru ekki móðurmál þátttakandans, né 

rannsakandans. Þar af leiðandi getur skilgreiningin á sumum orðum verið mismunandi í 

viðtalinu og niðurstaðan því röng. Viðtalið og tjáning þátttakenda hefði mögulega orðið 

frjálsari, hefði verið talað á móðurmáli. 

Tvenn hjón voru innan fjölda þátttakenda og var tekið tillit til þess að þau höfðu ekki 

áhrif á svörin, frásagnir og skoðanir hvort annars í viðtalinu. Því tók rannsakandi ákvörðun í 

byrjun að viðtalið færi fram í sitthvoru lagi ef um hjón eða fjölskyldumeðlimi væri að ræða. 
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Samt sem áður geta skoðanir hjóna oft á tíðum verið þau sömu þar sem málefni rannsóknar 

gæti hafa verið rædd þeirra á milli og þau komist að svipaðri niðurstöðu. 

Flest viðtöl voru haldin heima hjá þátttakendum. Fyrsta viðtalið fór fram á kaffihúsi. 

Þar sem fleira fólk var á kaffihúsinu eru líkur á því að viðkomandi hafi ekki sagt frá öllu sem 

segja þurfti vegna möguleika á að aðrir heyrðu til. Þetta gæti haft áhrif á að sumar 

upplýsingar komust ekki til skila sem hefðu verið nytsamlegar fyrir rannsóknina. Einnig valdi 

einn þátttakandi að rannsakandinn kæmi á skrifstofu viðkomanda. Þar sem fleira starfsfólk 

var á staðnum og spurningar viðkomu vinnustaðnum eru möguleikar á því að ekki var 

opinskátt sagt frá öllu. 

7. Niðurstaða 
Niðurstöðukaflinn skiptist í nokkur þemu þar sem viðtalsspurningar og svör voru fremur 

fjölbreyttar. Mismunandi málefni eru í niðurstöðum vegna þess að misbeiting valds getur 

finnst í mismunandi aðstæðum hverju sinni. Áður var fjallað um að misbeiting valds sé breytt 

hugtak og því var þörf fyrir að spyrja fjölbreyttar spurningar til að komast að því hvar 

misbeiting valds gæti komið fram á vinnustað þátttakenda. 

Þær skiptast niður í menntun erlends starfsfólks, kjarasamning, mismun, leit til réttar 

síns, traust atvinnurekanda, upplifun starfsfólks á misbeitingu valds á vinnustað og síðast er 

fjallað um aðrar niðurstöður sem í ljós komu.  

  7.1 Menntun í samræmi við starf 
Fimm af sjö þátttakendum voru með háskólamenntun frá heimalandi sínu, þrátt fyrir það var 

einungis einn með vinnu sem samræmdist menntun sinni. Hann var auk þess sá eini sem var í 

starfi sem krafðist einhverrar menntunar. Einn þátttakenda var að bíða eftir að fá 

háskólamenntun sína metna á Íslandi en sagði það vera mjög erfitt, erfiðaðar en annarsstaðar 

og að hann fái engin svör um gang mála. Þessir þátttakendur töldu allir eðlilegt að starf þeirra 

samræmdist ekki menntun þeirra, enda voru þrír af þessum fimm ekki að sækjast eftir því að 

fá menntun sína metna. Þeim þótti óraunhæft að fá starf í samræmi við menntun sína.  

„Það þýðir ekkert að fá námið metið á meðan ég er ekki kominn með íslenskuna 100%”  

(erlendur starfsmaður frá Evrópu, munnleg heimild, viðtal, 26. Mars 2015), voru ummæli 

eins þátttakenda. 

Oftar en ekki var íslenskan nefnd sem hindrun til frekari menntunar og mat menntunar 

á Íslandi. Útfrá meirihluta þátttakenda er hægt að túlka að menntun útlendinga nýtist ekki á 

Íslandi og að helsta ástæða þess sé hve erfiðlega gangi að tileinka sér íslenska tungu. 
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7.2 Launakjör og fleira í samræmi við kjarasamning 
Þrjár spurningar tengdust kjarasamningum og launum, vinnutíma og hvíldartíma. Allir nema 

einn þátttakandi sögðust vera mjög vissir um að allt væri samkvæmt kjarasamningi. Fimm 

manns sögðust skoða launaseðlana í heimabanka mjög vel, einn treystir fullkomlega á 

fyrirtækið um að borga rétt og einn þátttakanda var ekki viss um hvað kjarasamningur gengi 

út á. Sá þátttakandi greindi rannsakanda frá launum, vinnutíma og hvíldartíma og komst 

rannsakandi að því að allt var í samræmi við kjarasamning hjá viðkomandi. 

