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Útdráttur 

Fordómar gagnvart innflytjendum á Íslandi eru mikilvægt rannsóknarefni, sérstaklega í ljósi 

þess að þeim fjölgaði um tæplega ellefu þúsund milli áranna 2008 og 2017. Samskipti 

Íslendinga við innflytjendur hafa því líklega aukist til muna. Samkvæmt 

millihópasamskiptakenningunni leiða aukin samskipti milli ólíkra hópa til minni fordóma. Fyrri 

rannsóknir benda til að eldri kynslóðin er að jafnaði fordómafyllri en þeir sem yngri eru og að 

fólk í hærri þjóðfélagsstöðu hefur almennt minni fordóma til innflytjenda en fólk í lægri 

þjóðfélagsstöðu. Markmið rannsóknarinnar er að kanna, með hliðsjón af 

millihópasamskiptakenningunni, hvort fordómar Íslendinga til innflytjenda hafi minnkað milli 

2008 og 2017 auk þess að skoða tengsl aldurs og þjóðfélagsstöðu á fordóma í garð innflytjenda. 

Stuðst var við gögn Evrópsku lífsgildakönnunarinnar (European Values Study) sem lögð var 

fyrir árið 2008 og 2017. Tilgáturnar voru þrjár: (1) Íslendingar höfðu minni fordóma til 

innflytjenda árið 2017 samanborið við árið 2008, (2) því eldra sem fólk er þeim mun 

fordómafyllra er það í garð innflytjenda og (3) fólk í hærri þjóðfélagsstöðu hefur minni fordóma 

til innflytjenda. Stuðningur fannst við allar tilgátur nema að ekki fannst munur á fordómum 

aldurshópanna árið 2008. Niðurstöðurnar sýna að Íslendingar voru jákvæðari í garð innflytjenda 

árið 2017, að fólk í elstu aldurshópunum var að jafnaði fordómafyllra árið 2017 samanborið við 

yngri aldurshópana og að lokum að fólk í hærri þjóðfélagsstöðu, nánar tiltekið með 

háskólamenntun eða í hæsta tekjuþrepinu, var almennt séð með minnstu fordómana. Áhugavert 

verður að fylgjast með frekari viðhorfsbreytingum næstu ár þar sem spár benda til að 

innflytjendum muni halda áfram að fjölga hérlendis.  
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Inngangur 

Fordómar fyrirfinnast í öllum menningarsamfélögum heims þótt birtingarmyndir þeirra 

séu ólíkar. Ekki er til nein ein algild skilgreining á fordómum en nokkur samhugur er innan 

félagssálfræðinnar um að fordómar séu neikvæð viðhorf, tilfinningar og hegðun sem beinast 

gegn ákveðnum félagshópi eins og innflytjendum, samkynhneigðum og öryrkjum eða 

einstaklingi vegna þess félagshóps sem hann tilheyrir („prejudice“, e.d.). Í þessari rannsókn 

verður stuðst við ofangreinda skilgreiningu. 

Saga mannsins hefur sýnt okkur að fordómar geta beinst gegn nánast hverjum sem er 

og væri því ógerlegt að telja upp allar tegundir fordóma. Algengt er þó að þeir beinist gegn 

kyni, kynhneigð, trúarhópum, fötluðum, kynþætti, öldruðum og/eða þjóðerni fólks. Íslendingar 

eru engin undantekning þegar kemur að fordómum. Sem dæmi sýndi könnun 

Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Bifröst (2008) neikvæðari afstöðu Íslendinga til 

innflytjenda milli áranna 2005 og 2008 á sama tíma og innflytjendum fjölgaði. Í annarri könnun 

á vegum Félags- og tryggingarmálaráðuneytisins (2009) töldu 56,9% svarenda það mjög 

algengt eða frekar algengt að fólki væri mismunað eða það áreitt sökum kynþáttar eða þjóðernis 

og um fjórðungur sagðist hafa orðið vitni að slíku.  

Kastljósinu hefur allnokkuð verið beint að innflytjendum undanfarið enda hafa þeir 

aldrei verið jafn margir og þeir eru í dag. Nýjustu tölur frá 2018 sýna að þeir eru yfir 43 þúsund 

manns sem er gífurleg aukning frá því fyrir aldamót en þá voru þeir rétt rúmlega fimm þúsund 

manns (Hagstofa Íslands 2009, 2018a). Orðið „innflytjandi“ nær yfir stóran og fjölbreyttan hóp 

af einstaklingum sem koma hingað til lands af ýmsum ástæðum, svo sem til að mennta sig, leita 

sér vinnu, vegna fjölskyldutengsla eða á flótta frá heimalandi sínu.  

Áður fyrr voru samskipti við innflytjendur nokkuð takmörkuð sökum þess hversu 

fámennur hópur þeir voru (Hagstofa Íslands, 2009). Segja má að fram að aldamótum hafi Ísland 

verið fremur einsleitt menningarlega séð. Mikið streymi innflytjenda til landsins hefur gert 

Ísland að fjölmenningarlegu samfélagi þar sem Íslendingar hafa kynnst ólíkum 

menningarheimum, siðum, hefðum og venjum. Telja má að Íslendingar eigi oftar í samskiptum 

við innflytjendur í dag en áður.  

Samkvæmt millihópasamskiptakenningunni (e. intergroup contact theory) sem rekja 

má til Gordon Allport (1954) geta samskipti milli einstaklinga úr ólíkum hópum við ákveðin 

skilyrði dregið úr fordómum, staðalmyndum, mismunun og átökum milli hópa. Skilyrðin sem 

um ræðir eru jöfn staða hópanna, samvinna milli þeirra, sameiginleg markmið og stuðningur 
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yfirvalda, laga og venja. Skilyrðin eru æskileg en ekki nauðsynleg til að draga úr fordómum þar 

sem samskipti milli ólíkra hópa draga almennt úr fordómum (Pettigrew, 1998; Pettigrew og 

Tropp, 2006).  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna, með hliðsjón af  

millihópasamskiptakenningunni, hvort fordómar Íslendinga til innflytjenda hafi minnkað milli 

áranna 2008 og 2017 auk þess að skoða tengsl aldurs og þjóðfélagsstöðu á fordóma í garð 

innflytjenda. Stuðst var við gögn Evrópsku lífsgildakönnunarinnar (European Values Study) 

sem lögð var fyrir árið 2008 og 2017.   
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Fordómar, fyrri rannsóknir og millihópasamskiptakenningin 

Fordómar 

Algeng skilgreining á fordómum er að þeir séu neikvæð viðhorf sem beinast gegn 

ákveðnum félagshópum eða einstaklingi vegna þess hóps sem hann tilheyrir. Þessi neikvæðu 

viðhorf skiptast í þrjá þætti sem eru hugsun, tilfinningar og viðleitni. Í þessu þriggja þátta líkani 

snýr hugræni þátturinn að viðhorfum og trú um ákveðna hópa sem byggjast meðal annars á 

staðalmyndum. Þáttur tilfinninga lýtur að líðan okkar gagnvart félagshóp og þeim sem tilheyra 

honum. Þáttur viðleitni hefur að gera með ætlun okkar um hegðun gagnvart hópnum og 

hópmeðlimum, þar á meðal mismunun („prejudice”, e.d.).  

Fólk með fordóma hefur tilhneigingu til setja fólk með ákveðna eiginleika undir einn 

og sama hattinn. Það gerir jafnframt ráð fyrir því að allir undir hattinum séu eins og horfir 

þannig fram hjá einkennum einstaklinganna sjálfa (Allport, 1954). Múslimar eru gott dæmi um 

mjög fjölbreyttan hóp einstaklinga sem hefur verið ranglega sakaður um ýmis hryðjuverk 

framin af öfgasamtökum eins og ISIS. Svipaða sögu má segja um samkynhneigða sem var kennt 

um alnæmisfaraldurinn á níunda áratugnum. Eins og dæmin gefa til kynna geta fordómar haft 

mjög neikvæð áhrif á líf þeirra einstaklinga sem verða fyrir þeim. Í þessum kafla verður nánar 

fjallað um mismunandi birtingarmyndir fordóma.  

 

Mismunun  

Mismunun á sér stað þegar hegðun einstaklings býr til, viðheldur eða ýtir undir forskot 

ákveðinna hópa og meðlima þeirra fram yfir aðra hópa (Dovidio, Hewstone, Glick og Esses, 

2010). Mismunun er ein birtingarmynd fordóma samanber umfjöllun um þriggja þátta líkanið 

hér fyrir ofan. Fordómar fela ekki alltaf í sér mismunun þar sem einstaklingur getur verið 

fordómafullur án þess að mismuna þeim hópi eða einstaklingi sem hann ber fordóma til 

(McLeod, 2008). Ágætt dæmi um mismunun er þegar jafnhæfur erlendur starfsmaður fær lægri 

laun en íslenskur starfsmaður fyrir sambærilegt starf hérlendis, eða þegar einstaklingar eru síður 

ráðnir í störf vegna kyns eða aldurs. Kynþáttur, kyn, trú, þjóðerni og kynhneigð geta meðal 

annars ráðið úrslitum um hvort einstaklingur fær ákveðið starf, stöðuhækkun, verðskulduð laun, 

sanngjarnan leigusamning eða sekt en í sögu mannsins er að finna ótal dæmi þar sem fordómar 

hafa átt þátt í að ráða örlögum ákveðinna hópa. 

Í íslenskum lögum er skýrt kveðið á um bann við mismunun fólks á vinnumarkaði á 

grundvelli kynþáttar, þjóðernis, trúar, lífsskoðunar, fötlunar, skertrar starfsgetu, aldurs, 
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kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar (Þingskjal 1258, 148, 2018). Lögin 

eru fyrst og fremst mikilvæg til að koma í veg fyrir óréttláta mismunun en hjálpa líka til við að 

stuðla að virkri þátttöku sem flestra á vinnumarkaði.  

