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Ágrip  

Þrátt fyrir að nýlegar alþjóðlegar mælingar sýni að hérlendis sé jafnrétti kynjanna með besta 

móti, benda rannsóknir til þess að konur sem eru ekki af vestrænum uppruna standi verr að 

vígi á vinnumarkaði en innfæddar konur eða konur af vestrænum uppruna. Markmið 

þessarar eigindlegu, feminísku rannsóknar er að varpa ljósi á þær áskoranir sem þessar konur 

mæta með tilliti til skörunar / samtvinnunar (e. intersectionality) kyngervis og uppruna. 

Stuðst er við fyrirliggjandi gögn, 23 blaða- og fréttaviðtöl, og er þemagreiningu beitt 

rannsóknina. Niðurstöður sýna að viðmælendur blaðamanna verða fyrir hversdagsfordómum 

í námi og starfi í námi og starfi. Staðlaðar ímyndir um konur sem eru ekki af vestrænum 

uppruna gera þeim oft erfitt að sækja störf í samræmi við menntun. Fróðlegt væri að gera 

rannsókn sem byggist á beinum frásögnum þessa hóps kvenna þar sem alltaf er hætt við 

bjögun við ritstýringu dagblaða og fréttamiðla. Greinilegt er hinsvegar að þessi hópur sætir 

mismunun á vinnumarkaði sem ástæða er til þess að rétta af í jafnréttisþjóðfélagi. 
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1 Inngangur  

“Mesta jafnréttið á Íslandi sjötta árið í röð” (2014). “Jafnrétti kynjanna mest á Íslandi”  

(2017). “Hvergi meira jafnrétti á vinnumarkaði en á Íslandi” (2017). “Lög um 

jafnlaunavottun taka gildi og vekja heimsathygli (2018). “Jafnlaunavottun rædd á BBC” 

(2018). Svona hljóða fyrirsagnir í ár og undanfarin ár þar sem Ísland er sett fram í 

fjölmiðlum sem fyrirmyndarríki í málefnum kynjajafnréttis, meðal annars vegna þátttöku 

kvenna í stjórnmálum (World Economic Forum, e.d.). Á svipuðum tíma berast fyrirsagnir 

á borð við “Fyrst erlendra kvenna á þing” (mbl.is, 2011) þegar Amal Tamimi var fyrsta 

konan á Íslandi ef erlendum uppruna til að taka sæti á Alþingi og það var ekki fyrr en í ár 

sem fyrsta konan af blönduðum uppruna tók sæti í borgarstjórn (Reykjavíkurborg, e.d.; 

Sanna: Spurningin um Gunnar Smára hjálpaði, 2018; Vinnum að sameiginlegri lausn 

mála, 2011).   

Getur verið að jafnrétti gangi ekki jafnt yfir ólíka hópa kvenna? Þegar horft er til 

innflytjenda kemur ýmislegt í ljós, samanber fyrirsagnir RÚV undanfarin ár: Innflytjendur 

vinna meira en Íslendingar (RÚV, 2013). [Konur af erlendum uppruna] “Fá ekki vinnu í 

samræmi við menntun” (RÚV, 2013). Innflytjendur fá margir hverjir ekki vinnu á Íslandi í 

samræmi við menntun” (RÚV, 2017). Þessar staðhæfingar eru studdar með rannsóknum  

(Elsa Arnardóttir and Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Friberg, J.H., Arnholtz, J. Eldring, L,  

Hansen, N. W. og Thorarins, F., 2013; Grødem, 2014; Vala Jónsdóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009).    

Meðal innflytjendakvenna eru margar sem geta ekki nýtt nám sitt í starfi en það á 

sérstaklega við um konur sem eru ekki frá vestrænum ríkjum (Elsa Arnardóttir and Rúnar  

Helgi Haraldsson, 2014; Grødem, 2014, Magnfríður Júlíusdóttir, Unnur Dís Skaptadóttir 

og Anna Karlsdóttir, 2013). Það má því velta því fyrir sér hvort þessar konur hafi orðið 

af þeim jafnréttisávinningum sem margar íslenskar konur hafa notið.   

Hvar eru raddir þessara kvenna? Hver er reynsla þeirra? Í þessari rannsókn verður 

horft til upplifunar þessara kvenna í námi og starfi af hversdagsfordómum með því að 

rýna í viðtöl við þessar konur í fjölmiðlum. Rétt er að hafa í huga að reynsla kvennanna 

er lituð af áherslum og ritstýringu fjölmiðla og því mikilvægt að taka gögnunum með 

nokkrum fyrirvara. Að því sögðu er þetta áhugaverð gögn sem veita óneitanlega 

ákveðna innsýn inn í reynsluheim þessara kvenna.   

Í þessari rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:   
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Hver er upplifun kvenkyns innflytjenda sem eru ekki af vestrænum uppruna af 

hversdagsfordómum í námi og starfi á Íslandi? Undirspurning 

rannsóknarspurningarinnar er svohljóðandi:   

Hvernig skarast kynferði og uppruni til þess að stuðla að margþættri mismunun 

gagnvart þessum konum?  

Til þess að freista þess að svara þessum spurningum hér að ofan verður byrjað á 

því að fara yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar verða kynntar til sögunnar 

feminískar kenningar um kyngervi annarsvegar og kynjakerfi hinsvegar til þess að varpa 

ljósi á sögulega undirskipun kvenna og hvernig henni er félagslega viðhaldið (Butler, 

1988; Walby, 1990). Í framhaldinu verður greint frá kenningarlegri nálgun sem nefnist 

samtvinnun mismunarbreytna (e. intersectionality) til þess að sýna fram á mikilvægi 

þess að gera grein fyrir ólíkum upplifunum kvenna þar sem ólíkir þættir geta mótað 

upplifun og reynslu þeirra á borð við uppruna, fötlun, kynhneigð og þannig mætti lengi 

telja. Í kjölfarið er fjallað stuttlega um stöðu minnihlutahópa og margþætta mismunun. 

Að lokum er fjallað um kenningar á sviði rasisma og hversdagsfordóma sem 

innflytjendur á Íslandi verða fyrir í nokkrum mæli (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi 

Haraldsson, 2014; Guðrún Pétursdóttir, 2012). Því næst verður gert grein fyrir þróun og 

fjölgun innflytjenda á vinnumarkaði frá aldamótum. Þar verður sérstaklega horft til 

kvenna sem eru ekki af erlendum uppruna. Síðan verður greint frá aðferðafræði 

rannsóknarinnar; gagnaöflun, stöðu rannsakanda og gagnavinnslu. Því næst verða 

niðurstöður settar fram í tveimur þemum: “Innflytjendur í áheyrnarprufu: Upplifun 

hunsunar og sleggjudóma í námi og starfi” og “Viðbrögð innflytjenda við mismunun í 

námi og starfi: Dugnaður og þolinmæði”. Í þeim kafla verða niðurstöður settar í 

samhengi við fræðilegar kenningar með það fyrir augum að varpa ljósi á aðstæður og 

upplifanir þessa hóps kvenna.   

Að lokum verður efni rannsóknarinnar stuttlega dregið saman og fjallað um 

framlag þessarar rannsóknar til fræðasviðsins. Sömuleiðis verður hort til takmarkana 

hennar og komið með tillögur að framtíðarrannsóknum á málefninu.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Feminískar kenningar  

Hér verður sjónum beint að feminískum kenningum en byrjað verður á að fjalla um 

félagslega mótun kyngervis og kynjakerfis (e. patriarchy). Síðan verður fjallað um fræðilegt 

sjónarhorn samtvinnunar mismunarbreytna en því hefur verið beitt í feminískum fræðum 

til þess að varpa ljósi á ólíkan reynsluheim kvenna eftir þáttum á borð við uppruna, 

kynhneigð, stétt eða fötlun (Collins, 2000; Crenshaw, 1989). Ég tel sjónarhorn 

samtvinnunar afar gagnlegt til þess að draga fram reynslu þess hóps sem rannsókninni er 

ætlað að varpa ljósi á; kvenkyns innflytjendur sem eru ekki af vestrænum uppruna þar 

sem ég tel að ekki sé hægt að horfa á kyngervi eða kynþátt eitt og sér, til þess að útskýra 

reynsluheim þessara kvenna. Þessir þættir skarast og tvinnast saman til þess að móta 

einstaka upplifun þessa tiltekna hóps kvenna.   

Í framhaldinu verður sjónum beint að stöðu kvenna almennt og kenningar um 

kyngervi og kynjakerfi, einnig nefnt feðraveldi (e. patriarchy) kynntar til sögunnar. Loks 

verður fjallað um fordóma, þá sérstaklega hversdagsfordóma sem rannsóknir sýna að 

margir innflytjendur verði fyrir í daglegu lífi og starfi.    

2.1.1 Kyngervi  

„Þú fæðist ekki kona, heldur verður kona“. (Beauvoir, 1989) Rétt skráning: Beauvoir,  

1952/1989). Svona lýsti franski heimspekingurinn og rithöfundurinn Simone de Beauvoir 

(1908-1986) því ferli skilyrðingar sem á sér stað í umhverfi okkar og gerir okkur að 

“konum” eða “körlum” (Irma Erlingsdóttir, 1999). Heimspeki hennar var á margan hátt 

byltingarkennd og á undan sinni samtíð en bandaríski heimspekingurinn og 

kynjafræðingurinn Judith Butler (1988) var ein af þeim sem þróuðu þessar 

hugmyndafræði áfram og skoraði hefðbundnar hugmyndir um kynin á hólm. De Beauvoir 

gerði greinarmun á líffræðilegu kyni og þeim kynjuðu hugmyndum sem haldið er að okkur 

í gegnum ríkjandi hugmyndir samfélagsins og móta hugmyndir okkar um hvernig 

“æskilegt” sé að hegða sér. Butler gekk svo langt að segja að hugmyndir um kynjaða 

hegðun væru í raun tilbúningur eða nokkurskonar „gjörningur“ (gender performativity) 

(Butler, 1988). Hún taldi að í gegnum stöðuga endurtekningu á þessum gjörningi væri 

hugmyndum um æskilega hegðun kynjanna og kúgun kvenna viðhaldið í samfélaginu. Það 

má því segja að bæði de Beauvoir og síðar Butler hafi afbyggt (e.  

deconstructed) kynhugtakið og aðgreint það frá því sem kallað hefur verið “kyngervi” (e. 

gender). Butler (1988) leggur áherslu á að kyngervi sé í stöðugri framleiðslu eða byggingu (e. 
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construction) í gegnum hegðun okkar en oft án vitneskju okkar sem getur aftur dregið úr 

tækifærum okkar sem “leikara” til að hafa raunveruleg áhrif á “gjörninginn.”   

Hugtakið kyngervi kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1955 (Udry, 1994) til 

aðgreiningar frá hinu líffræðilega kyni en fekk ekki almenna útbreiðslu fyrr en á 

áttunda áratug síðustu aldar. Þrátt fyrir innreið hugtaksins kyngervi þá virðist 

líffræðilegt kyn vera afar samofið hugmyndum okkar um kyngervi og (kyn)gjörning. Eitt 

dæmi um slíka tengingu á sér stað strax meðan einstaklingur er í móðurkviði en eins og 

algengt er á Íslandi og víðar, þá velta nánustu aðstandendur því gjarnan fyrir sér hvort 

líffræðilega kynið sé væntanlegt og gera þá ráð fyrir bláu á þá sem fæðast með 

karlkyns kynfæri og bleiku fyrir þá sem fæðast með kvenkyns kynfæri. Hillur fata- og 

leikfangabúða er gjarnan skipt upp eftir litum og vörutegundum fyrir stráka 

annarsvegar og stelpur hinsvegar. Það er oftar en ekki þannig að vörur fyrir stráka 

tengjast ofurhetjum, ævintýrum, bílum, byggingum og tækjum á meðan vörur ætlaðar 

stelpum eru frekar í átt að barnauppeldi, svo sem dúkkur og barnavagnar, útliti, svo 

sem andlitsfarði, dót sem tengist prinsessum og þar fram eftir götunum.   

