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Þakkir 

Þegar unnið er að stóru verkefni eins og lokaverkefni í meistaranámi þarf að leita 

aðstoðar margra. Ég vil byrja á því að þakka kennurum mínum öllum og samnemendum 

mínum fyrir samfylgnina í náminu og allt það sem ég lærði af þeim bæði á 

námskeiðunum og í spjalli um allt milli himins og jarðar í kaffitímum og öðrum frítíma. 

Ég vil þakka föður mínum fyrir að veita ráðgjöf þegar ég stóð á krossgötum varðandi val 

á lokaverkefni og fyrir afnot af tækjum og tólum, og tengdamóður minni fyrir 

yfirlesturinn. Eiginmanni og börnum og öðrum fjölskyldumeðlimum þakka ég líka 

stuðninginn. Örvar bróðir minn og Gunni fá þakkir fyrir lán á upptökutæki í eigu þeirra 

og fær Örvar sérstakar þakkir fyrir að taka að sér gerð stefs fyrir þættina. Helgu 

Guðmundsdóttur og Helgu Ólafs þakka ég aðstoðina við heimildaöflunina. Þakkir færi 

ég Samtökum kvenna af erlendum uppruna og Kristínu Vilhjálmsdóttur fyrir aðstoðina 

við að finna viðmælendur. Menningar- og minningarsjóði kvenna þakka ég 

styrkveitinguna sem gerði mér kleift að vinna þættina með sem minnstar áhyggjur af 

kostnaði. Viðmælendur mínir fá sérstakar þakkir fyrir þáttökuna og liðleikann. Öll þau 

sem ég gæti verið að gleyma, takk, þið takið það til ykkar. 

 

Verkefnið er tileinkað móður minni heitinni sem gerði mig að þeim námsmanni sem ég 

er í dag. Einnig Björk frænku minni sem lést á meðan vinna á þessu verkefni stóð. Hún 

kenndi mér í verki að eltast við drauma mína. 
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Ágrip 

Greinagerð þessi er hluti af lokaverkefni mínu í námi í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Verkefnið er í formi fjögurra heimildaþátta sem hver og einn segir 

lífssögu einnar konu af erlendum uppruna sem hefur búið sér líf hér á landi. 

Heimildaþættirnir byggja allir á viðtölum við konurnar þar sem þær fengu tækifæri til að 

segja sína lífssögu með eigin rödd og frá eigin sjónarhorni. Einnig er notast við 

ljósmyndir og annað myndefni til að styðja við frásagnirnar, sama á við um tónlist. 

Þættirnir eru um 10 mínútur að lengd og ber þáttaröðin heitið Ég er hér og vísar til þess 

markmiðs sem þættirnir hafa, meðal annars, að gefa konunum tækifæri til að kynna sig 

fyrir samlöndum sínum og láta okkur vita að þær séu svo sannarlega hér.  

Markmiðið með verkefninu var að skapa rými fyrir þessar konur, og vonandi fleiri konur 

af erlendum uppruna í kjölfarið, í fjölmiðli. Eins og staðan er núna endurspegla 

fjölmiðlar ekki samfélagið eins og það er og sú litla umfjöllun sem á sér stað ýtir undir 

staðalmyndun og skapar frekari sundrung í samfélaginu. Ákveðin vitundarvakning 

virðist þó eiga sér stað um þessar mundir hvað varðar það að opna umræðuna, skapa 

samtal og rými fyrir fólk að erlendum uppruna sem er afskaplega jákvætt.  

Heimildaþættirnir eru þáttur að skapa slíkt rými, ljá þessum konum rödd. Gefa þeim 

tækifæri til að kynna sig og öðrum tækifæri til að kynnast þeim. 

 

Í greinagerðinni er leitast við að svara eftirfarandi spurningu: af hverju er það mikilvægt 

að skapa rými fyrir konur af erlendum uppruna í fjölmiðli? Skoðaðar verða rannsóknir 

sem lúta bæði að konum og innflytjendum í fjölmiðlum og reynt að svara spurningunni 

hér að ofan með vísan í fræði fjölmenningar og menningararfs. 

Í greinagerðinni er miðlunarleiðin ekki greind sem slík heldur verða eigindlegar 

rannsóknaraðferðir skoðaðar og notkun þeirra við gerð heimildaþáttanna, rýndar.  
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Inngangur 

Þessi greinagerð er hluti af lokaverkefni í meistaranámi mínu í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Lokaverkefnið sjálft er í formi fjögurra 

heimildaþátta sem hver segir lífssögu einnar konu af erlendum uppruna sem hefur flust 

hingað til lands og búið sér hér líf.  

Heimildaþættirnir bera heitið Ég er hér og eru þessar konur svo sannarlega hér þó við 

vitum mörg hver ekki af þeim, hverjar þær eru og hvaða sögu, þekkingu og reynslu þær 

búa yfir. Þessar fjórar konur eiga það allar sameiginlegt að hafa skapað sér líf á Íslandi.  

 

Vorið 2015 lauk ég námskeiði sem bar heitið „Þáttagerð fyrir lifandi vefrit.“ Þar var 

stærsta verkefnið að miðla lífssögu einstaklings í formi heimildaþátta. Ég ákvað að leita 

út fyrir boxið og taka ekki fyrir náinn ættingja en hafði samband við eiginkonu frænda 

míns sem fluttist hingað til lands frá Perú árið 2008. Ég komst að því í gegnum vinnslu á 

þessu verkefni hversu stórbrotin saga hennar er og hversu gefandi það var að miðla 

henni. Gerð þessa þáttar fékk mig til að hugsa hversu lítið rými konur af erlendum 

uppruna fá í samfélaginu og sérstaklega í fjölmiðlum og hversu lítið ég þekkti til sögu 

þeirra sem ég þó þekkti. Síðustu áratugi hefur! flust! fjöldi!kvenna!hingað! til! lands af 

ýmsum uppruna. Þessar konur eru eins fjölbreyttar og þær eru margar. Þetta eru konur 

frá hinum og þessum heimshlutum sem flytjast hingað með hafurtask af sögu og 

þekkingu og búa sér nýtt líf hér á landi. Sögur þessara kvenna hafa því miður ekki 

fengið að heyrast nógu víða eða konurnar ekki fengið nægileg tækifæri til að miðla 

þeim. Heimildarþáttaröðin sem hér er um að ræða kynnir sögur fjögurra kvenna af 

erlendum uppruna. Þeim er ætlað að ljá þeim rödd, gefa þeim tækifæri til að miðla sögu 

sinni og þekkingu og sjálfsmynd áfram til samlanda okkar allra og vonandi virka sem 

ákveðin vitundarvakning um hversu miklum auði, orku og metnaði þær búa yfir og 

hvernig það er undir okkur öllum komið að kynnast hvert öðru. Það skapar 

umburðarlyndara samfélag. 

 

Þáttaröðinni er ætlað að fanga anda þess fagnaðar sem fylgdi 100 ára afmæli 

kosningaréttar kvenna á Íslandi en einnig að vera áminning um að alltaf megi gera betur. 

