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Útdráttur 
 
Bakgrunnur rannsóknar: Á síðustu árum hefur fjöldi erlendra starfsmanna 
hjúkrunarheimila aukist umtalsvert. Þessi hópur starfsmanna þarfnast sértæks 
stuðnings og hjálpar við að aðlagast til að tryggja þeim vellíðan í starfi og 
öldruðum eins góða þjónustu og kostur er á. 

Tilgangur rannsóknar: Var að skoða reynslu  erlends starfsfólks af störfum 
á hjúkrunarheimilum á Íslandi og mögulegar hindranir tengdar tungumálinu. 

Aðferð: Eigindleg rannsóknaraðferð var valin og gagna aflað með viðtölum 
við 20 erlenda starfsmenn fjögurra hjúkrunarheimila víðsvegar um Ísland. 
Viðtölin voru öll greind í yfir og undirþemu og textinn flokkaður samkvæmt 
innihaldi hverju sinni. Tilvitnanir sem lýstu sameiginlegri merkingu á reynslu 
þátttakenda voru teknar saman og þeim gefið nafn. 

Niðurstöður: Tungumálakunnátta þátttakenda var lítil sem engin í byrjun 
starfs. Fordómar frá samstarfsfólki, aðstandendum og íbúum hjúkrunarheimila 
kom fram í lýsingum þátttakenda, einkum og sér í lagi beindust þeir að 
einstaklingum af asískum uppruna. Fimm meginþemu komu fram: Íslenskan 
er lykillinn með undirþemun: Samskipti og sjálfstæði. Tungumálaerfiðleikar 
með undirþemun: Erfiði, kvíði og hræðsla. Fordómar með undirþemun: 
Aðstandendur, samstarfsfólk og íbúar. Ástríða fyrir starfinu með undirþemað: 
Virðing og umhyggja fyrir íbúum. Að aðlagast, vera opinn og læra tungumálið 
með undirþemað: Stuðningur. Innihald og merking allra þema voru sameinuð 
í kjarnaþemað: Íslenska er lykillinn að samskiptum og sjálfstæði fólks af 
erlendum uppruna og forsenda þess að aðlagast og vera fær um að vinna sína 
vinnu.  

Ályktanir: Leggja þarf aukna áherslu á tungumálakennslu erlendra 
starfsmanna í upphafi starfs og þjálfun í notkun tungumálsins í tengslum við 
umönnunarstarfið sem þeim er ætlað. Skortur á tungumálakunnáttu þessara 
einstaklinga getur valdið fordómum í þeirra garð.  Að auki veldur kvíði og 
vanlíðan aukinni streitu sem fylgir því að skilja ekki eða eiga í erfiðleikum með 
að tjá sig í erfiðu starfi.   
 
Lykilorð: Innflytjendur, erlent starfsfólk, hjúkrunarheimili, líðan 
starfsaðlögun, starfsánægja, tungumál.  
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Abstract 
 
Background: In the last few years the number of foreign workers in nursing 
homes has multiplied. This group of people needs support and adjustment to 
ensure their well-being in their job and providing the elderly the best possible 
service. 

Purpose of the study: Was to investigate foreign workers experiences of 
working in nursing homes in Iceland and possible hindrances linked to 
language barriers. 

Method: Qualitative approach was applied, and data gathered through 
interviews with 20 foreign workers, in four nursing homes in various 
communities in Iceland. The interviews were all analyzed into themes and sub-
themes and text was categorized according to the content. Similar quotations 
describing participants’ experiences were condensed and labelled accordingly. 

Results: Participants’ knowledge of the language was almost none when 
they started working. Prejudice from relatives, coworkers and the residents 
themselves was described, especially towards those of Asian origin. Five main 
themes were identified: Icelandic is the key with the sub-themes: 
Communication and independence. Language barrier with the sub-themes: 
Difficulties, anxiety and fear. Prejudice with the sub-themes: Relatives,  
coworkers and residents. Passion for the job with the sub-theme: Respect and 
care for the residents. Adjustment, openness and learning the language with 
the sub-theme: Support. The main theme that unites these topics is: Icelandic 
language is the key to communication and independence of people of a foreign 
origin, it is the prerequisite of adjustment and being capable of doing the job 
at hand. 

Conclusions: It is necessary to emphasize language courses for foreign 
workers when they start working and train them in using the language in 
relation to the care they will provide. Lack of language skills among these 
individuals can cause prejudice towards them. Additionally, anxiety and 
general discomfort adds to the distress of not being able to understand or make 
themselves understandable in a difficult job.  
 
Keywords: Immigrants, foreign workers, nursing home, well-being, job 
adjustment, job satisfaction, language. 
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Ég tileinka þessa rannsókn því góða erlenda fólki sem ég hef í gegnum 
tíðina unnið með á hjúkrunarheimilum og hefur veitt mér innblástur til gerð 

þessarar rannsóknar.  
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Kafli 1 – Inngangur 
 
Á næstu árum er því spáð að Íslendingum yfir 65 ára fjölgi verulega.  
Samkvæmt tölulegum upplýsingum frá Hagstofu Íslands er hlutfall fólks sem 
er eldra en 65 ára á Íslandi 14%, árið 2039 er því spáð að hlutfall þeirra verði 
yfir 20% og árið 2057 yfir 25%. Öfugt við það sem nú er verða einstaklingar 
eldri en 65 ára fleiri en einstaklingar 19 ára og yngri frá árinu 2046 og því er 
spáð að hlutfall fólks eldra en 85 ára muni tvöfaldast fram til ársins 2045 og 
verða um 5% árið 2060 (Hagstofa Íslands, 2017a). Árið 2015 bjuggu rúm 7% 
Íslendinga 67 ára og eldri á hjúkrunarheimilum (Landlæknisembættið, 2016). 
Börnum á Íslandi hefur fækkað hlutfallslega en eldra fólki fjölgað. Má þar 
nefna að á síðustu fimm árum hefur Íslendingum á aldrinum 0–19 ára fækkað 
úr 27,7% í 26,2% (Hagstofa Íslands, 2017b). 

Erlendir starfsmenn voru um 16,5% af vinnuafli landsins árið 2017  
(Hagstofa Íslands, 2018b). Ef eingöngu er horft til innlendra einstaklinga þá er 
skarð í aldurshópi vinnandi einstaklinga á aldrinum 24-44 ára, en erlendir 
ríkisborgarar eru flestir á þeim aldri og fylla því upp í þetta skarð. Því  hefur 
fjöldi fólks á vinnualdri (20-64 ára) staðið í stað undanfarin fimm ár eins og 
sjá má í tölum frá Hagstofu Íslands frá 2017, í janúar 2013 var hann 59,3% og 
í byrjun árs 2017 var hann 59,7%. Þá hefur fólki eldra en 65 ára fjölgað úr 
12,9% í 14%. Frá árinu 2012-2015 hefur fólksfjölgun á Íslandi verið um 1% á 
ári og er sú fjölgun að mestu til komin vegna búferlaflutninga til landsins. Í  
janúar 2017 voru erlendir ríkisborgarar 8,9% íbúa landsins. Þar voru Pólverjar 
fjölmennastir eða tæpur helmingur. Þá má nefna að á sama tíma voru tæp 14% 
landsmanna fædd erlendis (Hagstofa Íslands, 2017b). Árið 2017 sló svo öll met 
í fólksflutningum til landsins, en aldrei hafa fleiri flust til landsins eða 8240 
einstaklingar umfram brottflutta (Hagstofa Íslands, 2018c).  

Samkvæmt Vinnumálastofnun hefur mikil þensla verið á atvinnumarkaði. 
Árið 2015 sköpuðust um 6000 ný störf á landinu og á árinu 2016 nærri 7000 
störf. Árið 2017 var svo áætlað að um 3500 ný störf bættust við. Gert er ráð 
fyrir að heldur dragi úr þessari þróun en reiknað er með að um 2500 ný störf 
verði til árið 2018 og 2000 árið 2019. Þessir auknu fólksflutningar til landsins 
eru afleiðing þess að eftirspurn eftir vinnandi fólki er langt umfram það sem 
við Íslendingar sjálfir getum staðið undir. Ekki eru til nákvæmar upplýsingar 
um hlutfall erlends starfsfólks í ákveðnum starfsgreinum en vitað er að stærstur 
hluti þeirra vinnur við ferðaþjónustu og í byggingariðnaði. Einnig er einhver 
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hluti sem vinnur við ræstingar og umönnunarstörf. Ekki eru heldur til 
upplýsingar um menntun en vísbendingar eru um að töluvert sé um að 
innflytjendur vinni störf sem ekki eru í samræmi við menntun þeirra og 
starfsreynslu. Þó er vitað að erlent starfsfólk vinnur í miklu mæli störf þar sem 
ekki er krafist menntunar (Vinnumálastofnun, 2018). Þjóðskrá Íslands skoðaði 
fjölda erlendra ríkisborgara eftir sveitarfélögum en þar kom í ljós að 
fjölmennasta sveitarfélagið var Mýrdalshreppur þar sem um 40% íbúa voru 
erlendir ríkisborgarar, í Skaptárhreppi var hlutfallið rúm 28% og í 
Bláskógarbyggð tæp 26%. Þess má geta að á höfuðborgarsvæðinu er hlutfall 
erlendra ríkisborgara tæp 12%, þá eru nokkur sveitarfélög þar sem fjöldi 
erlendra ríkisborgara er lítill (Þjóðskrá Íslands, 2019). Þessar tölur miðast við 
mannfjölda en mannfjöldi er sá fjöldi einstaklinga sem á lögheimili í 
viðkomandi sveitarfélagi á miðnætti í upphafi árs (Hagstofa Íslands, 2017b).  

Árið 2005 fór fram rannsókn á verkefnum, vinnuumhverfi og líðan 
starfsfólks í umönnun aldraðra í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. 
Árið 2009 var síðan sami spurningalisti lagður fyrir á Íslandi. Úrtak í hverju 
landi var 1200 manns og voru háskólamenntaðir starfsmenn undanskildir frá 
rannsókninni. Það vekur athygli að hlutfall erlends starfsfólks á íslenskum 
hjúkrunarheimilum var 14,6% en þetta hlutfall var til samanburðar rúm 4% í 
Dannmörku og Noregi en 1,4% í Finnlandi. Telur rannsakandi íslenska hluta 
rannsóknarinnar þennan mun stafa af því að ekki sé alltaf gerð sú krafa að fólk 
tali íslensku þegar sótt er um vinnu á hjúkrunarheimilum á Íslandi (Elísabet 
Karlsdóttir, 2011).  
 
Innflytjendur 
 
Fyrir 1990 var ákveðin einsleitni sem einkenndi íslenskt samfélag. Lítið var 
um útlendinga og öll þjóðin talaði sama mál sem lítið hafði breyst í aldanna rás 
(Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). Á þeim tíma voru flestir innflytjendur frá 
Skandinavíu en eftir 1990 fjölgaði innflytjendum frá Evrópu og einnig var 
aðeins um fólk frá Asíu. Algengt var að innflytjendur úr röðum kvenna fengju 
vinnu á hjúkrunarheimilum eða í heimahjúkrun en einnig var eitthvað um að 
þær fengju störf sem hjúkrunarfræðingar. Fyrir þær breytingar sem urðu árið 
2006 var algengt að innflytjendur frá Asíu útveguðu fjölskyldumeðlimum 
vinnu og þá oft hjá sama vinnuveitanda og þeir unnu fyrir sjálfir (Júlíusdóttir, 
Skaptadóttir og Karlsdóttir, 2013). Fyrir 2006 þurfti fólk yfirleitt að sækja um 
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tímabundið atvinnuleyfi sem tengt var vinnuveitenda. Þetta var svipað kerfi og 
þekktist í Evrópu eftir síðari heimstyrjöldina þar sem litið var á innflytjendur 
sem gestaverkamenn, sem færu aftur til síns heima þegar um hægðist (Ruhs og 
Martin, 2008). Ekki þótti ástæða hjá þessum löndum Evrópu til að gera 
sérstakar ráðstafanir varðandi þetta fólk því einungis væri um tímabundið 
ástand að ræða. Það varð nú samt sem áður ekki raunin og fjöldi fólks settist 
þar að með sínar fjölskyldur.  Þessi lönd voru illa í stakk búin til að taka á móti 
innflytjendum og hefur fólki gengið illa að samlagast og nú er svo komið að 
önnur og þriðja kynslóð innflytjenda á enn í erfiðleikum (Birna 
Arnbjörnsdóttir, 2007). Árið 2006 fjölgaði innflytjendum til Íslands mikið  
þegar reglum var breytt, á sama tíma og mörg stór mannaflsfrek verkefni voru 
í gangi. Fólk sem kom frá löndum Evrópska efnahagssvæðisins (EES) þurfti 
ekki lengur að sækja um atvinnuleyfi áður en það kom til landsins. Á sama 
tíma varð mun erfiðara fyrir fólk utan Evrópusambandsins (ESB) og EES að 
koma til Íslands vegna vinnu, þrátt fyrir skort á vinnuafli (Karl Sigurðsson og 
Valur Arnarson, 2011). Fyrir efnahagskreppuna (Hrunið) á Íslandi sem hófst í 
byrjun árs 2008 með verulegum örðugleikum í efnahagsmálum, 
fjöldauppsögnum á vinnumarkaði og greiðsluerfiðleikum hjá almenningi í 
landinu (Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012) mátti 
sennilega líta svo á að þessi aðkomni starfskraftur myndi snúa aftur til síns 
heimalands þegar atvinnuástand versnaði. Veruleikinn er samt sá að mun færri 
snéru aftur til síns upprunalands en almennt var talið og margir sem fóru heim 
hafa komið aftur þegar þessu ástandi fór að linna árið 2011. Pólverjar geta flutt 
réttinn til töku atvinnuleysisbóta með sér til Póllands og hafa því svigrúm til 
að fara heim og leita fyrir sér. Margir þeirra hafa samt kosið að snúa aftur til 
Íslands því bæði laun og atvinnuleysisbætur eru lægri í Póllandi (Unnur Dís 
Skaptadóttir, 2010).  

Kvisto og Faist (2010) benda á að fólksflutningar á milli landa og 
landsvæða hafi tíðkast eins lengi og maðurinn hefur verið uppi og ástæður fyrir 
þeim margvíslegar. Fólk er að leita að betra lífi, flýja stríð, efnahagsástand eða 
náttúruhörmungar. Þá geta fólksflutningar einnig tengst trúarbrögðum eða 
þrælahaldi. Þeir vara við því að líta á erlenda innflytjendur einungis sem 
tímabundið vinnuafl því það komi í veg fyrir aðlögun þeirra að þjóðfélaginu 
og þjóðfélagsins að þeim.  

Þátttaka fólks í þjóðfélaginu og samþætting veitir fólki tilfinninguna fyrir 
því að tilheyra en einstaklingar sem ekki eru þátttakendur í þjóðfélaginu geta 
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verið til staðar líkamlega en andlega fjarverandi. Þá getur það valdið togstreitu 
að eiga heimili í tveimur löndum (Skaptadóttir og Wojtynska, 2008). 
Mikilvægt er að stjórnendur séu vakandi fyrir því að ágreiningur getur komið 
fram vegna menningarmuns á fjölþjóðlegum vinnustöðum en samskipti ólíkra 
menningarhópa geta verið afar mismunandi (Brett, 2018). Þá er ýmislegt í 
íslenskri menningu sem getur komið innflytjendum spánskt fyrir sjónir eða 
valdið erfiðleikum. Því hefur meðal annars verið lýst á þann hátt að Íslendingar 
séu afdráttarlausir í samskiptum og ætlast til þess af öðrum (Kristjánsdóttir, 
2017).  

Unnur Dís Skaptadóttir hefur skoðað samfélag og aðlögun Filippseyinga á 
Íslandi en samkvæmt henni tala Filippseyingar yfirleitt góða ensku og læra þar 
af leiðandi fyrr á samfélagið heldur en margar aðrar þjóðir sem hingað koma. 
Þrátt fyrir þetta, og það að margir þeirra tala góða íslensku, eru þeir yfirleitt í 
láglaunastörfum þar sem menntun þeirra nýtist ekki og hafa ennfremur oft ekki 
reynt að fá menntun sína metna. Þá virðast þeir sem eiga hér fjölskyldu og 
tengslanet hafa aðlagast betur, vera ánægðari á Íslandi og íhuga frekar að fá 
nám sitt metið. Þá skiptir ekki máli hvort tengslin eru við íslenska fjölskyldu 
til dæmis í gegnum maka eða fjölskyldu frá sama upprunalandi (Skaptadóttir, 
2010). Unnur Dís Skaptadóttir og Ása Guðný Ásgeirsdóttir (2014) skoðuðu í 
rannsóknum sínum þau áhrif sem stefna stjórnvalda 2006 hefur haft á líf 
Filippseyinga og Nepala hér á landi. Í rannsókn fyrri höfundar sem hófst 2009 
voru tekin viðtöl við 60 Filippseyinga ásamt umræðum í tveimur rýnihópum. 
Í rannsókn annars höfundar sem hófst 2010 voru tekin viðtöl við 20 Nepala. 
Notast var við þátttökuathuganir, óformleg samtöl og viðtöl við öflun gagna. 
Þær bentu á að ákvörðun stjórnvalda um að aðilar EES gangi fyrir þegar kemur 
að vinnu á Íslandi hafði haft veruleg áhrif á áætlanir fólks um að fá til sín 
fjölskyldu eða vini. Þá eru dæmi um að konur frá Nepal upplifi íslenskuprófið, 
sem umsækjendur þurfa að þreyta þegar sótt er um íslenskan ríkisborgararétt, 
sem mikla hindrun, því þær hafi ekki lært að lesa og skrifa í sínu heimalandi.  