Sé horft til þessarar skiptingar á barnavörum eftir kynjum, mætti ætla að það sé 

stelpum og konum almennt eðlislægt að leggja upp úr útlitinu og barnauppeldi frekar 

en að kanna og byggja heiminn. Þannig er verið að gera einstaklingum upp ákveðin 

áhugamál og hæfni á grundvelli kyns. Sé horft á þessa skiptingu með hliðsjón af 

kenningum Butler væri aftur á móti hægt að greina ákveðin skilaboð til ungra barna í 

gegnum neyslu fata og leikfanga um það hvernig þau skuli hegða sér eða „leika 

gjörninginn” á grundvelli þess kyns sem þau fengu úthlutað við fæðingu (Butler, 1988). 

Þegar horft er til óskrifaðra reglna samfélagsins um kynin má segja að stoðum sé rennt 

enn frekar undir kenningu Butler um kyngervi sem gjörning. Butler (1988) vill meina að 

gjörningurinn sem kyngervi felur í sér verði að vana í gegnum endurtekningu og sé 

þannig leidd áfram af ríkjandi hugmyndum, siðum og venjum í stað frjáls vilja hvers 

einstaklings. Kynjakerfið, stundum nefnt feðraveldið (e. patriarchy) verður kynnt til 

sögunnar hér á eftir, til þess að skýra hvernig undirskipun kvenna hefur verið félagslega 

viðurkennd og um leið haldið við í aldanna rás.   

2.1.2 Kynjakerfi   

Kynjakerfið, sem hefur einnig verið nefnt feðraveldið (e. patriarchy,) hefur verið 

notað til að skýra reynsluheim kvenna í aldanna rás. Breski félagsfræðingurinn Sylvia 

Walby (1990) skilgreindi kynjakerfið sem kerfi ólíkra félagslegra stofnana sem hafa 

samverkandi áhrif á undirskipun kvenna gagnvart karlmönnum. Kynjakerfið vísar þannig til 
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holdgervingar og stofnanavæðingar yfirráða karlkynsins yfir konum og börnum í 

fjölskyldunni og útvíkkun karlkyns yfirráða yfir konum í samfélaginu almennt (Lerner, 

1986). Það vísar til þess að menn hafi völdin í öllum mikilvægum stofnunum samfélagsins 

og að konum er neitað um aðgang  

að slíku valdi (Walby, 1990). Kynjakerfið og undirskipun kvenna gerir það meðal annars að 

verkum að konur eru til að mynda ólíklegri til þess að hafa formleg völd og áhrif í 

samfélginu en eru að sama skapi líklegri til þess að sinna húsverkum og barnauppeldi.   

Undirskipun kvenna hefur ýmsar birtingarmyndir í samtímanum, til að mynda 

þegar horft er á aðgreiningu samfélagsins í innra og ytra rými (e. private sphere, public 

sphere) (Rosaldo, 1974). Konum hefur lengi verið haldið á innra rými samfélagsins; 

innan veggja heimilisins og frá opinberum vinnumarkaði og stjórnsýslu. Ísland er engin 

undantekning, því þrátt fyrir að tróna á toppi kvarða World Economic Forum árið 2016 

mældist óútskýrður launamunur 17 prósent hérlendis árið á undan (Hagstofa Íslands, 

2016; World Economic Forum, e.d.). Þessi munur skýrist að einhverju leyti af því að 

konur eru í meirihluta í þjónustu- og umönnunarstörfum sem falla mörg hvert undir 

láglaunastörf. Á sama tíma eru þær í minnihluta í hálaunastörfum á borð við ýmsar iðn- 

og tæknigreinar (Hagstofa Íslands, 2016). Kynjun vinnumarkaðarins hefur verið 

sérstaklega áberandi á meðal innflytjenda á Íslandi sem eru ekki frá vestrænum ríkjum 

Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2013). Þar geta hversdagsfordómar leikið ákveðið hlutverk 

en vikið verður að þeim hér neðar í framhaldi af umfjöllun um samtvinnun 

mismunarbreytna, minnihlutahópa og margþætta mismunun.  

2.1.3 Samtvinnun mismunarbreytna  

Greint hefur verið frá því hvernig undirskipun kvenna á rætur í viðmiðum og gildum 

kynjakerfisins en hvernig er hægt að útskýra ólíka upplifun og tækifæri kvenna? Undir lok 

sjöunda áratugs síðustu aldar og byrjun þess áttunda urðu viss tímamót á sviði femínisma 

þar sem kvenréttindabarátta og rannsóknarsvið feminískra fræða var víkkað út til þess að 

rýma upplifanir ólíkra kvenna. Fram að þessu þótti vera talin of mikil áhersla lögð á að 

bæta stöðu kvenna gagnvart karlmönnun án tillits til annarra þátta sem móta reynsluheim 

þeirra, svo sem uppruna, kynþáttar, kynhneigðar, stéttar og fötlunar (Crenshaw, 1989).   

Frumkvöðull á þessu sviði, hin bandaríska Kimberlé Crenshaw, þróaði hugtakið 

intersectionality eða samtvinnun mismunarbreytna, á íslensku árið 1989. Hugtakinu var 

ætlað að gera skýrari grein fyrir ólíkum reynsluheimi og félagslegri stöðu kvenna 

(Collins, 2000; Crenshaw, 1989). En í hverju felst samtvinnun mismunarbreytna? Hún 

vísar í stuttu máli til þess valdastrúktúrs sem verður til við samspil á milli kyngervis 
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annarsvegar og ólíkra einstaklingsbundna, félagslega, stofnanabundna og 

menningarlegra þátta hinsvegar (Davis, 2008; Thompson, 2002). Með samtvinnun var 

komin fram gagnrýni á feminíska baráttu sem þótti ekki aðeins of einhæf heldur fyrst og 

fremst byggð á upplifun kvenna í forréttindastöðu. Hún þótti þannig snúa fyrst og 

fremst að stöðu hvítra, ófatlaðra og gagnkynheigðra millistéttarkvenna (Collins, 2000; 

Crenshaw, 1989).   

Samtvinnun mismunarbreytna er aðferð sem þróaðist innan feminískra fræða til 

þess að gera grein fyrir því hvernig þessir fleiri þættir geta skarast og haft áhrif á hvern 

annan í mótun upplifunar og aðstæðna hverrar konu fyrir sig (Davis, 2008). Konur sem 

tilheyrðu ýmsum minnihlutahópum fundu sig ekki innan umræðunnar og fannst rödd 

þeirra ekki heyrast. Kvenréttindabarátta hefur þannig þróast frá því að snúa fyrst og 

fremst að því að auka réttindi kvenna gagnvart körlum svo sem með kosningarétti og 

launabaráttu. Smám saman hafa orðið áherslubreytingar þar sem leitast er í auknum 

mæli við að skilja og varpa ljósi á ólíkar aðstæður kvenna út frá fleiri þáttum en 

kyngervi einu og sér. Svört kona upplifir sig þannig öðruvísi en hvít kona og fötluð kona 

glímir við aðrar hindranir er ófötluð kona (Crenshaw, 1989; Phoenix, 2006) Sömuleiðis 

er hægt að gera ráð fyrir að svört kona sem er einnig fötluð glími við aðrar og fleiri 

hindranir heldur en sú sem eingöngu er svört eða eingöngu fötluð.   

  

2.1.3.1 Beiting samtvinnunar mismunabreytna  

Samtvinnun mismunarbreytna hefur verið notað innan ólíkra fræða til að varpa ljósi á 

valdamismun milli ólíkra samfélagshópa og félagslegt óréttlæti (Lykke, 2005). Þetta 

sjónarhorn hefur smám saman náð töluverðri útbreiðslu og er talin afar mikilvæg til þess 

að gera grein fyrir ólíkri stöðu kvenna. Hún hefur þó mætt vissri gagnrýni, þá helst fyrir að 

vera full opin og ekki nógu nákvæmt viðmið eða greiningaraðferð. Þannig hefur verið talið 

erfitt að yfirfæra hana á ólíkar aðstæður á skýran hátt (Choo og Ferree, 2010; Davis, 

2008). Tvíræðni (e. ambiguity) hefur verið sett fram sem helsti styrkleiki þessa 

sjónarhorns, sem ýtir undir möguleika á að beita henni við ólíkar aðstæður þar sem hægt 

er að laga hana að hverju dæmi fyrir sig (Davis, 2008).   

Choo og Ferree (2010) hafa skilgreint þrjár meginaðferðir við samtvinnun en hver 

aðferð felur í sér greiningu á valdatafli milli ólíkra einstaklinga, hópa og stofnana. Það 

er í fyrsta lagi um að ræða inngildingar-aðferðir sem miða að inngildinga sjónarhorn 

eða rödd fólks með sem verður fyrir margþættri mismunun. Í öðru lagi eru það aðferðir 

sem eru nýttar til þess að greina afleiðingar samspils milli einstaklinga og staðsetningar 
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þeirra í valdakerfi. Í þriðja lagi eru það kerfismiðaðar aðferðir sem einblína á 

hugmyndafræði og flókin félagsleg kerfi. Þessi aðferð getur nýst til þess að varpa ljósi á 

stöðu kvenna sem að upplifa sig ekki í valdastöðu í samfélaginu, til dæmis 

innflytjendur. Í þessari rannsókn verður stuðst við fyrstnefndu aðferðina, að inngilda 

sjónarhorn og rödd þeirra sem verða fyrir margþættri mismunun  (Choo og Ferree, 

2010). Mig langar til þess að varpa ljósi á þennan hóp kvenna sérstaklega vegna þess 

að hann tilheyrir minnihlutahópi sem hefur orðið þó nokkuð útundan í 

kvenréttindabaráttunni og feminískri umræðu á Íslandi.   

 Rannsóknir sýna að innflytjendur lendi gjarnan í veikari félagslegri stöðu við 

flutning til annars lands (McDowell, 2008). Ísland er þar engin undantekning en 

rannsóknir sýna að innflytjendur frá Austur-Evrópu og Asíu eru í talsvert veikri stöðu á 

vinnumarkaði heldur en þeir sem koma frá vestrænum ríkjum og starfa fyrst og fremst 

innan mjög kynjaðra geira (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2013). Í þessari rannsókn 

verður horft til kvenkyns innflytjenda frá Austur-Evrópu, hvar þeir eru staðsettir á 

íslenskum vinnumarkaði og hvernig þeir verða fyrir jaðarsetningu á grundvelli kynferðis 

og uppruna.   

2.2 Minnihlutahópar  

Talað er um meirihlutahóp og minnihlutahóp þegar meðlimur hóps sem hefur 

einhverskonar vald í samfélaginu og fleiri bjargráð en aðrir hópar hefur í frammi fordóma 

gagnvart meðlimi hóps sem býr ekki yfir sama valdi eða bjargráðum. Meirihlutahópar eru 

ekki aðeins í meirihluta hvað varðar tölulegan fjölda heldur eru þeir yfirleitt með ríkjandi 

stöðu í samfélaginu og eru oft nefndir ríkjandi eða ráðandi hópar (Eriksen, 2010). Þeir hafa 

almennt greiðari aðgang að stofnunum samfélagsins, áhrifastöðum, fjölmiðlum og 

ráðstöfun auðs (Guðrún Pétursdóttir, 2012). Aftur á móti eru minnihlutahópar ekki aðeins 

í minnihluta tölulega séð, heldur eru þetta hópar ólíkra einstaklinga með víkjandi stöðu í 

samfélaginu og með færri bjargráð en aðrir. Slíkir einstaklingar hafa almennt ekki eins 

greiðan aðgang að hinum ýmsu stofnunum samfélagsins (Eriksen, 2010). Dæmi um 

minnihlutahópa eru fatlaðir og samkynhneigðir á meðan meðlimir meirihlutahópa væru 

þá ófatlaðir og gagnkynhneigðir. Innflytjendur teljast einnig til minnihlutahóps en vert er 

að hafa í huga að í sínu upprunalandi geta innflytjendur tilheyrt bæði ríkjandi og víkjandi 

hóp, meðal annars hópi innfæddra. Við flutning til annars lands færast þeir aftur á móti í 

minnihlutahóp innflytjenda (Eriksen, 2010). Rannsóknir sýna að samfélagsleg staða fólks 

veikist almennt við flutning til annars lands og þeir geta sætt fordómum og mismunun á 

grundvelli uppruna síns (McDowell, 2008). Staða þeirra á vinnumarkaði er til að mynda oft 
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veikari í landnu sem flutt er til heldur en upprunalandinu og þeir njóta oft færri tækifæra 

til að nýta menntun í starfi (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2013).   