Fimm þátttakendur sem störfuðu í einkageirunum, sögðust vera sáttir við launin sín. 

Einn sagðist ávallt þurfa að athuga launaseðilinn sinn vel því að hann hafi ítrekað lent í því að 

rangur tímafjöldi væri skráður. Einnig var einn þátttakandi sem voru greidd laun fyrir neðan 

lágmarkskröfur kjarasamnings, en það var fyrsti vinnustaður viðkomanda á Íslandi. 

Starfsmaðurinn vann dagvinnutímana ásamt yfirvinnu en fékk aldrei rétt laun og sagði upp 

störfum. Stéttarfélagið gat hjálpað viðkomanda við að innheimta hluta launanna. 

Þrír þátttakendur höfðu upplifað að vera með lægri laun fyrir sömu vinnu og aðrir sem 

jafnvel höfðu unnið styttra hjá fyrirtækinu. Þegar rannsakandi innti þá eftir því hvort þeir 

vissu ástæðuna fyrir þessu, voru tveir sammála um að það væri vegna lélegrar 

íslenskukunnáttu, en einn sagðist ekki vita ástæðuna. Engu að síður var um störf að ræða þar 

sem ekki var gerð krafa um íslensku kunnáttu.  

Höfundur spurði hvernig laun væru greidd út til að komast að því hvort að 

útlendingarnir skildu allt sem stæði á launaseðlinum. Allir sögðust fá launin í heimabanka þar 

sem hægt sé að stilla á ensku og pólsku. Því sögðust allir þátttakendur geta skilið launaseðla 

sína. Allir voru með vinnutíma og hvíldartíma í samræmi við kjarasamning. Jafnframt 

greindu flestir frá því að óski þeir eftir meiri vinnu sé það auðsótt. Tveir þátttakendur lentu í 

of miklu álagi í fyrsta starfi sínu á Íslandi. Annar fékk of mikið af verkefnum og hin var látin 

gera hluti sem voru ekki í samræmi við starfslýsingu. Annar leysti málið með hjálp 

mannauðstjóra en hinn sagði upp störfum.  

Rannsakandi spurði þátttakendur hvort þeir væru með starfslýsingu og var meirihlutinn ekki 

með formlega starfslýsingu. Ekki virtist neinn halda því fram að verkefnin væru ekki í 

samræmi við það sem samþykkt var í byrjun þegar samið var um starfið. Einn þátttakandi 

hafði upplifað í fyrra starfi að fá auka verkefni ofan á starfslýsingu sína, án þess að fá 

aukalega greitt fyrir það og því samræmdust verkefnin ekki starfslýsingu. Viðkomandi gerði 

ekkert til að sækja rétt sinn í málinu og sagði hiklaust upp störfum. Rannsakandi bætti við 

spurningu um hvort atvinnurekandi borgi í lífeyrissjóð og efaðist enginn þátttakenda um að 
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hann gerði það með réttmætum hætti. Í heild telur rannsakandi því ljóst að ekki sé brotið á 

þessu erlenda starfsfólki hvað varðar kjarasamning á núverandi vinnustað. 

7.3 Mismunun 
Allir þátttakendur sögðust vinna með Íslendingum. Í flestum skipulagsheildunum voru 

Íslendingar í meirihluta starfsmanna. Einn starfaði á vinnustað þar sem hlutfallið var öfugt, 

þ.e.a.s fleiri útlendingar en Íslendingar. Lítinn sýnilegan mun á hegðun atvinnurekanda, 

gagnvart starfsfólki af erlendum uppruna, var hægt að lesa út úr viðtölunum nema hvað helst 

er varðaði íslenskukunnáttu í starfi. 

 

„Það er ekki komið öðruvísi fram við mig vegna þess að ég skil allt. Ég held að 

tungumálið og menntun fólks skipti mestu máli í þessu samhengi. Flestir á þessum 

vinnustað eru með háskólagráðu og hér er enginn ráðinn nema hann tali íslensku.” 