Á afmælisárinu fögnuðum við mörgu. Við fögnuðum þeim krafti og kjarki sem konur 

höfðu fyrir hundrað árum að leggja í slíka baráttu. Við fögnuðum þeim sigrum sem urðu 

og marka fyrstu ár þessara 100 ára og upphafið á stórkostlegum árangri sem lagði grunn 
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að áframhaldandi kvennréttindabaráttu. Við fögnuðum öllum þeim konum sem hafa látið 

til sín taka á þessum hundrað árum og öllum þeim sigrum sem hafa unnist. Við 

fögnuðum öllum þeim konum sem hér búa, því að vera kona og því að vera maður. Við 

þökkum fyrir stöðuna sem við konur höfum í dag á Íslandi á sama tíma og við blásum 

kjarki og baráttuanda í brjóst okkar allra, jafnt kvenna sem karla til að halda baráttunni 

áfram að fullkomnu jafnrétti. Verkefninu er ætlað að gera þessum fjórum konum af 

erlendum uppruna hærra undir höfði, og gefa þeim tækifæri til að segja sína sögu. Kjarni 

verkefnisins er að fagna fjölbreytileikanum, fjölmenningunni, kvenorkunni og kraftinum 

sem býr í okkar samfélagi og gera hann sýnilegan. 

 

Verkefnið 

Val og aðdragandi  

Upphaflega var lagt af stað með annað lokaverkefni sem hafði verið stefnt að í nokkurn 

tíma og var í formi heimildamyndar. Þegar unnið hafði verið að því lokaverkefni að 

hluta, nánar tiltekið í ágúst 2015, rann upp sú staðreynd að verkefnið væri of dýrt í 

framkvæmd og ekki hefði tekist að safna nægum fjármunum til að það stæði undir sér. 

Því voru góð ráð dýr. Námið, hagnýt menningarmiðlun, hefur verið afskaplega fjölbreytt 

og skemmtilegt og ótrúlegur hafsjór af þekkingu sem ég hef sankað að mér á þessu eina 

ári. Það lá því beinast við að skoða hvaða viðfangsefni mér hefðu þótt mest spennandi í 

náminu. Ég var nokkuð viss um að heimildamyndaformið ætti best við mig og ákvað að 

halda mig við það. Í samtali við föður minn rann svo upp fyrir mér að heimildaþáttur 

sem ég hafði unnið í námskeiðinu „Þáttagerð fyrir lifandi vefrit“ og hafði fjallað um 

lífsögu Fany Larota Catunta, perúska eiginkonu frænda míns, hefði verið eitt 

skemmtilegasta og mest gefandi verkefnið á námstímanum. Þar með var hugmyndin 

fædd. Ég ætlaði að vinna fjóra heimildaþætti í sama sniði og ég hafði unnið lífssögu 

Fanyar. Heimildaþættirnir skyldu hver og einn beina sjónum að einni konu af erlendum 

uppruna, sögu hennar, reynslu og þekkingu. Konurnar fengju tækifæri til að segja sína 

sögu með stuðningi ljósmynda og annars lifandi efnis. Ég hugsaði strax með mér að 

snjallt væri að leita aðstoðar Samtaka kvenna af erlendum uppruna til að finna 

þáttakendur í þættina. Við leit að heima- eða facebooksíðu þeirra rak ég augun í 

auglýsingu frá Kvenréttindafélagi Íslands þar sem auglýst var eftir umsóknum eftir 

styrkjum í Menningar- og minningarsjóð kvenna. Hvort tilviljun ein hafi ráðið því að ég 
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rambaði inn á þessa auglýsingu veit ég ekki en það vildi svo til að aðeins sex dagar voru 

eftir af umsóknarfresti. Styrkurinn er ætlaður konum sem vinna að lokaverkefni á 

meistarastigi í Háskóla og tengist 100 ára afmæli kosningarréttar kvenna, en nálgunin 

við það efni var frjáls, og var því upplagt fyrir verkefni eins og mitt. Ég lagði því strax í 

það að móta hugmyndir mínar frekar og koma verkáætlun niður á blað. Grunnvinnan 

gekk eins og í sögu og að vissu leyti var eins og þetta væri verkefnið sem ég hefði átt að 

vinna frá upphafi. Það var svo þann 21. september sem tilkynnt var að ég hefði hlotið 

styrk til að vinna að lokaverkefninu mínu. Það var eins og ferskur vindur í seglin og ég 

hélt ótrauð áfram.  

 

Markmið        

Markmiðið með verkefninu er að skapa rými fyrir konur af erlendum uppruna til að tjá 

sína sögu og sína sýn á lífið, í fjölmiðli. Að ljá þeim rödd og tækifæri til að sýna sinn 

persónuleika, sitt andlit og ögra þar af leiðandi ríkjandi staðalmyndum bæði um konur 

og fólk af erlendum uppruna. Í samfélaginu reiðum við á fjölmiðla að segja okkur hvað 

og hver er mikilvægur hverju sinni og hverju við eigum að beina sjónum að hverju 

sinni.1 En ef okkur gefst ekki tækifæri til að sjá allar hliðar samfélagsins á sem 

fjölbreyttastan hátt, þá eigum við á hættu að mynda okkur staðlaðar hugmyndir um 

fólkið í kringum okkur. Einnig er hætta á því að við sýnum engu öðru en því sem snýr að 

okkur sjálfum, athygli.  

 

Rannsóknarspurningin 

Rannsóknarspurningin sem gengið er útfrá í þessu verkefni, bæði í þáttum og 

greinagerð, er „af hverju er mikilvægt að skapa rými fyrir konur af erlendum uppruna í 

fjölmiðlum?“ Upplýst umræða um fjölbreytileika samfélagsins og almennur fjölbreyttur 

fréttaflutningur þar sem viðmælendur eru eins ólíkir og viðfangsefnin eru mörg getur 

gjörbreytt samfélagi. Upplýst samfélag þar sem fjölbreytileiki er normið skapar 

umburðarlyndara samfélag. Samfélag þar sem nágrannar okkar og samþegnar eru ekki 

bara andlitslausar og raddlausar verur. Toshiki Toma ritar í grein sem birtist í 

Morgunblaðinu 25. janúar 2010: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Helga Ólafs Ólafsdóttir 2015 
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Ég trúi því að 40 mínútuna kynning á manneskju breyti því hvernig fólk í 
kringum hana sér hana – og þarf sennilega ekki svo mikinn tíma til. Ef 
Íslendingar – sérstaklega fjölmiðlamenn – sjá innflytjendur eins og hóp fólks án 
andlits og ef innflytjendur opna sig ekki fyrir Íslendingum mun bilið á milli 
þeirra verða stærra og dýpra, fremur en að vera óbreytt. En það má losna við 
þetta bil með því einu að gefa innflytjendum andlit.2   

 
Heimildaþættirnir eru liður í því að minnka þetta bil og skapa upplýstara samfélag þar 

sem við öll erum þáttakendur. 

