
 

MA ritgerð 

„Fólk er óupplýst“ 

Reynsla pólskra innflytjenda á Íslandi af mati og 
viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum 

iðngreinum 

Irena Halina Kolodziej 

Leiðbeinandi Kristjana Stella Blöndal 
Júní 2020 

 

 



 

 

 

 

„Fólk er óupplýst“ 

Reynsla pólskra innflytjenda á Íslandi af mati og viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu í löggiltum iðngreinum 

 

Irena Halina Kolodziej 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MA–gráðu í náms- og starfsráðgjöf 

Leiðbeinandi: Kristjana Stella Blöndal 

30 einingar 

 

 

Félagsfræði–, mannfræði– og þjóðfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní, 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fólk er óupplýst“: Reynsla pólskra innflytjenda á Íslandi af mati og 

viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA gráðu í náms- og starfsráðgjöf 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Irena Halina Kolodziej, 2020 
 
Prentun: Pixel prentþjónusta 
Reykjavík, Ísland, 2020 



3 

Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu pólskra innflytjenda á Íslandi af mati 

og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu sinni í löggiltum iðngreinum. Rannsóknin 

byggir á viðtölum við níu pólska innflytjendur og tvo íslenska fagaðila á þessu sviði.  

Niðurstöður benda til þess að flestir pólsku viðmælendurnir hafi ekki vitað um 

möguleika á að fá starfsréttindi sín viðurkennd á Íslandi til að starfa í löggiltri iðngrein fyrr 

en einhverjum árum eftir komuna til Íslands. Upplýsingagjöf barst þeim fyrst og fremst 

frá tengslaneti. Þeir sögðust almennt hafa góða upplifun af samskiptum við 

umsagnaraðila í matsferlinu en höfðu reynslu af óskilvirkni kerfisins. Næstum helmingur 

þeirra fór í gegnum mat og viðurkenningu án teljandi vandkvæða. Skortur á upplýsingum, 

vanþekking á íslensku kerfi og þröng skilgreining reglugerðar á skilyrðum voru helstu 

hindranir í ferlinu.  

Flestir þátttakendur þurftu ekki viðurkenningu á starfsréttindum til að starfa í sinni 

starfsgrein. Allir höfðu þó eindreginn vilja til að fá hana og töldu hana eftirsóknarverða. 

Hún skipti flesta miklu máli, oftast sem staðfesting á hæfni þeirra gagnvart öðrum. 

Viðurkenningin hafði ekki í för með sér miklar breytingar að því leyti að flestir voru í sama 

starfi og með sömu laun og áður. Þeir mæltu þó með henni og töldu hana auka möguleika 

í framtíðinni. Fyrir næstum helming þeirra var viðurkenningin forsenda áframhaldandi 

dvalar hér á landi. Helstu tillögur að umbótum í viðurkenningarferlinu snérust um að 

upplýsa innflytjendur strax við komu til landsins um þessa leið, styrkja hlutverk 

vinnuveitenda og stéttarfélaga í að upplýsa og aðstoða innflytjendur, auka sveigjanleika 

kerfisins og úrræði.  

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir matsaðila, umsagnaraðila, aðila 

vinnumarkaðarins og fagmenn sem vinna með fullorðnum innflytjendum. Vonast er til að 

niðurstöður geti aukið skilning á stöðu innflytjenda og hvatt til umbóta.  
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Abstract 

The aim of the study was to highlight the experiences of Polish immigrants in Iceland of 

the evaluation and recognition of their education and work experience in certified trades. 

The study is based on interviews with nine Polish immigrants and two Icelandic 

professionals in the field. 

The results indicate that most of the Polish interviewees did not know about the 

possibility of obtaining their professional qualifications in Iceland to work in a certified 

trade until a few years after their arrival in Iceland. Information was received primarily 

from networks. They said they generally had a good experience of communicating with 

the reviewer during the assessment process but had experience of system inefficiency. 

Almost half of them went through evaluation and recognition without significant 

problems. Lack of information, lack of knowledge of the Icelandic system and narrow 

definition of regulation conditions were major obstacles in the process. 

Most of them did not need to be recognized for their professional qualifications. 

However, everyone had a strong desire to get it and considered it desirable. It mattered 

most often as confirmation of their competence towards others. The recognition did not 

entail major changes in that most of them were in the same job with the same salary as 

before. However, they recommended it and considered it an opportunity for the future. 

For nearly half of them, the recognition was a prerequisite for continued stay in Iceland. 

The main proposals for reform in the recognition process were to inform immigrants as 

soon as they arrived in the country, strengthen the role of employers and trade unions in 

informing and assisting immigrants, increasing the system's flexibility and resources. 