(Erlendur starfsmaður frá Evrópu, munnleg heimild, viðtal, 20. Apríl 2015). 

 

Starfsmaður sem vinnur hjá opinbera geiranum nefndi að ef íslenska og menntun væri til 

staðar hjá erlendu starfsfólki yrði það síður fyrir mismunun. 

Þátttakendur sögðust ekki finna mun milli Íslendinga og útlendinga en sumir fundu fyrir 

ágreiningi milli þjóða á vinnustað. 

7.4 Að leita réttar síns 
Fjölbreyttari svör en búist var við fékk rannsakandi þegar hann spurði hvert þátttakendur 

myndu leita réttar síns, kæmi eitthvað uppá. Einungis þrír af sjö manns sögðust myndu leita 

til stéttarfélags síns. Tveir af þeim sögðust samt sem áður ekki trúa að stéttarfélagið gæti 

hjálpað nokkuð. Aðrir tveir myndu leita sér ráða á veraldarvefnum og hafa samband við 

menningarsetrið. Hinir myndu nálgast ráða hjá fjölskyldumeðlimum. Áhugavert var að tveir 

höfðu ekki góða reynslu eftir að hafa beðið um hjálp hjá stéttarfélaginu vegna máls. Þeir 

sögðu að stéttarfélögin hefðu ekki getað hjálpað þeim nægilega vel og því efuðust þeir um að 

þau geti hjálpað þeim aftur. 

Miðað við hversu fáir þátttakendur vildu leita til stéttarfélagsins ef eitthvað kæmi 

uppá má álykta að erlent starfsfólk á Íslandi treysti ekki stéttarfélögum sínum til að hjálpa 

sér. Einn þátttakenda líkti stéttarfélagi sínu við mafíu og sagði þar vera mikinn klíkuskap. 

Einnig að honum fyndist stéttarfélögin frekar starfa fyrir fyrirtækin heldur en einstaklingana. 
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Þó var einn af þátttakendum sem sagði stéttarfélagið sitt hafa bjargað henni í mörgum málum 

og hún myndi ávallt leita sér hjálpar þar. Tveir höfðu ekki góða reynslu en myndu samt sem 

áður leita sér hjálpar þar. Stéttarfélög eru mörg í Reykjavíkurborg og er eflaust munur á þeim. 

Áhugavert væri að kanna traust útlendinga og reynslu þeirra af stéttarfélögum. 

 

7.5 Traust atvinnurekandans 
Hver einasti þátttakandi hikaði við að svara spurningunni um hvort þau treysti 

atvinnurekanda sínum. Tveir þátttakenda sögðust hafa sérstakan mannauðsstjóra í 

skipulagsheildinni sem þeir treysta frekar ef eitthvað persónulegt sem við kemur 

vinnustaðnum kæmi upp. Tveir aðilar sögðu að sér fyndist tengsl milli stjórnenda eða 

atvinnurekanda við starfsmenn sína vera fjarræn og köld. Þær myndu þar af leiðandi ekki 

treysta þeim beint vegna þess að þeim fannst þurfa meiri kunningsskap. Tveir sögðust treysta 

atvinnurekandanum og einn vildi meina að það færi eftir því fyrir hverju hann ætti að treysta 

atvinnurekandanum honum fyrir. 

Það má álykta að traust milli atvinnurekanda og launþega sé mjög misjafnt eftir 

störfum og því ekki hægt að dæma beinlínis um það hvort erlent starfsfólk treysti almennt 

atvinnurekanda sínum.   

7.6 Er misbeiting valds gagnvart erlendu starfsfólki á Íslandi? 
Allir þátttakendur þekktu einhvern sem hafði lent í slæmri upplifun á vinnustað, ýmist vegna 

ósiðlegrar hegðunar, mismununar eða svindls. Slík mismunun fyrirfinnst í öðrum 

þjóðfélögum og Ísland er engin undantekning á misbeitingu valds á vinnumarkaði.  

Þrátt fyrir það greindu sumir frá því að hafa lent í því að vera sagt upp störfum af 

sérkennilegum ástæðum sem þó var ekki hægt að tengja við misbeitingu valds. 