Innflytjendur og aðrir minnihlutahópar geta orðið fyrir mismunun og fordómum af 

ýmsum toga, augljósum eða duldum, beinum eða óbeinum. Það er til dæmis talsverður 

munur á því að vera hótað annarsvegar og hunsaður hinsvegar þó hvorutveggja geti 

verið særandi og ýtt undir óöryggi og tortryggni (Essed, 1991). Fordómar og mismunun 

getur einnig verið stofnanabundin, svo sem í gegnum löggjöf sem tryggir ekki öryggi og 

mannréttindi minnihlutahópa en Samtökin 78 og ýmis aðildarfélög Öryrkjabandalags 

Íslands hafa vakið máls á mikilvægi lögfestingar Íslenska ríkisins á alþjóðasamningum um 

mannréttindi (Samtökin 78, 2017; Þroskahjálp, 2016). Fordómar og mismunun geta 

einnig átt sér stað í daglegum samskiptum meðlima minnihlutahópa og meirihlutahópa 

en það er kannski einmitt þar sem margt fer fram hjá fólki vegna þess hve dul ákveðin 

skilaboð til meðlima minnihluthahópa geta verið.   

2.2.1 Margþætt mismunun  

Crenshaw (1989) skýrir frá því að svört kona upplifi ekki endilega meiri mismunun á 

grundvelli litarhafts síns heldur en hvít kona en verði aftur á móti fyrir annarskonar 

mismunun, sem ekki hefur verið skilgreind eða rædd nógu ítarlega hvorki í femínískri né í 

and-rasískri umræðu. Sama má segja um kvenkyns innflytjendur, þeirra aðstæður eru 

aðrar heldur en innfæddra kvenna á Íslandi og sömuleiðis ólíkar aðstæðum karlkyns 

innflytjenda. Sýnt hefur verið fram á að kynjun á íslenskum vinnumarkaði hafi þróast og 

styrkst með auknum uppgangi í íslensku atvinnulífi á 21. öldinni (Magnfríður Júlíusdóttir, 

2013). Innflytjendum fjölgaði frá Asíu og Austur-Evrópu sem gengu oftar en ekki í 

hefðbundin karla- og kvennastörf sem innfæddir Íslendingar höfðu yfirgefið með aukinni 

menntun og sérhæfingu. Þrátt fyrir að nú séu liðnir tæplega þrír áratugir frá því að 

hugtakið var formlega sett fram, þá virðist ennþá vera rík þörf fyrir að beita samtvinnun 

mismunarbreytna í umræðu og rannsóknum á stöðu kvenna þar sem ákveðnir hópar 

þeirra virðast falla í skuggann og eru ekki nægilega sýnilegir í umræðunni. Bæði 

fræðimenn og hagsmunafélög, t.d. Tabú og Samtökin ‘78 bent á mikilvægi þess að vinna 

að jafnrétti á breiðum grundvelli (Elsa Arnardóttir and Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; 

Freyja Haraldsdóttir, 2016; Tabú, 2017; Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, 2012). Margþætt 

mismunun vísar til þess að það er fleira en einn þáttur sem mótar félagslega sjálfsmynd 

einstaklinga sem getur haft áhrif á mismunun gagnvart viðkomandi (Grollman, 2014).   
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2.3 Fordómar  

2.3.1 Rasismi  

Rasismi er beinþýðing á orðinu „racism“ á ensku en hefur einnig verið þýtt sem 

kynþáttahyggja og kynþáttafordómar. Racism er kominn frá orðinu „race“ sem vísar til 

kynþáttar eða kynstofns. Húðlitur og aðrir einkennandi útlitsþættir sem hafa verið tengdir 

við kynstofna í gegnum aldirnar voru taldir gefa til kynna ákveðin persónueinkenni 

(Medin, 1989). Er nokkuð að því, gætu sumir spurt sig? Er það ekki í eðli mannsins að 

flokka umhverfi sitt til að auka skilning og þekkingu? Medin (1989) hefur bent á að þó að 

flokkanir geti reynst að einhverju leyti gagnlegar til þekkingarsköpunar, þá er flokkun 

okkar á fyrirbærum í umhverfi okkar ekki endilega sjálfsagðar og mikilvægt að endurskoða 

þær með hliðsjón af nýrri þekkingu. Þannig er sjálfsagt að draga í efa hvort um 

grundvallarmun er að ræða milli einstaklinga af ólíkum kynþáttum og sömuleiðis hvort sú 

flokkun er byggð á hlutlausum grunni eða mótuð af ríkjandi hópi til þess að viðhalda 

meðvitað eða ómeðvitað kúgun annars hóps. Það hefur komið á daginn að útlitslegir 

þættir sem eru tengdir við kynstofna eða kynþætti eru ekki taldir nógu afgerandi til þess 

að segja til um líffræðilegan mun. Þannig hafa flestir fræðimenn horfið frá því að líta á 

kynþátt sem afmarkað fyrirbæri strax á þriðja áratug síðustu aldar (Eriksen, 2010). En 

góðir hlutir gerast hægt og enn í dag eru fordómar og enn eimir eftir af staðalmyndir á 

grundvelli kynþáttar og uppruna í rannsóknum (Collins og Bilge, 2016; Phoenix og 

Woollett, 1991).   

Fordómar geta verið af margvíslegum toga en rasískir fordómar eru skilgreindir sem 

grunnur eða kerfi neikvæðs mats á persónueinkennum ákveðinna hópa sem þykja á 

einhvern hátt menningarlega öðruvísi (van Dijk, 1987). Þegar einstaklingar sem 

skilgreina sig innan ákveðins hóps hafa í frammi fordóma gagnvart einstaklingum úr 

öðrum hópi, taka þeir sér vald til að staðsetja sjálfan sig út frá meintum mun á milli 

hópanna tveggja. Einstaklingar í ríkjandi hóp ganga þannig út frá því að það sé minni 

munur á einstaklingum innan hópsins innbyrðis heldur en þvert á ríkjandi og víkjandi 

hópa (Eriksen, 2010). Þetta mat er ekki endilega alltaf rétt þar sem það getur verið 

byggt á staðalmyndum um einkenni annarra hópa. Talað er um staðalmyndir þegar 

alhæfingar um hóp eða hópa festast í sessi sem byggjast á vanþekkingu og 

fordómafullum viðhorfum gagnvart einstaklingum eða hópi (van Dijk, 1987). 

Staðalmyndirnar geta grundvallast á ólíkum þáttum á borð við gildi, siði og venjur. 

Staðalmyndir eru oftar en ekki tilkomnar vegna nýlendusögu, þrælahalds og síðar 

flokkunar vinnuafls og pólítísks valds (Eriksen, 2010). Mótun staðalmynda á sér oft 

þannig sögulegar rætur í stað þess að vera óyggjandi sannindi.  
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2.3.2 Hversdagsfordómar  

Það sem verður einkum horft til í þessari rannsókn eru svokallaðir 

hversdagsfordómar.  Meðlimir minnihlutahópa verða fyrir slíkum fordómum í daglegum 

samskiptum sem eru oftar en ekki duldir og erfitt að festa fingur á (Essed, 1991). Þó að 

talað sé um  

„hversdagsfordóma“ þá er ekkert sjálfgefið að þeir ættu að vera til staðar eða þeir 

léttvægir á neinn hátt. Dæmi um slíka hversdagsfordóma er til að mynda að verða fyrir 

hunsun, óvingjarnleika, tortryggni, háði, hroka og pirringi í samskiptum við daglegar 

athafnir utan heimilis, svo sem í verslunum, almenningssamgöngum, á vinnustað og víðar 

(Alvarez og Juang, 2010). Þar sem ríkjandi eða ráðandi hópar samfélaga halda jafnan um 

valdatauma samfélagsins, þá er ýmislegt við athafnir þeirra sem hefur áhrif á víkjandi 

hópa og minnihlutahópa með einum eða öðrum hætti (Essed, 1991). Slíkir fordómar eru 

oft svo duldir að þeir geta farið fram hjá bæði þeim sem þeim beita og þeim sem verða 

fyrir þeim verða.  

Mismunun getur átt sér stað án þess að ríkjandi hópur geri sér endilega grein fyrir 

upplifun og reynslu meðlima minnihlutahópa í einhverjum verulegum mæli.   

En hvaða áhrif geta þess háttar fordómar haft á þá sem fyrir þeim verða? Hafa skal 

í huga að verði einstaklingur fyrir fordómum trekk í trekk yfir daginn, flesta daga 

vikunnar sem hann getur alla jafna ekki rætt um við aðra þar sem erfitt að skilgreina og 

festa fingur á þá, mótar það upplifun og hegðun þeirra sem fyrir þeim verða. 

Viðkomandi hefur sig þannig lítið í frammi, efast um réttmæti upplifana sinna og taki 

ástandinu jafnvel sem gefnu (Essed, 1991). Þannig geta hversdagsfordómar ýtt undir 

vanlíðan og uppgjöf gagnvart ástandinu og því að samþykkja óréttlætið og 

framkomuna sem sjálfsagðan hlut af leikreglum samfélagsins (Essed, 1991; Alvarez og 

Juang, 2010). Niðurstöður úr nýlegri rannsókn hérlendis meðal pólskra og thaílenskra 

innflytjenda sýnir að rúm 70% segist hafa  upplifað hversdagsfordóma í daglegu lífi. 

(Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014). Önnur innlend rannsókn (Guðrún 

Pétursdóttir, 2012) leiddi í ljós að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda (93%) teldu sig 

hafa orðið fyrir fordómum í daglegu lífi. Þeir sem töldu sig ekki hafa orðið fyrir neinum 

fordómum gáfu svör á borð við: „Jú ég er gestur“ og „Ég þarf að aðlagast“. Með þessu 

lögðu þau áherslu á að þau þyrftu að leggja sig fram við að vera kurteis og læra íslenskt 

mál, siði og venjur frekar en að innfæddir þyrftu að breyta framkomu sinni við þau. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem kemur fram í bók Eriksen (2010) að 

gerist í mörgum fjölþjóðlegum (e. polyethnic) samfélögum, þar sem hópur í valdastöðu 

leggur mikið uppúr séreinkennum sínum á kostnað víkjandi hópa. Á sama tíma leggur 
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hópur sem er tiltölulega valdalítill yfirleitt lítið uppúr séreinkennum sínum og verður á 

vissan hátt ósýnilegur í gegnum aðlögun að ríkjandi hópnum.  

  

3 Atvinnuþátttaka kvenkyns innflytjenda á Íslandi  

3.1 Innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði  

Hagstofa Íslands (2015) hefur skilgreint innflytjanda sem einstakling sem fæðist 

erlendis og á foreldra, afa og ömmur sem einnig hafa fæðst fyrir utan landsteinana. Til 

annarrar kynslóðar innflytjenda teljast síðan þeir einstaklingar sem fæddir eru hérlendis 

en báðir foreldrar þeirra eru innflytjendur (Hagstofa Íslands, 2015). Í dag eru innflytjendur 

meira en tíu prósent þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2017). En landar annarra þjóða hafa 

ekki alltaf verið að streyma hingað til lands, um aldamótin var fjöldi innflytjenda í kringum 

tvö prósent (Hagstofa Íslands, 2017). En hver er ástæðan fyrir þessari miklu fjölgun 

innflytjenda? Það er væntanlega engin ein ástæða heldur margar og verður reynt að varpa 

ljósi á þær hér á eftir með því að setja fjölgunina í samhengi við íslenskan vinnumarkað.   

Rannsóknir sýna að innflytjendur eru síður atvinnulausir og vinna meira hérlendis 

en í nágrannaríkjum okkar (Grødem, A. S., 2014). Fyrir því geta verið margar ástæður, til 

dæmis að hlutfallslega fáir flóttamenn og hælisleitendur hafa sest að hérlendis 

(Magnfríður Júlíusdóttir, 2013). Aftur á móti hafa fleiri innflytjendur komið hingað 

gagngert til að afla tekna til að sjá sér og fjölskyldu sinni farborða. Þessir hópar hafa 

tekið við ýmsum störfum þar sem skapaðist þörf fyrir vinnuafl í efnahagsuppganginum á 

Íslandi. Þannig fjölgaði innflytjendum jafnt og þétt fram til ársins 2008, fækkaði lítillega í 

kjölfar efnahagshrunsins en hefur svo aftur verið að fjölga á árunum frá Hruni. Þrátt 

fyrir fjölgun innflytjenda á þessum tveimur hagsældartímabilum, frá lokum síðustu 

aldar til ársins 2008 og aftur frá 2014-2018 sýna rannsóknir að innflytjendur eru frekar í 

láglaunastörfum en Íslendingar (Wojtyńska, 2012; Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2013). 