 

Staðalmyndir  

Staðalmyndir (e. stereotypes) eru sjálfvirkar og fyrirframgefnar hugmyndir um 

eiginleika hóps eða meðlimi hans. Þær hafa áhrif á hvernig við hugsum um hópinn eða 

einstaklingana innan hans og á samskipti okkar við þá. Staðalmyndir eru sá hluti fordóma sem 

tilheyrir hugræna þættinum í þriggja þátta líkaninu um fordóma. Þær einfalda og flýta fyrir 

úrvinnslu á upplýsingum um annað fólk í nær- eða fjærumhverfi. Staðalmyndir geta þó líka 

verið heftandi og alið á fordómum því þær eru oft ýktar, byggja á alhæfingum, skapa væntingar 

um aðra og veita viðnám við nýjum upplýsingum óháð því hvort þær eru í samræmi við 

staðalmyndina eða ekki (“stereotype”, e.d.). 

Staðalmyndir eru sú mynd sem einhver tiltekinn hópur hefur af öðrum hóp 

(“stereotype”, e.d.). Sem dæmi gæti staðalmynd Íslendings af Írum verið að þeir drekki mikið 

og borði kartöflur, af Asíubúum að þeir séu góðir í stærðfræði og keyri hægt og af 

Bandaríkjamönnum að þeir séu háværir. Einnig geta skapast staðalmyndir um hina ýmsu hópa 

og stéttir innan samfélagsins, svo sem varðandi kyn, kynþætti, aldur og menntun. Staðalmyndir 

eru ekki endilega þær sömu fyrir hópinn heldur getur staðalmynd verið breytileg eftir því í hvers 

huga hún er. Þannig hafa tveir Íslendingar ekki endilega sömu staðalmyndir af Írum, Asíubúum 

eða Bandaríkjamönnum. 

 

Beinir og óbeinir fordómar  

Fæstir taka því vel að vera sakaðir um fordóma og slíkar ásakanir geta komið fólki í 

opna skjöldu ef fordómarnir eru ómeðvitaðir, hvort sem það eru fordómar gagnvart 

innflytjendum, trú, kynþætti, fötluðum eða einhverju öðru. Til eru tvenns konar fordómar, 

annars vegar beinir og hins vegar óbeinir. Beinir fordómar (e. explicit prejudice) eru hugsanir 

og tilfinningar sem við erum meðvituð um að hafa og myndast vísvitandi (Dovidio o.fl., 2010). 

Þegar við segjum til dæmis að karlar gráti ekki eða geti bara gert eitt í einu, að fatlaðir 

einstaklingar geti ekki orðið þingmenn eða átt börn eða að innflytjendur séu óhæfir tali þeir 

ekki íslensku, er um að ræða beina fordóma. Auðveldara er að koma auga á hina síðarnefndu 

fordóma og bregðast við þeim. 
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Fordómar geta verið til staðar þó að við séum ekki meðvituð um þá og er þá um að ræða 

óbeina fordóma. Óbeinir fordómar (e. implicit prejudice) eru hugsanir og tilfinningar sem við 

erum ekki vör við og myndast óvísvitandi eða án þess að við ætlum okkur það (Dovidio o.fl., 

2010). Þeir geta því haft áhrif á hvernig við bregðumst við eða hegðum okkur í ákveðnum 

aðstæðum án þess að við áttum okkur á því. Við erum með óbeina fordóma ef við til dæmis 

teljum kynin vera jöfn en hegðun okkar við ráðningar sýnir annað, þegar við teljum okkur koma 

eins fram við einstaklinga óháð aldri og/eða litarhætti en hegðun okkar sýnir annað, til dæmis 

þegar við tölum ensku við íslenskt fólk sem við teljum vera af erlendum uppruna vegna útlits 

þess.  

 

Kynþáttahyggja 

Kynþáttafordómar eru byggðir á kynþáttahyggju (e. racism) og vísa til fordóma 

gagnvart fólki vegna kynþáttar (Íslensk orðabók, 2010). Kynþáttahyggja gerir ráð fyrir að 

kynþættir mannkyns séu eðlisólíkir og að sumir kynþættir séu öðrum æðri (“racism”, e. d.). 

Kynþáttahyggja felur almennt í sér að fólk ber neikvæðar tilfinningar til meðlima af ákveðnum 

kynþætti og samþykkir þannig neikvæðar staðalmyndir um kynþáttinn og mismunar út frá 

honum. 

Hugtökin kynþáttur og þjóðerni haldast oft í hendur og er vísað í hvort tveggja þegar 

rætt er um kynþáttafordóma í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um 

kynþáttamismunun (International convention on the elimination of all forms of racial 

discrimination, 2106 (XX), 1956). Í samningnum er ekki gerður greinarmunur á mismunun út 

frá þjóðerni eða kynþætti. Einnig er tekið fram að yfirburðir ákveðins kynþáttar fram yfir aðra 

sé vísindalega rangt, siðferðislega fordæmanlegt, samfélagslega óréttlátt og hættulegt. SÞ lýsa 

því sömuleiðis yfir að engin réttlæting sé fyrir því að mismuna á grundvelli kynþáttar, hvorki í 

orði né í reynd. 

Söguleg dæmi um kynþáttahyggju eru mörg en meðal þeirra nærtækustu eru helför 

gyðinga í seinni heimstyrjöld, aðskilnaðarstefna kynþátta í Suður-Afríku sem stóð yfir í nær 

hálfa öld og mannréttindabrot gegn blökkumönnum í Bandaríkjunum yfir nokkur hundruð ára 

skeið. Ef litið er á fjölmiðla sem samfélagslega stofnun væri mögulegt dæmi um birtingarmynd 

stofnanabundinnar kynþáttahyggju þegar þjóðerni afbrotamanns er tilgreint í fréttum sé hann af 

erlendu bergi brotinn. Kynþáttahyggja getur hins vegar einnig verið menningar- og/eða 
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einstaklingsbundin (Jones, 1997), til dæmis þegar leigusali leigir síður útlendingum eða fólki 

með dökka hörund.  

 

Fyrri rannsóknir 

Aldur og fordómar 

Mörg okkar kannast líklega við að hafa heyrt ófögur fordómafull orð koma úr munni 

einhvers af eldri kynslóðinni í garð innflytjenda eða annarra minnihlutahópa enda benda 

rannsóknir til þess að eldri kynslóðin er að jafnaði fordómafyllri en þeir sem yngri eru 

(Danigelis og Cutler, 1991; Firebaugh og Davis, 1988; Henry og Sears, 2009; Wilson, 1996). 

Ein möguleg skýring er sú að eldri kynslóðir hafi alist upp í fordómafyllri tíðaranda (Schuman, 

Steeh, Bobo og Krysan, 1998). Þessi skýring gerir jafnframt ráð fyrir því að fordómar minnki 

þegar árin líða þar sem fordómar eru minni í dag en fyrir 30, 50 og 70 árum síðan (Gilbert, 

1951; Karlins, Coffman og Walters, 1969; Katz og Braly, 1933; Schuman, o.fl., 1998).  

Það að eldri kynslóðir hafi meiri fordóma í garð innflytjenda má líklega rekja til þess að 

þær hafi ekki haft jafn mikil tækifæri til að umgangast fólk af öðrum uppruna. Sem dæmi var 

minna um fjálst flæði fólks milli landa áður fyrr auk þess sem sum lönd, eins og til dæmis 

Suður-Afríka og Bandaríkin, ráku aðskilnaðarstefnu. Samskipti milli ólíkra þjóðfélagshópa 

voru því takmarkaðri en þekkist í dag og oft lituð af fordómum eins og nærri má geta. En aukin 

samskipti geta, líkt og rannsóknir hafa sýnt, verið mikilvæg til að draga úr fordómum (Allport, 

1954; Pettigrew og Tropp, 2006). 

Önnur skýring á þessum aldurstengda mun er að vöntun á vitsmunalegum úrræðum eða 

hæfni (e. cognitive resources) eldra fólks breytir tjáningu þess á eigin viðhorfum. Það að missa 

hæfnina til að halda aftur af tjáningu sjálfvirkra staðalmynda kann að stuðla að aukinni mótun 

staðalmynda og fordómafullri hegðun eftir því sem fólk eldist (Connelly, Hasher og Zacks, 

1991; Gonsalkorale, Sherman og Klauer, 2009; Hasher og Zacks, 1988; Stewart, Von Hippel 

og Radvansky, 2009; Von Hippel, Silver og Lynch, 2000). Samkvæmt þessum rannsóknum er 

kynslóðamunurinn á fordómum rakinn til þess að eldra fólk á erfiðara með að bæla tjáningu 

viðhorfa.  

 

Þjóðfélagsstaða og fordómar 

Þjóðfélagsstaða (e. socioeconomic status) einstaklinga er ákvörðuð af félags- og 

efnahagslegum þáttum eins og menntun, tekjum og atvinnustöðu (“socioeconomic status”, e.d.). 
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Í þessari rannsókn verður horft sérstaklega til menntunar og tekna og skoðað hvaða tengsl þessir 

þættir hafa við fordóma Íslendinga í garð innflytjenda. Ýmsar rannsóknir benda til að þeir sem 

hafa hærri þjóðfélagsstöðu hafi að jafnaði jákvæðari afstöðu til innflytjenda (Carvacho o.fl., 

2013; Eva Heiða Önnudóttir, 2009; Kunovich, 2004; Raijman, Semyonov og Schmidt 2003; 

Scheepers, Gijsberts og Coenders, 2002; Schuman o.fl., 1998). 