 
 

Rannsóknaraðferðin 

Miðlunarleiðin 

Heimildamyndir eru heillandi miðlunarleið. Frá unglinsaldri hef ég hrifist af þessari 

miðlunarleið. Í menntaskóla fékk ég leyfi til að vinna og skila ýmsum verkefnum í 

myndbandsformi, eins og ég kaus að kalla það þá en flokkast einfaldlega undir stuttar 

heimildamyndir. Áhuginn lét svo á sér kræla aftur þegar ég hóf nám í hagnýtri 

menningarmiðlun og því lá það beinast við að ég myndi leggja mesta þunga á það í námi 

mínu, að kynna mér þessa miðlunarleið enn frekar. Kvikmyndagerðamaðurinn Spike 

Jonze sagði í viðtali við Vulture, veftímaritið, að vinnsla á heimildamyndum væri 

lærdómur, uppgötvun, að eltast við forvitnina og að honum líkaði túlkunin að 

heimildamyndir væru sem „portrait,“3 einhvers konar mannlýsing, ef hægt er að þýða 

það á þann veg. Það er einnig mín upplifun. Að taka hugmynd, leita svo að og vinna með 

viðfangsefni og skila því frá sér í formi heimildamyndar er töfrum líkast. Þetta er 

lærdómur frá fyrstu skrefum. Lærdómurinn felur meðal annars í sér að maður er sífellt 

að uppgötva. Maður getur gefið sér, fyrirfram, hvernig maður ætlar sér að vinna 

verkefnið, einnig hvaða niðurstöðu maður vill skila af sér, en leiðin þangað snýst mikið 

um daglegan lærdóm og uppgötvanir, mistök og eltingarleik við forvitnina sem er að 

lokum það sem dregur þig, sem heimildagerðamann, yfir marklínuna. Útkoman er svo 

þetta portrait. Sértæk mannlýsing þar sem túlkunin liggur í höndum áhorfandans. 

Heimildamyndir eru óþrjótandi miðill. Möguleikarnir eru endalausir og heillandi. 

Markmið lokaverkefnisins er að gera hóp kvenna sýnilegri hér á landi. Gefa þeim 

tækifæri til að segja sögu sína. Til þess að ná þeim markmiðum verður miðillinn að vera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Toshiki Toma 2010 
3 Kohn 2010 
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aðgengilegur almenningi. Ég tel að heimildaformið sé skilvirkasta leiðin til að miðla 

slíkum sögum til almennings. Formið er þeim kostum gætt að viðfangsefnunum gefst 

kostur á að eiga í samtali beint við áhorfandann. Þess vegna er þessi miðlunarleið valin. 

Heimildamyndaformið verður hér ekki greint fræðilega sem slíkt. En eigindlegar 

rannsóknaraðferðir skoðaðar og rýnt hvernig hægt er að nota þær við gerð slíks 

verkefnis sem heimildaþættirnir eru. 

Það er gaman að velta fyrir sér sannleikanum á bakvið rannsóknir, þ.e.a.s. sannleikanum 

á bakvið túlkunina. Heimildamyndir eru gjarnan einhvers konar rannsókn eða skoðun á 

ákveðnu viðfangsefni. Það byrjar sem hugmynd að einhverju, hugmyndin er síðan 

fönguð og unnin og henni síðan miðlað til annarra. Davies segir í bók sinni Doing a 

successful research project: using qualitative or quantitative methods: „There is no such 

thing as an objective reality because everything is understood and interpreted through 

the eyes, ears and brain of analysts from a specific social context.“4 Einmitt þetta er sá 

hluti heimildamyndaformsins sem heillar mig sérstaklega. Þessi sannleikur sem í raun er 

ekki til. Sannleikurinn liggur í túlkun þess sem framkvæmir og síðar þess sem 

neytir/horfir/nýtur.  

 

Heimildamyndagerð sem eigindleg rannsóknaraðferð 

Við gerð heimildaþáttanna var ákveðið að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir úr 

heimi félagsvísindanna. Þættirnir eru byggðir upp á viðtölum þar sem einn viðmælandi 

er tekinn fyrir í hverjum þætti. Viðtölin fara fram í aðstæðum þar sem það skiptir helstu 

máli að líðan viðmælanda sé góð og samband hans við rannsakanda, í þessu tilfelli 

heimildagerðarmanns, sé gott, traust og öruggt.  

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru mikið notaðar við rannsóknir á jaðar- og 

minnihlutahópum, eins og hér er um að ræða, „þar sem áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans.“5 

Þær beinast helst að því að afla gagna um hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður 

og byggjast að mestu á því að fá viðmælandan til að lýsa reynslu sinni og upplifun.6 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Davies 2007:156 
5 Jón Gunnar Bernburg 2005 
6 Ibid. 
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Viðtölin endurspegla ákveðið samband frekar en samtal milli heimildagerðamannsins og 

viðmælendanna, en þáttunum er einnig ætlað að kallast á og mynda samband sín á milli. 

Kristin G. Esterberg lýsir því svo í bók sinni Qualitive Methods in Social Research: 

„...two individuals come together to try to create meaning about a particular topic.“7 

 

Viðtölin eru svokölluð opin, hálf stöðluð (e. semistructured) viðtöl: „In semistructured 

interviews, the goal is to explore a topic more openly and to allow interviewees to 

express their ideas and opinions in their own words. [...] the researcher typically begins 

with some basic ideas about what the interview will cover, the interviewee’s responses 

shape the order and structure of the interview.“8 Slík viðtöl eiga það til að ná betur til 

viðmælendans og kalla fram hreinskilna og djúpa frásögn. Esterberg minnist á það að 

femíniskir fræðimenn segi slíka viðtalstækni sérstaklega eiga við þegar viðtölin eru við 

konur og/eða jaðarhópa vegna þess að í sögulegu samhengi hafi iðulega ríkt þöggun á 

meðal þessara hópa en með slíkri viðtalstækni gefist þeim loks tækifæri til að tjá sig og 

segja sína sögu með eigin orðum. 9  Það má segja að það endurspegli markmið 

heimildaþáttanna, að ljá konunum rödd.  

Við undirbúning viðtalanna var ákveðið að vera ekki með spurningarlista en hefja hvert 

viðtal á útskýringu á því að viðmælendur hefðu frjálsar hendur hvað varðaði það að 

segja sína lífssögu. Hvert viðtal byrjaði þó á því að viðmælandi var beðin um að kynna 

sig, hvenær og hvar hann væri fæddur. Spurningarnar spunnust svo út frá því sem 

viðmælendur höfðu að segja og virkuðu leiðbeinandi í gegnum lífssöguna, þar sem 

viðmælendur eiga til að missa þráðinn eða stoppa eftir einhverja ákveðna frásögn. Sem 

rannsakandi var mikilvægt að spurningarnar væru opnar, þ.e. gæfu ekki þann möguleika 

á já eða nei svari. Sem heimildagerðamaður var hinsvegar einnig mikilvægt að hafa það 

í huga að ólíkt eigindlegri rannsókn þar sem unnið er úr viðtölunum í skriflegu formi, 

væri hér um að læra lífrænni nálgun. Þ.e. ekki er unnið úr niðurstöðum á annan hátt en 

með klippingu og eftirvinnslu, viðmælendur segja í raun sjálfir frá niðurstöðum. Einnig 

sést spyrjandinn hvergi og spurningar hans eru ekki með í lokaafurðinni. Því þarf að 

aðlaga spurningar þannig að viðmælandi geti falið spurninguna í svarinu. Sem dæmi má 

nefna „Segðu mér betur frá því hvernig þér leið þegar mamma þín fór frá ykkur, hinum 

megin á hnöttinn?“ Viðmælandi gæti því svarað á þennan veg: „þegar mamma fór frá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Esterberg 2002:84 
8 Ibid.!
9 Ibid. 
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okkur…“ og þar af leiðandi lægi spurningin í svarinu sjálfu. Það má segja að þessi 

aðferð skeri sig frá almennum eigindlegum rannsóknaraðferðum, enda hér aðeins verið 

að skoða möguleikann á að nýta eigindlega rannsóknaraðferðir við gerð heimildamynda 

og þátta.10 

 