The study has practical value for assessors, commentators, social partners and 

professionals working with adult immigrants. It is hoped that the results will increase 

understanding of the status of immigrants and encourage improvement. 
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Formáli  

Rannsóknin er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaragráðu í náms- og starfsráðgjöf við 

Félagsfræði–, mannfræði– og þjóðfræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Í 

rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Markmið þessarar rannsóknar 

er að öðlast innsýn í reynslu pólskra innflytjenda af mati á menntun og starfsreynslu í 

löggiltum iðngreinum. Rannsóknin beindist að níu pólskum innflytjendum og tveimur 

íslenskum fagaðilum sem höfðu reynslu af mati og viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu. Mikilvægt er að rödd innflytjenda heyrist í von um að það leiði til bættrar 

stöðu þeirra í íslensku samfélagi og að starfskraftar þeirra séu betur nýttir. Það er allra 

hagur að innflytjendur fái menntun sína og starfsreynslu metna við komu til landsins, að 

þeir geti nýtt menntun sína á vinnumarkaði og njóti kjara í samræmi við menntun til jafns 

við innlenda fagmenn með sambærilega menntun. 

Áhuga minn á þessu málefni má rekja til þess að ég er sjálf innflytjandi af pólskum 

uppruna og ég læt mig mennta- og atvinnumál innflytjenda varða. Ég tel það vera 

mikilvægt að hvetja innflytjendur til að sækjast eftir því að fá menntun sína metna og 

veita þeim aðstoð. Ég þekki það af eigin reynslu að innflytjendur vita oft ekki hvert á að 

leita eftir slíku mati og aðrar hindranir, eins og takmörkuð tungumálakunnátta, geta 

komið í veg fyrir að þeir sækist eftir viðurkenningu á menntun sinni. 

Ég vil færa leiðbeinanda mínum Kristjönu Stellu Blöndal bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn, stuðning og hvatningu. Jafnframt vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir 

þátttöku og traust, án velvilja þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið til. 
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1 Inngangur 

Innflytjendur eru stækkandi hópur í íslensku samfélagi og hefur hlutfall þeirra aldrei verið 

hærra en nú (Hagstofa Íslands, 2019a). Þetta er fjölbreyttur hópur einstaklinga sem kemur 

til landsins af ýmsum ástæðum, til dæmis sem námsmenn, vinnuafl, ástvinir og 

flóttamenn. Fjölmennasti hópur innflytjenda á Íslandi eru Pólverjar, tæplega 40% 

(Hagstofa Íslands, 2018). Innflytjendur koma oftast til nýs lands með menntun af 

einhverju tagi, sem móttökulönd hafa ekki þurft að fjármagna en geta haft ávinning af. 

Talið er að um þriðjungur innflytjenda á heimsvísu hafi lokið háskólamenntun eða 

sérhæfðri fagmenntun (þingskjal nr. 305/2018–2019). Við komu til móttökulandsins geta 

innflytjendur fundið fyrir því á vinnumarkaðnum að menntun þeirra og hæfni sé illa 

framseljanleg. Tungumálakunnátta þeirra sem dæmi getur misst virði en einnig hæfni sem 

öðlast var í gegnum starfsreynslu og formlega menntun í heimalandinu. Innflytjendur eiga 

þannig yfirleitt erfitt með að flytja bæði formlega menntun og starfsreynslu af 

vinnumarkaði frá upprunalandi sínu til móttökulandsins (Chiswick og Miller, 2009).  

Eftirspurn eftir vinnuafli er einn af þeim mörgu þáttum sem móta atvinnumynstur 

innflytjenda en þeir vinna oft í störfum sem samsvara ekki hæfni þeirra. Ástæður þess 

geta verið ýmsar, en þeirra á meðal er takmörkuð tilfærsla á færni milli landa (Wojtynska, 

2012). Að færni fólks flytjist ekki fullkomlega á milli landa er talið vera það sem helst 

veldur ofmenntun (Chiswick og Miller, 2009). Með ofmenntun er átt við hlutfall 

háskólamenntaðra í störfum sem krefjast lítillar eða meðalfærni (Hagstofa Íslands, 

2019a), eða einfaldlega hlutfall einstaklinga sem hafa hærra stig formlegrar menntunar 

en krafist er í starfi þeirra (Andriescu, 2018). Nýleg samantekt Hagstofu Íslands (2019c) á 

launamuni innflytjenda og innlendra á árunum 2008-2017 sýndi að innflytjendur bera „að 

jafnaði minna úr býtum fyrir menntun sína en innlendir.“ 

Staða innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði, laun og kjör eru ekki bara mál þeirra 

sjálfra heldur er mikilvægt bæði í efnahagslegu og félagslegu tilliti (Þóra Christiansen og 

Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). Því meira sem innflytjendur þéna, því meira borga þeir í 

skatta og til velferðarkerfis, ásamt því að hækka landsframleiðslu á mann (Dustmann og 

Glitz, 2011). Það er allra hagur að innflytjendur fái menntun sína og reynslu metna við 
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komu til landsins (þingskjal nr. 305/2018–2019), sem getur bætt stöðu þeirra á 

vinnumarkaði, skapað aukin atvinnutækifæri og hækkað laun (Fjölmenningarsetur, e.d).  