Rannsóknin er byggð á ólíkri upplifun og sýn einstaklinga og hefur í sjálfu sér ekkert 

alhæfingargildi. Út frá upplifunum og frásögnum þátttakenda er hægt að segja að misbeiting 

valds á erlendu starfsfólki fyrirfinnst á Íslandi. 

7.7 Aðrar niðurstöður 
Hér verður fjallað um aðrar niðurstöður sem komu út úr rannsókninni. Þær niðurstöður 

tengjast ekki með beinum hætti spurningunum sem spurðar voru í viðtölunum heldur eru 

niðurstöðurnar sem fóru örlítið út fyrir efnið þar sem um opin viðtöl var að ræða. Einnig 

verður lýst þema sem kom fram í gegnum viðtölin. 



	  
	  

32	  

7.7.1 Skilríki og skjöl 
Tveir af sjö þátttakendum höfðu upplifað að vegabréfið hafi verið tekið af þeim og fékk einn 

þeirra það aldrei til baka og annar við starfslok. Báðir atvinnurekendur sögðust þurfa 

vegabréfið til að skrá hjá sér mikilvægar upplýsingar um bakgrunn starfmannanna. 

Rannsakanda þykir einkennilegt að þörf sé á að halda eftir vegabréfunum eftir að allar 

upplýsingar hafi skilað sér. Spurning um að erlent starfsfólk verði einnig að bera ábyrgð á því 

sem þau láta frá sér. Mögulegt er að atvinnurekandinn vilji halda í vegabréf til að tryggja að 

starfsmaðurinn geti ekki látið sig hverfa skyndilega. 

Nokkuð er um að innlendir sem erlendir einstaklingar skrifi undir skjöl og samninga 

án yfirlestrar og átta sig svo eftir á að um ósanngjörn kjör er að ræða. Erfitt er þar af leiðandi 

að krefjast réttinda sinna þegar viðkomandi hefur nú þegar samþykkt skyldur og reglur 

vinnuveitandans. Vekja þarf athygli á að enginn skrifi undir neitt án þess að vita nákvæmlega 

hvað er verið að skrifa undir (Fræðslustjóri og Þjónustufulltrúi Stéttarfélags í Reykjavík, 

munnleg heimild, viðtal, 25. Mars 2015). Hugmynd væri að hafa lítið merki á skjölum sem 

allir skilja sem minnir fólk á að lesa yfir það sem þau skrifa undir.  Einnig um að fá einhvern 

til að þýða skjöl, skilji viðkomandi ekki tungumál samningsins. 

Árið 2009 var hæsta hlutfall innflytjenda hér á landi það hæsta sem hefur orðið en 

þeir voru þá samtals 9,6% af mannfjölda Íslands (Hagstofa Íslands, 2014). Í samtali við 

stéttarfélag á Íslandi kom fram að boðað var til fundar fyrir stóran fjölda starfsmanna með 

túlk og útskýrður var vinnumarkaðurinn á Íslandi auk réttindi þeirra (Fræðslustjóri og 

Þjónustufulltrúi Stéttarfélags í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 25. Mars 2015). 

7.7.2 Tungumálið 
Aðalþemað í viðtölunum snerist að tungumálakunnáttu. Öll viðtölin sýndu skýrt að 

tungumálið virðist vera aðal hindrunin eða orsökin fyrir þvi að fólk upplifi eitthvert óréttlæti. 

Meira segja þátttakendur sem töluðu mjög góða íslensku vildu meina að íslenskan sé aðal 

lausnin á vellíðan í atvinnulífinu og ákveðin verndun við misbeitingu valds frá 

atvinnurekanda. Draga má ályktun út frá svörum þátttakenda að góð Íslenskukunnátta minnki 

líkur á því að erlendur starfsmaður verði fyrir misbeitingu valds á Íslandi. Eins og fyrsti 

þátttakandi sagði: „Íslenskan er ekki bara tól til að tjá sig. Íslenskan er einhverskonar stolt. 