Við byrjun viðtala var viðmælenda gerð grein fyrir markmiði 

rannsóknarinnar/heimildaþáttana. Viðmælendur mættu hætta hvenær sem er, byrja upp á 

nýtt, stoppa eða neita að svara einhverjum spurningum. Viðmælendum var einnig skýrt 

frá því að hér væru engin rétt eða röng svör, rétt eða röng leið til að segja frá. Einnig var 

gefinn nægur tími á meðan verið var að setja upp tækin og tólin til að spjalla við 

viðmælandann. Skapa! létt! andrúmsloft! til! að! draga! úr stressi þegar kveikt væri á 

ljósum, hljóðnema og myndavél. Á meðan á viðtölunum stóð var mikilvægt að spyrjandi 

horfði í augun á viðmælandanum á meðan sagt var frá og að viðbrögð væru hljóðlát en 

gæfu samt sem áður í skyn að verið væri að hlusta. Það var að sama skapi afskaplega 

mikilvægt að viðtölin færu fram á stað þar sem viðmælendunum líður vel, inn á 

heimilum þeirra eða öðrum stað þar sem þeim finnst þau örugg: „...you must be able to 

engage with your interviewees in a setting that is reasonably comfortable and familiar 

for them, free from disturbance and conducive to a conversation in which they feel free 

to talk about possibly emotional, confidential and sensitive matters.“11  

Þá kom ekki annað til greina en að heimildagerðamaður væri einn með viðmælanda í 

viðtölunum eða þá að sá sem var viðstaddur væri þar á vegum viðmælenda. Engin krafa 

var gerð að viðmælendurnir töluðu íslensku í viðtölunum, enda átti viðmælendunum að 

líða sem best í þessum aðstæðum og geta sagt sem eðlilegast og skýrast sína sögu.  

 

Fjölmiðlar 

Skilgreining á fjölmiðli getur verið nokkuð geðþóttaleg. Fjölmiðill er samkvæmt 

íslenskri orðabók: „tæki til að dreifa upplýsingum til mikils mannfjölda á stóru svæði 

(blöð, útvarp, sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)“12 Hér mun orðið fjölmiðill ná til þeirra miðla 

sem nefndir eru hér fyrir ofan auk vefmiðla sem ekki eru alltaf hafðir með við 

skilgreiningu á orðinu.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Fife 2005:94-101 
11 Davies 2007:154 
12 Íslensk orðabók. S.v. „fjölmiðill“ 
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Innflytjendur í fjölmiðlum 

Við sækjum stóran hluta af okkar samfélagsvitund í gegnum fjölmiðla. Þeir miðla til 

okkar fréttum, sögum, ólíkum sjónarmiðum, daglegu lífi o.sv.fr. Við staðsetjum okkur 

innan samfélagsins með ólíkum skoðunum, áhugamálum og hugðarefnum sem oftar en 

ekki eru mótaðar að einhverju leiti af fjölmiðlum eða í gegnum fjölmiðla. Oft nýtum við 

okkur fjölmiðla til að taka þátt í samfélaginu, t.d. með íþróttaáhorfi (landsleiki), 

Evróvisjón, áramótaskaupi og nú í enn meiri mæli með notkun samfélagsmiðla. En hvað 

ef við sæjum okkur sjálf aldrei endurspeglast í fjölmiðlunum? Hvernig eigum við að 

taka þátt í samfélaginu og þar með móta samfélagsvitund okkar? Hvernig eigum við að 

hafa áhrif á nokkuð sem gerist í fjölmiðlum? 

 

Í tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda frá 2008 

segir:  
Fjölmiðlar eiga að endurspegla þjóðfélagið á hverjum tíma en þeir hafa einnig 
mótandi áhrif á það. Það hvernig fjallað er um innflytjendur og innflytjendamál í 
fjölmiðlum ræður miklu um hvernig til tekst með farsæla aðlögun þeirra að 
samfélaginu og samfélagsins alls að breyttum heimi. Ábyrg umfjöllun, aðgangur 
innflytjenda sjálfra að fjölmiðlunum og viðleitni til að draga úr fordómum og 
sleggjudómum eru allt atriði sem miklu ráða varðandi eindrægni í samfélaginu 
og upplýsta umræðu. Fjölmiðlar sem vilja axla ábyrgð sína gagnvart hinu 
lýðræðislega samfélagi mega aldrei falla í þá gryfju að kynda undir staðalmyndir 
eða alhæfingar. Því eru fjölmiðlar hvattir til að setja sér siðareglur um efnistök 
þegar fjallað er um málefni innflytjenda.13  

Þrátt fyrir þessa þingsályktun og framkvæmdaráætlun hefur Ríkisútvarpið ekki enn 

skapað sér stefnu þegar kemur að umfjöllun um málefni innflytjenda.14 Ríkisútvarpið 

hefur nýlega sett sér jafnréttisstefnu en sú jafnréttisstefna einblínir aðeins á jafnrétti 

kynjanna. Því skal fagna að RÚV hafi þó tekið það skref, en hvernig á ríkisfjölmiðill 

sem kappkostar við að markaðssetja sig sem „RÚV allra landsmanna“ að skapa 

trúverðugleika og traust á meðal fólks af erlendum uppruna ef sá hópur fólks sér sig og 

sín málefni aldrei endurspeglast í viðfangsefnum fjölmiðilsins. Hvernig á það að 

samsama sig með öðrum Íslendingum? Að sama skapi elur það á vanþekkingu og 

fáfræði, en fjöldi fólks hefur lítil kynni af fólki af erlendum uppruna og einu kynnin þá 

oft frá fjölmiðlum. Orðræða og staðalmyndun fólks af erlendum uppruna er oftar en ekki 

neikvæð eða hlutlaus í garð innflytjenda. Í greiningu Fjölmiðlavaktarinnar á umfjöllun 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Velferðarráðuneytið 2008 
14 Í greinagerðinni er notað til skiptis orðin innflytjendur og fólk af erlendum uppruna, oftast eftir því sem 
notað er í gögnum sem unnið er með til heimilda. 
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um innflytjendur í fjölmiðlum, sem gerð var fyrir tilstuðlan Velferðarráðuneytisins árið 

2006, kom í ljós að aðeins 25.2% umfjallana voru jákvæðar.15  

 

Í grein sem Toshiki Toma skrifar í Morgunblaðið 25. janúar 2010 kallar hann eftir 

persónulegri umfjöllun um innflytjendur:  

Það er alls ekki gott ef þjóðin upplifir innflytjendur sem „ópersónulegan hóp“ 
eða „ókunnugan hóp“. Slíkir hópar er jú oft fórnarlömb fordóma eða ástæða 
mismununar. Við þurfum því að vinna með þetta mál, svo að litið verði á 
innflytjendur sem hluta af hóp, hluta af íslensku þjóðinni en ekki utan hennar.16  

Þá má nefna að meðal þess sem kom fram í greiningu fjölmiðlavaktarinnar var að aðeins 

14,9% innflytjenda koma að fréttum eða umfjöllunum um eigin málefni, sem styður orð 

Toshiki um ópersónulega nálgun á efninu.17  

 

Við nánari athugun á þessum málaflokki vakna eflaust fleiri spurningar en fást svör við. 

Það er þó skýrt að skapa þarf meira rými fyrir fólk af erlendum uppruna í fjölmiðlum. 