Mat og viðurkenning á erlendri menntun og starfsreynslu er í höndum mismunandi 

aðila á Íslandi eftir námstigi og starfsgreinum. Umsögn um mat á háskólamenntun fer 

fram hjá stofnuninni ENIC/NARIC (ENIC: European Network of Information Centres in the 

European Region, NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the 

European Union) sem Háskóli Íslands starfrækir. Fagráðuneytin sjá um mat á 

starfsréttindum undir umsjón mennta- og menningarmálaráðuneytis (ENIC/NARIC 

Upplýsingaskrifstofa Íslands, e.d.-a). IÐAN fræðslusetur og RAFMENNT fræðslusetur 

rafiðnaðarins annast umsögn um mat á löggiltu iðnnámi erlendis frá fyrir hönd 

Menntamálastofnunar (Erasmus+, e.d.). Reynsla innflytjenda af mati á menntun og 

starfsreynslu hefur lítið verið rannsökuð hér á landi og því tel ég það mikilvægt og 

tímabært að auka þekkingu á því sviði með þessari rannsókn. Mikilvægt er að rödd 

innflytjenda heyrist í von um að það leiði til bættrar stöðu þeirra í íslensku samfélagi og 

að starfskraftar þeirra séu betur nýttir. Með innflytjanda er hér átt við einstakling sem 

fæddur er erlendis og báðir foreldrar hans, báðir afar og báðar ömmur einnig (Hagstofa 

Íslands, 2019a). Þar sem Pólverjar eru fjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi, og eru 

samlandar mínir, urðu þeir fyrir valinu sem þátttakendur í rannsókninni. 

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn í reynslu pólskra innflytjenda af 

mati og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum. Leitast verður 

við að varpa ljósi á það hvernig það var fyrir pólska innflytjendur að fá viðurkenningu á 

starfsmenntun og starfsreynslu erlendis frá og hverju það breytti fyrir þá að fá hana. Auk 

þess mun ég kanna hvaða tillögur að umbótum í matsferli þeir höfðu. Byggt er á viðtölum 

við níu pólska innflytjendur og tvo íslenska fagaðila sem hafa starfað á þessu sviði. 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir matsaðilann, umsagnaraðila, aðila vinnumarkaðarins, 

náms- og starfsráðgjafa og aðra fagmenn sem vinna með fullorðnum innflytjendum. 

Niðurstöður gætu einnig nýst í vinnu við stefnumótun í málum innflytjenda sem og við 

skipulag fræðslu. Þá tel ég þessa rannsókn vera mikilvæga og þarfa viðbót við þekkingu á 

sviði innflytjendamála á Íslandi, sem getur aukið skilning á stöðu innflytjenda og hvatt til 

umbóta. 
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1.1 Innflytjendur á Íslandi 

Sáttmálinn um frjálsa för launafólks er ein af meginstoðum Evrópusambandsins (ESB) og 

nær til allra ríkisborgara Evrópska efnahagssvæðis (EES). Samkvæmt Czerniejewska og 

Goździak (2014) getur hreyfanleiki (e. mobility) verið valdeflandi og leitt til velgengni fólks 

því hann getur orðið tæki til félagslegrar nýsköpunar og virkni og verið mikilvægur þáttur 

í félagsauði. Hann getur þó einnig leitt til aukins ósjálfstæðis, fjölgunar ótryggra starfa (e. 

precarious jobs) og vinnuaflsmisnotkunar. Van Ostaijen, Reeger og Zelano (2017) eru 

sama sinnis og segja að frjáls för launafólks innan Evrópu nútímans sé þrátt fyrir sína kosti 

umdeild, vegna þess að hún geti valdið mismunun, misnotkun og jaðarsetningu. Nefna 

má í því sambandi félagsleg undirboð (e. social dumping) en samkvæmt Bernaciak (2012, 

bls. 32) er það „meðvituð stefna sem felur í sér lækkun launa- og atvinnustaðla knúin 

áfram af fyrirtækjum sem reyna að ná samkeppnisforskoti yfir öðrum markaðsaðilum, en 

með óbeinum hætti taka starfsmenn þeirra sem og stjórnvöld í heima- og gistiríkinu þátt 

í því.“ Félagsleg undirboð á sviði hreyfanleika vinnuafls geta falist í því að erlend fyrirtæki 

fylgi ekki launaviðmiðum gistiríkjanna í launagreiðslum til útsendra starfsmanna. Auk þess 

geta fyrirtæki sem senda út starfsmenn eða staðbundin fyrirtæki sem ráða 

farandverkafólk sparað mikið með því að draga niður önnur starfskjör. Slík fyrirtæki 

hagnast á undirboðsaðferðum en atvinnuverndarkerfi móttökulandsins verður fyrir 

skaða. Auk þess getur það með tímanum hindrað umbætur á launum og vinnuaðstæðum 

í fátækari sendilöndum (e. migrant-sending countries) (Bernaciak, 2012).  