Í grein Evu Heiðu Önnudóttir (2009) um niðurstöður könnunar á vegum 

Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Bifröst eru svör við spurningum um viðhorf Íslendinga í 

garð innflytjenda skoðuð, meðal annars út frá menntun og starfi þátttakenda. Niðurstöðurnar 

sýna að þeir sem eru með háskólamenntun eru almennt með jákvæðari viðhorf til innflytjenda. 

Háskólamenntaðir eru frekar á þeirri skoðun að innflytjendur efli íslenskt menningarlíf og að 

við ættum að bjóða þá velkomna en þeir sem minni menntun hafa. Niðurstöðurnar sýna einnig 

að afstaða Íslendinga til innflytjenda er breytileg eftir því hvaða starfi þeir eru í. Fólk í 

ósérhæfðum verkamannastörfum sem er með lægri tekjur og þar af leiðandi lægri efnahagstöðu 

er frekar hlynnt því að Íslendingar fái forgang í störf og að innflytjendur eigi að taka upp siði 

þess lands sem þeir flytja til samanborið við æðstu stjórnendur og embættismenn. 

Niðurstöður rannsóknar Carvacho og félaga (2013) á tengslum þjóðfélagsstöðu og 

fordóma styðja enn fremur við ofangreind áhrif menntunar og tekna á fordóma. Helstu 

niðurstöður sýna að aukin menntun og auknar tekjur hafa hvor í sínu lagi þau áhrif að draga úr 

fordómum. Af því má álykta að einstaklingar sem búa við lægri þjóðfélagsstöðu séu að jafnaði 

líklegri til að hafa meiri fordóma en fólk sem býr við hærri þjóðfélagsstöðu. Vert er þó að taka 

fram að áhrif menntunar einstaklinga á fordóma í rannsókninni voru sterkari en áhrif tekna. 

Menntakerfið er talið mikilvægasti félagslegi liðurinn til að auka umburðarlyndi og 

minnka fordóma í garð fólks af öðru þjóðerni (Hyman og Wright, 1979; Selznick og Steinberg, 

1969). Rannsóknir sýna neikvætt samband milli menntunar og þjóðernisfordóma eða með 

öðrum orðum að minna menntaðir einstaklingar hafa að jafnaði meiri fordóma til fólks af öðru 

þjóðerni en fólk með meiri menntun (Jenssen og Engesbak, 1994; Wagner og Zick, 1995). 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar í Evrópu og Bandaríkjunum benda hins vegar til að 

áhrif menntunar á þjóðernisfordóma og umburðarlyndi séu breytileg milli landa (Billiet, Eisinga 

og Scheepers, 1996; Hello, Scheepers og Gijsberts, 2002; McIntosh, Abele-MacIver, Abele og 

Nolle, 1995; Muller, Pesonen og Jukam, 1980; Weil, 1982, 1985). Breytileikann milli landa má 

að einhverju leyti rekja til lýðræðishefðar og trúarlegrar fjölbreytni (Hello o.fl., 2002; Weil, 

1985). 
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Umburðarlyndi gagnvart öðrum hópum er mjög mikilvægur hluti af lýðræðislegu 

samfélagi og þar af leiðandi menntakerfinu. Í löndum þar sem löng saga er um lýðræði verður 

fólk líklega fyrir meiri áhrifum af lýðræðislegum gildum líkt og jafnrétti og umburðarlyndi 

gagnvart öðrum hópum. Það má leiða að því líkum að því meiri menntun sem fólk hafi þeim 

mun meiri fræðslu hafi það fengið um þau gildi. Ísland hefur verið lýðræðisríki frá 1918 eða í 

yfir 100 ár og má sjá þessa stjórnskipan endurspeglast meðal annars í aðalnámskrá leik-, grunn- 

og framhaldsskóla þar sem kemur fram að “starfshættir skólanna skulu mótast af umburðarlyndi 

og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð” (Stjórnarráð Íslands, 2011a, 2011b, 2011c). 

Aðrar ástæður fyrir því að menntað fólk hefur að jafnaði minni fordóma eru meðal 

annars að það er líklegra til að fá störf sem eru hærra metin félagslega. Þar af leiðandi er það 

ekki í beinni samkeppni við innflytjendur á vinnu- eða húsnæðismarkaði. Aukin menntun gefur 

fólki meiri stjórn á eigin lífi og dregur úr hættunni á að lenda í aðstæðum sem skapa ágreining 

eða ýgi. Meiri menntun veitir þar að auki hvatningu og hæfni til að fela óvináttu í garð annarra 

hópa sökum þess að hátt menntaðir einstaklingar eru meðvitaðri um að búist sé við af þeim að 

þeir sýni umburðarlyndi og opinn hug (Jenssen og Engesbak, 1994).   

Síðastnefnda ástæðan tengist félagslegum æskileika (e. social desirability) en færð hafa 

verið rök fyrir því að aðferðafræðilegir gallar sem tengjast þessari svarhneigð séu til staðar í 

rannsóknum sem mæla áhrif menntunar á fordóma og umburðarlyndi (Jackman, 1973). 

Félagslegur æskileiki getur leitt til þess að fólk svarar á þann hátt sem það heldur að það eigi 

að svara en ekki í samræmi við það sem það raunverulega trúir og niðurstaðan endurspeglar því 

svarskekkju (Selltiz o.fl., 1976). Vel menntað fólk hefur betri hugmynd um þær skoðanir sem 

eru félagslega æskilegar, sem gæti valdið því að mæld áhrif menntunar á umburðarlyndi og 

fordóma séu meiri en raun ber vitni. Aftur á móti sýna nýrri rannsóknir að áhrif menntunar á 

ofangreinda þætti haldast eins í aðstæðum þar sem dregið er úr tilhneigingunni til að svara á 

félagslega æskilegan hátt (Knudsen, 1995; Wagner og Zick, 1995).  

 

Millihópasamskiptakenningin 

Millihópasamskiptakenningin um að samskipti milli hópa (e. intergroup contact) dragi 

úr fordómum er á góðum grunni reist og ber þá helst að nefna allsherjargreiningu Pettigrew og 

Tropp (2006) á 515 rannsóknum með yfir 250 þúsund þátttakendur sem sýndi fram á neikvætt 

samband milli hópasamskipta og fordóma (r = -0.22). Má því ætla að samskipti milli hópa séu 

áhrifarík leið til að draga úr fordómum. Upphaf kenningarinnar hefur verið rakið til Allports 
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(1954) sem lagði til fjögur skilyrði sem leiða til bættra hópasamskipta: jöfn staða hópanna, 

samvinna milli þeirra, sameiginleg markmið og stuðningur yfirvalda, laga og venja.  

 Fjöldi rannsókna styður það að viðhorf gagnvart úthópi (e. outgroup) batni í aðstæðum 

þar sem staða hópanna er jöfn, bæði fyrir (Brewer og Kramer, 1985) og á meðan (Cohen og 

Lotan, 1995) samskipti eiga sér stað og einnig þegar samskipti hljóta stuðnings yfirvalda, laga 

og venja (Landis, Hope og Day, 1984). Skilyrðin um samvinnu og sameiginleg markmið hafa 

einnig hlotið stuðning og sýnt hefur verið fram á það að hvort tveggja draga úr fordómum milli 

hópa (Brown og Abrams, 1986; Sherif, 1966). Skólakerfið hefur meðal annars notfært sér 

ofangreind skilyrði til að betrumbæta samskipti milli nemenda (Aronson og Patone, 1997).  

Þrátt fyrir að rannsóknir bendi til að skilyrði Allport (1954) séu mikilvæg, sýnir 

allsherjargreining Pettigrew og Tropp (2006) að samskipti milli hópa minnki fordóma jafnvel 

þó að ekki öll fjögur skilyrðin séu uppfyllt (r = -0.20). Þeir telja því réttara að álíta skilyrðin 

æskileg fremur en nauðsynleg. Þó er vert að nefna að áhrifin séu vissulega meiri þegar öll 

skilyrði eru uppfyllt (r = -0.29). 

Rannsóknir sýna að það eitt að flokka fólk í innhóp (e. ingroup) og úthóp hefur djúpstæð 

áhrif á viðhorf og hegðun fólks gagnvart öðrum (Tajfel, Turner, Austin og Worchel, 1979). 

Annars vegar sýna rannsóknir að samskipti við meðlimi úthóps geta verið mjög krefjandi fyrir 

fordómafulla einstaklinga og krefjast sjálfstjórnar (Richeson og Shelton, 2003; Vorauer og 

Kumhyr, 2001). Á hinn bóginn sýna rannsóknir að einstaklingar sem eiga vin sem tilheyrir 

úthópi hafa minni fordóma gagnvart úthópnum í heild samanborið við einstaklinga sem eru 

einungis með nágranna eða samstarfsmann sem tilheyrir úthóp en ekki vin (Pettigrew og Tropp, 

2006). Levin, Van Laar og Sidanius (2003) öfluðu gagna um langtímaáhrif samskipta sem 

sýndu að háskólanemar á öðru og þriðja ári sem áttu fleiri vini sem tilheyrðu úthóp voru 

óhlutdrægari gagnvart eigin félagshópi í lok fjórða árs. 

 Nýlegar rannsóknir benda til þess að meðlimir hópa af lægri þjóðfélagsstöðu túlki 

samskipti milli hópa á annan hátt en meðlimir hópa af hærri þjóðfélagsstöðu (Tropp, 2006). 