Kjarni menningarinnar sem heldur þjóðinni saman.” (Erlendur starfsmaður frá Evrópu, 

munnleg heimild, viðtal, 29. Mars 2015). Einn starfsmaður hafði lent í því að vera sagt að 

hann fengi ekki launahækkun nema hann talaði betri íslensku. Um rætt starf krafðist engra 

samskipta við viðskiptavini, einungis samskipta milli starfsmanna. Ekki var boðið uppá 
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íslenskunámskeið fyrir erlent starfsfólk, samt sem áður átti starfsmaður ekki að fá 

launahækkun fyrr en hann kynni Íslensku. Þetta fyrirkomulag vakti rannsakanda til 

umhugsunar um það hvort íslenskt starfsfólk fái almennt hærri laun, og hvort erlent starfsfólk 

þurfi að greiða sérstaklega fyrir íslenskunám til að eiga möguleika á launahækkun. Þrjár af 

sjö skipulagsheildum rannsóknarinnar styrkja erlenda starfsfólkið sitt til íslenskunáms, ein 

vann á vinnustað þar sem enginn er ráðinn, tali hann ekki íslensku, enda sé íslenskan 

nauðsynleg í því starfi. Hin þrjú sögðust fá styrk frá stéttarfélagi sínu sem endurgreiðir hluta 

námskostnaðs. Þar sem um einkafyrirtæki var að ræða, hefur fyrirtæki heimild til að veita 

starfsfólki sínu bónusa eða hækkun launa eins og þeim þykir henta, séu launin fyrir ofan 

lágmarkslaun kjarasamnings. Einkafyrirtæki hafa þar með meiri sveigjanleika í starfsemi 

sinni heldur en opinberar stofnanir (Fjármálaráðuneytið, 2007).  

8. Umræða 
Ýmsar umræður og vangaveltur komu fram við túlkun á niðurstöðum. Margt kom fram sem 

var í samræmi við áðurgreindar skilgreiningar og umfjallanir. Til dæmis var samræmi í 

niðurstöðum höfundar og í rannsókn sem sögðu að menntað fólk í öðrum samfélögum væru 

ekki að starfa í samræmi við nám sitt. En þar var fjallað um að löng bið eftir að nám sé metið 

eða það sé almennt ekki metið í viðkomandi landi (Finlayson, 2014). Í niðurstöðum var 

einungis einn af sjö þátttakendum að starfa í samræmi við menntun sína og einn búinn að 

bíða lengi eftir því. Úr því er hægt að sjá, að menntun erlends starfsfólks sé mögulega ekki 

nýtt á Íslandi en væri áhugavert að rannsaka það nánar og athugað hvort möguleiki væri að 

breyta því. 

Áhugaverð var niðurstaða um launakjör en hún var í samræmi við fréttamiðilinn sem 

greindi frá ráni á launum ungmenna og erlends starfsfólks (Þorsteinn Ásgrímsson, 2015). 

Einn af þátttakendum höfundar hafði upplifað að fá laun fyrir neðan lágmarkskjör í fyrri 

vinnu, en veit höfundur ekki hvort viðkomandi vinnustaður sé ennþá að borga undir 

lágmarkslaunum. Út frá því er hægt að álykta að ef vinnustaður braut áður reglur 

kjarasamnings eru líkur á því að hann sé ennþá að því hafi enginn leitað síns réttar og að um 

fleiri en einn vinnustað á Íslandi sé að ræða, af fréttinni að dæma. 

 Skilgreiningin um óbeina mismunun var í samræmi við lýsingu eins þátttakenda um 

launahækkun hans á einum vinnustað. Þar var þátttakandanum sagt að hann geti einungis 

fengið launahækkun myndi hann kunna betri íslensku á stað sem íslenskukunnátta var ekki 

þörf á. Þar var um óbeina mismunun að ræða þar sem sú regla er óhagstæð fyrir hóp fólks 

sem ekki er búið að læra íslensku á vinnustað og þar sem íslenskukunnátta er ekki nauðsyn.  
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Umræðum var skipt í nokkur þema sem voru áberandi gegnum rannsóknina. Þar á meðal 

launaumbun, launaleynd, bann á tungumáli, neitun þátttakenda og umfjöllun um mögulegar 

frekari rannsóknir á svipuðu málefni. 