Fjölgun innflytjenda á Íslandi byrjaði á seinni hluta tíunda áratugarins síðustu aldar, 

en hún tengdist inngöngu Íslands í EES árið 1994 og samningum þess um einn innri 

vinnumarkað (e. single labour market) (Unnur Dís Skaptadóttir, 2015). Samþætting við 

innri vinnumarkað Evrópusambandsins breytti íslenskum vinnumarkaði á stuttum tíma og 

auðveldaði innstreymi fólks frá láglaunasvæðum Evrópusambandsins vegna hærri launa 

og starfskjara hér á landi (Gylfi Magnússon, Inga Minelgaite, Erla Kristjánsdóttir og Þóra 

H. Christiansen, 2018; Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2019). Atvinnuframboð 

hér á landi var mikið, fyrst í fiskvinnslu en svo einnig í þjónustu- og framleiðslugeiranum 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Á árum efnahagslegrar þenslu á 

Íslandi, frá lokum tíunda áratugarins til ársins 2008, varð svo aftur mikil aukning 

atvinnutengdra fólksflutninga til landsins (Wojtynska og Unnur Dís Skaptadóttir, 2019). 

Eftirspurn eftir vinnuafli í störf í byggingariðnaði, framleiðslu og þjónustu, að mestu 
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láglaunastörf, drógu að fólk frá löndum þar sem laun voru lægri og atvinnuleysi tiltölulega 

hátt. Ísland opnaði svo vinnumarkaðinn fyrir nýjum meðlimum Evrópusambandsins árið 

2006, eftir tveggja ára aðlögunartíma (Wojtynska, 2011). 

Innflytjendur voru fyrst og fremst séðir sem vinnuafl og voru ekki taldir taka virkan 

þátt í efnahagslegri velgengni. Engin opinber stefna var um aðlögun nýkominna 

innflytjenda til landsins, en íslensk stjórnvöld komu fyrst með stefnu í málefnum 

innflytjenda árið 2007 (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Fjölgun 

farandverkamanna á íslenskum vinnumarkaði fylgdu endurteknar fréttir í fjölmiðlum um 

misnotkun erlends vinnuafls, einkum í byggingariðnaði, þar sem erlendir starfsmenn á 

vegum starfsmannaleiga voru verst settir. Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 misstu 

margir þeirra vinnuna (Wojtynska, 2012). Hrunið olli brottflutningi innflytjenda og 

innlendra frá landinu (Gylfi Magnússon o.fl., 2018; Unnur Dís Skaptadóttir, 2015) en þar 

sem áframhaldandi eftirspurn eftir erlendu vinnuafli var til staðar þrátt fyrir 

efnahagslegan samdrátt urðu margir innflytjendur eftir, en sumir höfðu þegar áunnið sér 

rétt til atvinnuleysisbóta (Wojtynska, Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2011).  

Atvinnuleysi mældist hærra hjá innflytjendum á árum eftir hrunið, sem skýra má 

meðal annars með því að starfsreynsla þeirra var upp til hópa ekki viðurkennd í íslensku 

samfélagi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2015). Innflytjendur urðu hlutfallslega færri í kringum 

2010 en árið 2013 jókst hlutfallið aftur (Hagstofa Íslands, 2019a). Með batnandi 

efnahagslífi og örum hagvexti, sem var drifinn af vaxandi grósku í ferðaþjónustu og 

byggingariðnaði, varð aftur mikil aukning á fólksflutningum til landsins (Wojtynska, 2019). 

Á síðustu tíu árum hefur fjöldi innflytjenda aukist mikið en breytingar á fjölda þeirra 

virðast tengjast efnahagssveiflum hér á landi. Síðustu ár komu flestir, eins og áður, til 

starfa í byggingariðnaði, við ræstingar, umönnun og í ferðaþjónustu. Þetta eru að mestu 

láglaunastörf sem krefjast ekki menntunar eða starfsreynslu (Vinnumálastofnun, 2018).  