Það er þó eins og hægt og bítandi, um þessar mundir, sé að verða ákveðin 

vitundarvakning. Þegar fyrst var lagt á stað í þetta verkefni, þ.e.a.s. þegar fyrsti þátturinn 

var unnin á vorönn 2015 sem kveikti hugmyndina að þessu verkefni, var lítið hægt að 

benda á aðra sambærilega nálgun. Það hefur þó breyst síðustu misseri. Auglýsingastofan 

Pipar sendi frá sér í desember 2015 þrjátíu örmyndbönd þar sem fólk af erlendum 

uppruna tjáir sína sögu á fáeinum mínútum. Herferðin ber heitið „Við öll.“ 18 

Ríkisjónvarpið mun í vetur sýna íslenska þætti um „nýja Íslendinga“ sem nefnast 

Rætur.19 Borgarleikhúsið stóð að viðburði 5. desember 2015 sem bar heitið „Opnum 

okkur“20 þar sem fjórir flóttamenn sögðu sögur sínar á sviði. Viðburðurinn var svo 

sendur út beint í gegnum youtube síðu Borgarleikhússins. Þörfin er því greinilega til 

staðar og henni er verið að svara í einhverju mæli. Áskorunin er að gera slíka umfjöllun 

að normi í samfélaginu. Að raddir allra landsmanna, af hvaða uppruna sem þær eru, 

heyrist og andlitin sjáist. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Velferðarráðuneytið 2006 
16 Toshiki Toma 2010 
17 Velferðarráðuneytið 2006!
18 Pipar 2015 
19 Ríkisútvarpið 2015 
20 Borgarleikhúsið 2015 
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Konur í fjölmiðlum 

Viðmælendur þáttanna eru allt konur. Til að setja viðfangsefni þáttanna og þessarar 

greiningar í samhengi verður að skoða stöðu kvenna í fjölmiðlum. Þrátt fyrir að konur 

séu um helmingur íbúa landsins endurspeglast það ekki í fjölmiðlum. Í skýrslu félags- og 

húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála 2013 - 2015 má sjá niðurstöður 

viðmælendagreiningar sem unnin var fyrir velferðarráðuneytið fyrir tímabilið september 

2014 til september 2015. Þar kom í ljós að hlutfall kvenna og karla meðal viðmælenda 

hjá RÚV og 365 væri stórlega ábótavant, en 70% karla eru viðmælendur í fréttum RÚV 

og 365 en aðeins 30% konur. Það sýnir, í samanburði við álíka greiningar og kannanir 

gerðar frá árunum 2001 og fram til 2013, að hlutfallið hefur lítið sem ekkert breyst. Í 

völdum þáttum þessara tveggja miðla var hlutfallið að karlmenn eru 62,6% viðmælenda 

en konur 37,4%.21    

Í sömu skýrslu er talað um að mjög stöðluð birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum sé 

ríkjandi.22      

Konur af erlendum uppruna í fjölmiðlum  

Það má á því sjá, sem ritað er hér fyrir ofan, að það er á brattan að sækja fyrir konur af 

erlendum uppruna og samfélagið allt ef við viljum sjá fjölbreytileikan endurspeglast í 

íslenskum fjölmiðlum. Tölurnar blasa við okkur. Það er því sérstaklega mikilvægt að 

skapa rými fyrir konur af erlendum uppruna í íslenskum fjölmiðlum. Gefa þeim tækifæri 

til að koma fram og tjá sig, lýsa eigin veruleika, eigin sögu, sjálfsmynd sinni eða hverju 

sem þær vilja koma á framfæri. Það er markmiðið með þessu verkefni.  

 

Fræðin 

Fjölmenning 

Það er veruleiki nútímasamfélaga að þau samanstanda af fólki af ólíkum uppruna, með 

ólíkar sögur, uppeldi, tungumál, menningu o.sv.frv. Fjölmenningarstefna þjóðríkja gefur 

til kynna að hver þessara ólíku menningarheima er jafngildur og getur hver þeirra þrifist 

í landinu, þó með það að leiðarljósi að menning er kvik og lifandi. Hún þróast og tekur á 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Velferðarráðuneytið 2015 
22 Ibid.!
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sig ýmsar myndir. Í grein Dr. Unnar Dísar Skaptadóttur, prófessors í mannfræði, sem 

birtist í Kirkjuritinu 2006, Fjölmenning og samlögun, lýsir hún því hvernig 

fjölmenningarhugtakið hafi fyrst sprottið fram sem einhvers konar viðbrögð við fyrri 

hugmyndum um aðlögun, þar sem innflytjendum var gefið að skilja við gamla siði og 

hefðir og taka upp siði hins nýja lands. Þar segir einnig: „Fjölmenning þýðir að 

menningarlegur margbreytileiki er viðurkenndur…“ 23  Fjölmenning tryggir að allir 

þegnar hafi rétt til menningar. Slagorð menningarstefnu Reykjavíkurborgar er „Menning 

er mannréttindi.“24 Í stefnunni segir skýrt að jafnræði og mannréttindi séu ætíð höfð að 

leiðarljósi í öllu starfi Reykjavíkurborgar og að menningarlíf í borginni skuli vera 

aðgengilegt öllum og einkennast af fjölbreytni, samkennd, víðsýni og virðingu. Þá segir 

einnig:  

Menning, listir og saga geta ýtt undir samkennd og jákvæða forvitni um líf og 
menningu annarra. [...] Eitt af lykilatriðum í þessu sambandi er samvinna, þ.e. að 
fólk sem tilheyrir ólíkum menningar og reynsluheimum fái hvatningu til að koma 
saman, miðla af reynslu sinni og veita innsýn í líf hvers annars.25  

Reykjavíkurborg er ákveðin og skýr í sinni stefnu en stefna ríkisins er heldur hógværari, 

það segir m.a. í markmiðum menningarþátttöku að fjölbreytni skuli höfð í hávegum svo 

allir þegnar landsins finni eitthvað við sitt hæfi en einnig að aðgengi að menningu sé 

sem best tryggt fyrir alla þjóðfélagshópa.26 Hafa skal í huga að til að breyta hugarfari 

heillar þjóðar þarf ríkið að vera með afdráttarlausa stefnu varðandi það hvernig hægt er 

að tryggja aðgengi að menningu fyrir alla þjóðfélagshópa. Ekki er nóg að punkta það í 

stefnu eins og þessarar heldur þarf skýra aðgerðaráætlun um hvernig slík réttindi eru 

tryggð. Eins og sjá má í kaflanum um fjölmiðlaumfjöllun, bæði um innflytjendur og 

konur, hafa slík réttindi, að öllu jöfnu, ekki enn verið tryggð hjá Ríkisútvarpinu.  

Menningararfur  

Menning er vandmeðfarið hugtak, það lýsir öllu og engu. Víðfeðm skýring á menningu 

getur verið allt sem mennirnir gera eða allt sem einkennir samfélag eins og 

hugmyndastefnur, siðir, hefðir, venjur, þemu, gildi, saga o.sv.frv. Hvar drögum við  

mörkin? Er menning heildstæð eða er hún þúsundir lítilla brota hugmynda, athafna og 

atburða? Getum við t.d. greint eina menningu frá annarri og getum við sammælst um að 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Dr. Unnur Dís Skaptadóttir 2006:13 
24 Reykjavíkurborg 2014!
25 Ibid.!
26 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013:15 
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eitthvað sé íslensk menning?27 Ber okkur samfélagsleg skylda til að varðveita íslenska 

menningu frekar en aðra? Hugtakið menningararfur kemur af hugtakinu menning. Þetta 

hugtak er nýlegt af nálinni og hafa fræðimenn tekist á um skilgreiningu þess, gildi og 

ítök síðustu áratugi. Íslenskur menningararfur vísar í arfleifð Íslendinga í gegnum tíðina. 