Innflytjendur glíma einnig frekar við fátækt en innfæddir Íslendingar (Elsa Arnardóttir 

and Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Grødem, A. S., 2014; Ómar Valdimarsson, 2014). Það 

má því segja að þessir hópar hafi setið eftir á góðæristímum við upphaf 21. aldarinnar.     

Vísbendingar eru um að margir innflytjendur séu ekki aðeins í láglaunastörfum 

heldur einnig í ósérhæfðum störfum eða vinni störf þar sem menntun þeirra nýtist ekki 

sem skyldi. Rannsóknir meðal innflytjenda frá Póllandi sýna að þeir hafa tiltölulega hátt 

menntunarstig, en flestir hafa ýmist lokið fagmenntun, tæknimenntun eða jafnvel gráðu 

á háskólastigi (Hallfríður og Wojtynska, 2011; Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir 

og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009) Samt sem áður starfa margir þeirra við þrif, í 
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iðnaði, fiskvinnslu og síðan umönnun, þjónustu og verslun (Hallfríður og Wojtynska, 

2011; Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009). 

Sömuleiðis telja margir menntun sína ekki metna í starfi (Elsa Arnardóttir and Rúnar 

Helgi Haraldsson, 2014; Friberg o.fl. 2013; Grødem, 2014, Vala Jónsdóttir o.fl., 2009; ).    

Aðstæður innflytjenda geta þó verið ólíkar innbyrðis rétt eins og annarra 

þjóðfélagshópa. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að allir innflytjendur hafi hlotið 

sambærilega menntun, vinni áþekk störf og hafi svipaðar tekjur og útgjöld. 

Innflytjendur eru ekki einsleitur hópur. Þrátt fyrir að yfirgnæfandi meirihluti 

innflytjenda eigi rætur sínar að rekja til Póllands og séu væntanlega flestir í leit að 

auknum tækifærum til þess að sjá sér og fjölskyldu sinni farborða, hljóta þeir að 

tilheyra ólíkum hópum innbyrðis sem móta upplifun þeirra og aðstæður. Bakgrunnur 

þeirra getur þannig verið mismunandi eftir kyni, kyngervi, uppruna, menntunarstigi, 

starfsreynslu, aldri og þannig mætti lengi telja. Í næsta kafla verður vikið sérstaklega að 

kvenkyns innflytjendum og rannsóknum sem varpa ljósi á stöðu þeirra á íslenskum 

vinnumarkaði. Einnig verður horft til uppruna þessara kvenna og hvernig hann getur 

skipt máli þegar kemur að þeim tækifærum sem þeim standa til boða bæði í námi og 

starfi.   

3.2 Kvenkyns innflytjendur   

Eins og fyrr segir, hefur þróun innflytjenda haldist talsvert í hendur við efnahagslegt 

ástand þjóðarinnar. Þannig varð fækkun á fjölda innflytjenda sem streymdu hingað til 

lands á árunum eftir Hrun og einhverjir yfirgáfu landið (Hagstofa Íslands, 2017) Athygli 

vekur að fólksflutningar eru nokkuð ólíkir milli kynja: Á meðan karlkyns innflytjendum 

fjölgaði hérlendis á árunum 2004-2008, fækkaði þeim á hrunárunum 2009 – 2013 

(Hagstofa Íslands, 2017). Athygli vekur að hið sama átti ekki við um kvenkyns 

innflytjendur, fjölgun þeirra hélst meira stöðug frá árinu 2004 og þeim fækkaði ekki eins 

mikið og karklyns innflytjendum (Hgastofa Íslands, 2017). Ástæðan er líklega margþætt en 

ætla má að tengsl kvenkyns innflytjenda við íslenskt samfélag, svo sem í gegnum starf og 

fjölskyldu hafi verið stöðugri heldur en hjá karlkyns innflytjendum frá árinu 2004 til 

dagsins í dag. Margar konur fluttur hingað til þess að ala önn fyrir sér og fjölskyldu sinni í 

upprunalandinu (Skaptadóttir, 2010); Wojtynska, e.d.). Fyrir hrun var krónan afar sterk og 

því ávinningur af því að starfa hér og senda peninga heim (Wade og Sigurgeirsdóttir, 

2010).  

Þegar rýnt er í rannsóknir kemur í ljós að mikill meirihluti þeirra karlkyns 

innflytjenda sem komu hingað á árunum 2004-2008 komu hingað til þess að starfa við 
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byggingarvinnu en byggingarkranar voru áberandi í höfuðborginni á þessum árum 

(Vinnumálastofnun, 2011). Þetta á sérstaklega við um karlmenn sem komu ekki frá 

vestrænum ríkjum en Magnfríður Júlíusdóttir o.fl. (2013) hafa bent á að flutningar fólks 

sem eiga uppruna sinn að rekja til ríkja sem teljast ekki til vestrænna ríkja hafi verið 

afar “kynjaðir” ef svo má segja, þar sem margir þessara innflytjenda hafi tekið við afar 

hefðbundnum störfum innan kynjaðra geira, konur í hefðbundnum kvennageirum á 

borð við umönnun, þjónustu og matarvinnslu. Á meðan hafa karlmenn sem flust hafa 

frá ríkjum sem eru ekki vestræn tekið við heðfbundnum karlastörfum, byggingarvinnu, 

ósérhæfði verkavinnu.   

 Þetta á þó ekki við um alla innflytjendur, heldur fyrst og fremst þá sem koma ekki 

frá vestrænum ríkjum. Þegar horft er til kvenna sem koma frá vestrænum ríkjum, svo 

sem Þýskalandi og Bandaríkjunum, vinna þær oft síður við ósérhæfða verkavinnu eða 

við umönnun heldur frekar með hestum, í ferðamannaiðnaði eða við ósérhæfða 

verkavinnu en þá yfirleitt í skamma stund (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009). En hvers 

vegna er þetta svo? Hvað veldur þessum skýru skilum í tegund atvinnu eftir uppruna? 

Er meginmunur á færni milli þessara hópa? Eru þessir hópar að leita eftir ólíkum 

hlutum á vinnumarkaði við flutning til landsins? Eða á sér stað mismunun þar sem 

konur sem eru ekki af vestrænum uppruna bjóðast færri tækifæri á vinnumarkaði? Til 

þess að reyna að svara þessum spurningum verður horft til þróunar vinnumarkaðarins 

á Íslandi frá aldamótum til dagsins í dag.    

Samfara efnahagslegum uppgangi á 10. Áratug síðustu aldar og fyrstu árum nýrrar 

aldar, jukust fólksflutningar úr sveit í borg (Eðvarðsson o.fl., 2007). Samhliða þeirri 

þróun hefur fjöldi háskólamenntaðra hækkað jafnt og þétt, sérstaklega á 

höfuðborgarsvæðinu og er menntunarstig kvenna hærra en karla (Hagstofa Íslands, 

2015; 2018). Þessar konur, sem áður höfðu sinnt hefðbundnum störfum í kvenlægum 

geirum við ósérhæfð störf úti á landi, fóru og menntuðu sig í háskóla í Reykjavík 

(Karlsdóttir og Ingólfsdóttir, 2011). Við það skapaðist þörf fyrir vinnuafl í ósérhæfðum 

störfum, bæði til sveita sem og á stærri stöðum. Þessi skörð, var mikið til fyllt upp í af 

innfluttum konum. Við það má segja að þessi störf hafi fallið í verði, orðið minna virði. 

Þetta er í samræmi við kenningu Piore (1986) um að störf sem eru unnin að miklu leyti 

af innflytjendum „gjaldfelli“ þessi sömu störf fyrir innfædda. Slík þróun getur eðli 

málsins samkvæmt ýtt undir aukna þörf fyrir erlent vinnuafl (Guðjónsdóttir og 

Loftsdóttir, 2009).    

Hrunið 2008 hafði minni áhrif á kvenkyns innflytjendur en karlkkyns innflytjendur 

þegar horft er til þeirra sem fluttu hingað ekki frá vestrænum ríkjum. Af hverju? Jú, 
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vegna þess að störfin sem þeim buðust voru afar kynjuð, í hefðbundnum kynjuðum 

geirum. Karlarnir höfðu ekki lengur möguleika á vinnu í byggingarvinnu. Minna var um 

að fiskvinnslur eða hjúkrunuarheimili, leikskólar hættu rekstri. En það er ekki endilega 

eina ástæðan. Hægt er að gera ráð fryir því út frá kenning Piores um að störf sem eru 

aðallega unnin af innflytjendum fái á sig neikvæðari stimpil frá innfæddum og “falli í 

gildi”. Þannig getur verið að Hrunið hafi ekki verið nóg til þess að það færu að berast inn 

fleiri umsóknir um ósérhæfð láglaunastörf í kvennageirum þrátt fyrir efnahagslegar 

þrengingar og aukið ativnnuleysi. Napierała og Wojtynska (2016) hafa nefnt þetta sama. 

Þannig er skiptingu vinnuafls eftir uppruna viðhaldið og innflytjendur sem eru ekkki af 

vestrænum uppruna eiga erfitt með að komast útúr ósérhæfðum láglaunastörfum, 

heldur festast þar og eiga litla möguleika á að komast annað (Reyneri and Fullen, 2011). 

Meðan konur sem eru ekki af vestrænum uppruna fjölgaði í ósérhæfðum 

láglaunastörfum varð til staðalmynd um þessar konur, þar sem gert var ráð fyrir því að 

konur frá þessum ríkjum væru sértstaklega færar til þess að sinna störfunum sem voru 

skilin eftir af innfæddum konum (Napierała og Wojtynska, 2016). Það má segja að með 

því hafi skapist ákveðinn stéttamunur, ákveðin lagskipting þar sem konur sem áttu 

uppruna sinn að rekja til ákveðinna ríkja nutu færri tækifæra á íslenskum vinnumarkaði 

en þær innfæddu, óháð bakgrunnsþáttum eins og námi og starfreynslu. Með þessari 

þróun hafa þannig orðið til staðalmyndir sem ýttu undir fordóma gagnvart þessum 

konum (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2013). Þannig má færa að því rökum að ólíkir 

þættir eins og kyngervi og uppruni skarist og samtvinnast til þess að móta upplifun 

þessara kvenna.  
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4 Aðferðafræði   

Í þessari rannsókn er unnið með fyrirliggjandi gögn á svipaðan hátt og viðtöl til þess 

að kanna upplifanir fólks, skoðanir og venjur (Braun og Clarke, 2013). Ákveðið var að nýta 

fyrirliggjandi gögn með hliðsjón af markmið rannsóknarinnar; að skoða reynslu kvenkyns 

innflytjenda sem eru ekki af vestrænum uppruna af áskorunum í námi og starfi. Ákveðið 

var að nýta viðtöl úr fjölmiðlum, dagblöðum og fréttamiðlum á grundvelli þess hversu 

aðgengileg og auðsótt þau eru á veraldarvefnum (Braun og Clarke, 2013).  

Við úrvinnslu gagna ákvað ég að beita eigindlegri aðferð sem nefnist þemagreining 

en hún nýtist til þess að varpa ljósi á upplifanir og reynslu einstaklinga (Braun og Clarke, 

2013). Þemagreining er tiltölega sveigjanleg nálgun sem gefur rannsakanda ákveðið 

svigrúm til þess að koma auga á og greina munstur eða þemu í ólíkum tegundum gagna, 

þar á meðal fyrirliggjandi gögnum (Braun og Clarke, 2006). Í þemagreiningu eru gögn 

greind með tilliti til ýmissa þátta á borð við þekkingu rannsakanda á kenningum um 

viðkomandi málefni og rannsóknir á sviðinu (Clarke og Braun, 2006). Við greiningu 

gagna var unnið út frá fræðilegu sjónarhorni samtvinnunar (e. intersectionality) þar 

sem horft var til þess hvernig uppruni og kyngervi kvennanna skarast og samtvinnast til 

þess að móta upplifanir þeirra (Crenshaw, 1989).   