Hlutfall innflytjenda á Íslandi er nú orðið tæplega 13% mannfjöldans og svipar til 

Noregs og Danmerkur (Hagstofa Íslands, 2019a). Eins og fram hefur komið í 

inngangsorðum eru Pólverjar langfjölmennastir allra innflytjenda sem búsettir eru hér á 

landi og telja nú um 20 þúsund manns (Þjóðskrá Íslands, 2019). Saga innflytjenda hér á 

landi er stutt og er þess til marks lægra hlutfall annarrar kynslóðar innflytjenda en á hinum 

Norðurlöndum. Miðað við tölur Hagstofu Íslands (2019a) eru flestir innflytjendur 
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karlmenn á vinnualdri sem hafa dvalið á landinu í stuttan tíma, eða í minna en fimm ár. Ef 

horft er til allra starfandi innflytjenda á aldrinum 16-74 ára voru þeir um fimmtungur allra 

starfandi á íslenskum vinnumarkaði á fyrsta fjórðungi ársins 2019 og hefur hlutfall þeirra 

af fjölda starfandi aukist í öllum landshlutum á síðustu sex árum (Hagstofa Íslands, 2019b). 

Fjöldi erlendra ríkisborgara á íslenskum vinnumarkaði hefur rúmlega tvöfaldast á einungis 

áratugi (Nanna Hermannsdóttir, 2019). 

1.1.1 Staða innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði 

Erlent starfsfólk leggur mikið til samfélagsins, og eins og segir í skýrslu hagdeildar ASÍ hefði 

íslensku atvinnulífi reynst ómögulegt að manna aukin umsvif á undanförnum árum án 

aðkomu erlends launafólks (Alþýðusamband Íslands, 2019). Árið 2018 sett voru lög hér á 

landi (nr. 86/2018) „um jafna meðferð einstaklinga á vinnumarkaði óháð kynþætti, 

þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, 

kyneinkennum eða kyntjáningu“ (1. gr.). Samkvæmt þessum lögum er vinnuveitendum 

bannað að mismuna einstaklingum við ráðningar og í starfi. 

Við komu til nýs lands eru innflytjendur í verri stöðu á vinnumarkaði miðað við 

innfædda. Þetta stafar meðal annars af því að innfæddir hafa færni sem tengist svæðinu, 

til dæmis yfirburði í tungumálakunnáttu og upplýsingar sem innflytjendur skortir. Með 

tímanum afla innflytjendur sér smám saman þessarar landssértæku þekkingar og þá getur 

afkoma þeirra á vinnumarkaði batnað miðað við innfædda (Friedberg, 2000). Að sama 

skapi hafa erlendir starfsmenn ekki sömu tengsl og þeir sem fæddir eru hérlendis (Nanna 

Hermannsdóttir, 2019). Efnahagsleg velgengni þeirra í móttökulandinu ræðst að miklu 

leyti af menntun þeirra, að hvaða leyti menntun þeirra og færni flyst til móttökulandsins 

og að hvaða leyti þeir fjárfesta í frekari færni þar (Dustmann og Glitz, 2011).  

Almennt er litið svo á að aðstæður innflytjenda batni aðallega með bættri kunnáttu 

í tungumáli búsetulandsins og starfsreynslu í nýja landinu (Andriescu, 2018). Íslenskir 

vinnuveitendur virðast þannig leggja mun meira vægi á reynslu sem öðlast er á 

vinnumarkaði hérlendis við ráðningar sínar (Kristín Loftsdóttir, Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir og Kári Kristinsson, 2016). Niðurstöður samantektar Hagstofu Íslands 

(2019a) á stöðu innflytjenda á Íslandi benda til þess að innflytjendur hafi gott aðgengi að 

vinnumarkaði en mæti hindrunum við að sækja sér menntun og fá síður störf við hæfi en 

innlendir íbúar. Aðrar rannsóknir sýna að staða innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði er 
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veik (Unnur Dís Skaptadóttir, 2015; Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016) og 

að þeir upplifi fordóma gagnvart sér í samfélaginu (Kristín Loftsdóttir, 2017). Hagstofan 

(2019c) greinir frá því að innflytjendur hafi að jafnaði verið með 8% lægri laun en innlendir 

á árunum 2008-2017, en launamunur eftir bakgrunni var þó mismikill eftir störfum og 

menntun, og með lengri dvalartíma mældist minni launamunur. Jafnframt kom fram að 

launamunurinn var mismikill eftir upprunalandi fólks. Innflytjendur frá Norðurlöndunum 

voru að jafnaði með hærri laun en aðrir innflytjendur, og sem dæmi má nefna að 

innflytjendur frá Austur-Evrópu voru að jafnaði með 6% lægri laun miðað við innflytjendur 

frá Norðurlöndunum.  