8.1 Launaumbun 
Einkafyrirtæki hafa möguleika á að veita starfsfólki sínu umbun þegar það stendur sig vel en 

þetta fyrirkomulag getur aukið hættuna á að starfsfólki sé mismunað. Þó að laun séu fyrir 

ofan lágmarkslaun getur verið að mikill munur sé á launum starfsfólks og ekki alltaf hlutlægt 

mat á dugnaði starfsfólks. Þar af leiðandi gæti atvinnurekandi borgað konum hærri laun en 

karlmönnum og er þar með að mismuna milli kynja. Ef það kæmi svo uppá að hann verði 

ásakaður um slíkt hefur hann möguleika á að segja að viðkomandi starfsfólk sé búið að 

standa sig betur í sínu starfi og réttlætt launamismun á einhvern hátt. Spurning er hvort þetta 

ýti ekki undir að atvinnurekendur mismuni með ómeðvituðum hætti í samræmi við 

skilgreiningu á slíkri mismunun. Í niðurstöðum kom í ljós að þrír af sjö töldu sér vera borguð 

lægri laun en starfsmaður sem búinn var að vinna í styttri tíma en þau. Af þessu má álykta að 

um mismunun með launaumbun sé að ræða. Þegar valdhafi mismunar með launaumbun er 

hann að misbeita valdi sínu. Þó má varast að leggja fram ásakanir um ranglæti vegna þess að 

innbyggt er í fjölmarga kjarasamninga, ákveðið ójafnvægi út frá aldri og starfsreynslu. 

Þannig að einstaklingur sem er eldri og býr að ákveðinni starfsreynslu getur verið með hærri 

laun fyrir sömu vinnu og einstaklingur sem er yngri og hefur ekki sömu reynslu 

(Fjármálaráðuneytið, 2007). 

8.2 Launaleynd 
Tveir af þátttakendum voru beðnir um að skrifa undir launaleynd á vinnustaðnum áður en 

þeir byrjuðu. Það bendir oft til þess að atvinnurekandi sé að borga starfsfólki sínu 

mismunandi laun og vilji ekki að ágreiningur milli starfsfólks myndist vegna þess. Margir 

vita ekki að samningur um launaleynd milli atvinnurekanda og starfsmanns er ekki gildur, 

þótt viðkomandi hafi skrifað undir slíkan samning. Í lögum stendur að starfsmenn mega 

ávallt skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr.10/2008.). Því er ólöglegt að segja upp starfsmanni þótt þeir segi öðrum 

frá launum sínum. Ekki er víst að erlent starfsfólk viti af því og gæti atvinnurekandinn 

misbeitt valdi sínu á þeim forsendum að starfsfólkið viti ekki betur hvernig reglum og lögum 

er háttað á Íslandi. 
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8.3 Að banna tungumál 
Áhugaverð voru ummæli eins þátttakanda um að á sumum vinnustöðum sé bannað að tala sitt 

erlenda tungumál. Siðferðislegar spurningar vakna við þá umræðu hvort ekki sé siðferðislega 

rangt að banna fólki að tala eigið tungumál. Fyrir vinnustaði sem hafa mikinn fjölda erlendra 

starfsmanna af ólíkum þjóðernum getur oft verið flókið að takast á við mismunandi túlkanir 

og getu í tungumálinu. Skipulagsheildir á 21.öld standa ekki einungis fyrir breytingum í 

tækninýjungum og samskiptamiðlum heldur einnig í að skapa vinnuumhverfi fyrir 

einstaklinga sem koma frá öðrum menningarsvæðum og tala ólíkt tungumál.  

Umræður sem snúast um hvort siðferðislega rétt sé að leyfa einungis eitt tungumál á 

vinnustað, hefur aukist eftir að vinnustöðum með alþjóðlegt vinnuafl fór að fjölga (Roberts, 

2010). Í fyrsta lagi getur reglan um að leyfa einungis íslensku eða ensku í skipulagsheildum 

truflað félagsleg tengsl sem myndast meðal starfsmanna. Í öðru lagi býr það til visst bil milli 

vinnustaðar og samfélags þar sem þessi regla endurspeglar ekki lífið innan þess samfélags 

sem skipulagsheildin er staðsett í. Sem dæmi, heyra viðskiptavinir og starfsfólk erlent 

tungumál á götunum eða í strætó en ekki í verslunum sem þessi regla ríkir. Í þriðja lagi er 

verið að þvinga reglu um tungumálanotkun á einum sérstökum stað í samfélagi þar sem orð 

og mál eru frjáls (Rodríguez, 2006). Aftur á móti myndi reglan stuðla að því að flestir skildu 

hvort annað, þó að undanskildu því erlenda starfsfólki sem ekki talar eða skilur ensku.  