Þá helst bókmenntir, muni, húsakost, hefðir og fleira sem Íslendingar hafa skapað í 

gegnum tíðina og skapar ákveðin grundvöll til að greina sögu og menningu fornra tíma. 

Um mikilvægi íslensks menningararfs er sagt í menningarstefnu ríkisins: „Á sviði 

menningararfs hafa stjórnvöld miklu hlutverki að gegna því að skilningur á 

menningarsögu þjóðarinnar er ein af forsendum fyrir virkri þátttöku í samfélaginu og er 

mikilvægur hluti af sjálfsmynd hvers og eins.“28 Það má vel vera að skilningur á 

menningarsögu þjóðarinnar sé mikilvægur en varúðarvert getur verið að fullyrða að 

menningararfurinn sé forsenda þess að þegnar landsins taki virka þátttöku í samfélaginu. 

Einnig er minnst á mikilvægi menningararfsins í mótun sjálfsmyndar hvers og eins. Hér 

gefum við okkur það að um sé að ræða íslenskan menningararf. Hvernig eigum við að 

virkja fjölbreytt samfélag þar sem virðing er borin fyrir ólíkum uppruna, menningu og 

sögu ef að stoðir samfélagsins, ríkið sjálft, telur íslenska menningararfinn vera hluta af 

sjálfsmynd hvers og eins þegna? Beint í framhaldi af þessu er svo ritað: „Fjölbreytt 

menningarlíf er einnig þáttur í almennri velsæld samfélagsins og stuðlar að jöfnuði.“29 

sem er í fullkomnu ójafnvægi við það sem ritað er á undan. Jafnvel þó aðeins sé átt við 

„fjölbreytt menningarlíf“ í þeim skilningi að fjölbreytnin feli í sér í hvernig formi 

menningin er, frekar en hvaða uppruna hún á sér, getur það heldur ekki stuðlað að 

jöfnuði nema þá aðeins milli listforma eða menningarmiðlunarleiða. Ójöfnuðurinn ríkir 

enn á meðan fjölbreytni þegnanna er virt að vettugi.  

Menningararfur flokkar samfélagsþegna í ákveðna hópa, enn frekari hópa en þá þegar 

fyrirfinnast í samfélaginu. Menningararfur ákveðinna hópa getur gefið ákveðna 

hugmynd um uppruna þeirra sem tilheyra þeim hópi en það er varasamt að halda því 

fram að hver og einn einstaklingur innan þessara hópa geti sammælst um það sem 

skilgreinir hann og sjálfsmynd hans. Í grein Bryndísar Björgvinsdóttur Menningararfur 

sem ásetningur segir hún „Gagnvart yfirvaldi, valdameiri stofnunum eða öðrum hópum 

er mikilvægt að hópar eigi menningarlegt auðmagn sem þeir geta mælt með einni sterkri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Gerður Gestsdóttir 2006 
28 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013:30 
29 Ibid. 
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rödd út á við.“30 Hún talar einnig um möguleika menningararfs sem tæki til samræðu við 

yfirvald eða á milli valdaminni og valdameiri hópa. Jafnvel þó slík hugmyndafræði 

gangi í einhverjum tilfellum upp stuðlar hún samt sem áður að frekari flokkun 

þjóðfélagsþegna, og „við og hinir“ hugsunarhætti. Bryndís segir einnig réttilega að 

menningararfur og hefðir séu eitthvað sem verða til við þátttöku fólks þar sem sameinast 

sé um ákveðin skilaboð og stefnt að ákveðnum markmiðum. Við erum nefnilega öll 

sífellt að skapa menningararf.31 

 

Hér skal ekki farið í djúpa rökræðu um hvað sé menningararfur, hvort okkur beri að 

verja hann eða hvernig hann skilgreinir okkur en aðallega benda á það að fara varlega í 

notkun eins hlaðins hugtaks. Fjölmenningarlegt samfélag þrífst ekki þar sem „við 

Íslendingar“ hömpum arfleið okkar á þann hátt að hún ein sé skýr rót sjálfsmyndar 

okkar. Við getum talað um sögu okkar og menningu fornra tíma með stolti, við getum 

mörg hver sammælst um að hún móti að einhverju leyti grunninn að íslensku samfélagi 

og við munum halda áfram að skapa menningararf eins og ætíð hefur verið gert, þrátt 

fyrir það að við séum bara nýlega farin að skilgreina hann.  En væri ekki réttara að við 

einbeittum okkur því að skapa menningu í dag, í fjölbreyttu og síkviku samfélagi?  Því 

það er ekki aðeins sameiginlegur menningararfur eða saga sem mótar sjálfsmynd okkar 

heldur einstök saga og upplifun hvers og eins okkar. 

 

Verkferill 

Yfirlit 

Það var í lok ágúst 2015 sem ég tók ákvörðun um að gera fjóra heimildaþætti sem hver 

og einn sagði sögu einnar konu af erlendum uppruna. Ég hafði unnið einn slíkan þátt 

áður í námskeiðinu „Þáttagerð fyrir lifandi vefrit“ vorið 2015 og heillast af vinnunni, 

efninu og útkomunni. Þegar vinna að annarri hugmynd að lokaverkefni var fyrir bý kom 

þessi hugmynd strax upp líkt og ég hefði ávallt stefnt að henni. Eins of fram hefur komið 

sótti ég um styrk hjá hjá Menningar- og minningarsjóði kvenna sem ég sá auglýstan og 

þar sem það var stutt í umsóknarfrest dembdi ég mér í grunn- hugmynda og 

áætlunarvinnu sem gekk eins og í sögu. 2. september, aðeins viku eftir að hugmyndin 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Bryndís Björgvinsdóttir 2010 
31 Bryndís Björgvinsdóttir 2010!
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hafði komið upp, hafði ég sett saman áætlun, sett mér markmið og skýra hugmynd um 

vinnuferlið. Styrkurinn var ætlaður konum sem vinna meistaraverkefni í Háskóla og átti 

að tengjast 100 ára afmæli kosningarréttar kvenna. En verkefnið þótti mér falla vel í 

þann flokk. Styrkinn hlaut ég svo í lok september.  

Stuttu síðar leitaði ég aðstoðar Samtaka kvenna af erlendum uppruna við að finna 

viðmælendur. Þau tóku vel í beiðni mína. Mér var boðið að auglýsa inn á lokaðri grúppu 

samtakanna á Facebook og viðbrögðin voru nokkuð góð því fljótlega komu póstar frá 

áhugasömum konum um þátttöku í þáttunum. Það var þó langur vegur fyrir höndum og 

má segja að undirbúningstíminn hafi verið langur og stífur í þeim skilningi að illa gekk 

að fá konur, sem samt höfðu haft samband af fyrra bragði, til að hitta mig. Ég hitti þó 

fyrstu konurnar í lok september í stutt spjall við hverja og eina í afslöppuðum aðstæðum 

á Súfistanum, Laugavegi. Næstu tvær vikur hitti ég svo nokkrar til viðbótar. Það reyndist 

flókið að finna rétta samsetningu, en allar þessar konur höfðu áhugaverðar sögur fram að 

færa. Mér þótti þó mikilvægt að hafa konurnar og sögur þeirra ólíkar, til að skapa meiri 

dýpt í heildarmyndina.  