Samkvæmt skýrslu ASÍ (2019) um aðstæður útlendinga á íslenskum vinnumarkaði 

bendir margt til þess að samhliða uppgangi í efnahagslífinu, hröðum vexti í ferðaþjónustu 

og byggingariðnaði og fjölgun erlendra starfsmanna hafi jaðarsetning og brotastarfsemi á 

íslenskum vinnumarkaði aukist, eins og launaþjófnaður og kjarasamningsbrot. Íslenskur 

vinnumarkaður virðist vera tvískiptur þar sem brotastarfsemi er nánast óþekkt hjá 

meirihluta launafólks en brotin beinast fyrst og fremst að erlendu launafólki sem síður 

þekkir réttindi sín og er í erfiðari stöðu til að sækja rétt sinn. Vísbendingar eru um alltof 

algeng brot á kjarasamningsbundnum réttindum og launaþjófnað en viðurlög við brotum 

af þessu tagi eru engin. Meira en helmingur krafna stéttarfélaga vegna launaþjófnaðar og 

kjarasamningsbrota eru gerðar fyrir erlenda félagsmenn. Í skýrslunni segir enn fremur um 

þetta: 

Skýringar sem nefndar hafa verið í almennri umræðu á því að frekar sé brotið á 

erlendu vinnuafli eru til dæmis tungumálaörðugleikar, rentusókn atvinnurekenda og 

almenn vanþekking á réttindum starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði. Þá hafa 

sumir haldið því fram að litið gæti verið á erlent verkafólk sem annars flokks íbúa og 

því þurfi ekki að uppfylla kjarasamningsbundin ákvæði og réttindi gagnvart þeim. Að 

auki hefur launamunur milli upprunalands starfsmanna og Íslands verið notaður til 

réttlætingar á því að ekki sé borin virðing fyrir réttindum erlends starfsfólks 

(Alþýðusamband Íslands, 2019, bls. 244). 

Fram kom í skýrslunni að sumir atvinnurekendur virðast líta á starfsfólk sitt sem 

aðföng og virða ekki réttindi þeirra. Einnig er talað um að fólki finnist erfitt að átta sig á 

réttindum sínum, til dæmis launum, þrátt fyrir að hafa kynnt sér efni frá stéttarfélaginu.  

Það eru sannanir fyrir því að erlendir starfsmenn og starfsmenn starfsmannaleiga, 

sem fengu aukið vægi í kjölfar uppsveiflu í efnahagslífinu síðustu árin, fái í mörgum 
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tilfellum verulega lægri laun en innlendir starfsmenn. Þekkt aðferð er að vanmeta hæfni 

(e. understate the credentials) erlendra starfsmanna, og sem dæmi að ráða faglærðan 

iðnaðarmann en skrá hann sem ófaglærðan og borga honum sem slíkum. Félagsleg 

undirboð eru þekkt í því sambandi en að borga erlendu starfsfólki minna en innlendu er 

form þess, og/eða að bjóða því verri starfskjör, sem dæmi að láta starfsmenn vinna langan 

vinnudag án uppbóta, draga kostnað frá launum, innheimta hátt gjald vegna húsnæðis og 

flutnings á vinnustað. Einnig ber að nefna svarta atvinnustarfsemi í því sambandi sem 

setur starfsmann í mjög viðkvæma stöðu og hefur neikvæð áhrif á vinnumarkaðinn 

(Bernaciak, 2012; Friberg, Arnholtz, Eldring, Wesley Hansen og Thorarins, 2013). 

Stéttarfélögin hafa bent á að jafnvel þó erlendir starfsmenn fái laun í samræmi við lægstu 

umsömdu laun í kjarasamningum fái þeir greitt undir markaðslaunum. Slíkt þekkist einnig 

sem form af félagslegu undirboði (Thorarins, 2013). 

Það er að sama skapi þekkt vandamál að innflytjendur fái ekki vinnu sem samræmist 

menntun þeirra og er menntunin þá vannýtt (Alþýðusamband Íslands, 2019; Hagstofa 

Íslands, 2019a). Niðurstöður danskrar rannsóknar benda til að algengt sé að innflytjendur 

fái ekki vinnu í samræmi við menntun, séu ofmenntaðir, og að reynsla á dönskum 

vinnumarkaði sé afar mikilvægur liður í því að draga úr ofmenntun. Að vera ofmenntaður 

til lengri tíma getur leitt til þess að hæfni einstaklingsins úreldist og vinnumarkaðsvirði 

menntunar hans minnki. Einnig getur það leitt til óánægju í starfi, minnkaðrar framleiðni 

og lægri launa (Nielsen, 2011). Til starfa á lægra færnisstigi má nefna ósérhæfð störf, til 

dæmis störf verkafólks og ræstingafólks. Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks 

teljast til starfa sem krefjast meðalfærni. Ofmenntun er algengari meðal innflytjenda en 

innlendra á Íslandi og hefur haldist nokkuð stöðug á tímabilinu 2009-2017 (Hagstofa 

Íslands, 2019a).  