Í rannsókn þeirra Skaptadóttur og Innes (2017) var markmiðið annars vegar 
að skoða reynslu innflytjenda af því að aðlagast hinu nýja samfélagi með  
viðtölum við 30 Pólverja og 60 Filippseyinga. Hins vegar var markmiðið að 
skoða íslenskunám, þar sem fylgt var eftir 11 einstaklingum frá Póllandi, 11 
einstaklingum frá Asíu og þremur frá öðrum Austur-Evrópu löndum. 
Niðurstöður gáfu vísbendingar um að það gat verið miklum erfiðleikum bundið 
að fá aðgang að málsamfélaginu. Fyrir innflytjendur var það ákveðin hindrun 
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að vinna láglauna störf með öðru fólki af sama þjóðerni og taka aðeins stök 
íslensku námskeið. Það veitti þeim ekki aðgang að íslensku málsamfélagi og 
menningu eða tilfinninguna fyrir því að tilheyra. Haustið 2013 stóð Mímir fyrir 
könnun meðal pólskra atvinnuleitenda með það að markmiði að kanna 
menntun þeirra og áhuga á frekari starfsmenntun hérlendis. Úrtakið samanstóð 
af 1540 einstaklingum sem höfðu verið á atvinnuleysisskrá í  sex mánuði eða 
lengur árið 2012, 258 manns svöruðu. Um 80% viðmælenda höfðu lokið 
einhverju framhaldsnámi. Þá voru tæp 90% kvenna sem sögðust ekki hafa 
starfað við sitt fag á Íslandi og um 58% karla. Fleiri karlar höfðu lokið 
iðnmenntun en konur og fengu hana frekar metna á Íslandi en þá menntun sem 
konur höfðu (Aleksandra Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 2014).  

Í skýrslu Mannrétttindaskrifstofu Íslands og Fjölmenningarseturs sem 
unnin var af þeim Elsu Arnardóttur og Rúnari Helga Haraldssyni var tveimur 
könnunum gerð skil. Þessar kannanir höfðu það að markmiði að skoða reynslu 
innflytjenda af opinberri þjónustu, húsnæðismálum, atvinnu og daglega 
reynslu af því að tilheyra minnihlutahópi á Íslandi. Einnig var menntun og 
þjálfun opinberra starfsmanna skoðuð og viðhorf þeirra til fordóma. Þá var líka 
framboð á túlkaþjónustu skoðað. Fyrri könnunin var símakönnun sem innihélt 
36 spurningar sem þýddar voru á taílensku og pólsku. Úrtakið voru 2046 
einstaklingar, Pólverjar og Taílendingar, svarhlutfall var 33%. Seinni 
könnunin sem einnig var símakönnun var lögð fyrir starfsmenn nokkurra 
opinberra stofnana á Íslandi, þeirri könnun svöruðu 191 einstaklingur sem var 
74% úrtaksins. Af 686 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni kváðust 
75% vinna störf sem hæfðu hvorki hæfni þeirra né menntun. Ástæðuna fyrir 
þessu sögðu allir vera skort á tungumálaþekkingu (Elsa Arnardóttir og Rúnar 
Helgi Haraldsson, 2014).   

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2019) útskrifuðust hlutfallslega færri 
innflytjendur af framhaldsskólastigi eða rúm 8% af ungmennum 18-22 
samanborið við ungmenni með íslenskan bakgrunn (24%). Í rannsókn Gests 
Guðmundssonar (2013) þar sem rætt var við 16 erlend ungmenni á aldrinum 
18-22 ára kom fram að það að útskrifast úr framhaldsskóla krafðist mikillar 
elju og þrautseigju. Þau fengu hvatningu heiman frá sér en litla hjálp frá 
foreldrum sínum vegna lítillar kunnáttu í íslensku. Flest þeirra útskrifuðust á 
lengri tíma en íslenskir jafnaldrar þeirra og má því segja að áfangakerfið henti 
þessum ungmennum vel. Jafnframt kom fram að íslenskt samfélag væri að 
mörgu leiti lokað gagnvart innflytjendum og þeim gekk erfiðlega að eignast 
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íslenska vini. Gæti þetta ýtt undir að innflytjendur lokist inni í samfélagi 
innflytjenda frá sama landi.  

Í skýrslu um hlutverk sveitarfélaga og svæða í flóttamanna og 
innflytjendamálum sem samþykkt var á vorþingi Sveitarstjórnarþings 
Evrópuráðsins 2017 kemur fram að ESB og Evrópuríki hafa ekki brugðist á 
skýran hátt við aðstæðum flóttamanna og innflytjenda. Sveitarfélög hafa þurft 
að bregðast við auknum fjölda innflytjenda og flóttamanna án nægjanlegs 
fjármagns eða stuðnings. Þingið hvatti öll stjórnsýslustig til að vinna saman og 
koma á móttökustefnu svo tryggja mætti mannréttindi allra flóttamanna og 
innflytjenda svo stuðla megi að aðlögun þeirra til lengri tíma Þá eru 
sveitarfélög hvött til að bjóða upp á fjölmenningarlega kennslu til að 
móttökusamfélagið öðlist betri þekkingu á þeirri auðlegð sem býr í 
innflytjendum. Auk þess sé lýðræðiskennsla mikilvæg til að auka skilning 
þeirra á gildum móttökusamfélagsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017).  
 
Mál og menning 
 
Fyrir innflytjendur opnar íslensk tunga aðgang að íslensku samfélagi. Íslensk 
tunga hefur einnig lengi verið tákn þess að vera Íslendingur og spilað stórt 
hlutverk í íslenskri sögu og menningu (Skaptadóttir og Innes, 2017). Unnur 
Dís Skaptadóttir (2007) hefur jafnframt bent á að á tímum þegar æ fleiri tala 
íslensku sem annað mál, og misvel, sé hugsanlega komin tími til að skilgreina 
okkur á annan hátt sem Íslendinga, en ekki eingöngu út frá því hve mikið vald 
viðkomandi hefur á tungumálinu. Að auki hefur Birna Arnbjörnsdóttir (2007) 
ályktað að heillavænlegasta stefnan í innflytjendamálum sé að hvetja 
innflytjendur til tvítyngis og tvímenningar fremur en að taka einhliða upp 
íslenska siði og íslenskt mál. Rannsóknir hennar á Vestur-Íslendingum bentu 
til þess að sterk tengsl íslensks máls og menningar hafi verið þeim til 
framdráttar í nýja landinu. Hér sé um að ræða þætti sem gera innflytjendum 
erfitt fyrir að aðlagast íslensku samfélagi og læra íslensku. Hún segir að 
Íslendingar tali íslensku við Íslendinga og séu fljótir að grípa til enskunnar ef 
einstaklingur beygir ekki hárrétt eða talar með hreim. Með því sé verið að neita 
innflytjendum um aðgang að íslensku málsamfélagi.  

Hugtakið samþætting kom fram eftir 1970 í kjölfar gagnrýni 
minnihlutahópa á ríkjandi hugmyndir um einsleita menningu og kröfu á 
samlögun. Í þessu samhengi hefur samþætting verið skilgreind á þann veg að 
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jafnframt því sem hinn erlendi einstaklingur aðlagast nýju samfélagi þá kemur 
samfélagið betur til móts við breytileikann sem fylgir fjölbreytileika 
mismunandi menningar og þjóðernis. Þetta er grunnurinn að 
fjölmenningarsamfélögum (Castles, 2002). Í lýðræðissamfélögum hljótum við 
alltaf að stefna að samþættingu (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund 
Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 1997). Að sama skapi hefur Barth 
(1998) bent  á að samskipti milli ólíkra þjóðernishópa og sameining svo sem 
þegar fólk giftist aðila úr öðrum menningarheimi geri það oft að verkum að 
báðir einstaklingar leggja meiri áherslu á bakgrunn sinn og menningu. 

Unnur Dís Skaptadóttir (2010) segir mikla þjóðernishyggju einkenna 
íslenskt þjóðfélag. Fyrir efnahagskreppuna lýsti hún sér í því að Íslendingar 
gætu sigrað heiminn en eftirá í því að fólk fór að taka slátur og prjóna 
lopapeysur. Þegar harðnaði á dalnum jókst einnig krafan um að erlent 
starfsfólk talaði og skildi íslensku. Hilma H. Sigurðardóttir (2007) bendir 
ennfremur á að það geti verið vandkvæðum bundið að læra á samfélagið á 
Íslandi þegar tungumálakunnátta er lítil. Í rannsókn hennar var spurningalisti 
lagður fyrir 43 víetnömsk ungmenni og eigindleg viðtöl tekin við sex þeirra 
með það að markmiði að skoða stöðu þeirra  í íslensku samfélagi, þeirra 
framtíðarsýn og hvaða þættir hefðu áhrif á aðlögun þeirra. Þar kom fram að 
þátttakendur töldu íslenskukunnáttu vera lykilinn að aðlögun að íslensku 
samfélagi. Þau töldu líka há þeim að samskipti við Íslendinga á íslensku voru 
ekki nægjanleg til að þau næðu færni í málinu. Jafnframt komst Hilma að þeirri 
niðurstöðu að skortur á tengslaneti og jákvæðri sjálfsmynd hjá þessum hópi 
hefði neikvæð áhrif á aðlögun þeirra að íslensku samfélagi.  

Í könnun Mímis þar sem rætt var við pólska atvinnuleitendur kom í ljós að 
einungis rúm 40% kvenna og 34% karla töldu sig geta átt samskipti á íslensku 
í hversdagslegum aðstæðum (Aleksandra Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 
2014). Birna Arnbjörnsdóttir (2007) segir að ýmsir þættir hafi áhrif á það hvort 
fólk lærir íslensku. Einstaklingurinn verður að sjá sér hag í því að læra málið 
og vera jákvæður fyrir því og íslenskri menningu. Þá er einnig mikilvægt að 
hafa skýra og sterka menningarlega sjálfsmynd því annars geti viðkomandi 
hugsanlega litið á nýtt tungumál og nýja menningu sem ógn. Einnig þarf hann 
að fá tækifæri til að tala, og þjálfa sig í íslensku. Í fjölmenningarsamfélagi getur 
tungumálið ekki verið þjóðartákn heldur þurfum við að viðurkenna og leyfa 
íslensku sem er ófullkomin og bera virðingu fyrir menningu annara þjóða. 
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Birna telur lykilinn að aðlögun og þátttöku innflytjenda í samfélaginnu vera að 
fyrsta kynslóð þeirra verði tvítyngd.  

Unnur Dís Skaptadóttir hefur bent á að oft sé áhugi hjá erlendum 
stafsmönnum fyrir því að læra íslensku. Erlendir starfsmenn fyrirtækja vinna 
þó oft með öðrum erlendum starfsmönnum, horfa á sjónvarp og lesa blöð frá 
heimalandinu í frítíma sínum og umgangast lítið Íslendinga. Þeir hafa því lítil 
tækifæri til að þjálfa sig í íslensku og sú litla íslenska sem þeir læra á 
íslenskunámskeiðum gleymist fljótt. Svo virðist sem fólk með meiri menntun 
læri frekar íslensku og sækist gjarnan í umönnunarstörf, en þeir sem eru minna 
menntaðir, svo sem að vinna á hjúkrunarheimilum eða leikskólum. Þar eru 
tækifærin fleiri til að læra málið og vera í tengslum við Íslendinga. Einnig 
standa þeir sem eiga íslenskan maka betur að vígi þegar kemur að því að læra 
málið og tengjast íslensku samfélagi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). 
Starfstengd námskeið sem haldin eru á vinnustaðnum sjálfum, þar sem 
starfsumhverfið er nýtt til kennslu hafa gefist vel og eru líklegri til að ná til 
fleiri starfsmanna en ef starfsfólk þarf að sækja námskeið annað (Áslaug 
Einarsdóttir, 2019; Birna Arnbjörnsdóttir, 2006).  

Í nýlegri rannsókn þeirra Erlu S. Kristjánsdóttur og Þóru H. Christiansen 
(2019) var upplifun  innflytjenda frá Filippseyjum af samskiptum og aðlögun 
á íslenskum vinnumarkaði skoðuð. Viðmælendur voru 12 og höfðu allir 
háskólamenntun. Meirihluti viðmælenda starfaði við heilbrigðis- og 
umönnunarstörf, flestir á öldrunarstofnunum. Þátttakendur sögðust sáttir á 
vinnustaðnum en fram kom að íslenskan væri stór hindrun og þeir mættu oft 
óþolinmæði frá vinnufélögum og samskipti þeirra við aðstandendur væru oft 
erfið. Rannsakendur benda á að rannsóknin sýni fram á mikilvægi 
gagnkvæmrar aðlögunar en auka þurfi fræðslu og stuðning og þar beri 
stjórnendur ábyrgð.  

Í eigindlegri rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við innflytjendur í litlu 
fiskimannaþorpi á Norð-Vesturlandi sýndu niðurstöður að megin þorri 
viðmælenda, sem var að stórum hluta Pólverjar, myndaði lítil tengsl við land 
og þjóð og leit svo á að aðeins væri um tímabundna dvöl að ræða. Þátttakendur 
lýstu því að fólk gerði sér margt að góðu hér á landi til dæmis að búa margir 
saman, notast við gömul lúin húsgögn og fleira. Fram kom að algengt var að 
þeir lögðu fyrir hverja einustu krónu til að senda heim til fjölskyldunnar eða 
fjárfesta í húsnæði í heimalandinu. Tíminn sem þeir vörðu á Íslandi var því 
helgaður vinnu og tíminn sem þeir vörðu í heimalandinu fríi, en flestir unnu 
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mjög langan vinnudag hér á landi. Margir unnu eingöngu með öðrum 
útlendingum og kynntust engum Íslendingum og höfðu mjög óljósa hugmynd 
um lífið fyrir utan þorpið. Niðurstöður bentu til þess að sumir kæmu til Íslands 
eingöngu vegna þess að hér var vinnu að fá og launin hærri en í heimalandinu 
og því væri þeim ekki hagur í því né heldur væri áhugi fyrir því að læra 
íslensku.  Þeir sem dveldu lengur í landinu en ætlunin var í byrjun fengu frekar 
áhuga á að læra málið, stundum til þess að fá vinnu við hæfi, eða börn voru 
byrjuð í skóla (Skaptadóttir og Wojtynska, 2008). Eftir efnahagshrun 2007 
virðist algengara en áður að Pólverjar í Reykjavík hafi fjárfest í eigin húsnæði. 
Sú ástæða sem fólk gefur fyrir því að það vilji búa í eigin húsnæði er að það 
vill búa við öryggi en leigumarkaður á Íslandi er afar erfiður og oft getur fólk 
búist við að vera sagt upp leigu með litlum fyrirvara (Hallfríður Þórarinsdóttir 
og Anna Wojtynska, 2015).  

Markmið laga um málefni innflytjenda frá 2012 er að stuðla að því að gera 
fólki kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu óháð þjóðerni og uppruna. 
Þá skal stjórnsýsla og þjónusta hins opinbera hafa þetta að leiðarljósi við 
stefnumótun sína og stuðla að samþættingu og samstarfi þeirra aðila sem koma 
að málefnum innflytjenda. Í lögunum kemur einnig fram að efla skuli fræðslu 
til innflytjenda og annarra sem eiga aðkomu að þessum málaflokki og stuðla 
að samfélagi án fordóma (Lög um málefni innflytjenda nr.116/2012).  

Í stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda kemur fram að tryggja 
beri öllum íbúum landsins jöfn tækifæri til þátttöku í samfélaginu. Einnig er 
bent á að innflytjendur eru meira en vinnuafl. Þeir eru fólk sem flytur oft 
hingað með fjölskyldur sínar og auðgar íslenskt samfélag. Gera þarf ráðstafanir 
úti í samfélaginu til að bregðast við þessu breytta samfélagsmunstri. Að læra 
íslensku gerir fólk betur í stakk búið til að aðlagast íslensku samfélagi, því 
eigum við að kappkosta að styrkja íslenskukennslu og leggja áherslu á 
samfélagsfræðslu (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Unnur Dís Skaptadóttir og 
Helga Ólafsdóttir hafa komið fram með gagnrýni á stjórnvöld og segja að þrátt 
fyrir að stjórnvöld hafi mótað stefnu um fræðslu fyrir fullorðna innflytjendur 
og viðurkennt ábyrgð eins og fyrrgreind stefna Félagsmálaráðuneytisins segir 
til um þá sé ýmsu ábótavant. Íslenskukunnátta og almenn fræðsla um 
samfélagið er talin grundvöllur þess að einstaklingar aðlagist og njóti sín í 
íslensku samfélagi. Þær telja að þessari stefnu sé hins vegar ekki fylgt að öllu 
leyti, mikil áhersla sé á vinnumarkaðinn en minna fari fyrir almennri 
samfélagsfræðslu. Margvísleg námskeið séu í boði sem byggjast að miklu leyti 
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á frumkvæði áhugasamra einstaklinga víða um land. Ekki sé haldið utan um 
þessi námskeið á einum stað og framboð þeirra tilviljunarkennt, eins sé 
fjármögnun þeirra aldrei örugg og mismunandi milli ára. Í fámennari 
byggðarlögum geti fólk því lent í því að einu námskeiðin sem í boði eru séu 
ætluð byrjendum og lærir fólk lítið á því að endurtaka slík námskeið (Unnur 
Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Umræðan og ályktanir 
ofangreindra höfunda er frekar studd í úttekt Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins á íslenskukennslu fyrir útlendinga, unnin af 
Capacent. Þar er lögð áhersla á að þörf sé á heildstæðri stefnu í íslenskukennslu 
fyrir útlendinga. Skoða þurfi þau námskeið sem í boði eru og samræma 
vinnubrögð milli fræðsluaðila svo sem uppbyggingu námskeiða og námsmat. 
En kennurum er algjörlega í sjálfsvald sett hvort þeir leggja áherslu á orðaforða 
eða málfræði. Þetta getur valdið fólki erfiðleikum ef það flyst milli landsvæða 
og ætlar að sækja framhaldsnámskeið á nýjum stað. Mikið framboð námskeiða 
er í boði og ættu því allir að geta fundið eitthvað við hæfi en fremur erfitt er 
fyrir notendur að greina á milli hvaða námskeið henti þeim. Þá þurfi að skoða 
með tilliti til nýtingu fjármagns hvort færri samræmd námskeið væru ef til vill 
heppilegri. Styðja þurfi sérstaklega við landsbyggðina og gera kleift að halda 
úti námskeiðum fyrir minni hópa svo hægt sé að skipta þátttakendum upp eftir 
getu. Takmarka þurfi hópastærðir en núverandi styrkjakerfi hvetur 
fræðsluaðila til að hafa sem flesta í hóp. Tengja þurfi íslenskunám betur við 
atvinnulífið og gera fólki kleift að sækja námskeiðin á dagvinnutíma. Einnig 
er bent á að koma þurfi styrkveitingum í betra horf þannig að fyrirliggjandi sé 
í byrjun námskeiðs hvaða fjármagn sé fyrir hendi (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Í ofangreindri úttekt kemur einnig fram að fræðsluaðilar sem halda úti 
íslenskunámskeiðum þurfi að uppfylla skilyrði laga um framhaldsfræðslu. Það 
er krafa um að allir framfylgi námsskrá Mennta og- 
menningarmálaráðuneytisins, til leiðbeiningar við gerð kennsluáætlanana, við 
kennslu og við námsmat. Ekki eru settar kröfur frá ráðuneytinu um hæfni eða 
menntun kennara sem kenna á námskeiðunum en fræðsluaðilar setja 
sambærilegar kröfur á kennara. Krafist er góðrar íslenskukunnáttu, færni í 
mannlegum samskiptum og reynslu af kennslu. Í fyrrnefndri úttekt Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins á íslenskukennslu fyrir útlendinga kom fram að 
stór hluti þeirra kennara sem kenndu á námskeiðunum var með kennsluréttindi 
eða aðra háskólamenntun. Flestir þeirra höfðu líka töluverða reynslu af 



 11 

íslenskukennslu fyrir útlendinga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2015).  
 