Það var svo í lok október sem ég leitaði til samnemanda míns Kristínar Vilhjálmsdóttur 

sem starfað hefur mikið með konum af erlendum uppruna á Íslandi og í öðru 

fjölmenningarstarfi. Hún benti mér á tvær konur að hafa samband við. Ég hitti þær svo 

stuttu síðar og þar með var hópurinn samsettur. 

Tökur hófust í byrjun nóvember og lauk um miðjan desember. Ég hitti allar konurnar, 

nema eina, oftar en einu sinni í tökum. Frá þeirri konu sem ég hitti bara einu sinni fannst 

mér ég fá það sem ég vildi úr einu tökunni okkar.  

Eftirvinnsla og önnur heimildaöflun hófst svo um leið of fyrstu tökurnar voru búnar. 

Greinagerðin var unnin samhliða yfir önnina. 

 

Tæknimál 

Í september 2015 ákvað ég að fjárfesta í myndavél, nánar tiltekið Canon 70D. Ég 

hugsaði að ef ég hefði í huga að vinna áfram að eigin verkefnum í formi myndbanda 

þyrfti ég að hafa aðgang að vél sem ég þekkti vel. Þrífót hafði ég aðgang að hjá pabba 

mínum auk þess sem ég var svo heppinn að hann á einnig Canon 550D með tveimur 

linsum sem ég hafði greiðan aðgang að.  
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Ég hafði ekki mikið tekið upp á DSLR vélar nema landslag og einföld skot, en aldrei 

viðtal. Ég þurfti því að kynna mér það vel hvernig best væri að stilla myndavélina fyrir 

slík skot og hafa einnig í huga að ég myndi ekki nýta hljóðið úr vélinni sjálfri nema 

hugsanlega sem uppfyllingu eða til vara. Ég þurfti því líka að venja mig á það að vera 

með utanáliggjandi upptökutæki og passa að gera allt til þess að auðveldara yrði að 

synca hljóð og mynd. Mér þótti mikilvægt að vera með upptökutæki með xlr möguleika 

svo ég gæti nýtt mér þráðlausan hljóðnema sem skólinn átti. Ég var svo heppin að bróðir 

minn átti tvö zoom h4n upptökutæki svo ég gat fengið aðgang að öðru þeirra. Hjá 

skólanum fékk ég svo afnot af Led ljósum og Sony þráðlausum nælu hljóðnemum.  

 

 

  

!
!
!
!

 

!
! !
!
 

 

 

 

Til að kynnast myndavélinni betur og zoom tækinu nýtti ég mér youtube myndbönd og 

annað kynningarefni á netinu.  

Tökurnar 

Þrátt fyrir að hafa litla sem enga reynslu á DSLR vélar þá var ég komin með þó nokkra 

reynslu á því formi heimildamynda sem ég hafði valið mér, viðtalsformið. Ég var með 

nokkuð mótaðar hugmyndir um hvernig ég vildi framkvæma tökurnar sem einfaldaði 

töluvert undirbúningsvinnuna. Ég bjó líka svo vel að hafa þegar gert einn slíkan 

heimildaþátt í námskeiðinu „Þáttagerð fyrir lifandi vefrit“ og vissi þar af leiðandi hvað 

Mynd 1 | Stillt upp fyrir viðtal 
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ég vildi og hvað ég vildi alls ekki. Hverju ég vildi breyta og hverju ég vildi halda. Þá á 

ég við sjálfa uppstillinguna og uppsetninguna á græjunum. Þrátt fyrir mótaðar 

hugmyndir var framkvæmdin þó mjög lifandi og tökurnar lífrænar í þeim skilningi að ég 

vildi gera það besta úr því sem mætti mér þegar ég kom á tökustað. Ég var ekki búin að 

kynna mér staðina áður og vissi því lítið um birtustig, pláss, umhverfi o.sv.frv. Því var 

bara stillt upp á sem bestan hátt sem þótti mögulegur í hvert skipti og athyglinni frekar 

beint að því að fá sem mest út úr viðmælendum mínum en að fá það besta út úr 

myndgæðunum.  

 

Viðtölin 

Viðmælendur mínir eru fjölbreyttar og ólíkar og hver og ein á sér merkilega og 

áhugaverða sögu. Allar hafa þær verið á Íslandi í töluverðan tíma, Marta hefur verið hér 

styst eða síðan 2007 en Alice lengst, síðan 1986. Eins og minnst er á hér ofar í 

greinagerðinni var engin krafa gerð um að viðmælendurnir töluðu íslensku í viðtölunum. 

Samræður og samskipti á milli okkar fóru þó öll fram á íslensku, enda tala konurnar allar 

góða íslensku. Mikilvægt var að þær gætu tjáð sig frjálslega og óheft og kom það í ljós 

að bæði Robyn, sem reyndar hefur ensku að móðurmáli, og Marta skiptu yfir í ensku í 

viðtölunum. Öll viðtölin fóru að einhverju leiti fram á heimilum kvennanna, en einnig á 

kaffihúsi, stúdíói þar sem konurnar þekktu til og fannst þær öruggar. Eitt viðtal fór fram 

á heimili mínu.  

 

Viðmælendurnir 

Robyn Phaedra Mitchell fæddist á Vancouver eyju í Kanada árið 1980. Hún fluttist 

hingað til lands árið 2002 með íslenskum manni sem hún hafði kynnst í Kanada. Á 

síðustu 13 árum hefur Robyn aflað sér mikillar reynslu innan ferðaþjónustu og síðan í 

janúar 2014 hefur hún rekið ráðgjafafyrirtæki fyrir ferðaþjónustuaðila sem nefnist 

Hybrid Hospitality.  

Robyn var sú fyrsta sem ég tók viðtal við. Við hittumst á kaffihúsi á hóteli þar sem hún 

hafði verið að vinna. 
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Það var ákveðin áskorun að stilla upp á sem bestan hátt á kaffihúsinu en viðtalið gekk 

mjög vel. Við hittumst svo aftur heima hjá Robyn nokkrum vikum síðar og tókum upp 

aukaefni. Einnig hitti ég þar fyrir Eddu, dóttur Robyn. 

Alice Martins er fædd í Angóla árið 1961 en flúði til Portúgal aðeins 13 ára gömul árið 

1974 þegar geysaði borgarastyrjöld í Angóla. Árið 1986, 25 ára gömul, flutti hún svo til 

Íslands fyrir tilstuðlan vinkonu sinnar sem gift var íslenskum manni og hefur verið hér á 

landi síðan.  

Ég hitti Alice aðeins einu sinni í tökum. Tökurnar fóru fram á heimili hennar og gengu 

mjög vel. Mér þótti Alice segja vel og skýrt frá og þótti mér ekki þörf á að hitta hana 

aftur til að taka meira efni.  

!

Mynd 2 | Úr viðtalinu við Robyn 

Mynd 3 | Úr viðtalinu við Alice 
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!

!
Myndir 4-5 | Úr viðtölunum við Mörtu 

 

Marta Magdalena Niebieszczanska er fædd árið 1980 í Póllandi. Hún flutti til Íslands 

árið 2007 og starfar hér sem ljósmyndari ásamt því að vera stofnandi og halda úti 

vefsíðunni Icelandnews.is sem er upplýsingaveita á pólsku um íslensk málefni.  