Íslenskt samfélag er ekki laust við fordóma vegna þjóðernis (Kristín Loftsdóttir, 

2017). Eftir árið 2006 urðu innflytjendur sýnilegri í íslensku samfélagi í þjónustustörfum 

eða sem strætóbílstjórar, og fengu þeir yfir sig vaxandi gagnrýni fyrir að tala ekki íslensku 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2011). Eins og fram kom í rannsókn Hellvig og Sinno (2016) í 

Bretlandi eru innflytjendur frá Austur-Evrópu oft séðir sem ógn og samkeppni um vinnu 

og þjónustu, jafnvel sem mögulegir afbrotamenn. Á Íslandi má finna svipuð viðhorf og þá 

sérstaklega til innflytjenda frá Póllandi og Litháen (Kristín Loftsdóttir, 2017; Unnur Dís 



16 

Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2016). Þegar innflytjendum fór að fjölga verulega hér 

á landi eftir inngöngu Póllands og Litháens í Evrópusambandið fóru að heyrast raddir um 

að það væru of margir útlendingar, eða of margir Pólverjar, hér á landi. 

Hversdagsfordómar eða duldir fordómar, mismunun og virðingarleysi er endurtekin 

reynsla margs fólks af erlendum uppruna, ekki síst á vinnustað (Guðrún Pétursdóttir, 

2013). Norræn rannsókn sýndi að þeir sem voru með erlent nafn áttu 25% minni líkur á 

að fá atvinnuviðtal en þeir með innlent nafn og sömu hæfileika (Halvorsen og Hvinden, 

2015). Íslensk rannsókn sýnir svipaðar niðurstöður þar sem kom fram að uppruni 

innflytjenda skiptir máli við ráðningar (Kristín Loftsdóttir o.fl., 2016). Í könnun frá 2014 

kom fram að mikill meirihluti pólskra innflytjenda (tæp 90%) hafði upplifað fordóma 

vegna þjóðernis og skorts á íslenskukunnáttu. Einnig höfðu þeir næstum daglega reynslu 

af því að fá of auðveld verkefni í vinnunni, sem voru ekki í samræmi við menntun og færni 

þeirra (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014). Niðurstöður rannsóknar frá 

2016 benda til að háskólamenntaðir innflytjendur hér á landi, sem eru í störfum við hæfi, 

upplifi engu að síður samningsstöðu sína veika, mismunun í launum og möguleikum á 

stöðuhækkun. Fram kom að skortur á íslenskukunnáttu takmarkaði starfsmöguleika 

þeirra, aðgengi að tengslaneti og félagsauði. Einnig upplifðu þeir vantraust vinnuveitenda 

og fannst þeir sífellt þurfa að sanna getu sína og hæfni (Þóra Christiansen og Erla S. 

Kristjánsdóttir, 2016).  

Skortur á kunnáttu í tungumáli móttökulandsins getur gefið atvinnurekendum færi 

á gera mismunun á grundvelli þjóðernis lögmæta þegar kemur að aðgangi að vinnu 

(Currie, 2008). Atvinnurekendur eiga þó vissulega rétt á að setja kunnáttu í tungumálinu 

sem skilyrði ef staðan krefst þess. Ætla má að innflytjendur sem ætla sér að dvelja á 

landinu tímabundið og/eða einbeita sér að aukinni innkomu hafi kannski ekki áhuga á eða 

eru ekki færir um að fjárfesta í tungumálanámi eða staðbundnum réttindum/hæfni (e. 

local qualifications) (Wojtynska, 2012). Currie (2008) bendir á að fleiri þættir en kunnátta 

í tungumáli móttökulandsins eigi hlut í því að draga úr hæfni innflytjenda, en sem dæmi 

má nefna fyrirkomulag laga og reglugerða, félagslega og stofnanalega mismunun og 

undirboð á vinnumarkaði. 
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1.2 Pólverjar á íslenskum vinnumarkaði 

Saga fólksflutninga frá Póllandi til Íslands hefst í kringum 1960 en byrjað var að ráða 

pólska starfsmenn hér á landi á níunda áratug síðustu aldar (Wojtynska, 2011). Stærsti 

hluti þeirra sem komu til Íslands á tíunda áratugnum voru pólskar konur, en þær komu til 

að vinna í fiski (Unnur Dís Skaptadóttir, 2015). Eftir að pólitískar breytingar áttu sér stað í 

Póllandi árið 1989 gátu Pólverjar ferðast án vegabréfsáritunar til flestra landa, þar á 

meðan til Íslands, en þurftu að tryggja sér atvinnuleyfi hér á landi fyrir komu. Árið 1998 

urðu Pólverjar fjölmennastir allra innflytjenda hér á landi. Í kjölfar inngöngu Póllands í 

Evrópusambandið varð svo mikil aukning á komum Pólverja til Íslands (Wojtynska, 2011).  