Þeir fyrrnefndu eru sem dæmi að jafnaði ólíklegri til að upplifa jafna stöðu í samskiptum og að 

jafnaði líklegri til að búast við fordómum og mismunun frá þeim sem búa við betri kjör 

(Shelton, 2003; Tropp, 2006). Lægri þjóðfélagsstaða er því líkleg til að draga úr jákvæðum 

áhrifum millihópasamskipta. Allsherjargreining Tropp og Pettigrew (2005) sýndi fram á 

töluvert veikari tengsl samskipta og fordóma hjá meðlimum minnihlutahópa (r = -0.18) 

samanborið við meðlimi meirihlutahópa (r = -0.23).  
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Millihópasamskipti geta verið bein (e. direct contact) en einnig átt sér stað í gegnum 

netið, verið ímynduð (e. imagined) og/eða útbreidd (e. extended). Samkvæmt Amichai-

Hamburger og McKenna (2006) er netið einstaklega vel til þess fallið að skapa ákjósanleg 

samskipti. Netið gerir einstaklingum kleift að eiga samskipti við fólk sem þeir hefðu annars 

ekki tækifæri til að hitta, það skapar verndað og mótað umhverfi og leyfir einstaklingum að 

skipuleggja samskipti yfir langan tíma. Netið auðveldar sköpun aðstæðna þar sem staða hópa 

er jöfn því margar af þeim vísbendingum sem fólk notar í beinum samskiptum til að draga 

ályktanir um fólk eru ekki til staðar.   

Það eitt að ímynda sér samskipti við meðlim úthóps getur líka bætt samskipti milli hópa. 

Ein rannsókn sýndi sem dæmi fram á að þátttakendur sem ímynduðu sér samskipti álitu 

úthópinn fjölbreyttari og sýndu að jafnaði minni fordóma en þátttakendur sem fengu þær 

leiðbeiningar að hugsa einungis um meðlim úthóps (Turner, Crisp og Lambert, 2007).  

Samkvæmt tilgátunni um útbreidd samskipti getur vitneskjan ein og sér um að meðlimur 

innhóps eigi í nánu sambandi við meðlim úthóps bætt viðhorf gagnvart úthópnum (Wright, 

Aron, McLaughlin-Volpe og Ropp, 1997). Einstaklingar sem vita um eða taka eftir vinskap 

milli hópa sýna minni fordóma en þeir sem gera það ekki (Turner, Hewstone, Voci og 

Vonofakou, 2008). Enn fremur benda rannsóknir til þess að útbreidd samskipti geti einnig átt 

sér stað í gegnum fjölmiðla. Schiappa, Gregg og Hewes (2005) sýndu fram á þeir sem horfðu á 

sjónvarpsefni sem sýndi samskipti milli ólíkra hópa höfðu minni fordóma.  

Fyrir utan mismunandi tegundir af samskiptum eru ýmis flókin vitsmunaleg og 

tilfinningaleg ferli að verki þegar kemur að millihópasamskiptum. Allport (1954) taldi sem 

dæmi að neikvæð viðhorf gagnvart úthópi væru til komin vegna skorts á upplýsingum og að 

samskipti gætu þar af leiðandi minnkað fordóma þar sem þau sköpuðu tækifæri til að fræðast 

um úthópinn. Til að mynda fundust jákvæð tengsl á milli þekkingar hvítra Bandaríkjamanna á 

sögu svartra Bandaríkjamanna og viðhorfa þeirra gagnvart þeim (Stephan og Stephan, 1984).  

Styrkur viðhorfa getur haft þýðingarmikil áhrif á samskipti milli hópa. Rannsóknir sýna 

að sterk viðhorf (það er viðhorf sem eru talin hafa aukna vissu, eru veigameiri og aðgengilegri 

í minni) eru stöðugri yfir tíma, ónæmari fyrir breytingum, líklegri til að hafa áhrif á úrvinnslu 

upplýsinga og líklegri til að stýra hegðun (Krosnick og Petty, 1995). Vonofakou, Hewstone og 

Voci (2007) sýndu fram á að samskipti við vini sem tilheyra úthópi eru ekki aðeins tengd 

jákvæðari viðhorfum til úthópsins heldur einnig sterkari og aðgengilegri hugmyndum um 

viðhorf til úthópsins. 
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Nýlegar rannsóknir hafa athugað áhrif samskipta á óbeina hlutdrægni (e. implicit bias). 

Til að mynda könnuðu Cairns, Tam, Hewstone og Niens (2005) áhrif samskipta fólks við eldri 

borgara á niðurstöður prófs sem mælir óbeina hlutdrægni (Implicit Association Test). Þeir 

komust að því að magn samskipta frekar en gæði tengdist minni óbeinni hlutdrægni í garð eldri 

borgara. Að sama skapi komust Turner og félagar (2007) að þeirri niðurstöðu að tækifæri til að 

eigi í samskiptum við Suður-Asíubúa, til dæmis við að búa í blönduðu hverfi og ganga í 

blandaðan skóla, spáðu fyrir um minni óbeina hlutdrægni meðal hvítra breskra nemenda á 

meðan fjöldi Suður-asískra vina spáði ekki fyrir um slíkt.   

Einnig er vert að minnast á áhrif birtingar (e. mere exposure effect) en í þeim felst að 

ítrekuð birting einhvers getur nægt til að fólk verði jákvæðara í garð þess (Zajonc, 1968). Af 

þessu leiðir að það að sjá oftar meðlimi úthóps, hvort sem það er í sundi, á kaffihúsi eða í 

sjónvarpinu, gerir það að verkum að viðhorf meðlima innhóps til úthópsins verða jákvæðari. 

Rannsóknirnar sem hefur verið fjallað um í þessum kafla gefa tilefni til að ætla að viðhorf 

Íslendinga til innflytjenda séu jákvæðari í dag en áður vegna gífurlegs innstreymis innflytjenda 

hingað til lands á undanförnum árum og aukinna samskipta við þá.  
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Innflytjendur á Íslandi 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2018a) er innflytjandi einstaklingur sem er fæddur 

erlendis rétt eins og móðir hans og faðir og foreldrar þeirra. Annarrar kynslóðar innflytjendur 

eru börn innflytjenda sem fædd eru á Íslandi. Einstaklingar með erlendan bakgrunn eru þeir 

sem eiga eitt erlent foreldri. Þeir einstaklingar sem eru fæddir erlendis en eiga íslenska foreldra 

eru einnig sagðir hafa erlendan bakgrunn.  

Í eftirfarandi kafla verður fjallað stuttlega um sögu og þróun innflytjenda hér á landi. 

Upplýsingunum hér fyrir neðan ber að taka með þeim fyrirvara að erfitt getur reynst að fá jafn 

áreiðanlegar tölur um stöðu innflytjenda og fást um innlenda þar sem skráargögn og 

úrtaksrannsóknir ná ekki til þeirra einstaklinga sem eru óskráðir, ólöglegir eða fórnarlömb 

mansals (Hagstofa Íslands, 2019). 

 

Staða innflytjenda á Íslandi fram að 2008 

Frá 1996 og fram til ársins 2008 varð töluverð aukning í fjölda innflytjenda til landsins. 

Hlutfall innflytjenda árið 1996 var einungis 2% af þjóðinni eða 5.356 manns. Í ársbyrjun 2008 

voru innflytjendur hins vegar orðnir 25.265 talsins eða 8,6% mannfjöldans sem er meira en 

fjórföld aukning frá 1996. Innflytjendum frá löndum utan Norðurlanda fór að fjölga ört eftir 

árið 1990 en fram til ársins 2000 var meirihluti innflytjenda á Íslandi frá Norðurlöndum. Frá 

árunum 1996 til 2008 fór hlutfall innflytjenda frá Norðurlöndum úr 30% niður í 7% 

mannfjöldans. Samtímis jókst hlutfall innflytjenda frá öðrum Evrópulöndum úr 40% í 68%. 

Mikil aukning var á innflytjendum frá Austur-Evrópuþjóðum og voru Pólverjar 

langfjölmennasti hópurinn í ársbyrjun 2008 eða 9.082 talsins. Til samanburðar voru þeir aðeins 

347 talsins árið 1996 (Hagstofa Íslands, 2009).  

Innflytjendur sem setjast að hérlendis eru flestir á aldrinum 20 til 39 ára. Fjöldi barna 

sem eru innflytjendur er talsvert minni en í nágrannalöndunum. Meirihluti annarrar kynslóðar 

innflytjenda er tíu ára eða yngri sem gefur vísbendingu um að saga innflytjenda á Íslandi er 

fremur stutt (Hagstofa Íslands 2009). 

Aukinn fjölda innflytjenda fram til ársins 2008 má meðal annars skýra með aukinni þörf 

íslensks efnahagslífs á vinnuafli (Vinnumálastofnun, 2004). Skortur á vinnuafli og þá 

sérstaklega verkafólki á íslenskum vinnumarkaði hefur gert Ísland að ákjósanlegum stað til að 

búa á. Sem dæmi má nefna að árið 2003 hófust meðal annars framkvæmdir við 

Kárahnjúkavirkjun eða stærstu framkvæmd Íslandssögunnar sem stóð fram til ársins 2007 og á 
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þeim tíma var spáð að þörf á erlendu vinnuafli væri um 2500 manns (Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið, 2003). Það kemur því ekki á óvart að frá 2005 og til 2008 hafi langstærstur 

hluti erlends vinnuafls sinnt vinnu við mannvirkjagerð en þar á eftir voru langflestir í verslunar- 

eða þjónustustörfum og iðnaði (Vinnumálastofnun, 2011a). 

Fjölgun innflytjenda á Íslandi er í takti við sveiflur efnahagslífsins þar sem íslenskur 

vinnumarkaður er án efa einn þeirra þátta sem laðar innflytjendur til landsins. Gera má ráð fyrir 

mikilli atvinnuþátttöku fólks af erlendum uppruna af þessari ástæðu. Af þeim erlendu 

ríkisborgurum sem voru á landinu frá 2006 til 2007 voru rúmlega 85% þeirra með atvinnu af 

einhverju tagi. Atvinnuþátttaka erlendra ríkisborgara var að jafnaði hærri en íslenskra 

ríkisborgara öll þrjú árin (Vinnumálastofnun, 2011a). 