Fordómar 
 
Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir (2009) hafa bent á að orðið nýbúi 
sem upphaflega var jákvætt hafi yfirfærst í að vera fremur neikvætt og sé í 
daglegu tali nánast einungis notað um þá sem ekki líta út eins og Evrópubúar. 
Þá séu orðin tæja og grjóni notuð á niðrandi hátt um einstaklinga frá Asíu.  

Í rannskókn þeirra Unnar Dísar Skaptadóttur og Ásu Guðnýjar 
Ásgeirsdóttir (2014) sem kynnt var hér að framan sýndu niðurstöður að 
einstaklingar frá Nepal og Filippseyjum sem búsettir eru á Íslandi verði sífellt 
fyrir mismunun umfram fólk frá Evrópu og eigi þetta við um einstaklinga sem 
eru útlitslega eða menningarlega ólíkir fjöldanum. Einnig að konur frá Asíu 
búi við þá staðalímynd að þær séu undirgefnar eiginkonur og hafi lent í því að 
vera spurðar hvað þær kosti. Þær draga þá ályktun af niðurstöðum sínum að 
alltaf sé litið á þessa einstaklinga sem útlendinga eða nýbúa og útilokunin eigi 
sér ekki einungis stað innan vinnustaða heldur á alþjóðlegum vettvangi. 

Samkvæmt Alvarez (2010) þá eru duldir fordómar gagnvart einstaklingi af 
erlendum uppruna til dæmis þegar talað er til hans á barnalegan hátt, hann er 
hunsaður, látið er sem ekki sé hægt að skilja hann, töluð er enska án þess að 
athuga hvort hann talar tungumálið eða rómur er hækkaður. Í rannsókn 
Guðrúnar Pétursdóttur (2013) var skoðað hvort og hvernig fólk af erlendum 
uppruna upplifði dulda fordóma gagnvart sér í sínu lífi á Íslandi. Einnig var 
athugað hvort einstaklingar af íslensku bergi brotnir upplifðu einhverja viðlíka 
framkomu. Þátttakendur voru 89 talsins, 72 erlendir og 17 íslendingar. 
Rúmlega 60% erlenda hópsins hafði upplifað einhverja fordóma fimm sinnum 
eða oftar á síðastliðnum 14 dögum en 6% Íslendinganna. Af þátttakendum voru 
Pólverjar ólíklegastir til að upplifa fordóma og Litháar og Filippseyingar 
líklegastir. Sjaldan var um að ræða beina mismunun en oftast hunsun eða fólk 
lét sem það skildi ekki eða forðaðist samskipti. Rannsakandi telur að meirihluti 
erlends fólks á Íslandi upplifi virðingarleysi eða niðurlægjandi framkomu af 
hálfu Íslendinga en í rannsókninni varð fólk oftast fyrir þessari framkomu á 
vinnustað. Þegar fordómar voru skoðaðir í könnun þeirra Elsu Arnardóttur og 
Rúnars Helga Haraldssonar (2014) þá birtust þeir mest í því að skoðanir 
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erlendra starfsmannana voru hunsaðar og þeir fengu einföld verkefni sem ekki 
hæfðu menntun þeirra eða getu.  

Í rannsókn Loftsdóttur (2017) var markmiðið að skoða kynþáttahyggju.  
Viðtöl voru tekin við 18 einstaklinga frá Litháen og 13 einstaklinga frá 
Lettlandi. Flestir þeirra komu hér á árunum 2006 og 2007. Einnig var notast 
við viðtöl sem tekin voru á árunum 2010-2012. Fram kom að staðalímynd 
Litháana hér á landi var ekki góð, þátttakendur höfðu reynslu af því að 
Íslendingar sæju þá sem dökka, skítuga glæpamenn, þeir væru bara "helvítis 
útlendingar." Þá bendir Kristín á að þegar Ísland varð aðili að Schengen og 
fólk frá Austur Evrópu tók að streyma hingað sem svar við mikilli eftirspurn 
eftir mannafla til láglaunastarfa varð hér til lágstétt sem samstóð að mestu af 
Pólverjum og Litháum. Hún telur jafnframt mikilvægt að beina athyglinni að 
fordómum innan Evrópu og bendir á að Austur-Evrópubúar á Íslandi verði fyrir 
miklum fordómum. Reynsla þátttakenda í rannsókninni sem voru af afrískum 
uppruna af fordómum var minni en hjá þeim fyrrnefndu og setur höfundur 
rannsóknarinnar fram þá ályktun að það geti stafað af því að þeir séu fáir og 
framandi og því finnist fólki þeir spennandi (Loftsdóttir, 2017).  

Í rannsókn þeirra Kristínar Loftsdóttur, Margrétar Sigrúnar Sigurðardóttur 
og Kára Kristinssonar (2016) var markmiðið að skoða ráðningarferli hjá 
fyrirtækjum með tilliti til erlendra atvinnuumsækjenda. Rannsakendur 
útbjuggu  ferilsskrár kvenna frá sex löndum þar sem sótt var um stöðu bókara. 
Mannauðstjórar voru beðnir um að hugsa upphátt við yfirlestur ferilskránna. 
Niðurstöður sýndu að mannauðstjórar hikuðu ekki við að að ráða bókara frá 
Póllandi eða Litháen en voru hugsandi yfir því að ráða til sín múslíma. 
Höfundar telja að hugsanlega geti það bætt atvinnumöguleika Pólverja á 
Íslandi hve margir þeir eru og við séum einfaldlega orðin vön þeim og 
hugsanlegt sé að fordómar beinist nú frekar að trúarbrögðum. Í eigindlegri 
rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur (2007) kom í ljós að nokkrir viðmælendur 
frá Asíu höfðu orðið fyrir beinum fordómum bæði á vinnustað og 
almenningsstöðum. Kona frá Asíu lýsti því að fólkið á hjúkrunarheimilinu sem 
hún vann á vildi ekki aðstoð frá henni því hún var útlendingur og þau skildu 
hana ekki. Nokkrir einstaklingar í rannsókninni sem fengið höfðu starf sem 
hæfði þeirra menntun mættu vantrú og efasemdum um að íslenska þeirra væri 
nægjanlega góð til að þeir gætu valdið starfinu. Svipaðar niðurstöður má sjá 
hjá Þóru Christiansen og Erlu S. Kristjánsdóttur (2016) á reynslu 12 
háskólamenntaðra innflytjenda af því að starfa á Íslandi. Fram kom að skortur 
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á íslenskukunnáttu var hindrun á vinnustaðnum og olli  óöryggi. Erfitt var að 
semja um kaup og kjör og þurftu þátttakendur sífellt að vera að sanna sig, þeir 
voru stöðugt hræddir um að missa vinnuna, fannst þeir stöðugt rekast á vegg 
og að framlag þeirra væri vanmetið. Þeir upplifðu sig sem annars flokks og 
Íslendingarnir hefðu lítinn áhuga á þeirra högum. Þetta átti bæði við starfsmenn 
sem töluðu góða íslensku og aðra sem töluðu ekki eins vel.  

Í megindleg rannsókn þeirra Lindu Bjarkar Pálmadóttur, Jóns Gunnars 
Bernburg, Önnu Soffíu Víkingsdóttur og Sigrúnar Ólafsdóttur (2011) á 
fordómum og umburðarlyndi Íslendinga fyrir og eftir Hrunið komu fram 
vísbendingar um að umburðarlyndi íslendinga gagnvart innflytjendum hafi 
minnkað en samstaða Íslendinga aukist. Jafnframt kom fram í niðurstöðum  
Unnar Dísar Skaptadóttur (2010) sem byggir á þremur eigindlegum 
rannsóknum að margir innflytjendur lýstu neikvæðu viðmóti og upplifðu að 
Íslendingar kenndu þeim um hrunið. Að auki hefur verið sýnt fram á að 
starfsfólk í umönnunarstörfum á hjúkrunarheimilum hafi reynslu af því að 
samstarfsfólk sýni þeim oft óþolinmæði og skilningsleysi en fordómar og 
virðingarleysi kæmi helst frá aðstandendum íbúa hjúkrunarheimilisins (Erla S. 
Kristjánsdóttir og Þóra H. Christiansen, 2019). Erlendar rannsóknir sýna 
svipaðar niðurstöður þegar kemur að fordómum í garð innflytjenda. Í rannsókn 
Sloane, Williams og Zimmerman (2010) á  innflytjendum sem störfuðu við 
umönnun á 582 hjúkrunarheimilum í Ameríku kom fram að innflytjendur voru 
14% þeirra sem störfuðu við umönnun. Þeir voru oftar litaðar konur og betur 
menntaðar en annað starfsfólk. Algengt var að íbúar hjúkrunarheimilanna og 
fjölskyldur þeirra sýndi þeim vanvirðingu en sjaldan voru það yfirmenn.  

Í könnun Félagsvísindstofnunar Háskóla íslands sem unninn var fyrir 
Velferðaráðuneytið var viðhorf Íslendinga til innflytjenda kannað. Úrtakið var 
1733 einstaklingar, tilviljunarúrtak, lagskipt eftir kyni, aldri og búsetu. Spurt 
var meðal annars um viðhorf fólks til þess hvort draga ætti úr fjölda 
innflytjenda til landsins eða halda honum óbreyttum. Fram kom að 36% 
aðspurðra var hlynntur því að auka fjölda innflytjenda nokkuð eða mikið en 
30% vildi halda fjölda þeirra óbreyttum. Einungis 14% töldu að draga þyrfti 
mikið úr fjölda innflytjenda. Tæp 50% töldu áhrif innflytjenda á efnahagslíf 
landsins frekar til bóta en 22% voru hlutlausir. Einnig töldu tæp 50% að 
innflytjendur auðguðu frekar menningu landsins en 18% höfðu ekki skoðun á 
því. Tæp 60% töldu mikilvægt að innflytjendur hefðu góða menntun og 86% 
fannst frekar eða mjög mikilvægt að fólk byggi yfir góðri starfshæfni. Þá töldu 
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75% aðspurðra það ekki eða lítið mikilvægt að innflytjendur væru kristnir. Þeir 
viðmælendur sem þekktu ekki innflytjendur hvorki persónulega né í gegnum 
vinnu voru frekar þeirra skoðunar að draga úr fjölda þeirra til landsins 
(Velferðarráðuneytið, 2017).  
 
Þjónusta við aldraða 
 
Í tveimur rannsóknum sem gerðar voru meðal eldra fólks í Bretlandi sem þáði 
hjúkrunarþjónustu heim var skoðað hvaða gildi hjúkrunin hefði fyrir þennann 
hóp fólks. Sýndu niðurstöður að þátttakendur töldu það vera mjög jákvætt að 
umönnunaraðili væri vingjarnlegur, spjallsamur og hlustaði á það sem þeir 
hefðu að segja. Einnig að hann væri áreiðanlegur, faglega fær, sveigjanlegur 
og gæfi sér góðan tíma. Þá kom fram að mikilvægt væri að fá sem mest sama 
fólkið til sín (Llewellyn, Longley, Jarvis, og Garthwaite, 2013; Ryan, McCann 
og McKenna, 2009). Svipaðar niðurstöður má sjá í ástralskri rannsókn sem 
gerð var á 17 hjúkrunarheimilum.  Alls tóku 126 íbúar þátt og 416 
aðstandendur. En auk fyrrgreindra þátta fannst íbúum og aðstandendum þeirra 
afar mikilvægt að upplifa sig heima í sínu eigin herbergi (Milte, Ratcliffe, Chen 
og Crotty, 2018). Þetta kemur heim og saman við íslenska rannsókn þeirra 
Hjaltadóttur og Gústafsdóttur (2007) þar sem könnuð voru lífsgæði á 
hjúkrunarheimilum með viðtölum við átta íbúa tveggja hjúkrunarheimila á 
Íslandi. Sýndu niðurstöður að þátttakendur töldu góð samskipti við starfsfólk 
hjúkrunarheimilisins auka lífsgæði þeirra. Íbúunum fannst afar mikilvægt að 
starfsfólk bæri virðingu fyrir þeim, viðurkenndi þá sem manneskju, væri 
hlýlegt og reyndi að skilja þá stöðu sem þeir voru í. Þá fannst þeim mikilvægt 
að finna til öryggis á hjúkrunarheimilinu og að eiga sitt einkasvæði.  

Í rannókn á samskiptum og líðan aldraðra á hjúkrunarheimili sem gerð var 
af þeim Sigurlaugu Hrafnkelsdóttur og Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur (2010) 
kom fram að rúmur helmingur starfsfólksins var erlendur og talaði litla 
íslensku. Þar lýstu þátttakendur því að þrátt fyrir að erlenda starfsfólkið væri 
notalegt væri erfitt að gera sig skiljanlegan við það og það saknaði þess að geta 
ekki rætt við starfsfólkið um daginn og veginn. Þá var bent á að íslenska 
starfsfólkið væri lítið betur statt því tímaskortur varð þess valdandi að lítill tími 
gafst til þess að spjalla. Þessar niðurstöður ganga þvert á kröfulýsingu fyrir 
hjúkrunar og dvalarrými sem gefin var út af Velferðarráðuneytinu (2016) þar 
sem gerð er sú krafa til hjúkrunarheimila að allir starfsmenn sem veita íbúum 
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persónulega þjónustu skilji og tali íslensku (Velferðarráðuneytið, 2016). 
Sambærilegar niðurstöður má sjá í óbirtri meistararannsókn Töru Bjartar 
Guðbjartsdóttur (2018) á reynslu aðstandenda Alzheimersjúklinga af 
þjónustunni. Þar kom fram að aðstandendur fundu fyrir óöryggi því þeir skildu 
illa erlent starfsfólk hjúkrunarheimilisins og vissu ekki hvað það skildi mikið. 
Þá kom einnig fram að erlenda starfsfólkið hafi samt sem áður verið notalegra 
heldur en það íslenska. 
 
Starfsánægja 
 
Þegar rætt er um líðan erlendra starfsmanna á vinnustað kemur í ljós að skilja 
og tala íslensku er lykilatriði og hefur bæði áhrif á það hvernig fólki líður á 
vinnustaðnum og hvernig íslenskir samstarfsmenn koma fram við það  á 
vinnustaðnum og utan hans (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 
2014).   

Í megindlegri rannsókn Iecovich (2011) var markmiðið að skoða hvaða 
þættir í starfi með öldruðum stuðluðu að starfsánægju. Rannsóknin tók til alls 
335 aldraðra einstaklinga og 335 umönnunaraðila þeirra frá  tveimur 
heimaþjónustum við aldraða í Ísrael, úrtakið var tilgangsúrtak, eingöngu var 
rætt við umönnunaraðila sem voru innflytjendur frá Filippseyjum. Niðurstöður 
bentu til að þeir starfsmenn sem voru meira menntaðir og höfðu verið lengur í 
starfi höfðu meiri áhrif á sína vinnu og voru ánægðari í starfi. Þátttakendur sem 
lýstu góðu sambandi við skjólstæðinga sína voru ánægðari í starfi en hinir sem 
ekki höfðu náð að mynda slíkt samband, einnig hafði það góð áhrif á 
starfsánægju ef skjólstæðingarnir upplifðu sambandið gott. Gefa niðurstöður 
ástæðu til að ætla að aukin þjálfun starfsmanna bæti hæfni þeirra í starfi og þar 
af leiðandi aukið ákvörðunarvald, og með því skapist aukin fjölbreytni í 
starfinu. Í sama streng taka Voegtlin, Boehm og Bruch (2015) sem athuguðu 
áhrif markvissrar þjálfunar á starfsmenn í sænsku alþjóðlegu fyrirtæki. 
Gögnum var safnað fyrir þjálfunina (n=2433) og aftur 13 mánuðum síðar 
(n=2962). Höfundar ályktuðu út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að þjálfunin 
efldi starfsmennina og sjálfstæði þeirra og færni sem hjálpaði þeim að sjá 
tilgang í starfi sínu sem síðan leiddi til aukinnar starfsánægju.  

Spænsk rannsókn á innflytjendum í umönnunarstarfi styður ofangreindar 
niðurstöður en markmið hennar var að skoða hvort innflytjendur í 
umönnunarstörfum á hjúkrunarheimilum upplifðu mikið álag. Rannsóknin var 
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tilfella-viðmiðunarrannsókn og tók til 110 einstaklinga. Niðurstöður sýndu að 
þeir starfsmenn sem upplifðu lítinn félagslegan stuðning, upplifðu meira álag 
og áttu oft í erfiðleikum með að aðlagast að samfélaginu. Einnig var algengara 
að þeir  teldu þeir sig ekki hafa næga þekkingu á verkefnum sínum (Gallart, 
Cruz og Zabalegui, 2012). Svipaðar niðurstöður má sjá í Ástralskri rannsókn 
þar sem talað var við sjö innflytjendur frá Filippseyjum, Indlandi og Nígeríu 
sem unnu í þremur íbúðarkjörnum fyrir aldraða í Ástralíu. En auk þess að 
upplifa álag töldu þau sig verða fyrir mismunun og að þeir fengju oft erfiðari 
verkefni en innlendir starfsmenn (Goel og Penman, 2015). Rannsakendur 
drógu þá ályktun út frá niðurstöðum að bæta þurfi stuðning við innflytjendur í 
umönnunarstarfi til að bæta líðan þeirra (Gallart o.fl., 2012; Goel og Penman, 
2015). Samhljómur er með ofangreindum niðurstöðum og niðurstöðum í 
rannsókn Erlu S. Kristjánsdóttur og Þóru H. Christiansen (2019) sem áður er 
getið, starfsfólk í umönnunarstörfum á hjúkrunarheimilum varð fyrir 
fordómum og því var sýnt virðingarleysi. Í niðurstöðum þeirra Goel og 
Penman (2015) kom líka fram að þeir telja mikilvægt að tungumálakennsla 
hefjist sem fyrst og jafnvel áður en viðkomandi hefur störf, einnig töldu þeir 
þörf á að starfsfólk fengi fræðslu um menningu mismunandi þjóða.  