Margir túlka það sem dónaskap þegar tveir eru að tala á tungumáli sem þriðji aðilinn 

skilur ekki. Í því tilfelli á reglan vel við þar sem starfsmenn sem eru saman komnir á sama 

tíma og á sama stað skilji hvern annan. Frá sjónarhorni atvinnurekandans gæti þessi regla 

verið tákn valdastöðu til að stuðla að aga á vinnustað. Hann gæti einnig hræðst baktal og 

óviðeigandi samræður fyrir framan sig. Slíkar reglur eins og að banna fólki að tala eigið 

tungumál geta orsakað þvingandi andrúmsloft. Betri leið gæti verið, að stuðla að, og hvetja 

starfsfólk til að tala íslensku eða ensku, í staðinn. 

Tveir af þátttakendum sögðust hafa unnið á vinnustað utan Reykjavíkurborgar fyrir 

nokkrum árum. Þar sögðust þeir hafa upplifað meiri hvatningu til að læra íslensku. Auk þess 

höfðu þeir fundið fyrir auknu öryggi og stöðugleika af hálfu vinnustaðs og stéttarfélaga. 

Athyglisvert væri að gera samanburðarrannsókn á líðan erlendra starfsmanna eftir því hvar á 

landinu þeir vinna. 

8.4 Neitun þátttakenda 
Rannsakandi nálgaðist tvo erlenda starfsmenn sem starfa báðir hjá sama fyrirtæki og neituðu 

báðir að fara í viðtal, þrátt fyrir að þeim hafi verið gerð grein fyrir nafnleysi og útskýrt vel út 
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á hvað rannsóknin gengi. Neitun þeirra vekur upp spurningar og ályktanir afhverju þeir eða 

þau vildu ekki koma í viðtalið. Ástæður geta verið fjölmargar og átt sér eðlilegar skýringar, 

eins og tímaleysi eða feimni. Ekki má þó útiloka að ástæðan gæti verið hræðsla við að missa 

starfið, með því að gefa frá sér upplýsingar um starf sitt. Einnig má álykta að þeir treysta því 

ekki að viðtalið sé nafnlaust og að þeir gætu lent í vandræðum með því að fara í viðtalið. 

Áhugavert hefði verið ef rannsakandi hefði nálgast annan starfsmann í viðkomandi fyrirtæki, 

sem hefði verið tilbúinn til þess að fara í viðtal, svo hægt hefði verið að bera saman 

niðurstöður viðtalsins með neitun hinna starfsmannanna í huga. Einnig gat eitthvað verið í 

starfsumhverfi þeirra sem gerði það að verkum að þessir starfsmenn neituðu þátttöku. 

8.5 Frekari rannsóknir, skoðanir og úrlausnir 
Til að koma í veg fyrir misbeitingu valds væri meðal annars hægt að koma af stað umræðu 

um málefnið á vinnustöðum. Slík umræða gæti vakið fylgjendur eða starfsfólk til 

umhugsunar um að ræða málin sín á milli. Það gæti valdið því að þau hvetji jafnvel hvort 

annað til að leita til síns réttar þegar við á. Fulltrúar stéttarfélags í Reykjavík vildu meina að 

áhyggjur þeirra liggja ekki einungis hjá erlendu starfsfólki heldur einnig hjá innlendum. Þar á 

bæ vildu menn meina að unglingsstúlkur yrðu jafn mikið fyrir því að brotið væri á þeim og 

erlendu starfsfólki. Almennt töldu þau misbeitingu valds á erlendu starfsfólki ekki vera 

vandamál á Íslandi, þótt að sjálfsögðu einstök mál hafi komið upp (Fræðslustjóri og 

Þjónustufulltrúi Stéttarfélags í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 25. Mars 2015).  

Rannsakandi talaði einnig við þjónustufulltrúa vinnumálastofnunar þar sem fram kom að 

stofnunin mælir ekki með vinnustöðum sem hafa orðið uppvísir að því að hafa farið illa með 

erlent eða innlent starfsfólk. Þeim ber skylda að auglýsa staðina en mæla ekki með þeim, sé 

verið að spyrja eftir þeim (Vinnumálastofnun, munnleg heimild, viðtal, 15. Apríl 2015). 