 

Staðan á Íslandi árið 2017 

Síðan 2008 hefur innflytjendum á Íslandi fjölgað gífurlega. Árið 2008 voru þeir 25.265 

talsins en í byrjun ársins 2017 voru þeir orðnir 35.997 talsins sem þýðir að þeim fjölgaði um 

42,5% á þessum níu árum (Hagstofa Íslands, 2017). Á árunum 2008 til 2011 dró lítillega úr 

fjölgun innflytjenda til landsins og fór hlutfallið niður úr 8,6% í 8,1% af mannfjölda en þar 

hefur bankahrunið haustið 2008 spilað veigamikið hlutverk (Hagstofa Íslands, 2009, 2011). 

Sem dæmi má nefna að hlutfall erlendra ríkisborgara á atvinnuleysisskrá jókst úr 2% í rúm 14% 

milli áranna 2008 og 2010 og var hlutfall pólskra ríkisborgara á atvinnuleysisskrá einna 

eftirtektarverðast eða rúm 20% atvinnulausra árið 2010 samanborið við rúm 8% Íslendinga 

(Vinnumálastofnun, 2011b). 

Innflytjendum fjölgaði á ný eftir 2010 og árið 2017 voru þeir orðnir 10,6% af 

mannfjöldanum. Hlutfall annarrar kynslóðar innflytjenda hefur einnig fjölgað mikið á seinustu 

árum. Árið 2017 var samanlagt hlutfall fyrsta og annarrar kynslóðar innflytjenda 12% af 

mannfjöldanum en það hafði aldrei verið hærra (Hagstofa Íslands, 2017). Árið 2012 batnaði 

staðan á vinnumarkaðinum, sem skýrir aukinn straum innflytjenda til landsins á ný. 

Atvinnuleysi minnkaði úr 7,4% árið 2011 í 5,8% árið 2012 og í ofanálag fjölgaði störfum á 

vinnumarkaði um 2000 frá árinu áður (Vinnumálastofnun, 2012). Vöxtur í ferðaþjónustu er 

meginskýringin á fjölgun starfa enda tók fjöldi ferðamanna til Íslands uppsveiflu á þessum tíma 

(Vinnumálastofnun, 2012). Ferðaþjónustan á Íslandi hefur blómstrað á undanförnum árum og 

hefur störfum í ferðaþjónustu og tengdum greinum fjölgað ört síðan 2010. Árið 2018 voru 
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langflestir innflytjendur að störfum við rekstur gististaða og veitingahúsa eða í leigustarfsemi 

vegna aðsóknar í ferðaskrifstofur (Hagstofa Íslands, 2018b).  

Líkt og undanfarin ár hafa Pólverjar verið langfjölmennasti hópur innflytjenda á 

landinu. Árið 2017 voru þeir 13.771 talsins sem samsvarar 38,3% allra innflytjenda. Næst á 

eftir koma innflytjendur frá Litháen (5,2%) og Filipsseyjum (4,5%).  

 

Staðan í dag og framtíðarspár 

Samkvæmt nýjustu tölum frá því í janúar 2018 er fjöldi innflytjenda 43.736 eða 12,6% 

landsmanna. Innflytjendum heldur því áfram að fjölga milli ára þar sem hlutfall þeirra var 

10,6% árið áður. Einnig hefur hlutfall fyrstu og annarrar kynslóðar innflytjenda hækkað úr 12% 

í 13,9%. Eins og árið á undan eru Pólverjar enn langfjölmennastir af innflytjendum eða 16.970 

talsins, það er 38,8%. Þar á eftir koma Litháar (5,5%) og Filippseyingar (4%) (Hagstofa Íslands, 

2018a). 

Gera má ráð fyrir að stór hópur innflytjenda á Íslandi sækist ekki einungis eftir atvinnu 

hérlendis heldur einnig eftir töluverðri þátttöku í íslensku samfélagi. Fjölgun innflytjenda hefur 

verið mjög áberandi undanfarin ár og þátttaka þeirra á nær öllum sviðum samfélagsins 

sömuleiðis. Íslendingar eiga líklega í töluvert meiri samskiptum við innflytjendur nú en í 

kringum aldamót, hvort sem það er á vinnustað, í skólanum, í félagsstarfi eða í frítímanum. 

Vera innflytjenda er þó ekki laus við áskoranir. Í umfjöllun Hagstofu Íslands (2019) um velferð 

innflytjenda hér á landi kemur í ljós að þeir eiga erfiðara með að sækja sér menntun, fá síður 

störf við hæfi, búa við þrengri húsnæðiskost og hafa lægri fjárhagstöðu en innfæddir.  

Samkvæmt skýrslu Vinnumálastofnunar (2018) um erlenda ríkisborgara á íslenskum 

vinnumarkaði á árunum 2012 til 2017 má reikna með að innflytjendum haldi áfram að fjölga. Í 

skýrslunni kemur fram að hægja muni á fjölgun starfa frá 2018 til 2019, sem muni jafnframt 

hægja á búferlaflutningum hingað til lands. Eftirspurn eftir ferðaþjónustu virðist fara minnkandi 

og gert er ráð fyrir að þörf fyrir erlent vinnuafli verði minna fyrir vikið. Á hinn bóginn er búist 

við aukinni eftirspurn eftir vinnuafli í byggingariðnaði og ýmsum þjónustustörfum eins og við 

þrif, umönnun og gæslu. Í heildina litið er búist við að innflytjendum haldi áfram að fjölga 

hérlendis en að fjölgunin verði hægari en undanfarin ár. Útlit er fyrir að Ísland verði áfram 

fjölmenningarsamfélag þar sem ólíkar menningar þrífast hlið við hlið.  
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Um rannsóknina 

Hin gífurlega aukning innflytjenda á Íslandi á undanförnum árum vekur upp spurningar 

um hvort viðhorf Íslendinga í garð þessa hóps hafi breyst og þá hvernig. Til að svara þessum 

spurningum verður stuðst við gögn úr Evrópsku lífsgildakönnuninni (European Value Study) 

sem var framkvæmd hérlendis árin 2008 og 2017 af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

(EVS, 2010, 2018). Tölur Hagstofu Íslands sýna að á tímabilinu 2008 til 2017 jókst fjöldi 

innflytjenda um 42,5% (2017). Gögn Evrópsku lífsgildakönnunarinnar eru því tilvalin til að 

kanna breytingar á viðhorfi Íslendinga til innflytjenda. 

Með hliðsjón af millihópasamskiptakenningunni og hinni gríðarlegu fjölgun 

innflytjenda milli 2008 og 2017 var sett fram sú tilgáta 1) að Íslendingar höfðu minni fordóma 

til innflytjenda árið 2017 samanborið við árið 2008. Þetta er í samræmi við 

millihópasamskiptakenninguna. Í samræmi við fyrri rannsóknir eru auk þess settar fram þær 

tilgátur að 2) því eldra sem fólk er þeim mun fordómafyllra það er í garð innflytjenda (Danigelis 

og Cutler, 1991; Firebaugh og Davis, 1988; Henry og Sears, 2009; Wilson, 1996) og 3) að fólk 

í hærri þjóðfélagsstöðu hafi minni fordóma í garð innflytjenda (Carvacho o.fl., 2013; Eva Heiða 

Önnudóttir, 2009; Kunovich, 2004; Raijman, Semyonov og Schmidt 2003; Scheepers, Gijsberts 

og Coenders, 2002; Schuman o.fl., 1998).  
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Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd 

Í þessari rannsókn er notast við gögn úr Evrópsku lífsgildakönnuninni frá 2008 og 2017 

sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2015) sá um að framkvæma hérlendis. Evrópska 

lífsgildakönnunin er langtíma og þverþjóðleg rannsókn sem metur langtímabreytingar á 

lífsgildum Evrópubúa með mælingum á þáttum eins og trúarbrögðum, siðgæðum, félags- og 

efnahagslegri stöðu, stjórnmálum, atvinnu og viðhorf til innflytjenda svo dæmi séu tekin. 

Könnunin var lögð fyrir í 47 löndum árið 2008 en þegar þessi ritgerð er skrifuð hafa einungis 

16 lönd birt gögn sín fyrir árið 2017 og því óvíst með fjölda þátttökulanda (EVS, 2010, 2018). 

Í þessari rannsókn verða einungis skoðaðar þær spurningar sem eru sambærilegar í báðum 

gagnasöfnum og varða viðhorf til innflytjenda með tilliti til aldurs, menntunar og tekna 

einstaklinga.  

Þátttakendur hérlendis voru valdir með slembiúrtaki úr Þjóðskrá. Skilyrði var að 

þátttakendur væru 18 ára og eldri og með búsetu hérlendis óháð þjóðerni, ríkisborgararétti og 

móðurmáli (EVS, 2010, 2018). Upplýsingar vantar um tegund slembiúrtaks fyrir árið 2008 en 

ætla má að öflun þátttakenda þá hafi verið svipuð og árið 2017 þó ekki sé hægt að segja til um 

það með fullri vissu. Árið 2017 var þýðinu skipt upp í tvo hópa eftir landssvæðum í hlutfallslegu 

samræmi við fjölda íbúa yfir 18 ára. Fyrra landssvæðið innihélt annars vegar fólk með búsetu 

á stórhöfuðborgarsvæðinu, þar með talið Selfossi, Reykjanesbæ, Akranesi, Borgarnesi og svo 

framvegis, og hins vegar á Akureyri og í nærliggjandi bæjum. Seinna landssvæðið innihélt 

svæði utan ofangreindra svæða. Þeim svæðum var skipt í 43 svæði eftir póstnúmerum þar sem 

tekið var slembiúrtak sem innihélt sex svæði og úr hverju þeirra var tekið 50 manna slembiúrtak. 

Heildarúrtakið árið 2017 innihélt 84,4% af fólki með búsetu á fyrra landssvæði og 15,6% á 

seinna landssvæði (Stefán Þór Gunnarsson, verkefnastjóri hjá Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands, munnleg heimild, 13. maí 2019).   