Þegar skoðaðar eru hugsanlegar hindranir sem erlent starfsfólk verður fyrir 
við umönnun aldraðra sýna niðurstöður rannsókna að tungumálið er stór 
hindrun ásamt menningarmun (Goel og Penman, 2015; Erla S. Kristjánsdóttir 
og Þóra H. Christiansen, 2019) Í rannsókn þeirra Loverlock og Martin (2016) 
sem gerð var á Nýja-Sjálandi þar sem talað var við 29 filippseyskar konur sem 
störfuðu við umönnun aldraðra komu fram svipaðar niðurstöður, 
tungumálaerfiðleikar gerðu þátttakendum erfitt fyrir. Sérstaklega átti það við í 
umönnun einstaklinga með heilabilun, þeir einstaklingar gátu brugðist illa við 
og jafnvel verið árásargjarnir ef þeir skildu ekki það sem sagt var. Einnig sýndu 
niðurstöður hve erfiður menningarmunur getur verið en fram kom að í þeirra 
filippseysku menningu er virðing fyrir öldruðum mikilvæg og því hugsuðu þær 
um skjólstæðinga sína eins og þeir væru þeirra eigin fjölskylda. En þetta gat 
leitt til þess að þjónustuþegar fóru að líta á þær sem meira en starfsmenn og 
kröfðust meira af þeim en eðlilegt gat talist sem gat verið mjög íþyngjandi fyrir 
starfsmanninn.  

Í svissneskri rannsókn sem gerð var á 4145 ófaglærðum og faglærðum 
heilbrigðisstarfsmönnum á 163 hjúkrunarheimilum í Sviss kom fram að þeir 
þættir sem höfðu mesta fylgni við starfsánægju voru styðjandi forysta 
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yfirmanna, góð teymisvinna og öruggt starfsumhverfi. Um 36% aðspurðra 
kváðust mjög ánægðir í starfi og 50,4% sögðust ánægðir í starfi. Stjórnun 
hjúkrunarheimilanna var sá þáttur sem hafði hvað sterkasta fylgni við 
starfsánægju og sýnir fram á þörfina fyrir því að stjórnendur fái kennslu í þeim 
stjórnarháttum sem stuðla að aukinni starfsánægju (Schwendimann, Dhaini, 
Ausserhofer, Engberg og Zúñiga, 2016). Þetta er samhljóma niðurstöðum 
rannsóknar Gunnarsdóttur, Clarke, Rafferty og Nutbeam (2009) á 695 
hjúkrunarfræðingum á Landspítalanum sem sýndi að næg mönnun og 
uppbyggileg samskipti á vinnustað voru þeir þættir sem höfðu hvað mest áhrif 
á starfsánægju og starfsorku. Að auki má sjá sambærilegar niðurstöður í 
eigindlegri rannsókn Clarke (2015) á ánægju 48 starfsmanna í umönnun 
aldraðra í heimahúsum í Ástralíu.  Þeir þættir sem viðmælendur töldu stuðla 
að aukinni ánægju í starfi voru hvatning frá yfirmanni, sveigjanleiki vinnunar 
og það hversu sjálfstæðir þeir fengu að vera. Það var alfarið í höndum 
starfsmannana sjálfra að skipuleggja vinnuna og fannst þeim það vera svolítið 
eins og vera eigin atvinnurekandi. Það að samfélagið bar virðingu fyrir starfi 
þeirra og þeir sjálfir sáu það sem mikilvægt jók einnig starfsánægju. Þetta kom 
einnig fram hjá Goel og Penman (2015) en umönnunaraðilar í rannsókn þeirra 
sem voru ánægðir í starfi töldu gott hve vinnutíminn var sveigjanlegur og 
fannst þeir læra mikið af þjónustuþegum og lýstu góðu sambandi við þá sem 
gaf þeim mikið.  

Í þessu samhengi þá komu út fyrirmæli frá Landlæknisembættinu árið 2001 
sem segja svo fyrir um að æskilegt sé að hjúkrunarfræðingar séu um 30% 
starfsfólks við umönnun á hjúkrunarheimilum til að tryggja öryggi íbúa og 
gæði hjúkrunar (Landlæknisembættið, 2001). Í skýrslu Ríkisendurskoðunar 11 
árum seinna kemur þó fram að mikið vanti upp á að þessum leiðbeiningum sé 
fylgt. Á Vesturlandi voru hjúkrunarfræðingar um 6-7% þeirra sem komu að 
umönnun, á Norðurlandi var hlutfall þeirra 7-10% en besta útkoman var á 
hjúkrunarheimilum á Austurlandi, þar voru hjúkrunarfræðingar 21% þeirra 
sem störfuðu við umönnun. Á höfuðborgarsvæðinu var hlutdeild 
hjúkrunarfræðinga um 15% (Ríkisendurskoðun, 2012). Niðurstaða 
sérfræðihóps sem notaðist við gögn um mönnun frá 15 hjúkrunarheimilum sem 
safnað var árið 2010 og niðurstöður RAI (Resident Assessment Instrument) 
mats sem aflað var sama ár, sem kom út 2015 er reyndar aðeins hófsamari en 
fyrirmæli Landlæknisembættisins frá 2001, þar er gert ráð fyrir að æskilegt 
hlutfall hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum sé tæp 28% og lágmarks 
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hlutfall til að tryggja öryggi íbúa rúm 20%. Þá kemst hópurinn að því að 
æskilegt hlutfall faglærðra ætti að vera tæp 80% og lágmarkshlutfall tæp 60%. 
Þá var talið æskilegt að fjöldi umönnunarstunda á sólarhring væri fimm og hálf 
klukkustund en að lágmarki tæpar fimm klukkustundir. Niðurstöður þessarar 
vinnu leiddu einnig í ljós að færri umönnunarstundir tengdust því að gæðavísar 
RAI komu verr út og lægra hlutfall faglærðra starfsmanna jók líkur á 
vandamálum tengdum RAI gæðavísum hjá íbúum svo sem  þunglyndi, byltum 
og hegðunarvanda (Landlæknisembættið, 2015). Nýtt færni- og heilsumat var 
tekið upp árið 2008, sem hefur þau áhrif að fólk er veikara en áður þegar það 
kemur inn á hjúkrunarheimili (Velferðarráðuneytið, 2014). Á milli áranna 
2008 til 2010 hefur því meðal dvalartími íbúa yfir heildina verið að styttast úr 
þremur árum í tvö ár, þó er dvalartími íbúa á landsbyggðinni yfirleitt lengri en 
á höfuðborgarsvæðinu. Þá hefur meðalhjúkrunarþyngd samkvæmt RAI mati 
aukist úr 1,02 í 1,03 á milli áranna 2008 til 2010 (Ríkisendurskoðun, 2012). 
Jafnframt sýndu niðurstöður í úttekt úr RAI gagnagrunni sem koma fram í 
óbirtri meistararitgerð Jóhönnu Óskar Eiríksdóttur (2014) að íbúar á íslenskum 
hjúkrunaheimilum sem höfðu hálfs árs lífslíkur eða minna voru verr á sig 
komnir heilsufarslega, höfðu minni færni og fleiri einkenni. Meðalaldur 
þessara íbúa var 84,7 ár, umönnunarþörf þeirra var mun meiri en annarra íbúa, 
um 61,3% þeirra hafði verki daglega og um 47,2% hafði verki sem voru slæmir 
eða óbærilegir. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að þessi 
hópur fólks þarfnast mikillar umönnunar og þörf er á að bæta almenna 
líknarmeðferð og auka möguleika á sérhæfðri meðferð. Þá þarf að auka fræðslu 
og bæta þjálfun starfsfólks vegna mikilla og erfiðra einkenna hjá þessum 
einstaklingum. Einnig kom fram í rannsókninni að mönnun á íslenskum 
hjúkrunarheimilum er ábótavant og ekki í samræmi við þá þróun að sífellt fleiri 
íbúar þeirra þarfnast líknarmeðferðar. Sjá má ákveðið samhengi á milli 
ofangreindrar umræðu og niðurstaða eigindlegrar rannsóknar þar sem skoðuð 
voru viðfangsefni hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum. Þar kom í ljós að 
lágt hlutfall faglærðra starfsmanna olli því hjúkrunarfræðingar voru að eyða 
miklum tíma í fræðslu og kennslu. Einnig kom fram að við þessar aðstæður 
töldu þátttakendur erfitt að  halda uppi gæðum hjúkrunar. Þeim fannst þeir ekki 
geta verið öruggir um að hlutir væru gerðir eða rétt framkvæmdir og fannst 
erfitt að komast yfir þau verkefni sem fyrir lágu. Þetta töldu 
hjúkrunarfræðingarnir mikinn streituvald sem smám saman tæki af starfsorku 
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þeirra og drægi úr starfsánægju (Jónbjörg Sigurjónsdóttir, Helga Jónsdóttir, 
Birna G. Flygering og Helga Bragadóttir, 2013). 
 
Samantekt 
 
Talsvert hefur safnast saman af upplýsingum um innflytjendur á Íslandi, eru 
það helst tölulegar upplýsingar um búsetu, aldur og atvinnuþátttöku. 
Áþreifanlegur skortur er á rannsóknum sem gefa innsýn í reynslu starfsfólks af 
erlendum uppruna af því að hefja störf, og starfa við, umönnun aldraðra á 
íslenskum hjúkrunarheimilum. Ef litið er til þróunar í þessum málaflokki má 
vera nokkuð ljóst að hjúkrunarheimili á Íslandi væru sum hver sennilega ekki 
starfhæf nema fyrir tilstilli starfskrafta þessa fólks. Komið hefur fram að 
innflytjendur sem sækjast eftir starfi á hjúkrunarheimilum eru yfirleitt meira 
menntaðir og sjá sér hag í því að læra íslensku. Þá er mjög stórt hlutfall 
innflytjenda sem ekki hefur fengið menntun sína metna hérlendis.  

Stærsta hindrunin við að hefja störf á Íslandi virðist vera tungumálið en það 
að geta ekki talað eða skilið íslensku svo vel sé virðist valda vanlíðan, 
fordómum og einangrun hjá þessum hópi fólks. Einnig kemur fram að 
hjúkrunarþyngd íbúa hjúkrunarheimila verður sífellt meiri, hjúkrunin flóknari 
og að mönnun er ábótavant. Þá er oft mikill skortur á fagfólki. Af þessu má sjá 
að þeir innflytjendur sem starfa á hjúkrunarheimilum glíma ekki einungis við 
tungumálaerfiðleika heldur starfa þeir við erfiðar aðstæður og verða fyrir 
fordómum aðallega frá aðstandendum og samstarfsfólki en einnig frá íbúunum 
sjálfum.  
 
Skilgreining viðfangsefnis 
 
Mikil þensla hefur verið á atvinnumarkaði og eftirspurn eftir vinnandi fólki er 
langt umfram það sem Íslendingar sjálfir geta komið til móts við 
(Vinnumálastofnun, 2018). Mönnun á íslenskum hjúkrunarheimilum er 
ábótavant og ekki í samræmi við þá þróun að hjúkrun verður flóknari og 
hjúkrunarþyngd meiri (Jóhanna Ósk Eiríksdóttir, 2014). Íslenskan er stór 
hindrun í starfi innflytjenda á hjúkrunarheimilum (Erla S. Kristjánsdóttir og 
Þóra H. Christiansen, 2019).  Líðan erlendra starfsmanna á vinnustað veltur að 
miklu leyti á því lykilatriði að skilja og tala íslensku og hvernig íslenskir 
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samstarfsmenn koma fram þá (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 
2014). Meirihluti erlends fólks á Íslandi verður fyrir því að vera sýnt 
virðingarleysi eða niðurlægjandi framkomu af hálfu Íslendinga á grundvelli 
þjóðernis þeirra og oftast er þessi framkoma tengd vinnustaðnum (Guðrún 
Pétursdóttir, 2013). Ágreiningur getur komið fram vegna menningarmuns á 
fjölþjóðlegum vinnustöðum en samskipti ólíkra menningarhópa geta verið afar 
mismunandi (Brett, 2018). Auka þarf fræðslu og stuðning til að stuðla að 
gagnkvæmri aðlögun innflytjenda sem starfa á Íslandi (Erla S. Kristjánsdóttir 
og Þóra H. Christiansen, 2019).  

Með fyrrgreind atriði að leiðarljósi telur höfundur þessarar rannsóknar það 
vera brýnt að skoða líðan erlends starfsfólks í umönnun og fá fram þeirra 
reynslu og viðhorf. Þessi starfskraftur sinnir oft á tíðum flókinni þungri 
hjúkrun þar sem mönnun er yfirleitt ekki næg og glíma auk þess við 
tungumálaerfiðleika og upplifa jafnvel fordóma.  
 
Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 
 
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu erlends starfsfólks á því að 
hefja störf og að starfa við umönnun á hjúkrunarheimili á Íslandi. Erlent 
starfsfólk þarf hugsanlega að tjá sig á tungumáli sem það hefur ekki fullt vald 
á. Það er jafnvel með menntun sem tengist umönnun eða á öðru sviði sem ekki 
fæst viðurkennd á Íslandi. Markmiðið er að fá innsýn í reynslu þessara 
einstaklinga á því hvernig gekk að aðlagast þessu nýja umhverfi, hvað var gott 
og hvað þarf að bæta. Hvernig viðmót þeim var sýnt af íbúum heimilisins, 
samstarfsfélögum og aðstandendum. Einnig hvað heilbrigðisstarfsfólk og 
stjórnendur gætu gert betur í aðlögun erlends starfsfólks til að bæta líðan þess 
og um leið þjónustu við íbúa hjúkrunarheimila. 
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Rannsóknarspurningar 
 
Hver er reynsla erlends starfsfólks af því að hefja störf og starfa á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi? 

• Hver er reynslan af samskiptum við íbúa og aðstandendur  
hjúkrunarheimilia  sem unnið hefur verið á?  

• Hver er reynslan af því að vera hluti af hópnum á vinnustað? 
• Hver er reynslan af ólíkum menningarheimum og ólíku tungumáli á 

vinnustað? 
 
Vísindalegt gildi rannsóknar 
 
Helsti ávinningur þessarar rannsóknar er sá að hér er um að ræða fyrstu 
rannsókn sinnar tegundar á Íslandi þar sem verður aflað þekkingar sem nýst 
getur stjórnendum við að aðstoða starfsfólk hjúkrunarheimila sem ekki eru 
Íslendingar og hafa ef til vill ekki fullt vald á íslensku máli. Sýnt hefur verið 
fram á að líðan erlendra starfsmanna á vinnustað veltur á færni þeirra í að skilja 
og tala íslensku. Það hefur bæði áhrif á það hvernig fólki líður á vinnustaðnum 
og hvernig íslenskir samstarfsmenn koma fram við þá á vinnustaðnum og utan 
hans (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014). Niðurstöður 
rannsóknarinnar geta gefið vísbendingar um hvort þörf sé á breytingum, hvort 
sem er á hugarfari eða verklagi við aðlögun þessa fólks og hvaða mögulegu 
hindranir gætu verið til staðar. 
 
Val á rannsóknaraðferð 
 
Til að svara rannsóknarspurningunni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir ganga út á að útskýra og skilja upplifun 
einstaklinga á ákveðnum mannlegum fyrirbærum (Creswell, 2014). Þar sem 
ætlunin var að kanna upplifun og líðan erlendra starfsmanna hjúkrunarheimila 
þótti þessi aðferð henta vel með notkun viðtala við gagnaöflun. Fylgt var 
leiðbeiningum Helgu Jónsdóttur (2013) og Miles, Huberman og Saldana 
(2014) við gerð viðtalsramma og framkvæmd viðtala. Stuðst var við 
hálfstaðlaðan viðtalsramma sem innihélt nokkar megin-spurningar, en hver og 
ein gaf kost á ítarlegri spurningum til að kafa dýpra í efnið þegar tilefni var til 
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að fanga betur reynslu þátttakenda (Creswell, 2014). Við gagnagreiningu var 
textinn upphaflega flokkaður samkvæmt innihaldi og sameinaður í yfir og 
undirþemu (Creswell, 2014; Granheim og Lundman, 2004).  
 
Skilgreining meginhugtaka 
 
Aldraðir: Einstaklingar sem eru yfir 65 ára (Hagstofa Íslands, 2018a).  
Einstaklingar sem eru yfir 67 ára (Lög um málefni aldraðra, nr.125/1999).  
 
Hjúkrunarheimili: Heimili fyrir einstaklinga 67 ára og eldri sem ekki geta 
lengur búið einir sökum heilsubrests (Lög um málefni aldraðra, nr.125/1999).  
 
Innflytjandi: Einstaklingur sem fæddur er erlendis og á foreldra og afa og 
ömmur sem einnig eru fædd erlendis (Hagstofa Íslands, 2016).  
 
Útlendingur: Einstaklingur sem ekki hefur íslenskan ríkisborgararétt (Lög um 
útlendinga, nr. 80/2016).  
 
Samþætting: Þegar innflytjendur tileinka sér menningu nýja landsins en halda 
jafnframt í sína eigin (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997)  
 
Önnur kynslóð innflytjenda: Einstaklingar sem eru afkomendur innflytjenda en 
eru sjálf fædd á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2016).  
 
Takmarkanir rannsóknar  
 
Helsta takmörkun rannsóknarinar felst í því að úrtakið er lítið og tilraunir til að 
færa niðurstöður yfir á stærri hóp eru ekki ekki mögulegar. Einnig má telja það 
takmörkun að íslenskukunnátta einstaka þátttakenda var ekki alveg fullkomin, 
í þeim tilvikum var dvalið lengur við spurningar sem reyndust þátttakendum 
erfiðar þar til sameiginlegum skilningi beggja aðila var náð. Þá má telja það til 
takmörkunar á rannsókninni hve margir þátttakendur voru búnir að dvelja lengi 
á Íslandi eða um 10 ár. Þeir höfðu sumir unnið lengi á hjúkrunarheimili og því 
hugsanlega farið að fenna yfir þá reynslu og upplifun sem fylgdi því að að vera 
nýr í starfi á hjúkrunarheimili í nýju landi. Að auki er takmörkun 



 23 

rannsóknarinnar falin í reynsluleysi höfundar í rannsóknarvinnu almennt, en 
höfundur naut aðstoðar leiðbeinanda á öllum stigum rannsóknarinnar.  
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Kafli 2 - Aðferðafræði 
 
Rannsóknaraðferð 
 
Rannsóknaraðferðin var eigindleg en samkvæmt Leung (2015) er kjarni 
eigindlegra rannsókna sá að bera kennsl á mynstur orða  með það að markmiði 
að draga fram mynd af niðurstöðunum án þess að glata þeirri merkingu sem að 
baki liggur. Þeir sem aðhyllast eigindlegar rannsóknaraðferðir telja að 
raunveruleiki okkar allra sé misjafn því að öll skynjum við hlutina á okkar eigin 
hátt, því er ekki hægt að vega og meta raunveruleikann (Creswell, 2014).  