Samfélagsleg ábyrgð gengur út á að fyrirtæki axli ábyrgð á áhrifum sem ákvarðanir 

og athafnir þeirra hafa á samfélag og umhverfi. Samfélagsleg ábyrgð leggur áherslu á 

gegnsæja og siðferðislega hegðun og eru meðal annars á móti spillingu (Hemphill, 2013). 

Ekki er það einungis verkefni laga og réttlætis sem gera samfélag að betri stað heldur  er það 

einnig ábyrgð allra fyrirtækja í samfélaginu. Áhugavert væri að mæla misbeitingu valds 

gagnvart erlendu starfsfólki í skipulagsheildum sem axla samfélagslega ábyrgð annars vegar 

og hins vegar skipulagsheildir sem ekki eru með áætlaða stefnu um samfélags ábyrgð. Þannig 

væri hægt að sjá hvort stefnan um samfélagslega ábyrgð í fyrirtækjum dragi úr líkum á 

spillingu og misbeitingu valds í garð erlends starfsfólks. 
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Að lokum telur rannsakandi það verðugt verkefni að taka viðtal við stjórnendur 

skipulagsheilda á Íslandi ásamt stærra úrtaki erlendra starfsmanna til að skoða 

rannsóknarefnið enn betur. 
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Viðaukar 
Spurningalisti - íslenska 

Þjóðerni 
Lengd dvalar á Íslandi  
 
Hver er menntun þín ? 
 
Hvers konar starf vinnur þú við? Er vinna þín í samræmi við menntun þína? 
 
Hvernig nálgaðist þú starfið? Gegnum hvern, var einhversskonar miðlun? (vinnumiðlun, 
atvinnuboð) 
 
Eru launin þín í samræmi við kjarasamning? 
 
Ertu með  starfslýsingu? Ef já, hvernig er hún, er hún skýr? Eru verkefnin þín í samræmi við 
starfslýsingu? 
 
Eru vinnutímarnir í samræmi við kjarasamning?  
Er hvíldartíminn í samræmi við kjarasamning? 
 
Hvernig eru launin greidd? Heimabankar, launaseðlar? 
 
Greiðir atvinnurekandi þinn í lífeyrissjóðinn og stéttarfélagið þitt? 
 
Vinnur þú með Íslendingum? 
 
Telur þú að það sé komið fram við þig eins og við Íslendingana? Finnur þú fyrir 
einhversskonar mismun? T.d á starfsfólki í framkomu atvinnurekanda eða stjórnenda? 
 
Er boðið uppá eða krafist að mætt sé á íslenskunámskeið? 
 
Treystir þú atvinnurekanda þínum? Ef ekki, afhverju ekki? 
 
Veistu hvernig og hvar þú getur leitað réttar þíns? 
 
Finnst þér þú geta farið til atvinnurekanda þíns með mál sem þig angrar?  
 
Hefur eitthvað komið uppá sem þér fannst óréttlát? Ef svo er hvað og hvernig? 
 
Hefur þú verið viðstödd eða viðstaddur þar sem óréttlæti fór fram gagnvart annarri 
manneskju en þér? T.d. niðurlæging, gert lítið úr o.s.fr  Ef svo er hvað og hvernig? 
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Spurningalisti - Enska 

Where do you come from? 

How long have you been in Iceland? 

What is your education level? 

What kind of job are you working in? Is your work in accordance with your education? 

How did you get your job? Through relations or a company? 

Are your wages according to the wage contract? 

Do you have a jod discription? If yes how is it? Is your job according to the job description? 

Are your workhours and rest time in accordance to the contract? 

How are your wages paid?  

Does your employer pay your pension funds? (to the trade union) 

Do you work with people from Iceland? 

Do you think there is a different attitude from your bosses, towards you than your icelandic 

colleges? Do you feel some kind of discrimination in you working place? 

Are you requested or required to attend classes in Icelandic? 

Do you trust your employer? If not, why not? 

Do you know how and where to search for your rights? 

Do you think you can go to your employer with issues that bother you? 

Has anything happened that you think was unfair? If so, what and how? 

Have you been present where unjustice took place to another person? If so, what and how? 