Hér á eftir verður farið yfir ferli rannsóknarinnar og verður byrjað á að gera grein fyrir 

því hverskonar gögnum var aflað, með hvaða hætti og reynt að varpa ljósi á stöðu og 

sjónarhorn rannsakanda. Loks verður greint frá úrvinnslu gagna.  

  

4.1 Gagnasöfnun  

Braun og Clarke (2013) útskýra hvernig fyrirliggjandi gögn geta verið notuð í ólíkum 

tilgangi við rannsóknir: Í fyrsta lagi til þess að kanna félagsmenningarlegar (e. socio-

cultural) merkingar umhverfis ákveðið málefni. Í öðru lagi til þess að skoða 

birtingarmyndir menningarlegra hugmynda og áhrif þeirra í gegnum svokölluð 

„menningarleg brot“ (e. Cultural fragments). Dagblaðaviðtal er þannig eitt dæmi um 

menningarlegt brot sem er talið geta varpað ljósi á það hvernig sameiginlegur félagslegur 

veruleika einstaklinga í samfélagi er skapaður í gegnum fjölmiðla. Í þriðja lagi nýtast 

fyrirliggjandi gögn til þess að kanna upplifanir fólks, skoðanir og venjur, ekki ósvipað og er 

gert með viðtali, skoðanakönnun, eða dagbókarfærslum. Í þessari rannsókn verða gögnin 

nýtt samkvæmt síðustu aðferðinni, til þess að kanna upplifanir ákveðins hóps kvenna; 

innflytjenda sem eru ekki af vestrænum uppruna af hversdagsfordómum í tengslum við 

tækifæri og áskoranir í námi og starfi. Þau gögn sem stuðst er við í þessari rannsókn eru 
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viðtöl úr fjölmiðlum, dagblöðum og fréttamiðlum sem eru aðgengileg á rafrænu formi á 

vefnum.   

Viðtölin voru flest sótt á stafrænu formi af tveimur vefsvæðum, timarit.is og ruv.is. 

Tímarit.is er opið vefsvæði Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns sem hefur að 

geyma viðamikið safn af heimildum úr íslenskum menningararfi úr tímaritum og 

dagblöðum og þótti þess vegna heppilegt til þess að afla gagna (Tímarit.is, 2018). RÚV, 

Ríkisútvarpið er opinber frétta- og menningarmiðill þjóðarinnar og heldur úti vef þar 

sem birtast meðal annars innlendar og erlendar fréttir og viðtöl. Þar sem RÚV gefur 

ekki út prentaðan miðil birtist hann ekki á vef tímarit.is og ákvað ég af þeim sökum að 

nýta einnig leitarvél RÚV við gagnasöfnun. Hið sama átti við um Stundina sem kemur 

ekki upp í leit tímarit.is en hefur verið með vandaða og gagnrýna umfjöllun um 

ýmiskonar málefni undanfarin ár og unnið til ólíkra blaðamannaverðlauna (Stundin 

fékk flest ljósmyndaverðlaun og verðlaun fyrir viðtal ársins, 2017). Við gagnaöflun voru 

slegin inn leitarorðin: Innflytjendur, útlendingar, útlendingur, atvinna, vinna, starf, 

menntun, nám, immigrant, job, work, education í leitarvél Timarit.is, RÚV og Google.   

Greinarnar sem greindar voru eru alls 23 og fengnar úr sex miðlum: Fréttablaðinu, 

Fréttatímanun, Morgunblaðinu, Stundinni, Grapevine og RÚV. (Fyrir yfirlit yfir 

blaðaviðtöl sem voru notuð í greiningunni, sjá viðauka 1). Viðtölin voru langflest við 

kvenkyns innflytjendur sem eru ekki af vestrænum uppruna nema eitt sem er við konu 

af blönduðum uppruna. Ástæðan fyrir því að ég hef það með er sú að hún verður fyrir 

sambærilegum fordómum og aðrir viðmælendur á grundvelli uppruna sem birtist í fyrst 

og fremst í blönduðu útliti.   

Markmið rannsóknarinnar er sem fyrr segir að afbyggja þær hugmyndir sem eru til 

staðar um konur sem eru ekki af vestrænum uppruna, að upplifun þeirra sé endilega sú 

sama. Horft var sérstaklega til staðalmynda um innflytjendur sem eru ekki af 

vestrænum uppruna, þá sérstaklega kvenna. Vert er að taka fram að ég valdi ég aðeins 

viðtöl þar sem viðmælendur lýstu eigin upplifunum en ekki upplifunum annarra með 

það fyrir sjónum að fá sem skýrasta mynd af reynsluheimi þeirra. Þannig vonast ég til 

þess að geta varpað ljósi á upplifun þessara kvenna af hversdasgsfordómum á Íslandi 

og beitt samtvinnun mismunarbreytna til þess að sýna hvernig mikilvægt er að horfa á 

bæði uppruna og kyngervi í þessu samhengi en ekki aðeins annað hvort.   
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4.1.1 Staða rannsakanda  

  Fyrirliggjandi gögn urðu fyrir valinu fyrst og fremst vegna hentugleika þar sem 

gögnin eru auðsótt, rafrænt og á rituðu formi. En það er ekki eina ástæðan, mig langaði 

einnig til þess að varpa ljósi á reynslu þessa hóps kvenna í gegnum lýsingar þeirra sjálfra á 

miðlum sem eru alla jafnan opnir og aðgengilegir almenningi. Þannig vildi ég varpa ljósi á 

aðstæður og upplifanir hóps kvenna sem ég tel að hafi verið nokkuð ósýnilegur í 

umræðunni að undanförnu. Miðað við það efni sem ég fann á netinu má þó draga þá 

fullyrðingu í efa þar sem ótal lýsingar voru til staðar af upplifunum þeirra af mismunun í 

námi og starfi. En óneitanlega er um minnihlutahóp að ræða, eitthvað sem ég upplifði 

sterkt þegar ég starfaði sem ung kona við umönnunar og þjónustustörf á sumrin. Ég vann 

innan hefðbundinna , fyrst og fremst með konum, sem voru margar hverjar innflytjendur 

og ekki af vestrænum uppruna. Þetta var aðeins tímabundið starf fyrir mig en þetta starf 

skipti sköpum fyrir margar þessara kvenna sem voru eflaust margar ef ekki flestar að 

senda peninga til fjölskyldu sinnar í upprunalandinu og höfðu því væntanlega minna á milli 

handanna í hverjum mánuði að jafnaði heldur en innfæddir starfsmenn. Ég gerði mér 

smámsaman grein fyrir þeirri forréttindastöðu sem ég var í, verandi innfædd, ung kona, 

ljós yfirlitum sem enn bjó í foreldrahúsum og stefndi menntaveginn. Í dag er ég aðeins 

eldri, á leigumarkaði og að feta menntaveginn og sannarlega í forréttindastöðu. 

Rannsóknin er feminísks eðlis og hefur það þannig að markmiði að stuðla að bættum hag 

kvenna (Rannveig Traustadóttir, 2013) en ég hef mikinn áhuga á málefnum þessa hóps og 

vonast til þess að þessi rannsókn eigi þátt í því að opna augu lesenda fyrir aðstæðum og 

upplifunum þessa tiltekna hóps kvenna.   

Staða mín sem rannsakanda er þannig ekki hlutlaus en í eigindlegum rannsóknum 

er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um áhrif sín og sjónarhorn sitt í gegnum 

ferli gagnaöflunar og gagnavinnslu þar sem rannsakandinn er órjúfanlegur aðili að öllu 

ferli rannsóknarinnar, á öllum stigum, hvort sem það er við mótun fræðilegs ramma, 

gagnaöflunar eða gagnavinnslu (Braun og Clarke, 2013). Þar sem ég er í 

forréttindastöðu gagnvart konum sem eru búsettar hérlendis og eru ekki af vestrænum 

uppruna get ég ekki sett mig í spor þeirra nema að takmörkuðu leyti. Ég er meðvituð 

um að ég get líklegast aldrei fullkomlega skilið aðstæður þierra, og það er heldur ekki 

markmiðið. Það sem ég vil reyna að gera er að kynnast upplifunum og sjá hvort þar sé 

eitthvað sem hægt er að setja í samhengi við fræðin um hversdagsfordóma, 

samtvinnun og kyngervi sem gjörning.   

Einnig er vert að hafa í huga að það er í gegnum linsu fjölmiðla sem við fáum innsýn 

inn í reynsluheim þeirra. Hægt er að gera ráð fyrir að þar fari fram ákveðin ritstýring; 
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bæði þegar kemur að því hvað spurt er um, hversu ítarlega en einnig lengd svara 

viðmælenda við ólíkum fyrirspurnum blaðamannna. Hægt er að gera ráð fyrir að einhver 

svör hafi verið stytt þegar viðtalið var ritað upp en hægara sagt en gert að vita hvaða 

svör og þá hversu mikið. Viðtölin geta þannig ekki veitt hlutlausa innsýn inn í 

reynsluheim þessara og mikilvægt að taka þeim með ákveðnum fyrirvara. Að því sögðu 

er þetta samt sem áður áhugavert útaf fyrir sig til þess að skoða og veitir ákveðna 

innsýn inn í reynslu kvenna sem eru ekki af vestrænum uppruna af mismunun í námi og 

starfi.   

4.2 Gagnagreining  

Við greiningu gagna var unnið út frá þemagreiningu sem er getur verið framkvæmd á 

ólíka vegu. Í þessari rannsókn er unnið út frá aðferð Braun og Clarke (2006) sem hafa skipt 

aðferðinni niður í sex ólík skref þar sem byrjað er á smáum einingum, sem eru lagðar 

saman til þess að mynda stærri einingar, ekki ósvipað húsbyggingum (Clarke og Braun, 

2013). Gögnin voru lesin og endurlesin vandlega og merkt við það sem vakti athygli. Síðan 

tók við svokölluð kóðun, þar sem efnið var flokkað í samhengi við rannsóknarspurningar 

og gefin lýsandi heiti. Að því loknu voru kóðar um svipuð efni flokkuð saman til þess að 

mynda stærri einingar, svokölluð þemu. Því næst var rýnt í þemun og kannað hvort þau 

næðu að fanga merkingu gagnanna í heild. Loks voru þemun gaumgæfð með tilliti til 

samhengis og kannað hvort þyrfti að skipta þeim niður, skeyta þeim saman eða taka þau 

út. Hvert þema var síðan skilgreint nánar og gefið nafn út frá innihaldi. Að lokum var 

ritaður heildstæður texti þar sem lýsandi brot úr gögnunum voru nýtt til þess að varpa 

ljósi á þemun. Þemun voru síðan sett í samhengi við fræðilegar kenningar og rannsóknir.  

Þannig voru gögnin lesin með hliðsjón af fræðilegu sjónarhorni samtvinnunar sem 

gerir ráð fyrir að ekki eru allar konur í sömu stöðu, heldur tilheyra ólíkum hópum sem 

móta reynsluheim þeirra (Crenshaw, 1989). Það eru ólíkir þættir sem geta skarast og 

tvinnast saman til þess að móta upplifanir kvenna sem eru búsettar á Íslandi og eru 

ekki af vestrænum uppruna. Í þessari rannsókn var fyrst og fremst horft til tveggja 

þátta,  annarsvegar kyngervis og hinsvegar uppruna kvennanna. Til þess að draga fram 

þessa þætti var horft til ólíkra fræðilegra nálgana, tvær þeirra á sviði feminískra fræða, 

kenning Butlers (1988) um kyngervi og kenning Walby (1990) um kynjakerfi. Einnig 

verður horft til kenninga um mismunun gagnvart minnihlutahópum, margþætta 

mismunun, rasisma og hversdagsfordóma (Essed, 1991). Við lesturinn komu í ljós ólíkar 

birtingarmyndum mismununar gagnvart viðmælendum og horft til þess hvort þær 

væru beinar eða óbeinar og hvort mætti greina hvort þær grundvölluðust á kyngervis, 
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uppruna eða skörun beggja þessara þátta. Einnig var horft til viðbragða viðmælenda 

við mismunun eða tækifærum í námi og starfi og þannig í hvaða samhengi þær settu 

tækifæri sín í starfi, hvort sem það var um að ræða velgengni eða . Það er að segja 

hvort þær skrifuðu framgang / stöðnun í námi eða starfi á sjálfa sig eða á aðra.   