Árið 2008 voru þátttakendur 807 talsins en úrtakið náði í heildina til 1500 manns. 

Svarhlutfallið var því 53,8%. Kynjahlutfall var jafnt eða 409 konur (50,6%) og 399 karlar 

(49,4%). Meðalaldur þátttakenda var 45 ára og staðalfrávikið 16,85 ár (EVS, 2010). Árið 2017 

voru þátttakendur 915 talsins og náði úrtakið til 2322 manns. Svarhlutfall var því 44,6%. 

Kynjahlutfallið var jafnt eða 461 konur (50,4%) og 853 karlar (49,6%). Meðalaldur þátttakenda 

var 48 ára og staðalfrávikið 17,59 ár (EVS, 2018). 
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Háða breytan 

Háða breytan, fordómar, er samansett af fullyrðingum sem varða neikvæð viðhorf til 

innflytjenda. Þátttakendur voru beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þeir voru 

eftirfarandi fullyrðingum: “Innflytjendur taka störf frá Íslendingum”, “Innflytjendur auka 

vandamál tengd glæpum”, “Innflytjendur eru baggi á velferðarkerfinu” og “Það er betra að 

innflytjendur viðhaldi sínum sérstöku siðum og hefðum”. Svör voru gefin á tíu punkta kvarða 

þar sem einn endurspeglar að viðkomandi sé mjög sammála fullyrðingunni og tíu mjög 

ósammála. Svarmöguleikar fyrir fyrstu þrjár fullyrðingarnar voru endurraðaðar (tíu varð að 

einum, tveir varð að níu og svo framvegis) svo að hærri gildi endurspegli meiri fordóma og 

lægri gildi minni fordóma.  

Framkvæmd var þáttagreining á fullyrðingunum. Nýja breytan, “fordómar til 

innflytjenda”, skýrir 41,2% af dreifingu svara við fullyrðingunum árið 2008 og 42,5% árið 

2017. Chronbachs alfa, það er innri áreiðanleiki fordómaskalans, er nokkuð hár eða 0,69 fyrir 

árið 2008 og 0,72 fyrir 2017. Ákveðið var að nota einungis meðalskor þeirra þátttakenda sem 

svöruðu öllum fullyrðingunum þar sem 47 manns svöruðu ekki öllum fullyrðingum árið 2008 

og 70 manns árið 2017. Íhugað var að nota meðaltal svara allra þátttakenda við hverri 

fullyrðingu fyrir sig til að koma í stað þeirra svara sem vantaði en fjöldi þeirra sem ekki svöruðu 

öllum fullyrðingum var talinn of mikill til þess. Fjöldi þátttakenda með nothæf svör árið 2008 

var því 760 (94,2%), þar af 386 konur (50,8%) og 374 karlar (49,2%). Árið 2017 var fjöldinn 

845 (92,4%), þar af 421 konur (49,8%) og 424 karlar (50,2%). Var því búin til ný breyta sem 

heitir “fordómar til innflytjenda” þar sem meðalskor þátttakenda við fullyrðingunum fjórum 

voru notuð til að endurspegla fordóma í garð innflytjenda. 

 

Óháðu breyturnar 

Þjóðfélagsstaða 

Til að meta þjóðfélagsstöðu voru breyturnar menntun og tekjur notaðar. Kannað var 

hlutverk hverrar breytu á dreifingu svara við fullyrðingunum um viðhorf til innflytjenda. 

Til einföldunar var breytunni menntun skipt í fjóra flokka: grunnskólanám eða minna, 

framhaldsskólanám, háskólanám og iðnnám (sjá töflu 2). 

Vegna ósamræmis í svarmöguleikum milli kannana varðandi tekjubreytuna er ákveðin 

skekkja á þeim tekjubilum sem voru valin. Skekkjan liggur á bilinu þrjú þúsund til 54 þúsund 

krónur. Tekjubilin eru fjögur talsins og voru svarmöguleikar úr könnuninni árið 2008 reiknaðir 
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fram í tímann miðað við gildið 2017. Tekjubil eitt tekur til þeirra einstaklinga sem hafa minna 

en 230 þúsund krónur í mánaðarlaun. Tekjubil tvö inniheldur þá sem hafa 230 til 479 þúsund 

krónur í laun. Tekjubil þrjú nær til einstaklinga með 480 til 799 þúsund krónur í laun og tekjubil 

fjögur til þeirra sem hafa 800 þúsund krónur eða meira í laun (sjá töflu 1). Þessi tekjubil voru 

valin þar sem þau innihalda minnsta ósamræmið á svarmöguleikum milli ára og gera mögulegt 

að kanna hvort munur sé milli einstaklinga innan ólíkra tekjubila.  

Aldur 

 Aldri var fyrst breytt í flokkabreytu og svo var þátttakendum skipt í fimm aldurshópa: 

18 til 29 ára, 30 til 39 ára, 40 til 49 ára, 50 til 59 ára og 60 ára og eldri (sjá töflu 3).  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla á gögnum fór fram í tölfræðiforritinu SPSS.  

Tekið var mið af t-prófi til að kanna mismun á meðaltölum svara 2008 og 2017 við 

fullyrðingum um fordóma til innflytjenda. Beitt var einhliða dreifigreiningu (e. one-way 

ANOVA) til að kanna hvort munur væri á svörum einstaklinga við fullyrðingunum um fordóma 

til innflytjenda eftir aldri, menntun eða tekjum.  

Svarmöguleikar við fullyrðingarnar sem eru notaðar til að meta fordóma Íslendinga til 

innflytjenda eru á Likert kvarða sem er raðkvarði (e. ordinal scale). Í þessari rannsókn er hins 

vegar unnið með gögnin sem þau séu fengin af jafnbilakvarða (e. interval scale) og að því leyti 

gert ráð fyrir að bil milli tveggja svarmöguleika sé jafnt líkt og gert er við tölur almennt. Það 

að meðhöndla raðkvarða sem jafnbilakvarða hefur lengi verið umdeilt en samt sem áður eru 

margir sérfræðingar sem telja að svo lengi sem úrtakið er nægilega stórt og gögnin normaldreifð 

er ekki óviðeigandi að nota stikabundin tölfræðileg próf (e. parametric tests) (Jamieson, 2004; 

Norman, 2010). Norman (2010) setti fram góðan rökstuðning annars vegar fyrir notkun 

stikaprófa á gögn sem eru fengin með raðkvarða og hins vegar fyrir því að stikapróf séu traustari 

og öflugri en stikalaus próf. Samkvæmt honum geta stikapróf á gögn fengin með raðkvarða 

gefið „réttar niðurstöður“ þrátt fyrir brot á tölfræðilegum forsendum eins og normaldreifingu 

gagna. 
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Niðurstöður 

Meðalskor svara á fordómaskalanum var 5,88 (SF=1,78) árið 2008 og 4,56 (SF=1,77) 

árið 2017. Bæði meðalskorin eru við miðju sem bendir til að Íslendingar séu að jafnaði ekki 

mjög fordómafullir né án fordóma. Framkvæmt var t-próf til að athuga hvort munur væri á 

meðalskorum. Munurinn var marktækur eða t(1603) = 14,82, p < 0,001, 95% öryggisbil [1,14; 

1,39]. Áhrifastærð, eða Hedges g, er 0,74, sem telst tiltölulega hátt.    

Til að kanna hvort munur væri á viðhorfum til innflytjenda eftir aldri, menntun eða 

tekjum fyrir bæði 2008 og 2017 var beitt einhliða dreifigreiningu. Niðurstöðunum er skipt í 

eftirfarandi undirkafla til að gera betur grein fyrir þeim. 

 

Tekjur 

Í töflu 1 má sjá að fordómar eru að jafnaði mestir hjá neðsta tekjuþrepinu og minnstir 

hjá hæsta tekjuþrepinu fyrir bæði árin. 

 

Tafla 1. Meðaltöl og staðalfrávik á fordómaskala eftir tekjum 

            2008                         2017 

Tekjur N M SF N M SF 

Tekjuþrep 1 74 (10,9%) 6,30 1,69 32 (4,2%) 5,25 2,18 

Tekjuþrep 2 162 (23,8%) 5,69 1,90 168 (22,1%) 4,86 1,83 

Tekjuþrep 3 285 (41,9%) 5,94 1,78 280 (36,8%) 4,44 1,77 

Tekjuþrep 4 160 (23,5%) 5,60 1,70 280 (36,8%) 4,36 1,59 

Samtals 681 5,84 1,79 760 4,54 1,75 

N = fjöldi; M = Meðaltal; SF = staðalfrávik 

 

Einhliða dreifigreining fyrir breyturnar tekjur og viðhorf til innflytjenda gaf marktækar 

niðurstöður fyrir bæði 2008, F(3, 677) = 3,31, p = 0,020 og 2017, F(3, 756) = 5,07, p = 0,002. 

Aðferð Bonferroni gaf marktækar niðurstöður á muninum á meðalskorum þátttakenda í 

tekjuþrepi eitt og fjögur fyrir bæði 2008 (p = 0,033) og 2017 (p = 0,037). Auk þessa fannst 

munur á meðalskorum þátttakenda árið 2017 í tekjuþrepi tvö og fjögur (p = 0,018). Af þessu 

leiðir að fólk í lægsta tekjuþrepi svarar að jafnaði á fordómafyllri hátt en fólk í hæsta tekjuþrepi. 
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Menntun 

Í töflu 2 má sjá að flestir sem svöruðu hafa lokið framhalds- eða háskólamenntun. 

Háskólamenntaðir mælast að jafnaði með minnstu fordómana bæði árin. Einstaklingar með iðn- 

eða grunnskólamenntun eða minni menntun mælast að jafnaði með mestu fordómana bæði árin. 