Eigindleg rannsóknaraðferð er notuð til að kanna kanna reynslu þátttakenda 
af ákveðnum atburðum eða fyrirbæri. Rannsakandinn er aðal verkfærið í 
rannsókninni og reynir að fanga þá merkingu sem liggur í lýsingu 
viðmælandans á atburðarrásinni (Miles o.fl., 2014). Því þótti þessi aðferð henta 
vel til að kanna reynslu erlends starfsfólks á því að hefja störf á 
hjúkrunarheimili á Íslandi og vægi tungumálakunnáttunnar í því samhengi. 
Notast var við hálfstaðlaðan viðtalsramma en viðtöl eru mikið notuð til 
gagnaöflunar þegar um er að ræða eigindlegar rannsóknir (Fylgiskjal I).  
 
Úrtak 
 
Úrtakið var hentugleikaúrtak og samanstóð af 20 erlendum starfsmönnum sem 
störfuðu við umönnun á fjórum hjúkrunarheimilum á Íslandi. Þátttakendur 
voru 17 konur og þrír karlmenn frá átta löndum, sem höfðu dvalið á Íslandi frá 
tveimur árum upp í 30 ár. Ellefu þeirra höfðu háskólamenntun frá sínu 
heimalandi. Þrír þátttakendur voru með menntun á heilbrigðissviði frá sínu 
heimalandi og tveir þeirra höfðu nýlega fengið hana metna. Aðrir höfðu ekki 
fengið menntun sína metna hér. Tólf þátttakendur bjuggu í eigin húsnæði en 
átta þeirra leigðu húsnæði, sjö af þátttakendum áttu íslenskan maka.  

Skilyrði fyrir þátttöku var að tala og skilja íslensku og hafa starfað á 
hjúkrunarheimili á Íslandi í að minnsta kosti tvö ár. Þetta var gert til að reyna 
að tryggja að viðmælendur töluðu og skyldu íslensku en einnig til að fólk hefði 
ákveðna fjarlægð á reynslu sína af því að hefja störf á hjúkrunarheimili í nýju 
landi með ólíka menningu og annað tungumál en þeirra eigin.  
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Framkvæmd 
 
Rannsóknin var kynnt fyrir stjórnendum tíu hjúkrunarheimila á Íslandi til að 
byrja með, þrjú þeirra duttu strax út því enginn erlendur starfsmaður starfaði 
þar í umönnun. Tvö hjúkrunarheimili svöruðu of seint til að geta verið með. 
Stjórnendur völdu starfsmenn sem uppfylltu skilyrði til þátttöku og sendu þeim 
kynningarbréf um rannsóknina. Þar komu fram upplýsingar um markmið 
rannsóknarinnar, áhættu og ávinning (Fylgiskjal II). Rannsóknin var tilkynnt 
til Vísindasiðanefndar og Persónuverndar sem gerðu ekki athugasemdir við 
framkvæmd rannsóknarinnar.  Í kynningarbréfinu var ennfremur tekið fram að 
þátttakendur gætu dregið sig úr rannsókninni hvenær sem væri án eftirmála. Þá 
var meðferð gagna útskýrð, hverjum viðmælenda yrði gefið númer svo ekki 
væri hægt að rekja viðtalið til viðkomandi. Greint var frá varðveislu og eyðingu 
gagna samkvæmt lögum um persónuvernd (Lög nr.77/2000) og lögum um 
heilbrigðisstarfsmenn (Lög nr 34/2012). Tekið var fram að öllum sem lýstu 
yfir áhuga á að taka þátt í rannsókninni yrði svarað en ef of mörg svör bærust 
þá yrðu nöfnin sett í pott og dreginn út sá fjöldi nafna sem þyrfti til viðbótar. 
Send voru kynningarbréf með formlegri ósk um þátttöku til 30 starfsmanna á  
fimm hjúkrunarheimilum í byrjun janúar 2019. Þátttakendur frá einu af þessum 
heimilum sáu sér ekki fært að taka þátt og datt það því út og loka niðurstaðan 
var sú að fjögur heimili tóku þátt í rannsókninni.   
 
Gagnasöfnun 
 
Gagnasöfnun fór fram með viðtölum við 20 starfsmenn í umönnun sem allir 
höfðu að minnsta kosti tveggja ára starfsreynslu á hjúkrunarheimili. Notast var 
við hálfstaðlaðan viðtalsramma, eins og fram hefur komið (Fylgiskjal I), með 
það að markmiði að afla svara rannsóknarspurningunum. Samkvæmt 
leiðbeiningum Miles o.fl. (2014) var lögð áhersla á gagnaöflun um efnið áður 
en farið var í viðtölin,  að skapa þægilegt andrúmsloft í viðtölum og mæta 
viðmælendum á jafningjagrundvelli, en viðmælanda sem líður vel tjáir sig 
opinskár. Þá eykur þekking á efninu skilning rannsakandans á því sem 
viðmælandinn hefur fram að færa. Mörg viðtölin voru tekin á heimili 
viðmælenda en önnur á rólegum stað á vinnustað viðkomandi. Samkvæmt 
Helgu Jónsdóttur (2013) er mikilvægt að draga saman helstu atriði í lok 
viðtalsins ásamt því að bjóða fólki að tjá sig um eitthvað sem að þeirra mati 
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vantaði í spurningarnar. Þessum leiðbeiningum var framfylgt. Viðtölin voru 
tekin á tímabilinu febrúar til apríl 2019. Eitt viðtal var tekið við hvern og einn 
og voru þau að meðaltali um 50 mínútur. Viðtölin voru tekin upp í stafrænu 
formi. Eftir hvert viðtal voru þau flutt í tölvu rannsakanda, skrifuð orðrétt niður 
og upptökum síðan eytt. Öllum þátttakendum var gefið númer svo ekki væri 
hægt að rekja upplýsingar til nafns. Ekki kom fram nafn hjúkrunarheimilis né 
heldur hvar þátttakendur störfuðu. Eftir að gögnin voru skráð niður voru þau 
einnig vistuð í tölvu leiðbeinanda ábyrgðarmanns rannsóknarinnar þar sem þau 
verða varðveitt í þrjú ár áður en þeim verður eytt.  
 
Gagnagreining 
 
Farið var yfir texta hvers viðtals fyrir sig og framkvæmd innihaldsgreining á 
því sem kom fram í lýsingu þátttakenda þar sem leitast var við að ná fram dýpt, 
þekkingu og skilningi á fyrirbærinu (Graneheim og Ludman, 2004; Miles o.fl., 
2014). Rannsakandi og leiðbeinandi lásu gögnin sitt í hvoru lagi og drógu 
augljósar merkingar textans út í textabrotum. Þeir ræddu síðan um þessi 
textabrot og í framhaldi voru þau kóðuð. Kóðarnir voru síðar bornir saman og 
sameinaðir undir viðeigandi þemu en markmið þessa ferlis var að greina 
undirliggjandi merkingu textans. Í gegnum allt greiningarferlið báru 
rannsakandi og leiðbeinandi saman greiningu og samhengi textans og tryggðu 
að upplýsingar færu ekki forgörðum eða samhengi gagna glataðist (Creswell, 
2014; Bengtsson, 2016). Í ljósi þess var að lokum undirliggjandi merking allra 
flokka dregin saman í eitt meginþema sem lýsti reynslu erlends starfsfólks á 
því að hefja störf og starfa á hjúkrunarheimilum á Íslandi og mögulegar 
hindranir tengdar tungumálinu. Í gegnum allt greiningarferlið báru 
rannsakandi og leiðbeinandi rannsóknarinnar saman greiningu textans þar til 
sátt var á milli beggja aðila um niðurstöðurnar (Graneheim og Lundman, 
2004).  
 
Réttmæti og áreiðanleiki 
 
Hafa skal í huga að hver og einn einstaklingur kemur með sína sýn að rannsókn 
sem þessari. Þetta ber rannsakanda að taka tillit til og gæta þess að nálgast ekki 
viðfangsefnið með fyrirfram mótaðar skoðanir. Þá er mikilvægt að leita 
staðfestingar hjá þátttakendum á því að skilningur rannsakanda á lýsingum 
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þeirra sé réttur (Miles o.fl., 2014). Til að tryggja réttmæti eigindlegra 
rannsókna þarf að koma auga á mynstur í texta en varðveita jafnframt 
merkingu textans (Polit og Beck, 2012). 

Höfundur lagði mikla áherslu á að kynna sér heimildir vel áður en 
viðtalsrammi var gerður og viðtöl hófust. Reynt var eftir fremsta megni að 
nálgast viðmælendur án fyrirfram mótaðra skoðana á málefninu. Með tilliti til 
eðlis úrtaksins var sérstök áhersla lögð á að fá staðfestingu á sameiginlegum 
skilningi, skilningur höfundar á lýsingu þátttakenda á reynslu þeirra væri 
réttur, og að þátttakendur hefðu skilið spurningarnar. Með það í huga var 
komið í veg fyrir misskilning sem mögulega gæti komið upp vegna 
mismunandi menningar- og tungumála bakgrunns spyrjanda og viðmælanda. 
Höfundur og leiðbeinandi báru saman bækur sínar jafnt og þétt við greiningu 
gagna þar til þeir voru að lokum sammála um þemu, undirþemu og yfirþema 
sem komu í ljós. 
 
Siðfræði rannsóknarinnar 
 
Þegar farið er af stað með rannsókn ber að upplýsa þátttakendur um í hverju 
þátttakan felst og hvernig farið verður með upplýsingar. Þátttakendum skal 
vera ljóst að þeir geta án óþæginda dregið sig úr rannsókninni hvenær sem þeir 
vilja. Þá er mikilvægt að þátttakendur gefi skriflega upplýst samþykki fyrir 
rannsókninni og að fyllsta trúnaðar sé gætt við úrvinnslu upplýsinganna. 
Rannsakandi skal alltaf hafa í huga að viðfangsefnið getur hugsanlega komið 
viðmælanda úr jafnvægi og forðast eftir megni að ganga nærri fólki að 
ástæðulausu (Sigurður Kristinsson, 2013). Alltaf skal hafa í huga að 
þátttakendur eða aðrir beri ekki skaða af rannsókninnni. Traust þarf að ríkja 
milli rannsakanda og þátttakenda og hafa skal í huga að í eigindlegum 
rannsóknum er líklegt að þátttakendur beri kennsl á sitt framlag í formi beinna 
tilvitnana í birtum afrakstri rannsóknar. Það er því mikilvægt að rannsakandi 
tryggi að aðgerðir tengdar framkvæmd rannsóknar skaði ekki á nokkurn hátt  
þátttakendur og geri sér grein fyrir því hvort að rannsóknin sem slík eigi í raun 
rétt á sér (Miles o.fl., 2014).  

Rannsóknin var vel kynnt fyrir þátttakendum og leitað eftir skriflegu 
samþykki allra viðkomandi í byrjun viðtala (Fylgiskjal III), einnig var trúnaður 
við þátttakendur útskýrður og meðferð gagna útskýrð. Ekki var talið að 
rannsóknin hefði nokkrar afleiðingar fyrir þátttakendur þó þeir væru 



 29 

hugsanlega að rifja upp erfitt tímabil í lífi sínu. Þá var nöfnum og staðháttum 
breytt til að tryggja nafnleynd, ekki yrði mögulegt að rekja hverjir tóku þátt í 
viðtölunum né hvaða hjúkrunarheimili áttu hlut að rannsókninni. Ekki þurfti 
leyfi frá Vísindasiðanefnd fyrir rannsókninni og Persónuvernd gerði ekki 
athugasemd við framkvæmd hennar. 
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Kafli 3 - Niðurstöður 
 
Tekin voru 20 viðtöl við erlenda starfsmenn sem unnu við umönnun á fjórum 
hjúkrunarheimilum, allir höfðu að lágmarki tveggja ára starfsreynslu á 
hjúkrunarheimili.  Ellefu þátttakendur voru með háskólagráðu en aðrir með 
stúdentspróf eða aðra formlega menntun. Tveir þátttakendur sem voru með 
heilbrigðismenntun höfðu nýlega fengið nám sitt metið, annar sem 
hjúkrunarfræðingur en hinn sem sjúkraliði. Allir þátttakendur áttu fjölskyldu 
hér á landi, sjö þeirra áttu íslenskan maka en í öllum tilvikum bjó makinn 
einnig hérlendis og margir áttu einnig börn á Íslandi. Öll viðtölin voru 
gagnagreind. Niðurstöður leiddu í ljós eitt yfirþema: Íslenska er lykillinn að 
samskiptum og sjálfstæði fólks af erlendum uppruna og forsenda þess að 
aðlagast og vera fær um að vinna sína vinnu. Fimm meginþemu komu fram 
við innihaldsgreiningu textans:  

• a)  Íslenskan er lykillinn: samskipti og sjálfstæði.  
• b) Tungumálaerfiðleikar: erfiði, kvíði og hræðsla.  
• c)  Fordómar: aðstandendur, samstarfsfólk og íbúar.  
• d)  Ástríða fyrir starfinu: virðing og umhyggja fyrir íbúum.  
• e)  Að aðlagast, vera opin og læra tungumálið: stuðningur.  

 
Íslenskan er lykilinn 
 
Fram kom í máli allra viðmælenda að það sem skipti mestu máli við upphaf 
starfs á hjúkrunarheimili á Íslandi var að læra íslensku. Fram kom í lýsingum 
þátttakenda að kunnátta í íslensku veitti þeim tilfinningu fyrir sjálfstæði, þeim 
fannst þeir geta leyst sitt starf betur af hendi og félagsleg líðan var betri en 
þegar þeir höfðu engan skilning á tungumálinu. Einnig kom fram að það að 
geta beitt fyrir sig íslensku dró úr fordómum af ýmsum toga.  
 
Samskipti og sjálfstæði 
 
Þátttakendum var ofarlega í huga hve mikilvægt það væri að geta haft 
samskipti við íbúana og vera meðvitaðir um að starfið væri ekki eingöngu 
fólgið í því að veita þjónustu og vinna verkin: ,,… af því sko það er gamla fólk, 
ekki bara þú gefa þjónustu þeim. Það er líka sem fólkið vill, að tala, já þá þú 
líka hlustar og líka talar með þeim, og þau eru að segja sögu og spyrja um 
mig” (Viðmælandi nr. 18). Annar þátttakandi sagði svo frá að hann hafi í 
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byrjun ekki gefið sig að fólkinu heldur bara unnið verkin en svo áttað sig á því 
að fleira fólst í starfinu: ,,Svona, af því það verður að spjalla við gamalt fólk, 
það er ekki svona bara hjálpa, það stundum, það verður sitja, þetta er líka 
vinna… og stundum núna ég gera það” (Viðmælandi nr. 20). Nokkrir 
þátttakendur töldu að fólk þyrfti að læra íslensku áður en það hæfi störf á 
hjúkrunarheimili og einnig bentu nokkrir á að halda ætti tungumálanámskeið 
fyrir starfsfólk áður en það mætti til starfa í fyrsta sinn. Stjálfstraustið yrði betra 
og öll samskipti, sérstaklega við aðstandendur, ef viðkomandi hefði vald á 
tungumálinu: ,,Ef þú byrjar að vinna og þú kannt ekki tala tungumálið… 
ættingjar koma og spyrja um eitthvað og þú talar ensku, þau vilja ekki það, 
bara ef þú talar tungumálið gefur sjálfstraust” (Viðmælandi nr. 6).  

Sumir þátttakendur sóttu gagngert um starf á hjúkrunarheimili vegna þess 
að þeir töldu að það gæti hjálpað þeim til að læra betri íslensku. Margir höfðu 
stundað íslenskunám í háskóla áður en þeir hófu störf eða samhliða því. Einnig 
kom fram gagnrýni á að sumir innflytjendur væru ekki að sækjast eftir því að 
læra tungumálið. Það þótti slæmt því þessir einstaklingar gætu ekki bjargað sér 
þegar þeir þyrftu að tala íslensku. Einn þátttakandi lýsti því hvað lífið hefði 
verið erfitt áður en hún lærði íslensku henni fannst hún standa fyrir utan hópinn 
og vera einangruð:  

Já, læra íslensku, þetta var erfitt fyrir mig… en ef þú vilt búa í 
eitthvað nýtt land… Þegar ég koma hingað, ég er svoldið gömul, 
var erfitt ef ég hlusta útvarpið, ég skildi ekki, ég horfa sjónvarpið 
ég skildi ekki, ég veit ekki hvað þau tala um. Þetta er ekki hægt að 
lifa svona (Viðmælandi nr. 6). 

 
Tungumálaerfiðleikar 
 
Sá þáttur sem kom hvað sterkast fram í gegnum flest viðtölin var hvað það hafi 
verið erfið tilfinning að hefja störf á hjúkrunarheimili og tala lítið sem ekkert. 
Þátttakendur lýstu miklum kvíða og vanlíðan og einnig þeir einstaklingar sem 
töluðu einhverja íslensku áður en þeir hófu störf virtust ekki síður kvíðnir. 
Nokkrir einstaklingar sem byrjuðu í ræstingu virtust hafa sloppið við þennann 
mikla kvíða en þó var það ekki algilt.  
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Erfiði 
 
Flestum þátttakendum var tíðrætt um það hve erfitt það var, og fyrir suma var 
það enn erfitt, að tala litla sem enga íslensku. Það væri líka erfitt fyrir íbúa 
hjúkrunarheimilisins og samstarfsfólkið. Það væri aukið álag fyrir 
samstarfsfólkið sem þyrfti oft að hlaupa til og túlka og erfitt fyrir íbúa 
hjúkrunarheimilisins sem vildu kannski ekki hringja eftir aðstoð ef þeir áttu 
von á erlendum starfsmanni sem talaði litla eða enga íslensku: 

Mjög erfitt, mjög erfitt, það er mjög erfitt í alvöru. Erfitt ekki bara 
fyrir okkur, það er erfitt líka fyrir fólk sem er að búa hér, af því 
sko…  ef vilja ekki segja eða kalla ef þú geta ekki skilið hvað er að 
segja… stundum fólkið líka er pirrað af því þú bara spyrja og 
spyrja... getur þú segja aftur, getur þú segja aftur. Já það er sko 
erfitt (Viðmælandi nr. 18). 