Þemun sem þróuðust út frá því voru tvö:   

1. Innflytjendur í áheyrnarprufu: Upplifun hunsunar og sleggjudóma  

2. Viðbrögð innflytjenda við mismunun: Dugnaður og þolinmæði   
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5 Niðurstöður  

Niðurstöðum er hægt að skipta upp í tvö meginþemu, annarsvegar er fjallað um 

upplifun kvennanna af þeirri mismunun sem þær verða fyrir og hinsvegar viðbrögð þeirra 

við þeim. Byrjað er á að fjalla um upplifun kvennanna sem lýsir sér í nokkurskonar 

áheyrnarprufu, þar sem þær eru ýmist hunsaðar eða verða fyrir sleggjudómum. 

Sleggjudómarnir geta byggst á þáttum sem viðkoma innflytjendum almennt en einnig 

staðalmyndum um konur sem eru ekki af vestrænum uppruna. Síðan er fjallað um 

viðbrögð kvennanna við þeirri mismunun sem þær verða fyrir. Sá hluti skiptist aftur í 

tvennt, þar er annarsvegar lýst viðhorfi kvennanna um að þær þurfi annarsvegar að leggja 

harðar að sér og hinsvegar þakklæti og lítillæti fyrir þau tækifæri sem þeim falla í skaut.  

  

5.1 Innflytjendur í áheyrnarprufu: Upplifun hunsunar og sleggjudóma í námi og  

starfi  

Mér finnst áheyrnarprufa viðeigandi titill á þetta þema þar sem það lýsir því valdaleysi 

sem þessar konur upplifa í samskiptum við menntastofnun eða vinnuveitanda. Upplifun 

sem var sérstaklega áberandi meðal kvennanna var hunsun í námi og starfi eins og 

eftirfarandi dæmi sýna. Einn viðmælandi kom hingað fyrir átta árum, er menntaður 

vélaverkfræðingur sem hefur fengið menntun sína metna en ekki fengið vinnu í faginu. 

Hún hefur starfað við ræstingar en hefur leitað til Vinnumálastofnunar með að fá vinnu 

sem hentar sinni menntun „Þeir hafa sent ferilskrána mína og meðmæli til nokkurra 

fyrirtækja þar sem menntun mín myndi nýtast eða ég kæmist í starfsþjálfun. Ég fékk hins 

vegar engin svör frá fyrirtækjunum.“ Fréttablaðið, 6. Desember 2014.  

Ég fekk þau svör fyrir ári að ég þyrfti að taka síðustu þrjú árin í 

læknisfræðinni [...] [og] að ég taki klásusinn til þess að komast inn [...] [en 

þar] [...] er ekki verið að spyrja um hluti tengda læknisfræði. Ég er búin með 

sex ára nám í þessu og mér finnst ég ekki eiga að þurfa að taka þetta próf til 

þess að geta tekið síðustu þrjú árin aftur.“´  

Fréttablaðið, 28. nóvember 2014  

Háskóli Íslands vildi hins vegar ekki samþykkja BA-námið mitt frá  

Bandaríkjunum. Það voru mikil vonbrigði,“ segir hún. (…)Eftir 

barnsburðarleyfi sótti ég um að nýju að komast í meistaranámið við 

Háskóla Íslands en fékk aftur neitun. Þar á bæ vildu þeir að ég byrjaði upp á 
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nýtt, þ.e. tæki nýtt BApróf í sálfræði. Ég hreinlega neitaði að sætta mig við 

þau svör og spurði þá í deildinni hvernig stæði á því að þeir legðu ekki 120 

eininga BA-nám mitt í sálfræði að jöfnu við það 90 eininga BA-nám sem 

sálfræðin er við Háskóla Íslands. „Svona eru reglurnar,“ voru þau svör sem 

ég fékk.“   

Morgunblaðið, 11. maí 2008  

[Ég] náði aldrei íslenskunni [og] [...] bað um að fá móðurmál mitt, arabísku, 

metið sem móðurmál og íslensku sem annað mál og sleppa þá við dönskuna. 

Enginn vildi bera ábyrgð á því, skólinn benti á menntamálaráðuneytið en það 

benti til baka á skólann.    

Fréttablaðið, 27. Maí 2016  

Ljóst var að tilraunir þeirra til þess að sækja um starf, fá framgang í starfi eða mat á 

námi virtust bera lítinn árangur. Sú þekking, færni og reynsla sem þær hafa sjálfar aflað 

sér er virt að vettugi. Það var eins og þær kæmu ekki erindi sínu á framfæri þar sem 

ekki var tekið fullt mark á þeim. Uppruni þeirra virðist vega þyngra heldur en aðrir 

þættir þannig að raunveruleg færni þeirra og kunnátta fekk ekki að njóta sín heldur var 

stöðugt dregin í efa.   

[Hún] sótti um í lagadeild Háskólans í Reykjavík en var synjað. „Það voru 

mikil vonbrigði. Maðurinn minn gafst þó ekki upp og óskaði eftir skýringum. 

Þá skildist okkur að tungumálið væri fyrirstaðan, námið væri of erfitt fyrir 

nemanda sem ekki hefði íslensku sem fyrsta tungumál. Þeir buðu okkur 

samt til fundar og ég fann strax að þeim kom á óvart hvað ég talaði góða 

íslensku.“   

Morgunblaðið, 10 ágúst 2014  

Eftir að hafa lokið BA-námi frá Háskóla Íslands, sótti hún um störf á sviði 

lögfræði og fekk 44 neitanir [...] Hún vill meina að það sé útlitið sem eigi þar 

stóran þátt: “When I apply […] you see a picture of a black girl named Shanice 

Rogers. If it’s not Jóhannsdóttir, it’s onto the next application,” she says.” (…)   

Grapevine, 2012  

Þegar hún útskrifaðist úr BS-náminu leitaði hún að vinnu í  átta mánuði en 

varð ekkert ágengt í þeim efnum. „Ég ákvað þá að taka master í 
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fjármálahagfræði.“ Þaðan útskrifaðist hún með fyrstu einkunn. Eftir útskrift 

fór hún að sækja um störf á nýjan leik en ekkert gekk. „Ég sótti um 200 

störf og fékk fjögur viðtöl. Þetta var ömurlegt. Ég horfði upp á 

samnemendur mína sækja um sömu störf og fá þau.“ Hún segist auðvitað 

ekki geta sagt það með vissu en hana grunar að það hafi eitthvað að gera 

með það að hún beri erlent nafn. Þeim umsóknum sé tekið á annan hátt en 

ef nafnið er íslenskt.   

Fréttablaðið, 6. desember 2014   

  

Einn viðmælandi er menntaður í heilsusálfræði og hefur starfað í faginu það víða 

um heim en hefur ekki fundið vinnu í sínu fagi á Íslandi heldur starfar á nóttunni í 

móttöku á hóteli í Reykjavík (RÚV, 25. Mars, 2017). Velgengni þeirra á vinnumarkaði 

getur byggst á þeim tækifærum sem einstaklingum er veitt, til dæmis við náms- og 

atvinnuumsóknir. Tækifæri þessara kvenna eru þannig mikið til í höndum fólks í 

ákveðinni stöðu, stöðu yfirmanna, vinnuveitenda og stjórnenda menntastofnana. 

Rannsóknir sýna að innflytjendur eiga oft erfitt með að fá störf í samræmi við menntun 

en þetta á sérstaklega við um innflytjendur sem eru ekki frá vestrænum ríkjum 

(Grødem, 2014, Magnfríður Júlíusdóttir, Elsa Arnardóttir and Rúnar Helgi Haraldsson, 

2014; Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Karlsdóttir, 2013). En minna er kannski talað um 

þann valdamun sem fyrirfinnst í því samhengi, þar sem innflytjendurnir eru oftar en 

ekki upp á aðila í valdastöðum komnir, sem eru oftar en ekki innfæddir. Þessar konur 

reyna það sem í þeirra valdi stendur til þess að komast áfram í námi og starfi og njóta 

tækifæra til jafns á við innfædda en oftar en ekki mæta þær hunsun eða duldum 

sleggjudómum á grundvelli uppruna síns. Þær fá þau skilaboð að þættir sem þær hafa 

eðli málsins samkvæmt lítil áhrif á, eins og þeirra eigin uppruni og kyn vegi þyngra 

þegar kemur að náms- og atvinnutækifærum heldur en þættir sem þær geta sjálfar 

betur stýrt, eins og fyrri menntun og reynsla.   

 “…hún hafði sótt um yfir fjörutíu sumarvinnur en aðeins fengið tvö viðtöl. Í 

öðru atvinnuviðtalinu sá Patrycja að umsókn hennar var í bunka með 

umsóknum merktum erlendum nöfnum. Hún fékk ekki starfið en ákvað eftir 

það að skipta um eftirnafn.”  

Fréttablaðið, 7. maí 2015  
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„Eftir að ég kláraði bs-gráðu í viðskiptafræði þá var voðalega erfitt að fá 

vinnu. Ég þurfti að taka erlenda nafnið mitt út og nota bara annað nafnið 

mitt, sem er Katrín, til þess að vera boðin í viðtöl. Þegar ég gerði það þá var 

ég strax boðin í viðtal.“  

RÚV, 20. október 2016  

“Erfitt getur reynst fyrir innflytjendur að finna sér stað í íslensku 

bókmenntasamfélagi. „Það eru jafnvel dæmi um að fólk ákveði að skrifa undir 

dulnefni sem hljómar íslenskt til að fá efni útgefið” (DV, 6. maí 2016).   

Eins og sést hér að ofan höfðu þær áttað sig á því að það voru fyrst og fremst 

þættir sem gáfu til kynna uppruna þeirra sem gerði það að verkum að þær urðu fyrir 

mismunun á vinnumarkaði. Þær uppgötvuðu að ef þær breyttu nafni sínu í samræmi 

við íslenska nafnahefð og huldu þannig uppruna sinn, juku þær að sama skapi 

atvinnutækifæri sín hérlendis. Þessar niðurstöður samræmast kenningum um 

hversdagsfordóma sem eru oft duldir og geta falið í sér ýmiskonar lítillækkandi 

framkomu eins og hunsun (Alvarez & Juang, 2010). Oft eru hversdagsfordómar svo 

duldir að þeir sem fyrir þeim verða gera sér ekki endilega grein fyrir þeim en nokkrar 

kvennanna voru afar meðvitaðar um þá mismunun sem þær urðu fyrir við atvinnuleit.   

“Um leið og ég kynnti mig sem „Imane frá Marokkó“ sá ég hvernig fólk 

ákvað að það ætlaði ekki að kynnast mér.”   

[...]   

„Sama hverjar aðstæðurnar voru í vinnunni þá var mér var alltaf svarað á 

íslensku. Það var bara yrt á mig á ensku ef eitthvað vantaði, eins og að láta 

hella upp á kaffi, sem var reyndar ekki í mínum verkahring. Stundum leið 

mér eins og fólk vildi bara niðurlægja mig.   

Fréttatíminn, 13. febrúar 2015  

When she talked to an assistant principal at a nearby school, he seemed 

eager to hire her despite her foreign accent. When she went in for an 

interview, his tone and the principal’s response was less enthusiastic when 

they saw she was black. “The next day they told me, ‘Sorry we already 

hired somebody.’  […]   

„Some of them look at me like, ‘You black African, you want to be a manager?’ 

They don’t say it but their actions say it all.“   
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Grapevine, 2012  

  

Út frá þessum dæmum má greina hvernig sumar kvennanna eru full meðvitaðar að 

sú mismunun sem þær verða fyrir byggist á fordómum og staðalmyndum um uppruna 

þeirra en rannsóknir sýna að margir innflytjendur finna fyrir hversdagsfordómum (Elsa 

Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Guðrún Pétursdóttir, 2012). Þessar konur 

hafa lýst takmörkuðum tækifærum til þess að skilgreina sjálfa sig út frá eigin þekkingu 

og færni. Þeim er þess í stað steypt í fyrirfram skilgreind mót eftir uppruna í stað þess að 

vera metnar eftir eigin verðleikum.   