 

Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik á fordómaskala eftir menntun 

              2008            2017 

Menntun N M SF N M SF 

Grunnskólanám eða 

minna 

176 (23,2%) 6,49 1,68 149 (17,7%) 4,97 2,03 

Iðnnám 110 (14,5%) 6,40 1,69 106 (12,6%) 5,10 1,70 

Framhaldsskólanám 217 (28,6%) 5,78 1,77 211 (25,1%) 4,76 1,69 

Háskólanám 256 (33,7%) 5,31 1,72 375 (44,6%) 4,13 1,62 

Samtals 759 5,88 1,78 841 4,56 1,77 

N = fjöldi; M = Meðaltal; SF = staðalfrávik 

 

Einhliða dreifigreining fyrir menntun og fordóma til innflytjenda gefur marktækar 

niðurstöður fyrir bæði 2008, F(3, 755) = 20,38, p < 0,001 og 2017, F(3, 837) = 14,91, p < 0,001. 

Það er því munur á fordómum einstaklinga eftir menntunarstigi. Niðurstöður úr aðferð 

Bonferroni fyrir 2008 sýna að marktækur munur er á svörum fólks sem hefur lokið 

grunnskólanámi eða minni menntun og þeim sem hafa lokið framhaldsskólanámi (p < 0,001) 

annars vegar og háskólanámi (p < 0,001) hins vegar. Sömuleiðis var munur á svörum fólks með 

framhaldsskólamenntun og háskólamenntun (p = 0,019) annars vegar og iðnmenntun (p = 

0,013) hins vegar. Marktækur munur fannst einnig á svörum háskólamenntaðra og 

iðnmenntaðra (p < 0,001). Árið 2008 eru framhalds- og háskólamenntaðir að jafnaði með minni 

fordóma til innflytjenda en þeir með grunnskólamenntun eða minni og iðnmenntaðir.  

Niðurstöður úr aðferð Bonferroni fyrir 2017 sýnir marktækan mun á svörum 

háskólamenntaðra annars vegar og þeirra sem eru með grunnskóla- eða minni menntun (p < 

0,001), framhaldsskólamenntun (p < 0,001) eða iðmenntun (p < 0,001) hins vegar. Svör 

háskólamenntaðra skera sig því frá fólki með allra aðra menntun. Meðaltal þeirra er lægst bæði 

2008 og 2017 (sjá töflu 2). 
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Aldur 

Í töflu 3 má sjá að fólk í aldurshópnum 60 ára og eldri er að jafnaði með mestu 

fordómana bæði árin. Árið 2017 hækkar meðalskorið jafnt og þétt með auknum aldri. Árið 2008 

er ekki að sjá slíkt mynstur og mestu fordómarnir fyrirfinnast í yngsta og elsta aldurshópnum. 

 

Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik á fordómaskala eftir aldursflokkum 

                                             2008                                       2017 

Aldur N M SF N M SF 

18 - 29 ára 169 (22,2%) 5,90 1,63 159 (18,8%) 4,06 1,73 

30 - 39 ára 147 (19,3%) 5,76 1,76 146 (17,3%) 4,29 1,71 

40 - 49 ára 153 (20,1%) 5,87 1,90 161 (19,1%) 4,36 1,64 

50 - 59 ára 153 (20,1%) 5,77 1,92 147 (17,4%) 4,89 1,63 

60 ára +  138 (18,2%) 6,13 1,70 232 (27,5%) 5,01 1,87 

Samtals 760 5,88 1,78 845 4,56 1,77 

N = fjöldi; M = Meðaltal; SF = staðalfrávik 

 

Einhliða dreifigreining fyrir aldur og viðhorf til innflytjenda gaf ómarktækar 

niðurstöður fyrir árið 2008, F(4, 755) = 3,13, p = 0,416 en ekki árið 2017, F(4, 840) = 10,03, p 

< 0,001. Það er því munur á viðhorfum til innflytjenda árið 2017 eftir þeim aldurshópi sem 

þátttakendur tilheyra en ekki árið 2008. Niðurstöður úr aðferð Bonferroni sýna að árið 2017 var 

marktækur munur á svörum einstaklinga á aldrinum 18 til 29 ára og 50 til 59 ára annars vegar 

(p < 0,001) og 60 ára og eldri hins vegar (p < 0,001). Einnig var marktækur munur á svörum 

einstaklinga á aldrinum 30 til 49 ára og 50 til 59 ára annars vegar (p = 0,031) og 60 ára og eldri 

hins vegar (p = 0,001). Að lokum fannst marktækur munur milli fólks á aldrinum 40 til 49 ára 

og 60 ára og eldri (p = 0,003). Af þessu leiðir að þátttakendur í aldurshópnum 60 ára og eldri 

svöruðu að jafnaði á fordómafyllri hátt árið 2017 en þátttakendur í nær öllum hinum 

aldurshópunum. 
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Umræða og lokaorð 

Niðurstöðurnar sýna að fordómar Íslendinga í garð innflytjenda voru minni árið 2017 

en 2008 líkt og fyrsta tilgátan ályktar um. Afstaða Íslendinga til innflytjenda hefur því orðið 

almennt jákvæðari samhliða gríðarlegri fjölgun þeirra síðastliðin ár. Þó er vert að nefna að þrátt 

fyrir jákvæðari viðhorf til innflytjenda 2017 hafi viðhorf almennt séð ekki verið slæm fyrir. 

Tilgáta tvö um að því eldra sem fólk er því fordómafyllra sé það í garð innflytjenda fékk 

stuðning fyrir árið 2017 en ekki árið 2008. Niðurstöðurnar sýna mun á viðhorfi Íslendinga til 

innflytjenda 2017 eftir því hvaða aldurshópi þeir tilheyra en sambærilegar niðurstöður fundust 

ekki fyrir 2008. Mest áberandi er að árið 2017 voru viðhorf að jafnaði neikvæðari hjá tveimur 

elstu aldurshópunum. Í fyrsta lagi var munur á fordómum Íslendinga 60 ára og eldri og öllum 

öðrum aldurshópum að undanskildu fólki á aldrinum 50 til 59 ára. Í öðru lagi var munur á 

viðhorfum Íslendinga á aldrinum 50 til 59 ára og þeirra sem voru í aldurshópunum 18 til 39 ára. 

Árið 2017 voru Íslendingar í efstu tveimur aldurshópunum því að jafnaði fordómafyllri en aðrir 

aldurshópar og jukust fordómar með auknum aldri.  

Stuðningur fannst einnig við tilgátu þrjú um að Íslendingar í hærri þjóðfélagsstöðu þegar 

kemur að tekjum hafi minni fordóma til innflytjenda. Niðurstöðurnar fyrir bæði 2008 og 2017 

sýna að munur er á fordómum þeirra eftir því hvaða tekjuflokki þeir tilheyrðu. Fyrir bæði árin 

fannst munur á fordómum fólks sem tilheyrði lægsta tekjuþrepi (minna en 230 þúsund í laun) 

og hæsta tekjuþrepi (800 þúsund krónur eða meira í laun) á þann hátt að einstaklingar í hæsta 

tekjuþrepi voru að jafnaði með minni fordóma. Árið 2017 fannst auk þess munur á fordómum 

Íslendinga sem tilheyrðu næstlægsta tekjuþrepi (230 til 479 þúsund krónur í laun) og hæsta 

tekjuþrepi á þann hátt að þeir sem voru í hæsta tekjuþrepi voru að jafnaði með minni fordóma. 

Yfir heildina litið virðast Íslendingar með hæstu launin almennt hafa jákvæðara viðhorf til 

innflytjenda en þeir lægstlaunuðustu.  

Niðurstöðurnar um áhrif menntunar á fordóma gagnvart innflytjendum fyrir bæði 2008 

og 2017 styðja enn fremur við tilgátu þrjú. Bæði árin var munur á þeim sem lokið hafa 

háskólanámi og öllum öðrum námsstigum á þann veg að háskólamenntaðir voru almennt séð 

með minni fordóma til innflytjenda. Árið 2008 var einnig að finna mun á 

framhaldsskólamenntuðum og fólki með lægri menntun á þann hátt að minni menntun var til 

jafns við aukna fordóma. Í stuttu máli hefur fólk með meiri menntun, þá sérstaklega 

háskólamenntun, almennt séð jákvæðara viðhorf til innflytjenda. Á heildina litið má því segja 

að hærri þjóðfélagsstaða og minni fordómar haldist í hendur.   
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Þær niðurstöður sem koma hvað minnst á óvart eru jákvæðari viðhorf Íslendinga til 

innflytjenda árið 2017. Sú gríðarlega fjölgun innflytjenda frá árinu 2008 hefur leitt til þess að 

Íslendingar eiga nú æ oftar í samskiptum við þá, hvort sem það er á kaffihúsi, í sundi, vinnunni, 

skólanum eða jafnvel á netinu. Það að fordómar hafi minnkað bendir til óbeins stuðnings við 

millihópasamskiptakenninguna um að aukin samskipti leiði til minni fordóma (Pettigrew, 1998; 

Pettigrew og Tropp, 2006). Haldi innflytjendum áfram að fjölga líkt og undanfarin ár má gera 

ráð fyrir að samskipti Íslendinga og innflytjenda aukist enn frekar og fordómar í garð 

innflytjenda fari þannig áfram minnkandi.   