!
Ég hitti Mörtu á heimili hennar einn föstudag. Við tókum upp hluta af viðtali þá, en 

Marta var slöpp og því ákváðum við að fresta viðtalinu. Við hittumst svo aftur í 

stúdíóinu hennar nokkrum vikur síðar og gekk viðtalið mjög vel. Í millitíðinni fór ég á 

viðburð sem hún skipulagði og tók upp smá aukaefni.  

 

Kriselle Lou Suson Cagatin fæddist á Manila á Filipseyjum árið 1988. 15 ára gömul sótti 

mamma hennar hana og systkini hennar og flutti með þau til Íslands eftir að hafa sjálf 

verið búsett hér í 3 ár. Hún stundar meistaranám við Háskóla Íslands í uppeldis- og 

menntunarfræði með áherslu á lýðræði, jafnrétti og fjölmenningu. 

!
Ég hitti Kriselle, í fyrstu tökum, á heimili hennar að Ásbrú, Reykjanesbæ. Það viðtal 

gekk mjög vel en Kriselle var mjög fær að tjá sig fyrir framan myndavélina og það fór 

svo að við urðum að taka okkur pásu og ákveða að ljúka viðtalinu annan dag. Nokkrum  

! !
Myndir 6-7 | Úr viðtölunum við Kriselle 
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vikum síðar hittumst við á heimili mínu. Það gekk einnig mjög vel. Í millitíðinni hitti ég 

hana stutt þar sem hún var við móðurmálskennslu fyrir filipseysk börn á námskeiði í 

Fellaskóla.  

 

Eftirvinnsla 

Það er mikilvægt að hafa mikið skipulag þegar unnið er með fjóra mismunandi þætti og 

allt það efni sem því fylgir. Ég lagði upp með að hafa skýrt skjalakerfi sem auðveldaði 

mér að vinna með allt efnið. Einnig sá ég til þess að afrit væri til af öllu efninu.  

 

Efnið sem ég tók upp á Canon 70D breytti (e. convert) ég öllu í Apple ProRes 422 til að 

auðvelda eftirvinnslu. Þar sem hljóðrásin var tekin upp sér á zoom h4n tæki þurfti ég að 

byrja á því að sinka (e. sync) alla hljóðskrárnar við myndbandsskrárnar og sameina svo 

þær í eina skrá til að auðvelda vinnsluna. Það var mikil vinna en að sama skapi sparaði 

það einnig vinnu þar sem ég þurfti þá bara að sinka í þetta eina skipti.  

 

Hljóðskrárnar afritaði (e. transcribe) ég allar til að búa til klippihandrit að hverjum þætti 

fyrir sig. Það auðveldaði töluvert klippivinnsluna. Ég þekki vel inn á klippiforrit frá 

apple Final cut pro 7 og er örugg að klippa á það. Með klippihandrit fyrir framan mig 

var svo auðveldara að setja saman rough klipp af þáttunum. Í framhaldi gerði ég svo 

ítarlegra handrit til að auðvelda lokavinnslu. 

Ég bað hverja og eina af viðmælendum mínum að finna til ljósmyndir af sér og 

fjölskyldum sínum sem myndu styðja við frásagnir þeirra. Sumar þeirra fékk ég á 

stafrænu formi en aðrar þurfti ég að skanna inn.  

Ég fékk bróður minn, Örvar Smárason, til að semja stef og tónlist fyrir þættina. 

 

Lokaorð 
Konur af erlendum uppruna á Íslandi hafa fengið lítið rými í íslenskum fjölmiðlum og 

eru að mörgu leyti ósýnilegar í samfélaginu. Erfitt getur verið að fóta sig í nýju 

samfélagi en á sama tíma er mikil krafa um að tungumálið sé lært, almenn aðlögun að 

venjum og siðum eigi sér stað, fyrr heldur en síðar, og að innflytjendur séu virkið 

þátttakendur í íslensku samfélagi. Það hefur þó skapast lítið rými fyrir innflytjendur til 



! 25 

að virkja sína krafta, deila sinni menningu og sögu og miðla þekkingu sinni. Greinagerð 

þessari var ætlað að varpa ljósi á þá þörf sem er til staðar að skapa þetta rými fyrir konur 

af erlendum uppruna í fjölmiðlum. Það er þó ekki nóg að einstaklingar eða einstakir 

hópar taki slíkt að sér heldur þurfa stóru fjölmiðlarnir að setja sér stefnu eða jafnvel 

starfsreglur, hvað varðar umfjöllun um fólk af erlendum uppruna ekki aðeins í nálgun 

efnisins heldur þarf einnig að skoða orðræðuna. Mikilvægast er þó að starfa eftir slíkri 

stefnu. Vitundarvakning virðist vera að eiga sér stað um þessar mundir hvað varðar það 

að opna umræðuna, skapa samtal og rými fyrir fólk að erlendum uppruna sbr. herferð 

auglýsingastofunnar Pipars og viðburð Borgarleikhússins. Einnig er vert að nefna að 

Rauði Krossinn hóf herferð á haustmánuðum með yfirskriftinni „vertu næs“ sem snérist 

um umburðarlyndi meðal allra í samfélaginu. Það er  staðreyndin að þegar okkur gefst 

lítið færi á að kynnast samlöndum okkar verður samtalið takmarkað, einhliða og 

hlutlaust eða í versta falli fordómafullt. Vanþekking og fordómar haldast nefnilega í 

hendur. Samtalið er forsenda þess að hér skapist umburðarlynt samfélag þar sem 

fjölbreytileikinn er boðin velkomin, því við erum öll ólík, ekki aðeins þeir sem hafa 

annan uppruna. Ef krafan er að fólk af erlendum uppruna taki virkan þátt í íslensku 

samfélagi verðum við að skapa forsendur þess að það sé hægt og þar spila fjölmiðlar 

stóra rullu. 

Miðlunarleiðin sem slík var ekki tekin til greiningar í þessari greinagerð en frekar 

skoðað hvernig hægt væri að nálgast viðfangsefni heimildamynda/þátta með því að nýta 

sér rannsóknaraðferðir úr félagsvísindum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru mikið 

notaðar við rannsóknir á jaðar- og minnihlutahópum eins og hér er um að ræða. Það 

reyndist virkilega lærdómsríkt að kynna sér þessar aðferðir og nýttust þær mjög vel við 

vinnslu á efninu. Einnig komst ég að því að ég hef í viðlíka verkefnum verið að vinna 

nokkurn veginn eftir slíkum aðferðum án þess þó að taka meðvitaða ákvörðun um það. 

Markmiðið með verkefninu var að skapa rými fyrir konur af erlendum uppruna til að 

segja sína sögu. Að gefa þeim tækifæri til að nota eigin rödd, til að sýna sinn 

persónuleika, sitt andlit og ögra þar afleiðandi ríkjandi staðalmyndum bæði um konur og 

fólk af erlendum uppruna. Markmiðinu var að mínu mati náð og opnaði vinnan á 

verkefninu enn frekar augu mín á mikilvægi þess að við sköpum rými fyrir fólk af 

erlendum uppruna í samfélaginu öllu og sköpum samtal okkar allra á milli. 
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Ferlið allt var einstaklega lærdómsríkt. Lært var af mistökum jafnóðum og verulega 

hefur bæst í reynslubankann hvað varðar vinnslu á slíku efni.
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