Konurnar lýsa sleggjudómum sem eru oftar en ekki duldir og erfitt að festa fingur 

á. Það voru ýmis atvik þar þar sem gert var ráð fyrir því að konurnar hefðu ákveðna 

eiginleika eða færni til að bera út frá staðalmyndum um uppruna þeirra. Þannig voru 

þættir sem eru taldir gefa vísbendingar um uppruna þeirra nýttir með óbeinum hætti 

til þess að afsaka eða réttlæta hunsun gagnvart þeim, lítillækka þær eða mismuna 

þeim:   

„Fyrir nokkrum árum síðan var ég að sækja um vinnu [...] Vinnuveitandinn 

spyr mig, eftir að við vorum búin að tala saman í hálftíma:  

„Hvernig er það, þú talar alveg íslensku er það ekki?“  

Ég sagði: „Jú, ég tala íslensku.“  

„Þú talar alveg íslensku íslensku?“  

Þá var hann að reyna að spyrja mig að því hvort íslenska væri mitt fyrsta 

tungumál eftir að ég var búin að tala við hann í hálftíma.“  

Stundin, 30. apríl 2017  

Einnig bar nokkuð á því að konurnar urðu fyrir sleggjudómum á grunni 

staðalmynda um konur sem eru ekki af vestrænum uppruna. Kona af asískum uppruna 

sem hefur lokið háskólanámi og er að bæta við sig menntun hérlendis þegar þetta 

viðtal er tekið sigir: „Þegar ég var að sækja um starf, var mér ráðlagt að sækja um starf 

sem nuddari, sem er reyndar ekki starfssvið mitt (RÚV, 27. Júlí 2014). Önnur segir í 

viðtali við blaðamann: „Nokkrum sinnum var mér ekki vísað til borðs á veitingahúsi 

heldur var ég spurð hvort að ég væri komin til að vinna.“ (Morgunblaðið, 22. Október 

2000). Hér er annað dæmi:  

Allt í einu labbar mamma hans inn í eldhúsið. Hún horfir bara á mig og ég bara 

horfi á hana, og ég segi hæ. Hún svona rétt segir hæ, opnar ísskápinn og nær í 
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eitthvað. Svo bara labbar hún út úr eldhúsinu, sem mér fannst frekar skrýtið af 

því að það var ókunnug manneskja inni í eldhúsinu hennar og hún sagði ekki 

neitt. Svo kemur kærastinn minn fyrrverandi úr sturtunni og segir: „Mamma, 

þetta er Nadía, kærastan mín.“ Þá segir hún: „Nú. Ég hélt að þetta væri bara 

einhver húshjálp í eldhúsinu að taka til.”   

Stundin, 30. apríl 2017  

Miriam skilur það vel að geta ekki nýtt lögfræðimenntun sína hér þar sem 

lagaumhverfið er annað, en það kom henni á óvart hvernig störf henni voru boðin 

þegar hún kom hingað. „Þegar ég hef sótt um vinnu hér hefur það komið mér á óvart 

að vera oft bara boðin störf eins og við ræstingar til dæmis.“ (Fréttablaðið, 6. 

desember 2014d). Eins og sjá má af dæmunum hér að ofan eru afar þröng sjónarmið 

um konur sem eru ekki frá vestrænum ríkjum sem byggjast á staðalmyndum og móta 

tækifæri kvennanna á vinnumarkaði. Það eru hugmyndir um að konur sem eru ekki frá 

vestrænum ríkjum séu betur til þess fallnar að sinna ræstingum, séu ef til vill lítið 

menntaðar eða hreinlega hafi ekki áhuga eða getu til þess að sinna sérhæfðari störfum. 

Þetta er dæmi um ofurkvengerving eins og Magnfríður Júlíusdóttir o.fl. (2013) hafa lýst 

því þar sem ekki þarf að horfa langt aftur í sögunni til þess að sjá að staða kvenna á 

Íslandi var einu sinni með svipuðum hætti, þar sem gert var ráð fyrir að þær sinntu 

heimilisverkum frekar en að vera úti á vinnumarkaði. Ef þær voru út á 

vinnumarkaðnum, þá voru þær fyrst og fremst að sinna hefðbundnum kvennastörfum 

á borð við ræstingar. Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., (2013) hafa skilgreint kynjaða 

flutninga hér til lands og hvernig atvinnutækifæri kvenkyns innflytjenda mótast af 

staðalmyndum. Þannig eru til staðar sleggjudómar um konur sem eru ekki af 

vestrænum uppruna að þær séu síður færar í sérhæfðum störfum, stjórnarstörfum og 

jafnvel ólíklegar til þess að kunna íslensku.   

Butler (1988) talar um kyngervi sem leikið, sem gjörning í staðinn fyrir að vera 

eitthvað sjálfgefið og meðfætt. Butler lýsir kyngervi sem gjörningi sem verður að vana í  

gegnum endurtekningu og viðurkenningu umhverfisins. Þannig sé hún leidd áfram af 

ríkjandi hugmyndum, siðum og venjum í staðinn fyrir að mótast út frá frjálsum vilja 

einstaklingsins hverju sinni. Þessi ofurkvengerða ímynd aðfluttrar konu frá landi sem er 

ekki vestrænt má líta á sem eina birtingarmynd kyngerviskenningar Butler. Þessum 

konum er þrýst í ákveðið mót og hafa takmarkaða möguleika til þess að sækja sér frama 

utan hins hefðbundna kvennageira. Fari þær út fyrir gjörning hins hefðbundna og 

kvenlæga mæta þær andstöðu, hunsun og annarri mismunun.   
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5.2 Viðbrögð innflytjenda við mismunun í námi og starfi: Dugnaður og 

þolinmæði  

Hér verður horft til viðbragða viðmælenda við þeirri mismunun sem þeir verða fyrir í 

námi og á vinnumarkaði. Horft er til lýsinga þeirra í þessu samhengi á viðbrögðum þeirra 

við því hvernig virðist vera vísvitandi horft framhjá þeim við ráðningar, mat á námi eða 

einfaldlega í samskiptum við vinnufélaga. Þannig geri ég ráð fyrir að fá innsýn inn í afstöðu 

þeirra gagnvart þeirri mismunun sem þær mæta. Komið hefur í ljós að þær reyni að skýra 

út þá mismunun sem þær verða fyrir, réttlæta hana og jafnvel beita sjálfsásökunum. 

Þegar horft er til viðbragða þeirra þá virðast þær taka ábyrgð á þeirri mismunun sem þær 

verða fyrir. Viðbrögðum þeirra er hægt að skipta gróflega í tvennt; annarsvegar skýra þær 

þá mismunun sem þær verða fyrir með því að þær þurfi að leggja harðar að sér. Hinsvegar 

sýna þær þolgæði og lýsa þakklæti og lítillæti fyrir þau tækifæri sem þeim falla í skaut.  

Hægt er að greina ákveðna höfnun í lýsingum innflytjenda af reynslu sinni af 

íslenskum vinnumarkaði. Þær gera talsverðar kröfur til sjálfrar sín og reyna að vinna 

gegn þeirri hunsun og höfnun sem þær mæta með því að leggja harðar að sér. „Hún 

fekk vinnu í verksmiðju í þrjú ár og í frystihúsi í sex ár eða þangað til líkami hennar þoldi 

ekki lengur nístandi kuldann og hana fór að verkja í liði og bein“ (Fréttatíminn, 10. 

desember 2016). „Ég reyndi [samt] eins og ég gat að tala þá litlu íslensku sem ég kunni 

og lagði mig fram við að læra [...] annars talaði ég ensku“ (Fréttatíminn, 13. febrúar, 

2015). Einni sárnaði að heyra samstarfskonu sína fussa yfir að hún talaði ekki íslensku. 

„Þá var ég búin að vera hér í eitt ár og það er ekki auðvelt að læra málið.“ 

(Morgunblaðið, 26. febrúar 2011). Slík orðræða er í samræmi við rannsóknir um 

hversdagsfordóma, þar sem þeir sem fyrir þeim verða gera lítið úr hlutunum og tala um 

að þurfa bara að leggja aðeins harðar að sér og þá komi þetta (Guðrún Pétursdóttir, 

2012; Alvarez og Juang, 2010). Sú mismunun sem þeir verða fyrir er þannig grundvölluð 

í því að þeir séu ekki „nógu“ duglegir. Greinilegt er þó að margþætt mismunun á sér 

stað á grundvelli uppruna og kyngervis.   

Þetta á þó ekki við um þær allar, einhverjar hafa efasemdir um ávinning þess að 

leggja sérstaklega hart að sér þegar kemur að tækifærum á vinnumarkaði. Þær nefna 

að þær muni líklegast aldrei falla alveg inn í hóp innfæddra Íslendinga og muni því 

stöðugt mæta ákveðinni mismunun sama hvað þær reyna: „Ég get til dæmis ekki sótt 

um vinnu á netinu, því um leið og fólk sér hvað ég heiti þá bara næsti. Ég þarf alltaf að 

mæta bara persónulega og kynna mig og þá gefa þeir mér kannski smá séns“ (RÚV, 18. 
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maí 2014). „It hurt, but you just cry a little bit and get up. I don’t let people’s attitudes 

get to me. I just hide in the bathroom and cry so my kids don’t see me. But you have to 

get past it because you’re the foreigner here. Even if they give you a passport, you’re 

still a foreigner. You’re the outcast here.“ Grapevine, 2012. „Við reynum öll að vera 

jákvæð og halda okkar striki, læra og vera alltaf í menningunni. En stundum er það 

erfitt því þetta er fast í hugsun manns. Að við munum alltaf vera útlendingar.“ 

Fréttablaðið, 7. júní 2013. Í dæmunum hér að neðan má greina þolgæði og þó nokkra 

von um aukin tækifæri hjá þessum konum þrátt fyrir erfiða reynslu á vinnumarkaði. 

Þær lýsa því hvernig þær eru ekki af baki dottnar þrátt fyrir erfiðleika og að einn daginn 

muni þetta ganga betur. „Hjarta mitt er í hagfræðinni og það er það sem ég elska að 

gera. Vonandi fæ ég vinnu við það einhvern tímann en núna er allavega ekkert í boði.“ 

(Fréttablaðið, 6. desember 2014b). Hún [hefur unnið á leikskóla í átta ár] [en] er 

menntaður kvensjúkdómalæknir […] Sjálf hefur hún margoft reynt að fá menntun sína 

metna en lítið orðið ágengt. […] Hún [...] vonast til þess að einhvern tímann geti hún 

starfað hér sem læknir (Fréttablaðið, 28. nóvember, 2014. „Þetta er mjög erfitt starf 

[...] „Við vonum stöðugt að þetta lagist, að það verði farið að koma betur fram við 

okkur“ RÚV,  21. Janúar 2014.   

Nokkrar lýsa sérstaklega þakklæti og lítillæti fyrir eitthvað sem þær hafa unnið sér 

inn sjálfar í gegnum menntun og reynslu. Ein lýsir því hvernig það „hafði mikið að segja 

að ég er með kennararéttindi“ þegar hún sótti um starf nýbúakennara í Fellaskóla  

(Morgunblaðið, 20. febrúar 2005). Ung kona sem var lengi atvinnulaus þar til hún fékk 

aftur starf við ræstingar, þó aðeins í 53% starfshlutfalli. Fjarri því draumastarfið, en 

Liene segist þó þakklát (Morgunblaðið, 2011). Lögfræðimenntuð kona segist "ánægð 

með lífið ásamt eiginmanni og börnum“ þrátt fyrir að hafa ekki geta nýtt sér menntun 

sína hérlendis og starfi á leikskóla í dag (Fréttablaðið, 6. desember 2014d). Þannig 

birtist ákveðið þakklæti og lítillæti í lýsingum kvennanna þrátt fyrir mismunun í námi og 

starfi. Með slíkum viðbrögðum draga konurnar úr þeirri mismunun sem þær verða fyrir 

annarsvegar og raunverulegri færni þeirra og hæfni hinsvegar). Þannig gera þær lítið úr 

eigin færni og hæfni og tala þess í stað um heppni og gæsku þeirra sem eru í ráðandi 

stöðu, í þessu tilviki (væntanlega) vinnuveitendur sem er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Guðrúnar Guðrúnar Pétursdóttur (2012). Þeir sem verða fyrir 

hversdagsfordómum gera oft lítið úr því óréttlæti sem þeir eru beittir og taka gjarnan 

ábyrgð á því sjálfir, til dæmis með því að gera ráð fyrir að þeir hafi sjálfir átt þátt í því 

hvernig er komið fram við þá (Essed, 1991; Guðrún Pétursdóttir, 2012).   
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Með því að draga úr færni sinni og hæfni réttlæta þær að vissu leyti þá mismunun 

sem þær verða fyrir. Slíka hegðun er einnig hægt að setja í samhengi við kenningu 

Butlers um það hvernig kyngervi er leikið. Þannig mundi Butler (1988) telja að þessi 

viðbrögð kvennanna sé gjörningur kyngervis þeirra, þar sem þær leika kyngervi sitt, 

konur sem hafa sögulega haft takmörkuð tækifæri á vinnumarkaði og þakklæti fyrir þau 

tækifæri sem bjóðast gætu þannig talist til gjörnings, viðbragða sem eru í samræmi við 

stöðu þeirra á vinnumarkaði sem hefur sögulega séð verið lakari en staða karla. Óhætt 

er að segja að innfæddar konur mundu upplifa sig í annarri stöðu og væru líklegri til 

þess að bregðast öðruvísi við. Sama væri eflaust hægt að segja um kvenkyns 

innflytjendur sem eru frá vestrænum ríkjum. Báðir þessir hópar kvenna, innfæddar 

konur og innflytjendur frá vestrænum ríkjum eru jafnan með sterkari stöðu á 

vinnumarkaði en innflytjendur sem eru ekki frá vestrænum ríkjum (Napierała og 

Wojtynska, 2016); Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2013). Hægt er að ímynda sér að þeirra 

viðbrögð við mismunun á vinnumarkaði væri síður þakklæti og lítillæti fyrir tækifæri 

sem þær hafa þó unnið sér inn í gegnum nám og starfsreynslu. Líklegra er að þær 

mundu telja sig eiga tilkall til ákveðinna réttinda og leita réttar síns frekar en að draga 

úr þeirri mismunun sem þær verða fyrir og draga úr eigin færni og hæfni.   