Aukin þátttaka innflytjenda í samfélaginu, til dæmis í menntakerfinu og á vinnumarkaði, 

eykur líkurnar á að vinátta myndist milli Íslendinga og innflytjenda. Slík vinátta eða jafnvel 

vitneskjan ein og sér um slíka vináttu dregur úr fordómum líkt og rannsóknir benda til (Levin 

o.fl., 2003; Pettigrew og Tropp, 2006; Turner o.fl., 2007, 2008; Wright o.fl., 1997). Aukin 

þátttaka innflytjenda skapar auk þess tækifæri fyrir Íslendinga til að fræðast um þá, sem getur 

dregið úr fordómum (Allport, 1954). Jákvæð áhrif aukinna samskipta Íslendinga og innflytjenda 

ættu líka að ná til þeirra sem eiga í mjög takmörkuðum samskiptum við þá. Áhrif birtingar, það 

er endurtekinnar birtingar einhvers, til dæmis í sjónvarpinu, á netinu eða jafnvel í 

matvöruverslun, geta nægt til að gera viðhorf Íslendinga í garð innflytjenda jákvæðari  (Zajonc, 

1968). Hugsanlegt er einnig að aukin þátttaka innflytjenda í samfélaginu geri mörkin milli 

innhópsins (Íslendinga) og úthópsins (innflytjenda) óskýrari. Flokkun fólks í slíka hópa hefur, 

líkt og hefur komið fram ofar, djúpstæð áhrif á viðhorf og hegðun fólks gagnvart öðrum (Tajfel 

o.fl., 1979).  

Þær niðurstöður sem koma hvað mest á óvart eru að enginn munur fannst á fordómum 

ólíkra aldurshópa árið 2008. Grein Evu Heiðu Önnudóttir (2009) um niðurstöður könnunar 

Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Bifröst bentu til að fordómar Íslendinga til innflytjenda 

höfðu aukist milli áranna 2005 og 2008. Innflytjendur á Íslandi voru tiltölulega fámennir þangað 

til rétt eftir aldamót þegar íslenskt efnahagslíf krafðist mikils erlends vinnuafls til að sinna vinnu 

við mannvirkjagerð (Vinnumálastofnun, 2011a). Sem dæmi voru innflytjendur einungis rétt 

rúmlega fimm þúsund árið 1996 en orðnir yfir tuttugu og fimm þúsund árið 2008 (Hagstofa 

Íslands, 2009). Aðstæður leiddu því til þess að gríðarlega margir innflytjendur komu til landsins 

á mjög skömmum tíma. Stuttur aðlögunartími Íslendinga að nýju fjölmenningarlandslagi hefur 

hugsanlega gert það að verkum að ekki greindist munur á fordómum á grundvelli aldurs árið 

2008. Önnur möguleg skýring er að þeir innflytjendur sem streymdu til landsins eftir 2005 til 
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að sinna mannvirkjagerð áttu í takmörkuðum samskiptum við innfædda þar sem þeir voru meðal 

annars búsettir í vinnubúðum á hálendi Íslands fjarri byggð.  

Niðurstöðurnar hvað varðar aldur árið 2017 eru þó eins og við mátti búast og í samræmi 

við fyrrum rannsóknir. Það að Íslendingar í tveimur efstu aldurshópunum séu að jafnaði 

fordómafyllri er annars vegar hægt að skýra með tapi á hæfninni til að halda aftur af 

fordómafullum viðhorfum (Connelly o.fl., 1991; Hasher og Zacks, 1988) og hins vegar með 

því að eldri kynslóðir hafi alist upp í fordómafyllri tíðaranda (Schuman o.fl., 1998). Tíðarandinn 

er sífellt að breytast. Íslendingar sem voru 50 ára og eldri árið 2017 ólust upp á tíma þar sem 

innflytjendur voru mjög fámennir og samskipti við þá af skornum skammti. Mikið vatn hefur 

runnið til sjávar síðan þá og í dag eru samskipti við innflytjendur nær óhjákvæmileg.   

Hafa ber í huga að Íslendingar í efstu tveimur aldurshópunum voru 9 árum yngri 2008. 

Athugað var hvort viðhorf þeirra hefði breyst með því að bera saman annars vegar aldurshópinn 

sem var 40-49 ára 2008 og 50-59 ára 2017 og hins vegar aldurshópinn sem var 50-59 ára 2008 

og 60 ára og eldri 2017 enda um sömu kynslóðir að ræða. Auknir fordómar þessa hóps í garð 

innflytjenda yfir tíma gætu rennt stoðum undir rannsóknir sem benda til að fordómar verði að 

jafnaði meiri með aldri (Danigelis og Cutler, 1991; Firebaugh og Davis, 1988; Henry og Sears, 

2009; Wilson, 1996). Í töflu 3 má þó sjá að fordómar ofangreindra kynslóða eru minni 2017 

samanborið við 2008 og stenst þetta því ekki skoðun. Hugsanlegar ástæður fyrir því að 

niðurstöður hafi ekki haldist í hendur við fyrrum rannsóknir eru fyrst og fremst að fordómar í 

garð innflytjenda hafa minnkað í heild óháð aldurshópum. Auk þess náði úrtakið ekki til sömu 

einstaklinga árið 2008 og 2017 og misræmi var í stærð aldurshópa milli ára. 

Niðurstöðurnar um fordóma einstaklinga út frá menntun annars vegar og tekjum hins 

vegar staðfesta enn fremur það sem rannsóknir á viðkomandi sviði hafa sýnt að fólk í hærri 

þjóðfélagsstöðu hafi jákvæðari afstöðu til innflytjenda (Eva Heiða Önnudóttir, 2009; Carvacho 

o.fl., 2013; Kunovich, 2004; Raijman o.fl., 2003; Scheepers o.fl., 2002; Schuman o.fl., 1998). 

Menntun, og þá sérstaklega háskólamenntun, virðist vera lykilatriði til að draga úr fordómum 

gagnvart fólki af öðru þjóðerni. Þetta kemur harla í opna skjöldu enda menntakerfið talið 

mikilvægasti félagslegi liðurinn til að auka umburðarlyndi og minnka fordóma í garð fólks af 

öðru þjóðerni (Hyman og Wright, 1979; Selznick og Steinberg, 1969). Fólk með meiri menntun 

er þó hugsanlega meðvitaðra um að vænst er að það sýni umburðarlyndi og opinn hug (Jenssen 

og Engesbak, 1994). Svör þess endurspegla því mögulega ekki raunverulegt viðhorf þess til 

innflytjenda.  
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Þjóðfélagsstaða getur einnig haft áhrif á millihópasamskipti. Sem dæmi hefur fólk sem 

býr við hærri þjóðfélagsstöðu, nánar tiltekið hátt menntaðir einstaklingar í vel launuðum 

störfum, minni ástæðu til að hafa fordóma í garð innflytjenda þar sem það er ólíklegra til að 

vera í beinni samkeppni við þá á vinnu- og húsnæðismarkaðinum (Jenssen og Engesbak, 1994). 

Líkt og fjallað var um ofar eru innflytjendur líklegri til að hafa lægri þjóðfélagsstöðu sökum 

þess að þeir eiga erfiðara með að sækja sér menntun og fá störf við hæfi auk þess sem þeir búa 

við þrengri húsnæðiskost og hafa lægri fjárhagsstöðu (Hagstofa Íslands, 2019). Þessi munur á 

þjóðfélagsstöðu innflytjenda og Íslendinga er líklegur til að draga úr jákvæðum áhrifum 

millihópasamskipta (Allport, 1954; Shelton, 2003; Tropp, 2006). Fjöldi rannsókna styður það 

að viðhorf gagnvart úthópi batni þegar staða hópanna er jöfn (Brewer og Kramer, 1985) og 

þegar hóparnar hafa sameiginleg markmið (Brown og Abrams, 1986; Sherif, 1966). 

Rannsóknir á fordómum Íslendinga í garð innflytjenda geta verið mjög mikilvægt 

verkfæri til að koma auga á fordóma og finna leiðir til að bregðast við þeim til að gera Ísland 

að betra samfélagi öllum til hagsbóta. Ein leið til að kanna fordóma er að leggja fyrir 

spurningakönnun líkt og Evrópsku lífsgildakönnunina. Hafa ber þó í huga að spurningakannanir 

sem þessar mæla beina fordóma, það er fordóma sem fólk er meðvitað um og myndast 

vísvitandi (Dovidio o.fl., 2010). Það er ekki víst að fólk tjái alltaf beina fordóma vegna 

félagslegs æskileika (Jackman, 1973). 

Stærsti kostur Evrópsku lífsgildakönnunarinnar er að hún er alþjóðleg langtímakönnun 

sem leyfir samanburð milli landa og yfir tíma. Það þarf þó að fara varlega í að oftúlka 

niðurstöðurnar sem greint er frá í þessari rannsókn þar sem unnið var með gögnin sem þau væru 

fengin af jafnbilakvarða en ekki raðkvarða. Einnig má benda á að þótt um sé að ræða 

slembiúrtak, getur það dregið úr túlkunarhæfi niðurstaðna að tiltekinn hópur sé líklegri til að 

svara en annar. Sem dæmi var svarhlutfallið frekar lágt og bjagi í svörum þar sem svarhlutfallið 

var hærra meðal meira menntaðra bæði árin og hærra meðal 60 ára og eldri 2017. Svarhlutfallið 

var auk þess tiltölulega lágt í tekjulægsta þrepinu bæði árin á meðan það var nokkuð hátt í 

tekjuhæsta þrepinu árið 2017. Niðurstöðurnar eru því hugsanlega meira lýsandi fyrir hópana 

með hærra svarhlutfall en aðra.  

Ljóst er að innflytjendur eru hópur fólks sem er kominn hingað til að vera. Margt bendir 

til að þeim muni halda áfram að fjölga hérlendis (Vinnumálastofnun, 2018). Frekari fjölgun 

innflytjenda mun enn fremur auka samskipti Íslendinga við þá, sem samkvæmt 

millihópasamskiptakenningunni (Allport, 1954; Pettigrew og Tropp, 2006) mun leiða til minni 
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fordóma. Það verður því áhugavert að fylgjast með frekari breytingum á viðhorfum Íslendinga 

til innflytjenda komandi ár.   
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