  
Margir þátttakendur bentu sérstaklega á að íbúar sem væru með 

heilabilun ættu í erfiðleikum með að skilja íslenskuna hjá þeim, aðallega vegna 
skorts á kunnáttu þeirra á orðum og beygingum í íslensku máli. Niðurstöður 
sýndu jafnframt að þátttakendur höfðu orðið fyrir því að íbúar  með heilabilun 
yrðu oft reiðir við þá og töluðu ekki fallega til þeirra:  

Eina konu gamla…  hún var svoldið, ég þurfti hérna að búa um rúm 
og ég skildi ekki hvað hún vildi og hún var svoldið svona, svona 
hörð, og skammaði mig bara af því ég skildi þetta ekki, og ég var 
svoldið svona miður mín (Viðmælandi nr 3).  
 

Niðurstöður sýndu að nokkrir þátttakendur höfðu verið að því komnir að 
gefast upp vegna erfiðleika með tjáskipti. Fram kom í lýsingum þeirra að það 
hafi verið erfitt að hjálpa íbúunum, þeir náðu ekki að kynnast þeim, það væru 
mörg framandi nöfn sem þyrfti að muna og best hefði verið bara að hlýða eins 
og „hundur“ og skrifa allt niður. Einnig var tungutak gamla fólksins annað en 
yngra fólksins og sömuleiðis var talmál aðstandenda öðruvísi en sú formlega 
íslenska sem kennd hafi verið á íslenskunámskeiðum. Misskilningur gat komið 
upp í vinnunni vegna orðanotkunar í íslensku máli og gat haft afleiðingar eins 
og kom fram í eftirfarandi lýsingu:   
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Svo einu sinni í pásu: Hver ´passar´ Önnu? Það er eitthvað að hjá 
henni... og ég sitja kjurr… en ég bara ´með´ Anna. Hver ´passar´ 
Önnu? Þau spyrja aftur. Ég bara sitja… svona ég get ekki svarað… 
en þetta er erfitt að tala rétt mál (Viðmælandi nr. 6). 

 
 
Kvíði og hræðsla 
 
Fram kom hjá flestum þátttakendum að ýmsar ástæður voru fyrir því að þeir 
fundu oft fyrir kvíða og voru jafnvel hræddir í ákveðnum aðstæðum í byrjun 
starfsins. Fram kom að þessi mikla vanlíðan tengdist alltaf vankunáttu þeirra á 
tungumálinu og við það bættist að hafa enga starfsreynslu í umönnun. Það olli 
viðvarandi streitu að skilja ekki hvað gamla fólkið var að biðja um og 
hræðslutilfinning var tengd óttanum við að misskilja og hreinlega að skilja 
ekkert af því sem átti sér stað. Sumir lýstu hræðslu sinni við deildarstjóra eða 
aðra sem voru að leiðbeina þeim og kenna og höfðu tilfinningu fyrir því að 
verið væri að skamma þá. Eftirfarandi tilvitnun endurspeglar lýsingar 
þátttakenda á þessari vanlíðan:   

Ég var svoldið stressuð og hrædd að gera eithvað vitlaust. Af því að 
ég vissi að þetta gamla fólk, það er ekki vant að vanta umönnun og 
það segir mér kannski eithvað, ég er með of háan blóðþrýsing, mér 
líður illa, og ég skildi það ekki alveg. Ég var svoldið stressuð við það 
líka. En þú ferð bara í aðlögun, fékkst bara einn dag eða tvo daga og 
þá ferðu bara sjálf á ganginn. Þetta var bara, það var svoldið erfitt. 
Ég var alltaf stressuð svona í byrjun (Viðmælandi nr. 4). 

 
Fordómar 
 
Margir þátttakendur lýstu reynslu af fordómum. Þeir sem komu frá Asíu lýstu 
þó mun frekar fordómum frá aðstandendum, samstarfsfólki eða íbúum heldur 
en aðrir þátttakendur þó fram hafi komið að aðstandendur væru líka oft mjög 
ánægðir með þjónustu starfsfólks frá Asíu. Flestir höfðu þá reynslu að slæm 
framkoma sem oft mátti skilja sem fordóma gagnvart þeim kom frá 
aðstandendum. Starfsfólk átti það til að sýna þeim hegðun og framkomu sem 
mátti skilja sem fordóma og þá helst þegar þátttakendur hófu störf á 
vinnustaðnum. Að auki kom fram að íbúarnir sjálfir áttu það til að sýna þeim 
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framkomu sem mátti flokka undir fordóma, en flestir þátttakendurnir vildu 
afsaka þá framkomu vegna veikinda og vanlíðunar hjá háöldruðum 
einstaklingum.  
 
Aðstandendur 
 
Beinir fordómar eða aðkast frá aðstandendum var fremur fátítt en 
birtingarmynd fordóma af hendi aðstandenda var lýst sem „hunsun“ sem kom 
meðal annars fram í því að aðstandendur buðu ekki góðan daginn eða tóku ekki 
undir kveðju frá þeim sem voru af erlendum uppruna. Þessu var nánar lýst á 
þann hátt að aðstandendur neituðu að ræða við erlendan starfsmann án þess að 
kynna sér hvort hann talaði íslensku, leituð að íslenskum starfsmanni og 
spyrðu: ,,Er einhver íslenskur hérna” (Viðmælandi nr. 8). Annar bætti við: ,,Já 
það er stundum þegar þeir sjá það með svart hárið, þeir vilja ekki tala, samt 
ekki allir, já ef þeir sjá það er svart hár… þeir bara fara til Íslendingur” 
(Viðmælandi nr. 14). 
 
Samstarfsfólk 
 
Þó fram kæmi í niðurstöðum að þáttakendur höfðu reynslu af fordómum af 
hendi samstarfsfólks þá mátti sjá að sú hegðun virtist vera mest bundin við 
tímabilið í upphafi starfs. Margir gátu rifjað upp að hafa lent í einhverjum 
svoleiðis atvikum í byrjun en sjaldnar þegar þeir höfðu unnið yfir lengri tíma. 
Þátttakendum með stystan starfsaldur varð einnig tíðrætt um hvað 
samstarfsfólkið hefði verið hjálpsamt en erfitt væri að eignast íslenska vini 
fyrir utan vinnustaðinn. Fram kom að nokkrir þátttakendur höfðu reynslu af 
því að þeim hefði verið úthlutað erfiðari vöktum og erfiðari umönnun en þeir 
sem voru íslenskir. Þeir fundu þá vel fyrir því að þeir voru „útlendingar“ og 
ekki var hlustað á þá. Þetta var mest áberandi í byrjun starfs en núna væri þetta 
meira jafnt yfir alla.  Áberandi var í lýsingum þátttakenda að þeir reyndu af 
fremsta megni að taka ósæmilegri hegðun samstarfsmanna með jafnaðargeði:  

Það var, það var þessi kona, hún er ekki lengur, hún er farin, það 
er langt síðan. Það var ekki gott hjá okkur… hún var alltaf að segja 
, af hverju ertu að koma hingað og vinna, af hverju við erum ekki 
bara heima hjá okkur og vinna, af hverju koma hingað og vinna. Ég 
bara svara ekki, ég bara brosa, ég bara brosa (Viðmælandi nr.16). 
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Einn þátttakandinn sagði svo frá:  

Já áður ha,ha,ha, það var einu sinni þegar ég var að vinna 
kvöldvakt. Allir eru íslendingar, þeir voru að panta matur og það er 
ekki bjóða mér. Þau eru bara að fara að borða. Og þetta er allt í 
lagi, það var bara áður. Búið að breytast, líka starfsfólk 
(Viðmælandi nr 14). 

 
Íbúar 
 
Þátttakendur sem höfðu reynslu af því að íbúar sýndu þeim fordómafulla 
framkomu vildu allir leggja áherslu á að þeir sýndu því ákveðinn skilning. Þeir 
íbúar sem það gerðu voru flestir með heilabilun og því veikt fólk sem sýna 
skyldi umburðarlyndi. Þá var bent á að mikilvægt væri að nálgast einstaklinga 
með heilabilunarsjúkdóma varlega og af nærgætni. Fram kom gagnrýni á ef 
fólk ynni of hratt og léti einstaklinginn ekki vita hvað ætti að fara að gera. 
Flestir sem lýstu reynslu af fordómum frá íbúum vegna útlits voru með asískan 
uppruna: ,,Nei ég vil ekki fá aðstoð frá henni… því þau eru alltaf svona þessi 
svarthærð… kunna ekki að vinna hérna. Bara, ég skil það vel, þau eru ekki vön 
að sjá svona fólk hérna áður” (Viðmælandi nr.11). Annar þátttakandi lýsti 
vanmætti sínum og hve sárt það var tilfinningalega þegar hann gat ekki gert 
sig skiljanlegan í erfiðum aðstæðum og samskiptum við íbúa 
hjúkrunarheimilisins:  

Ég var bara segja nei ég skil ekki, ég skil ekki. Hún var eitthvað 
öskrandi, öskrandi á mig: Talarðu ekki íslensku, jesús minn. Farðu 
út ég er ekki að fá hjálp frá þér. Þá var ég rosalega sár. Ég varð að 
taka þessu alveg, svona, gat ekki talað íslensku (Viðmælandi nr. 
13). 

 
Umburðarlyndi þátttakenda gagnvart fordómafullri framkomu íbúa 

heimilisins sem þeir unnu á kom einnig fram í lýsingum þeirra á því hve 
orðljótir íbúar gátu orðið. Þó sumir hefðu reynt að temja sér að láta það bara 
fara inn um annað eyrað og út um hitt þá gæti þetta gengið það langt að 
varnarveggir þeirra brystu:  

Hún sagði þú þarft bara gera allt fyrir mig sem ég segja…  ég 
sagði, já en… af því þú ert með kaup, það er ríkisins að borga fyrir 



 37 

útlendinga andskotar. Það var mjög mikið að segja… í alvöru, ég 
bara fór út úr herbergið, bara ég vildi gráta (Viðmælandi nr. 18). 

 
Ástríða fyrir starfinu 
 
Niðurstöður sýndu að almennt var fólk mjög ánægt í starfi og leit á það sem 
mikilvægt starf að sinna öldruðum. Fólk talaði líka um að vinnustaðurinn væri 
góður og þar ætti það vini. Því fannst mikilvægt að standa sig vel í vinnunni 
og taka ábyrgð. 
 
Virðing og umhyggja fyrir íbúum 
 
Fram kom að þrátt fyrir erfiða reynslu sumra þátttakenda sem sneru að 
tjáskiptum virtust þeir almennt eiga í góðu sambandi við íbúa 
hjúkrunarheimilanna sem þeir unnu á og höfðu velferð þeirra ofarlega í huga. 
Margir lýstu því að þeir reyndu að hugsa um íbúana eins og fjölskyldu sína, 
eins og mömmu sína og pabba. Í þessum lýsingum kom í ljós að margir litu 
svo á að þeir sem starfa á hjúkrunarheimilum verði að tala íslensku. Ekki ætti 
að ráða inn erlent starfsfólk nema það talaði íslensku, annað væri virðingarleysi 
við íbúana, gera þyrfti erlendu starfsfólki grein fyrir því að íbúar 
hjúkrunarheimilisins ættu skilið virðingu: ,,Það að bera ekki nóg virðing fyrir 
þeim, mér finnst það ekki gott… þú veist, þau búin að vinna alla æfi, þau eiga 
að fá góða þjónustu” (Viðmælandi nr. 9).  
 
Að aðlagast, vera opinn og læra tungumálið  
 
Þrátt fyrir erfiðleika í upphafi starfs þá var það skoðun flestra þátttakenda að 
þeir ættu gott líf og virtist sá sveigjanleiki sem starfið á hjúkrunarheimilunum 
gaf þeim vera partur af því.  Margir höfðu getað skapað sér líf í tveimur 
löndum. Það var mikilvægt að aðlagast, læra tungumálið og kynna sér íslenska 
menningu og bera virðingu fyrir nýrri menningu. Þátttakendum var tíðrætt um 
að stór partur af því að aðlagast var að prófa matinn. Og einnig fannst þeim 
mikilvægt að kynnast þeim íslendingum sem þeir unnu með og taka þátt í 
umræðu á vinnustaðnum. Hjá nær öllum hafði aðlögun gengið vel og þeir 
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hyggðust búa áfram á Íslandi: ,,Það er ekki erfitt að koma hingað, það er erfitt 
að fara aftur” (Viðmælandi nr. 20).  
   
Stuðningur 
 
Mismunandi var hjá þátttakendum hvernig reynslu þeir höfðu af stuðningi frá 
samstarfsfólki og yfirmönnum í upphafi starfs. Almennt fannst þátttakendum 
samstarfsfólkið duglegt að aðstoða það og oft var mikill stuðningur frá 
íbúunum sjálfum. Margir töluðu um að þeir hefðu fljótlega verið sendir á 
einhverskonar námskeið og voru þakklátir yfirmönnum sínum fyrir það. Þó 
fannst mörgum að aðlögun hefði mátt vera lengri: ,,Mér fannst svoldið stutt 
aðlögun en það var samt lengri tími í gamla daga þegar ég byrjaði en núna, 
núna verður þú bara alveg sett í kalt vatn… kannski einn tvo daga, ég held það 
var vika hérna alltaf hjá okkur” (Viðmælandi nr. 3). Annar sagði: ,,Í byrjun 
var ekki, nei það var eins og, hvernig á að segja þetta, eins og í Survival… þú 
bara finna út sjálf” (Viðmælandi nr. 11).  

Margir þátttakendur töluðu með mikilli hlýju um einhvern ákveðinn 
einstakling sem hafði verið með þá í aðlögun og kenndi þeim í byrjun. Að 
kenna þeim á rólegan hátt og gefa þeim tíma var mikils virði og hjálpaði þeim 
að muna og skilja: ,,… hún deildarstjóri, hún var mjög góð, og kona sem að ég 
var að læra svona aðlögun hjá, hún er sjúkraliði… hún kenna mér mjög vel, 
þá ég læra mikið svona frá henni” (Viðmælandi nr. 9). Jafnframt kom fram sú 
reynsla að stundum væri starfsfólk með langa starfsreynslu ekki jákvætt fyrir 
því að vinna með nýju erlendu starfsfólki. Þetta var helst í byrjun þegar 
þátttakendur voru nýjir á vinnustaðnum, um þá var talað eins og þeir væru 
„leiðinlegir“ og starfsfólk „nennti ekki að sinna þeim.“ Greinilegt var þó að 
samkennd og stuðningur frá samstarfsfólkinu varð meiri með tímanum og 
vildu þátttakendur tengja það vaxandi íslensku kunnáttu sinni:  

Já af því að maður gat ekki svarað til að bjarga sér, það er bara 
málið. Og ég veit mikið meira núna til dæmis af því að ég er búin 
að vera með Íslendingar og veit alveg hvað er í gangi, og get 
svarað og bjargað mér. Þarna, ég var bara, þú veist eins og lítil 
mús (Viðmælandi nr. 2). 
 

Þrátt fyrir að þátttakendur lýstu ýmiskonar vandkvæðum og menningarmun 
í samskiptum við samstarfsfólk í byrjun töldu flestir hlutina vera í ágætis lagi 
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núna og þegar á heildina væri litið þá fengi erlent starfsfólk mikinn stuðning 
frá samstarfsfólki sínu: 

Mín deild er, þetta er stór fjölskylda, allir bara tala saman, vinna 
saman, bara vinkonur…  og þetta bara, hvað segir þú? má ég 
hjálpa þér? og vantar aðstoð? og við þurfum bara að kalla til 
dæmis, já já ég bara kem. Þetta er ekkert mál. Ég bara segja þessi 
deild okkar er bara stór fjölskylda (Viðmælandi nr. 5). 
 

Niðurstöður sýndu vel að íbúar hjúkrunarheimilanna í rannsókninni áttu 
stóran þátt í íslenskukennslu erlenda starfsfólksins. Þeir voru oft forvitnir um 
hvaðan þau kæmu og hvernig þeim liði á Íslandi:  ,,Hvenær ég byrja vinna og 
fólk tala til mín, og segja bara, okey þú ekki tala íslensku, þetta koma, þetta 
koma. Bara svona. Þetta segja gamla fólkið” (Viðmælandi nr. 4). Þátttakendur 
lýstu á skýran hátt hve mikils þeir mátu þann áhuga og velvilja sem íbúarnir 
sýndu þeim, og að þeim var umhugað um að þeim liði vel. Þessu var nánar lýst 
sem að þeir kæmu á „tengingu“ við íbúana með því að fá hjá þeim aðstoð með 
tungumálið eða forvitnast um það hvernig hlutirnir voru hér áður fyrr. Þau 
höfðu líka reynslu af því að íbúunum fannst líka oft mjög gaman að tala um 
hlutina eins og þeir voru og nutu þess að hafa hlutverk sem íslenskukennarar. 
Einnig kom starfsfólkinu oft á óvart hversu mikla þekkingu gamla fólkið hafði 
á fjarlægum stöðum í heiminum og hversu forvitið það var um þeirra hagi.: 

Þau er sko mismunandi og margir bara mjög jákvæð og mjög góð, 
og bara, það er líka skemmtilegt þegar þau eru að reyna að kenna 
hvernig segja þessi orð, hvernig gera á íslensku. Það er mjög 
skemmtilegt. Mér finnst eiginlega skemmtilegast þegar gamla fólkið 
er að tala hvernig var áður á Íslandi. Ég elska svona (Viðmælandi 
nr. 18). 

Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það er mjög erfitt fyrir erlenda 
starfsmenn að hefja störf á hjúkrunarheimilum og þeir mæta þar allskyns 
áskorunum. Allir viðmælendur voru sammála um að nauðsynlegt væri að læra 
íslensku og að íslenskukunnátta væri lykilinn að því að geta stundað sína vinnu 
vel, haft samskipti og verið sjálfstæður. Þá höfðu sumir sóst eftir starfi á 
hjúkrunarheimili gagngert til að bæta íslenskukunnáttu sína eða læra íslensku. 
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Flestir viðmælendur í rannsókninni töluðu litla eða enga íslensku í byrjun og 
olli það mikilli streitu og kvíða. Þeir höfðu reynslu af ýmiskonar fordómum frá 
samstarfsfólki, íbúum og aðstandendum. Framkomu aðstandenda lýstu 
þátttakendur oft sem móðgandi og niðurlægjandi en þrátt fyrir að vilja oft ekki 
ræða við asíska starfsmenn kom fram að aðstandendur voru einnig mjög 
ánægðir með þjónustu þeirra. Framkoma samstarfsfólks og íbúa batnaði þó í 
samræmi við aukna íslenskukunnáttu þátttakenda og þeir voru teknir inn í 
hópinn.  

Þátttakendur höfðu margir unnið lengi á sama hjúkrunarheimilinu og voru 
ánægðir í starfi. Starfið var þeim mikilvægt  og þeir áttu  í góðu sambandi við 
íbúana og var velferð þeirra þeim ofarlega í huga. Síðast en ekki síst kom skýrt 
fram að íbúar hjúkrunarheimilanna veittu þeim mikinn stuðning með 
íslenskuna og fræddu þá um íslenska menningu um leið og þeir sýndu áhuga á 
bakgrunni þátttakenda.  
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Kafli 4 - Umfjöllun um niðurstöður  
 
Megin niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tungumálið er lykillinn að 
íslensku samfélagi og kemur það fram eins og rauður þráður gegnum alla 
rannsóknina. Margir þátttakenda höfðu hafið störf mállausir á íslenska tungu 
og lýstu miklum erfiðleikum og streitu því samfara. Fram kom að aukin 
tungumálakunnátta jók sjálfstraust, sjálfstæði og vellíðan á vinnustað. Þegar 
fólk lærði íslensku var það samþykkt inn í hópinn, varð síður fyrir fordómum 
og aðkasti og tengdist betur íslensku samfélagi og samfélagi vinnustaðarins. 
Þetta samrýmist niðurstöðum þeirra Elsu Arnardóttur og Rúnars Helga 
Haraldssonar (2014) þar sem kom fram að skilja og tala íslensku er höfuð 
atriðið þegar kemur að líðan erlendra starfsmanna á vinnustöðum á Íslandi. 
Skaptadóttir og Innes (2017) taka undir þetta og segja að íslensk tunga opni 
innflytjendum aðgang að íslensku samfélagi.  

Íslenskan er lykilinn 

Þátttakendur voru afar meðvitaðir um mikilvægi þess að geta átt samskipti við 
íbúa hjúkrunarheimilisins og töldu það part af starfinu að geta rætt við þá um 
daginn og veginn. Þetta samræmist erlendum rannsóknum sem gerðar hafa 
verið en þar kemur fram að eldri þjónustuþegar álíta það afar mikilvægt að geta 
spjallað við umönnunaraðilana (Llewellyn o.fl., 2013; Ryan o.fl., 2009). 
Einnig töluðu viðmælendur um að aðstandendur treystu ekki þeim sem bara 
töluðu ensku en svipaða niðurstöðu er að sjá í óbirtri meistararannsókn Töru 
B. Guðbjartsdóttur (2018) þar sem aðstandendur lýstu óöryggi því þeir efuðust 
um tungumálakunnáttu erlenda starfsfólksins. Af niðurstöðum má einnig ráða 
að þrátt fyrir að ekki virðist vera lögð mikil áhersla á að fólk tali íslensku þegar 
það er ráðið í vinnu þá gáfu niðurstöður til kynna að mikil áhersla var lögð á 
íslensku og íslenskunám eftir að þátttakendur höfðu hafið störf. Jafnframt var 
áhugavert að sjá í niðurstöðum viðhorf þátttakenda til þess að ekki ætti að ráða 
inn starfsfólk sem ekki talaði íslensku og senda ætti fólk á íslenskunámskeið 
áður en það byrjaði að vinna á hjúkrunarheimili. Þetta eru sambærilegar 
niðurstöður og koma fram í rannsókn Goel og Penman (2015) sem sýndu að 
mikilvægt sé að tungumálakennsla hefjist sem fyrst og jafnvel áður en 
viðkomandi hefur störf.  
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Fram kom að margir þátttakendur höfðu sóst eftir starfi á hjúkrunarheimili 
gagngert til þess að bæta íslenskukunnáttu sína og töldu þeir starfið á 
hjúkrunarheimilinu hafa hjálpað þeim að bæta sig í íslensku og að aðlagast 
íslensku samfélagi. Þátttakendur voru flestir með góða menntun frá sínu 
heimalandi og sjá má samræmi í því og niðurstöðum Unnar Dísar Skaptadóttur 
(2007) þar sem virðist að menntaðir innflytjendur sækist frekar í 
umönnunarstörf þar sem betri tækifæri eru til að læra íslensku og vera í 
tengslum við Íslendinga. Niðurstöður rannsóknar Skaptadóttir og Innes (2017) 
styrkja ofangreint þar sem vísbendingar eru um að fyrir innflytjendur sem 
starfa eingöngu með einstaklingum af sama þjóðerni getur verið afar erfitt að 
fá aðgang að íslensku málsamfélagi og menningu. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar sýndu að þátttakendur töldu góða tungumálakunnáttu vera 
grundvöll þess að geta sinnt sínu starfi vel. En eins og kom fram hjá Birnu 
Arnbjörnsdóttur (2007) eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á hvort fólk lærir 
íslensku. Einstaklingurinn þarf að sjá sér hag í því og að hafa tækifæri til að 
tala og þjálfa sig í málinu. Einnig þarf hann að vera jákvæður gagnvart íslenskri 
menningu og vera sjálfur með sterkan menningarlegan bakgrunn. Allir þessir 
þættir komu sterkt fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar, þátttakendum 
fannst mikilvægt að skilja og bera virðingu fyrir íslenskri menningu ásamt því 
að halda á lofti sinni eigin. Af þessu má draga þá ályktun að aðlögun erlendra 
einstaklinga að íslensku samfélagi geti gengið vel og vísbendingar eru um að 
svo sé. Nú á tímum er það almennt viðurkennt að grunnurinn að 
fjölmenningarsamfélögum sé sá að jafnframt því að einstaklingurinn aðlagist 
þá komi samfélagið til móts við breytileikann og aðlagist innflytjendum (Birna 
Arnbjörnsdóttir, 2007; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017; Skaptadóttir og 
Wojtynska, 2008). 

Allir þátttakendur áttu fjölskyldu hér á landi, sjö þeirra áttu íslenskan maka 
en í öllum tilvikum bjó makinn einnig hérlendis og margir áttu einnig börn á 
Íslandi. Almennt kom fram að þátttakendum leið vel, fannst líf sitt gott og töldu 
sig hafa aðlagast vel. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Skaptadóttur 
(2010) þar sem þeir einstaklingar sem áttu hér fjölskyldu virtust aðlagast betur 
og vera ánægðari. 
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Tungumálaerfiðleikar 

Niðurstöður sýndu að almennt höfðu þátttakendur reynslu af  vandamálum og 
erfiðleikum tengt tungumálaerfiðleikum, þrátt fyrir að tala einhverja íslensku 
áður. Þá var tungutak gamla fólksins oft annað en þau áttu að venjast en þau 
brugðu fyrir sig gömlum orðum sem ekki voru notuð í daglegu tali. Að auki 
var lögð sérstök áhersla á hve mikil áskorun það væri að hugsa um einstaklinga 
með heilabilun sem endurspeglar niðurstöður rannsóknar Loverlock og Martin 
(2016). Einstaklingar með heilabilun geta átt erfitt með að átta sig á aðstæðum 
og skilja ástandið sem veldur hjá þeim óöryggi og reiði og jafnvel árásargirni. 
Einnig var minnst á að talmál sem til dæmis aðstandendur notuðu væri 
frábrugðið þeirri íslensku sem kennd væri á íslenskunámskeiðum. Þetta er 
samhljóma rannsókn þeirra Erlu S. Kristjánsdóttur og Þóru H. Christiansen 
(2019) en þar kemur fram að fyrir Filipseyinga er störfuðu á 
öldrunarstofnunum var íslenskan stór hindrun. Einnig kom fram í rannsókn 
þeirra Sigurlaugar Hrafnkelsdóttur og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur (2010) að 
eldra fólk á hjúkrunarheimili kvartaði undan að geta illa gert sig skiljanlega við 
erlenda starfsfólkið.  

Þátttakendur lýstu margir hverjir miklum kvíða og erfiði samfara því að 
hefja störf á hjúkrunarheimili og tala takmarkaða eða enga íslensku. Þeir voru 
ekki teknir inn í samfélag vinnustaðarins nema að takmörkuðu leyti fyrr en þeir 
fóru að tala málið. Þekkingarskortur á þeim störfum sem þeir áttu að 
framkvæma og menningarmunur var þeim því oft mikil áskorun. Þá sýndu 
niðurstöður einnig að þátttakendur álitu það mikla viðbót við starf þess 
starfsfólks sem talaði íslensku að túlka fyrir það. Einnig kom fram að það var 
mjög niðurbrjótandi að þurfa stöðugt að biðja um aðstoð einhvers 
íslenskumælandi í samskiptum við íbúa. Svipaðar niðurstöður má sjá hjá þeim 
Goel og Penman (2015) þar sem þátttakendur lýstu kvíða vegna 
tungumálaerfiðleika og menningarmuns ásamt því að vera ekki partur af 
hópnum á vinnustaðnum. Svipað má sjá í niðurstöðum  rannsóknar þeirra Erlu 
S. Kristjándóttur og Þóru H. Christiansen (2019) en þar kom fram að 
þátttakendur upplifðu óþolinmæði frá samstarfsfólki af þessum sökum.  
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Fordómar 

Margir þátttakendur neituðu því að hafa orðið fyrir fordómum og skildu jafnvel 
ekki orðið. Samt sem áður lýstu þeir ýmiskonar fordómafullri hegðun.  Aðeins 
var um að samstarfsfólk hefði sýnt hegðun sem líta mátti á sem fordómafulla 
og höfðu flestir reynslu af einhverju slíku, en það var fremur sjaldgæft og 
virtist hafa verið meira áður fyrr en núna. Aðstandendur virtust vera sá hópur 
sem sýndi mestu fordómana og fólust þeir að lang mestu leyti í hunsun, eða 
því að þeir neituðu að tala við erlent starfsfólk. Aðstandendur leituðu að 
einhverjum sem talaði íslensku án þess að kynna sér hvort viðkomandi erlendur 
starfsmaður talaði íslensku. Þessa framkomu aðstandenda upplifðu 
þátttakendur afar dónalega og særandi en reyndu að taka henni með 
jafnaðargeði. Töluvert var um að íbúar vildu ekki þjónustu frá útlendingum og 
kom það verst niður á fólki af asískum uppruna. Þessar sömu niðurstöður má 
sjá í niðurstöðum amerískrar rannsóknar þeirra Sloane o.fl. (2010) en í þeirri 
rannsókn var hlutfall erlends starfsfólks hjúkrunarheimilanna svipað og það er 
talið vera á Íslandi og lýsti þessi hópur vanvirðingu frá aðstandendum og 
íbúum en sjaldan frá yfirmönnum.  Unnur Dís Skaptadóttir og Ása Guðný 
Ásgeirsdóttir (2014) draga þær ályktanir af niðurstöðum sínum að 
einstaklingar frá Nepal og Filipseyjum sem búsettir eru hér á landi verði sífellt 
fyrir mismunun umfram fólk frá Evrópu og einstaklingar sem eru útlitslega eða 
menningarlega ólíkir fjöldanum geti átt erfitt uppdráttar við að fá aðgangang 
að samfélaginu. Í niðurstöðum Guðrúnar Pétursdóttur (2013) kom fram að 
meirihluti erlends fólks á Íslandi hefur reynslu af virðingarleysi eða 
niðurlægjandi framkomu af hálfu Íslendinga. Svipað er uppi á teningnum þegar 
niðurstöður þeirra Erlu S. Kristjánsdóttur og Þóru H. Christiansen (2019) eru 
skoðaðar en þar kom fram að Filipseyingar upplifa oftast fordóma og 
virðingarleysi frá aðstandendum íbúa hjúkrunarheimila. 

Athyglisvert var að sjá í niðurstöðum að þátttakendur höfðu reynslu af því 
að erlent starfsfólk fengi erfiðari verk en íslendingarnir og ekki eins góðar 
vaktir. Samræmist þetta niðurstöðum Goel og Penman (2015) en jákvætt er þó 
að niðurstöður þessarar rannsóknar gefa í skyn að þetta hafi lagast með 
tímanum. Ennfremur sýndu Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson  
(2014) fram á í rannsókn sinni að fordómar í garð erlendra starfsmanna birtust 
í því að skoðanir þeirra voru hunsaðar og þeir fengu einföld verkefni sem ekki 
hæfðu getu þeirra. Benda má á að sérhver einstaklingur sem hefur störf á nýjum 
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vinnustað þarf að komast inn í starfið og sanna sig svo þessi upplifun erlenda 
starfsfólksins er ekki einungis bundin við það, en vegna takmarkaðs orðaforða 
verður hún hugsanlega sárari en ef um Íslending væri að ræða. 

Margir þátttakendur greindu frá því að hafa orðið fyrir fordómum frá 
samstarfsfólki en í flestum tilfellum var þetta eitthvað sem gerst hafði fyrir 
mörgum árum. Þó kom í ljós að alltaf voru einhverjir sem vildu ekki vinna með 
útlendingum. Reynsla nokkurra þátttakenda var einnig sú að þeir hefðu ekki 
mikið orðið varir við fordóma á vinnustaðnum en töldu hinsvegar mikið um 
fordóma úti í samfélaginu gagnvart útlendingum. Þeir vildu skýra þessa 
jákvæðu þróun með því að viðhorf starfsfólksins hefði breyst með betri 
íslenskukunnáttu þeirra. Viðhorf flestra til vinnustaðarins var að hann væri 
góður. Þó voru nokkrir sem höfðu reynslu af fordómum sem samstarfsfólkið 
sýndi þeim sem samræmist niðurstöðum rannsóknar þeirra Erlu S. 
Kristjánsdóttur og Þóru H. Christiansen (2019) um að samstarfsfólk sýnir oft 
erlendum samstarfsmönnum óþolinmæði og skilningsleysi. 

Ástríða fyrir starfinu 

Niðurstöður sýndu að viðmælendur rannsóknarinnar voru ánægðir í starfi og 
fannst starf sitt mikilvægt. Þeim var umhugað um að standa sig vel og báru hag 
íbúanna fyrir brjósti. Margir sögðust ánægðir með sveigjanlegan vinnutíma. 
Fólkið virtist hafa myndað gott samband við íbúana og margir töluðu um að 
þeir væru eins og fjölskylda þeirra og þau hugsuðu um þau sem slík. Fólki 
fannst það líka hafa lært mikið af starfinu og lært mikið af skjólstæðingum 
sínum. Þetta er samhljóma ástralskri rannsókn en þar kemur fram að 
innflytjendur sem störfuðu við umönnun aldraðra lýstu margir góðu sambandi 
við íbúa, það var þeim mikilvægt og leiddi til þess að þeir voru ánægðir í starfi 
(Goel og Penman, 2015). Þessar niðurstöður eru samhljóða niðurstöðum í 
rannsókn Iecovich (2011), starfsmenn sem áttu gott samband við 
þjónustuþegann voru ánægðari í starfi en þeir sem ekki náðu því og einnig 
hafði það góð áhrif á starfsánægju ef þjónustuþegar upplifðu sambandið gott. 
Margir starfsmenn þessarar rannsóknar lýstu ánægju sinni með að hafa haft 
tækifæri á að sækja ýmiskonar námskeið og lögðu jafnframt áherslu á 
mikilvægi þess að fólk færi eftir því sem það lærði á þessum námskeiðum. 
Þetta kemur heim og saman við rannsókn Icovich (2011) en þar kemur fram að 
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aukin þjálfun starfsmanna auki hæfni þeirra og ákvörðunarvald og stuðli að 
aukinni starfsánægju.  

Þátttakendum var umhugað um að íbúum hjúkrunarheimilanna væri sýnd 
sú virðing sem þeir ættu skilið, starfsfólk yrði að tala íslensku og að ekki mætti 
ráða hvern sem væri í þessi mikilvægu störf. Í rannsókn sem gerð var á Nýja-
Sjálandi kom fram að starfsmenn frá Filipseyjum hugsuðu um þjónustuþega 
eins og þeir væru þeirra eigin fjölskylda sem gat orðið til þess að þeir fóru að 
líta á þá sem meira en starfsmenn og kröfðust meira af þeim en eðlilegt gat 
talist (Loverlock og Martin, 2016). 

Að aðlagast 

Fram kom að þátttakendur í rannsókninni töldu að þeir þyrftu að leggja sitt af 
mörkum til að aðlagast og þrátt fyrir erfiðleika í byrjun töldu flestir að þeir 
ættu gott líf á Íslandi. Allir þátttakendur áttu einhverja fjölskyldu á íslandi og 
sjö þeirra íslenskan maka. Þeir töldu sjálfir að þeir hefðu aðlagast landi og þjóð 
vel. Niðurstöður sýndu að flestir höfðu í hyggju að búa hér áfram og nefndi 
fólk frjálsræðið og öryggið sem kost við Ísland. Margir höfðu skapað sér líf í 
tveimur löndum, en það gat valdið ákveðinni togstreitu  „á milli tveggja 
heima,“ það væri auðvelt að koma til Íslands en erfitt að fara þaðan. Samkvæmt 
Skaptadóttir og Wojtynska (2008) getur það valdið togstreitu að eiga heimili í 
tveimur löndum en þær benda einnig á að þátttaka fólks í þjóðfélaginu veiti 
fólki tilfinninguna fyrir því að tilheyra. Skaptadóttir (2010) hefur skoðað 
samfélag Filipseyinga á Íslandi og komist að þeirri niðurstöðu að þeir sem eiga 
hér fjölskyldu aðlagist betur og reyni frekar að fá nám sitt metið. Þetta er 
mikilvægt að skoða betur í ljósi fyrri rannsókna og niðurstaðna þessarar 
rannsóknar sem leiddi í ljós að einungis tveir þátttakendur höfðu fengið nám 
sitt metið þrátt fyrir að þeir væru  vel menntaðir. Í könnun sem framkvæmd var 
af Mannréttindaskrifstofu Íslands og Fjölmenningarsetri þar sem talað var við 
686 Pólverja og Taílendinga sem störfuðu á Íslandi hváðust 75% þeirra vinna 
störf sem hæfðu hvorki hæfni þeirra né menntun. Ástæðuna sögðu þeir vera 
skort á tungumálakunnáttu (Elsa Arnardóttir og Rúna Helgi Haraldsson, 2004). 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þátttakendur töldu mikilvægt að 
læra íslensku og kom það fram sem rauður þráður í öllum viðtölunum að 
íslenskan væri lykillinn að íslensku samfélagi. Þetta styðja niðurstöður 
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Skaptadóttur og Innes (2017), það að tala ekki íslensku getur útilokað 
innflytjendur frá því að aðlagast íslensku samfélagi. 