Þannig er hægt að færa rök fyrir því að viðbrögð við margþættri mismunun en 

þessar konur tilheyra tveimur skilgreindum minnihlutahópum; hópi kvenna 

annarsvegar og hópi innflytjenda sem eru ekki frá vestrænu ríki hinsvegar. Það er að 

mörgu leyti erfitt að aðskilja þessa tvo þætti, kyngervi og uppruna og þannig hægt að 

færa rökum að því að sjónarhorn samtvinnunar sé gagnlegt til þess fanga margþætta 

mismunun gagnvart þessum einstaklingum.    
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6 Niðurlag  

6.1 Samantekt af niðurstöðum rannsóknar   

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum, einni 

yfirspurningu og einni undirspurningu. Yfirspurningin er svohljóðandi: Hver er upplifun 

kvenkyns innflytjenda sem eru ekki af vestrænum uppruna af hversdagsfordómum í námi og 

starfi á Íslandi? Þegar reynsla þessara kvenna er skoðuð kemur í ljós að þær verða af ýmsum 

tækifærum í námi og starfi, þar sem meðvitað er gengið fram hjá þeim við ráðningar. Þetta á 

einnig við um mat á fyrra námi og starfsreynslu nema um sé að ræða ósérhæfð láglaunastörf 

innan hefðbundinna kvennageira. Þrátt fyrir þessa mismunun leggja þær hart að sér og sýna 

þolinmæði og jákvæðni gagnvart framtíðinni með von um betri tíð og aukin tækifæri.  

Undirspurning rannsóknarinnar er svohljóðandi: Hvernig skarast kynferði og 

uppruni til þess að stuðla að margþættri mismunun gagnvart þessum konum? Þessar 

konur eiga erfitt með að brjótast útúr stöðluðum ímyndum um að þær sem sérstaklega 

góðar, mjúkar, kvenlegar, nærandi, umhyggjusamar, röggsamar. Þessi ímynd má sjá í 

því að á meðan gert er ráð fyrir því að þær starfi í ósérhæfðum störfum innnan 

hefðbundinna kvenlægra geira er að sama skapi vísvitandi gengið fram hjá þeim við 

ráðningar í sérhæfð störf sem krefjast bóklegrar menntunar á háskólastigi eða við mat á 

háskólanámi. Sömuleiðis er gert ráð fyrir því að þær séu ekki búnar að ná tökum á 

íslensku máli.   

6.2 Umræður  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að konur sem eru ekki af vestrænum uppruna 

mæta ákveðinni mismunun og fordómum í íslensku samfélagi. Þetta sést á þeim 

hversdagsfordómum sem þær mæta í námi og starfi. Þær eygja von um tækifæri á Íslandi 

en mæta mismunun þar sem horft er fram hjá þeim við ráðningar og mat á námi. Þær 

upplifa að það sé ekki horft á færni þeirra, kunnáttu, reynslu og menntun með 

heildrænum hætti, heldur að bakgrunnsþættir sem tengjast uppruna þeirra skipti meira 

máli. Þannig er horft framhjá færni þeirra og kunnáttu og í staðinn skipta þættir sem 

tengjast uppruna þeirra meira máli. Hlutir eins og útlit og nafn geta skipt sköpum við 

ráðningu kvennanna og hafa margar þeirra velt því fyrir sér og sumar látið til skarar skríða 

og skipt um nafn. Við nafnabreytingu hafa þær fengið jákvæðari viðbrögð við 

starfsumsóknum og þannig fengið staðfestingu á þeirri mismunun sem þær verða fyrir á 

grundvelli uppruna síns.   
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Einnig er vert að hafa í huga að sem konur sem eru ekki frá vestrænum ríkjum glíma 

þær við margþætta mismunun, ekki aðeins á grundvelli uppruna síns heldur einnig vegna 

kyngervis. Þessir tveir þættir skarast og tvinnast saman til þess að móta mismunun út frá 

stöðluðum ímyndum sem hafa þróast í gegnum aukna fólksflutninga hingað til lands frá 

aldamótum. Þar sem þessar konur eru álitnar sérstaklega færar til þess að sinna störfum í 

hefðbundnum kvennageirum og hafa mestmegnis tekið við ósérhæfðum láglaunastörfum 

sem innfæddar konur hafa yfirgefið, reynist þeim erfitt að komast inn í aðra geira og 

finna störf í samræmi við menntun. Á meðan innfæddar konur hafa fært sig yfir í 

sérhæfðari störf finna þessar konur sjaldan sérhæfð störf eða stjórnunarstörf þrátt fyrir 

að hafa til þess þar til bæra menntun og stundum starfsreynslu að auki.   

  Innfæddar konur hafa þannig hagnast á þeim uppgangi sem orðið hefur frá 

aldamótum en aðfluttar konur hafa setið eftir þegar kemur að tækifærum og 

framgangi í námi og starfi. Með því að gera þessa rannsókn vonast ég til þess að geta 

varpað ljósi á aðstæður þessara kvenna og þá mismunun sem þær verða fyrir. Í 

samfélagi sem leggur áherslu á kvenréttindi, fjölbreytileika og jafnrétti skjóta þessar 

niðurstöður skökku við. Mín von er sú að þessi rannsókn geti orðið til þess að 

stjórnvöld beini sjónum sínum í auknum mæli að aðstæðum og upplifunum þessa 

vaxandi hóps kvenna. Ísland trónir á toppi mælinga á jafnrétti kynjanna hjá World 

Economic Forum, e.d.) en líkur eru á að sú mynd skekkist ef innflytjendum heldur 

áfram að fjölga nema eitthvað verði að gert.      

6.3 Lokaorð   

Þessi rannsókn miðaði að því að skoða reynslu kvenkyns innflytjenda sem eru ekki af 

vestrænum uppruna af áskorunum í námi og starfi. Út frá því var skoðað hvernig kyngervi 

og uppruni kvennanna skarast og tvinnast saman til þess að móta upplifanir þeirra af 

mismunun. Niðurstöður sýna að sú mismunun sem þær mæta getur byggst á fordómum 

og stöðluðum ímyndum um konur sem eru ekki af vestrænum uppruna. Hugmyndir sem 

hafa þróast í gegnum tíðina þar sem konur sem eru ekki af vestrænum uppruna hafa í 

auknum mæli tekið að sér ósérhæfð láglaunastörf í hefðbundnum kvennageirum. Þegar 

þessar konur ætla að færa sig í sérhæfðari störf eða fá menntun sína metna frá 

heimalandinu mæta þær gjarnan hunsun og fordómum. Við nafnabreytingu hafa þær 

fengið jákvæðari viðbrögð við starfsumsóknum og þannig fengið staðfestingu á þeirri 

mismunun sem þær verða fyrir á grundvelli uppruna síns. Þrátt fyrir slíkar hindranir og 

mismunun á grundvelli kyngervis og uppruna eru þær flestar tilbúnar að leggja hart að sér 

og virðast bjartsýnar um betri tíð.   
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Vert er að hinsvegar taka þessum niðurstöðum með ákveðnum fyrirvara þar sem 

þær eru ekki fengnar með því að tala við konurnar beint, heldur voru rannsökuð 

fyrirliggjandi gögn, blaða- og fréttaviðtöl. Sjónarhorn og ritstýring blaðamanna hefur 

þannig áhrif og væri ekki úr vegi að framkvæma sambærilega rannsókn með viðtölum 

við konur sem eru ekki af vestrænum uppruna. Það kom mér þó á óvart hversu 

einlægar lýsingar komu fram í gögnunum og áreiðanlegt að það leynist fleiri fjársjóðir 

fyrir framtíðarrannsóknir á vefsvæði timarit.is á vegum Landbókasafn – 

Háskólabókasafns. Þessi rannsókn opnaði einnig augu mín fyrir því hversu þröngan 

stakk konum sem eru ekki af vestrænum uppruna er sniðinn í námi og starfi á Íslandi og 

finnst mér það mjög miður árið 2018. Það hlýtur að vera mikilvægt jafnréttismál á 

vinnumarkaði að menntun og starfsreynsla umsækjenda sé metin á hlutlægan hátt í 

stað þess að byggjast á fordómum og stöðluðum ímyndum um konur sem eru ekki af 

vestrænum uppruna.    

Von mín er sú að rannsóknir og verkefni sem eiga að stuðla að bættum hag 

innflytjenda verði feminískar í meira mæli og skoði þann mun sem er á milli upplifunar 

kvenna annarsvegar og karla hinsvegar. Sömuleiðis vona að ég að aðgerðir stjórnvalda 

miðist í auknum mæli út frá feminískum rannsóknum á högum innflytjenda þar sem 

tekið er tillit til ólíkra þátta á borð við uppruna, kyngervi, menntun, tekjur, fötlun, 

kynhneigð og svo framvegis. Sömuleiðis vona að ég að feminískar rannsóknir beini 

sjónum sínum í auknum mæli að innflytjendum og erlendum uppruna. Þar tel ég að 

uppruni skipti máli þar sem reynsla kvenkyns innflytjenda geta verið ólíkar eftir 

upprunalandi.   

Ég vil hvetja stjórnvöld til þess að veita reynslu þessa hóps meiri gaum en hingað til 

hefur verið gert. Ég tel það gagnlegt að kortleggja þau störf sem konur sem eru ekki af 

vestrænum uppruna gegna í dag á Íslandi. Sömuleiðis mundi ég vilja kanna hvaða 

menntun þessi hópur aðfluttra kvenna hefur sem gegna ósérhæfðum láglaunastörfum á 

Íslandi. Samanburður við Norðurlöndin væri afar fróðlegur líka og gæti varpað ljósi á 

stöðuna enn frekar. Stofnanir eins og World Economic Forum horfir til stórra 

tölfræðigagna í mælingum á jafnrétti kynjanna en ég velti fyrir mér hvort slíkar 

mælingar það er ekki alltaf nóg til þess að gefa raujjjnsæja mynd af stöðunni. Þegar 

staða kvenna er skoðuð út frá sjónarhorni samtvinnunar, neyðist rannsakandinn til þess 

að horfa á fleiri þætti sem móta upplifanir kvenna, þar á meða hvaða ríkjandi eða 

víkjandi hópum þær tilheyra. Þannig státar Ísland af kvenréttindum á alþjóðavísu en á 

sama tíma þykir það fréttnæmt árið 2018 að fá kjörinn borgarfulltrúa af blönduðum 
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uppruna. Ég hlakka til þess dags þegar það þykir ekki lengur fréttnæmt, heldur ósköp 

hversdagslegur hlutur.   
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