Fram kom að fólk telur mikilvægt að læra um íslenska menningu og sýna 
henni virðingu. Þá kom einnig í ljós að ýmiskonar menningarárekstrar hafa 
orðið, sérstaklega í byrjun bæði við Íslendinga og svo milli þeirra þjóða sem 
eru að vinna saman á hjúkrunarheimilunum. Ágreiningur getur komið fram 
vegna menningarmuns á fjölþjóðlegum vinnustöðum og er mikilvægt að 
stjórnendur séu vakandi fyrir því en samskipti menningarhópa geta verið 
mismunandi (Brett, 2018). Þá kom einnig fram í þessari rannsókn að ekki væri 
auðvelt að eignast íslenska vini fyrir utan vinnuna en í rannsókn Gests 
Guðmundssonar (2013) þar sem rætt var við ungt fólk af erlendum uppruna 
kom fram að íslenskt samfélag er að mörgu leyti lokað gagnvart innflytjendum. 
Þátttakendum gekk ekki vel að eignast íslenska vini, slík staða getur ýtt undir 
það að útlendingar umgangist eingöngu innflytjendur frá sama landi og verði 
ekki partur af íslensku samfélagi. Þá sýndu niðurstöður að viðmælendum 
fannst mikilvægt að blanda geði við og vinna með Íslendingum. Í þessari 
rannsókn nefndu þátttakendur gjarnan matinn þegar talað var um að aðlagast 
íslenskri menningu og töldu mikilvægt að vera opin fyrir því að smakka 
íslenskan mat. Birna Arnbjörnsdóttir (2007) talar um að það séu ýmsir þættir 
sem hafi áhrif á það hvort fólk læri íslensku. Einstaklingurinn þurfi að sjá sér 
hag í því og vera opinn fyrir íslenskri menningu, hann þurfi að vera með skýra 
og sterka menningarlega sjálfsmynd svo hann líti ekki á nýtt tungumál og 
menningu sem ógn, einnig þurfi hann að fá tækifæri til að tala og þjálfa sig í 
málinu. Þá hefur Unnur Dís Skaptadóttir (2007) bent á að erlendir starfsmenn 
fyrirtækja vinni oft með öðrum erlendum starfsmönnum og umgangist lítið 
Íslendinga og hafi því lítil tækifæri til að læra eða þjálfa sig í málinu.  

Fram kom að þátttakendur rannsóknarinnar taldi sig læra mikið af íbúum 
hjúkrunarheimilana og álitu þá ásamt samstarfsfólki veita mikilvægan stuðning 
og aðstoð við að aðlagast íslensku samfélagi. Sjórnendur sáu um formlegan 
stuðning svo sem að senda fólk á námskeið og kom fram mikil ánægja með 
það. Samstarfsfólkið kenndi þeim bæði að vinna og hjálpaði þeim að læra 
íslensku og íbúar hjúkrunarheimilanna kenndu þeim að tala málið og fræddu 
þá um íslenska menningu. 
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Notagildi rannsóknar 
 
Ávinningur rannsóknarinnar felst helst í því að hér eru komnar ákveðnar 
vísbendingar um reynslu erlends starfsfólks hjúkrunarheimila af því að hefja 
störf og starfa á hjúkrunarheimilum á Íslandi. Rannsóknin getur gefið innsýn í 
hver reynsla þeirra er af samskiptum við aðstandendur, samstarfsfólk og íbúa 
þar sem mætast ólík tungumál og ólíkir menningarheimar. Rannsóknin er 
innlegg í vísindalega vinnu sem getur stuðlað að umbótum á stuðningi og 
utanumhaldi þessa hóps en helsti ávinningur þessarar rannsóknar er að fá fram 
þeirra sýn á hvað er gott og hvað má betur fara. Niðurstöður rannsóknarinnar 
geta nýst yfirmönnum og stjórnendum hjúkrunarheimila til að átta sig betur á 
hvernig má mæta þörfum erlends starfsfólks á hjúkrunarheimilum á Íslandi. 
Árangursríkar aðgerðir í þessum málaflokki skila ánægðari starfsmönnum sem 
telja sig skipta máli þó þeir séu ekki íslenskir né hafi vald á tungumálinu. Síðast 
en ekki síst skilar það sér í ljósi aukinna gæða í þjónustu við aldraða íbúa 
hjúkrunarheimila á Íslandi. Ef niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar 
þá sést að málefnið er mikilvægt og þó að margt sé gott er víða pottur brotinn 
og ýmislegt sem krefst frekari skoðunar. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum  

• Að framkvæma megindlega rannsókn til að mæla streitu og lífsgæði 
einstaklinga af erlendum uppruna og kanna þann stuðning sem þeir fá 
þegar þeir hefja störf á hjúkrunarheimilum á Íslandi. 

• Að framkvæma eigindlega rannsókn á einstaklingum af erlendum 
uppruna sem hafa starfað á hjúkrunarheimili styttra en tvö ár til að fá 
betri mynd af líðan þeira og reynslu af því að hefja störf.  

• Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem rætt væri við aðstandendur 
og íbúa hjúkrunarheimila og skoðuð þeirra reynsla af samskiptum við 
erlent starfsfólk hjúkrunarheimila og viðhorf þeirra til þeirrar þjónustu 
sem þeir veita. 

• Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem rætt væri við íslenskt 
starfsfólk hjúkrunarheimila og þeirra reynsla af erlendu samstarfsfólki 
skoðuð.  
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Kafli 5 - Ályktanir og lokaorð  
 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða reynslu erlends starfsfólks 
hjúkrunarheimila af því að hefja störf og starfa á hjúkrunarheimilum á Íslandi 
með tilliti til ólíkrar menningar og tungumálakunnáttu.  Lögð var áhersla á að 
fá fram þeirra reynslu af samskiptum við aðstandendur, samstarfsfólk og  íbúa 
með það að markmiði að draga fram þá þætti sem nýta mætti til betra 
utanumhalds og þjónustu við þennan mikilvæga starfskraft á íslenskum 
hjúkrunarheimilum.   

Fram kemur í niðurstöðum að það er erfitt fyrir annað starfsfólk og íbúa 
þegar erlenda starfsfólkið talar litla eða enga íslensku og getur verið að það eitt 
og sér sé partur af því vandamáli að íslenskt samstarfsfólk sýni erlendu 
starfsfólki stundum óvirðingu í byrjun. Í því atvinnuástandi sem nú er hafa 
stjórnendur hjúkrunarheimila ekki alltaf tækifæri til að ráða til sín 
íslenskumælandi fólk. Niðurstöður benda til þess að stjórnendur séu 
meðvitaðir um þann vanda sem tungumálaerfiðleikar á hjúkrunarheimilum 
skapa og áhersla sé á íslenskukennslu eftir að fólk hefur störf. Þá ber einnig að 
hafa í huga að allir einstaklingar sem hefja störf á nýjum vinnustað þurfa að 
komast inn í starfið og sanna sig. Því getur verið að upplifun erlenda 
starfsfólksins í rannsókinni af að því hafa verið mismunað sé að einhverju leyti 
tilkomin vegna þess að þau voru ný á vinnustaðnum. 

Það eru afgerandi niðurstöður þessarar rannsóknar sem kalla á meiri áherslu 
á íslenskunám og íslenskukunnáttu áður en fólk hefur störf. Menningarmunur 
og menningarárekstrar geta verið partur af vandamálinu, sér í lagi þegar margar 
þjóðir vinna saman en þar mætti grípa inn í með aukinni fræðslu á 
hjúkrunarheimilum um mismunandi menningu. Bæði til þeirra sem hefja störf 
og starfsfólksins sem fyrir er. Þá er einnig greinilegt að aðlögun starfsfólks í 
byrjun þarf að vera lengri en vísbendingar eru um að sökum manneklu sé 
aðlögun oft ábótavant.  

Höfundur telur nauðsynlegt að gera fleiri rannsóknir um þetta efni en það 
er ljóst að erlent starfsfólk er komið til að vera og væru mörg íslensk 
hjúkrunarheimili ekki starfhæf nema fyrir tilstilli krafta þessa fólks. Bæta þarf 
utanumhald og íslenskukennslu áður en fólk hefur störf og vekja athygli á þeim 
fordómum og hindrunum sem þessi hópur verður fyrir. Það er von mín að þessi 
rannsókn veki athygli á þessu málefni og bæti stöðu erlends starfsfólks 



 50 

hjúkrunarheimila og um leið þjónustu við aldraða íbúa hjúkrunarheimila á 
Íslandi. 
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Fylgiskjal I	 	 	 	 	 	 	 	  

Viðtalsrammi	fyrir	rannsóknina:	Að	vinna	mállaus	í	
umönnunarhlutverki:	reynsla	erlendra	starfsmanna	á	

hjúkrunarheimilum	á	Íslandi 

Upphafsorð:		
Getur	þú	lýst	fyrir	mér	-	almennt - reynslu þinni af því að vinna á 

hjúkrunarheimili á Íslandi. 
Ítarlegri spurningar: 
1. Hvernig var þér tekið af samstarfsfólki þínu? 

• Hvernig gekk þér að gera þig skiljanlega/n og eiga samskipti við annað 
starfsfólk? 

• Getur þú sagt mér frá því hvað var gott og hvað hefði mátt vera betra í 
þessum samskiptum? 

• Getur þú sagt mér frá fyrsta vinnudeginum? 
• Hvernig var andrúmsloftið á vinnustaðnum? 

2. Hvernig fannst þér heimilisfólkið taka því að manneskja af erlendu   
bergi brotin væri að hugsa um það? 

• Hvernig reynsla var það fyrir þig að þurfa að hafa samskipti á máli sem 
þú hafðir ekki fullt vald á í þessu umhverfi og þessum aðstæðum? 

• Manst þú eftir einhverjum atvikum sem tengdust sérstaklega 
tungumálaerfiðleikum? 

3. Geturðu sagt mér frá viðmóti aðstandenda til þín? 
• Myndir þú segja að þú hafir einhvern tímann fundið fyrir fordómum? 

4. Hvernig tók vinnustaðurinn á móti þér? 
• Hvernig stóð heimilið sig í því að koma upplýsingum á framfæri – til 

þín? 
• Er þín reynsla sú að þú hafir notið og njótir sömu réttinda og virðingar 

og aðrir starfsmenn? 
• Hvað var erfiðast við að byrja að vinna á hjúkrunarheimilinu? 
• Hverjar voru væntingar þínar? 
• Í hvaða starfi byrjaðir þú á hjúkrunarheimilinu? 
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5. Hvers vegna varð þessi vinnustaður fyrir valinu? 
• Hvernig atvikaðist það að þú ákvaðst að koma til Íslands? 
• Hvaða menntun eða starfsreynslu hafðir þú fyrir? 

6. Getur þú sagt mér frá menningarlegum mun á Íslandi og í þínu 
heimalandi?	

• Var eitthvað sem þér fannst skrítið í þessu sambandi? 
• Hvað var gott og hvað slæmt í þessu sambandi? 

7. Hvernig gekk að komast inn í samfélag vinnustaðarins?	
• Áttu vini á vinnustaðnum? 
• Hvað myndir þú segja að væri mikilvægast að gera til að komast inn í 

hópinn? 
Að lokum - er eitthvað sem þú vilt bæta við sem hefur ekki komið fram? 
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Fylgiskjal II  

Akureyri 5. nóvember 2018. 
 
 

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku fyrir rannsóknina: Er tungumálið 
hindrun? Reynsla erlendra starfsmanna á hjúkrunarheimilum á Íslandi 

 
Kæri viðtakandi.  

 
Við undirritaðar, Elísabet Hjörleifsdóttir og Guðrún Berglind Jóhannesdóttir, 
viljum vinsamlegast fara þess á leit við þig að taka þátt í rannsókn okkar um  
viðhorf og reynslu erlendra starfsmanna af því að byrja að vinna á 
hjúkrunarheimili á Íslandi.  Rannsóknin er lokaverkefni Guðrúnar Berglindar 
til meistaragráðu í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri (HA). 
Elísabet er hjúkrunarfræðingur og dósent við HA og leiðbeinandi Guðrúnar 
Berglindar auk þess að vera ábyrgðamaður rannsóknarinnar.  

Markmið og fyrirkomulag rannsóknar: Markmiðið er að kanna viðhorf 
þín og reynslu af því að vera erlendur starfsmaður á hjúkrunarheimili á Íslandi 
og þurfa hugsanlega að tjá þig á tungumáli sem þú hefur ekki fullt vald á. Við 
höfum sérstakan áhuga á því að fá innsýn í þann þátt sem snýr að reynslu þinni 
af því að hefja störf á hjúkrunarheimili á Íslandi og hvernig þér gekk að 
aðlagast þessu nýja umhverfi. Einnig hvaða þættir það eru sem þú telur vera 
góða eða slæma, og hvað heilbrigðisstarfsfólk og stjórnendur gætu gert betur í 
aðlögun erlends starfsfólks til að bæta líðan þess og um leið þjónustu við íbúa 
hjúkrunarheimila. Skilyrði fyrir þátttöku eru að hafa skilning á töluðu og 
skrifuðu íslensku máli og hafa unnið að lágmarki tvö ár við umönnun. Að 
fengnu samþykki þínu verður tekið viðtal við þig sem tekur um eina 
klukkustund. Viðtalið verður hljóðritað og síðan skráð niður orðrétt. Við 
úrvinnslu gagna verður leitað eftir sameiginlegri merkingu í lýsingu 
þátttakenda á viðhorfum og reynslu þeirra af því að hafa unnið á 
hjúkrunarheimili á Íslandi og upplifun þeirra á því að þurfa að hafa samskipti 
við heimilisfólk og starfsfólk á öðru tungumáli en sínu eigin. 

Nafnleynd: Algjör nafnleynd verður viðhöfð, hverjum viðmælanda er 
gefið númer sem ekki verður hægt að tengja nafni hans til að fyrirbyggja að 
hægt verði að rekja viðtalið til viðkomandi. Upptökur á viðtölunum verða 
hýstar í tölvu ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, Elísabetar, í HA og í tölvu 
Guðrúnar Berglindar, á meðan á gagnagreiningu stendur. Eftir að rannsókn 
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lýkur verður öllum gögnum eytt út tölvu Elísabetar í HA innan þriggja ára frá 
rannsóknarlokum samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga (Lög nr. 77/2000) og þagnarskyldu (Lög nr. 34/2012). 
Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í fyrirlestraformi og í tímariti um 
heilbrigðismál. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar sem gerði 
ekki athugasemdir við hana. 

Ávinningur/áhætta: Helsti ávinningur þessarar rannsóknar er sá að hér er 
um að ræða fyrstu rannsókn sinnar tegundar á Íslandi þar sem verður aflað 
þekkingar sem nýst getur stjórnendum við að aðstoða starfsfólk sem ekki eru 
Íslendingar og hafa e.t.v. ekki fullt vald á íslensku máli. Niðurstöður 
rannsóknarinnar geta gefið vísbendingar um hvort þörf sé á breytingum hvort 
sem er á hugarfari eða verklagi við aðlögun þessa fólks og hvaða mögulegu 
hindranir gætu verið til staðar. Ef þú ákveður að taka þátt, þá er það af fúsum 
og frjálsum vilja, þú getur hætt í rannsókninni meðan á henni stendur, án þess 
að það hafi í för með sér nokkurn skaða fyrir þig. Stefnt er að því að ná til 20 
þátttakenda, en komi til þess að fleiri en 20 gefi kost á sér verða nöfn allra sett 
í pott og dregin út 20 nöfn. Öllum sem gefa kost á sér til þátttöku verður svarað 
hvort heldur sem þeir eru einn af þeim 20 sem tekin verða viðtöl við eða ekki.  

Ef þú óskar eftir að leita þér frekari upplýsinga í tengslum við rannsóknina 
er þér velkomið að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar 
Elísabetu Hjörleifsdóttur, elisabet@unak.is GSM: 862-5369.  
_____________________________________________________________ 
Vinsamlegast tilkynntu um áhuga á þátttöku til Guðrúnar Berglindar 
Jóhannesdóttur GSM: 862-9290 eða netfang: gudrunberg@icloud.com og tími 
og staður fyrir viðtalið verður ákveðinn. Það er einlæg ósk okkar að fá þig til 
samstarfs við okkur og fá að heyra hvað þú hefur til málanna að leggja.  

 
Þátttaka þín yrði okkur mikils virði. 

Með kærri kveðju, 
 

Guðrún Berglind Jóhannesdóttir        Elísabet Hjörleifsdóttir
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Fylgiskjal III 
 
 
 
 
 

 
Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í rannsókninni: 

 
Er tungumálið hindrun? Reynsla erlends starfsfólks af því að vinna á 

hjúkrunarheimilum á Íslandi 
 

Þátttaka í ransókninni felur í sér að tekið verður eitt viðtal við hvern 
þátttakanda um reynslu hans af því að starfa á hjúkrunarheimilum á Íslandi. 
Viðtalið tekur tæpa klukkustund og verður hljóðritað og skráð niður orðrétt. 
Öll gögn verða ópersónugreinanleg.  

Ég staðfesti hér með að ég hef lesið þær upplýsingar sem mér voru afhentar 
og hef fengið tækifæri til að spyrja út í rannsóknina og fengið fullnægjandi 
svör við þeim atriðum sem þörfnuðust skýringar. 

Ég hef ákveðið að taka þátt af fúsum og frjálsum vilja og mér er ljóst að ég 
get dregið mig úr rannsókninni hvenær sem er án útskýringa þrátt fyrir 
undirskrift mína. 

 
Dagsetning 
 
Nafn þátttakanda 
 
Undirritaður, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir.  
 
Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir. 
Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttak 
anda og eitt fyrir rannsakanda. 