Fólksflutninga frá Póllandi má flokka sem vinnutengda flutninga (e. labour 

migration) og var efnahagsástand í Póllandi helsti hvati fyrir Pólverja til að leita atvinnu 

erlendis. Á tíma efnahagslegrar uppsveiflu á Íslandi á árunum 2004-2007 starfaði 

meirihluti pólskra innflytjenda í byggingariðnaði, en í lok ársins 2007 var hlutfall þeirra 

sem unnu í byggingariðnaði 40%. Pólskir karlmenn komu til Íslands fyrst og fremst til að 

vinna í byggingariðnaði en pólskar konur fengu aðallega vinnu við þrif, þjónustu eða 

umönnun. Árið 2010 unnu flestar konur við þrif (30%) en flestir pólskir karlar við 

framleiðslu (20%) og í byggingariðnaði (20%). Karlmenn voru að jafnaði áfram í svipuðum 

störfum og þeir höfðu verið í Póllandi en konur stunduðu störf sem kröfðust minni hæfni 

en þær bjuggu yfir (Wojtynska, 2012).  

Í rannsókn frá 2010 á pólskum innflytjendum í þremur borgum á Norðurlöndum 

kom fram að hluti pólskra innflytjenda í Reykjavík vann í störfum í beinum samskiptum 

við viðskiptavini, sem þjónar, gjaldkerar og á hótelum, og skortur á íslenskukunnáttu 

útilokaði þá ekki frá þessum störfum eins og raunin var með norskukunnáttu í Ósló. Fram 

kom að 80% þeirra í Reykjavík voru með ótímabundna ráðningu hjá íslenskum 

fyrirtækjum. Nánast enginn þeirra sagðist ekki borga skatta og ekki hafa skriflegan 

samning. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að Pólverjar starfandi í Reykjavík fengu miklu 

minni laun en innfæddir starfsmenn, eða einungis 57% launa innfæddra, sem var lægra 

hlutfall miðað við landa þeirra í Ósló (65%) og Kaupmannahöfn (85%). Til að setja þetta í 

samhengi fengu pólskir innflytjendur í Reykjavík að meðaltali tvöfaldar meðaltekjur 

miðað við tekjur í heimalandinu en í Ósló tæplega fjórum sinnum tekjur í heimalandinu. 

Pólskir starfsmenn í byggingariðnaði fengu um 70% meðallauna innfæddra starfsmanna. 
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Laun ófaglærða starfsmanna á Íslandi eru lág og á meðan pólskir innflytjendur eru 

skilgreindir sem ófaglærðir starfsmenn fá þeir lágmarkslaun og talsverður munur á milli 

erlendra og innfæddra starfsmanna helst án þess að íslenskir kjarasamningar séu brotnir 

(Friberg o.fl., 2013). 

Czerniejewska og Goździak (2014, bls. 90) segja að „búferlaflutningar séu orðnir 

hluti af nútímalífi í Póllandi og jafnvel þeir sem ekki flytji úr landi líti á það sem eðlilegt 

atvik.“1 Ástæður komu pólskra innflytjenda til Íslands geta verið mismunandi en 

aðalástæðan sem þeir nefna er atvinna og betri laun (Wojtynska, 2019), fleiri tækifæri og 

fjölskylda (Sabit Veselaj og Gunnar Óskarsson, 2011) eða tengslanet þeirra (Wojtynska, 

2012). Mjög algengt er að pólskir innflytjendur styðji maka sín fjárhagslega, sem og 

aldraða foreldra og börn í Póllandi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2015). Rannsókn frá 2010 

sýndi þó að meira en helmingur pólskra þátttakenda í Reykjavík átti maka hérlendis 

(Friberg o.fl., 2013). Stærsti hluti pólskra innflytjenda er búsettur á höfuðborgarsvæðinu, 

sem er breyting frá fyrri tíma þegar flestir komu til fiskiþorpa meðfram ströndum eyjunnar 

(Wojtynska, 2011). Talið er að lengd dvalar Pólverja á Íslandi tengist efnahagsástandi í 

löndunum tveimur (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014). 

Wojtynska (2019) telur að 

[…] það færist í vöxt að litið sé á pólskt farandfólk sem láglaunafólk sem hægt sé að 

grípa til til bráðabirgða, og markar það stöðu þeirra á vinnumarkaði og í þjóðfélaginu 

í heild. Tilhneigingin er sú að Pólverjar hópist í lægstu stöður á vinnumarkaði sem 

greinist í æ ríkari mæli í aðskildar starfsgreinar eftir þjóðerni. 

1.2.1 Menntunarstig og nýting á erlendri menntun 

Ekki liggja fyrir tölulegar upplýsingar um menntunarstig innflytjenda á Íslandi en lagðar 

hafa verið kannanir meðal innflytjenda sem gefa einhverja mynd. Það er heldur ekki búið 

að kortleggja skiptingu þeirra í starfsstéttir né atvinnugreinar. Hagstofa Íslands (2019a) 

notar skólasókn hér á landi sem vísbendingu um menntun innflytjenda en ekki liggja fyrir 

upplýsingar um hvaða menntun fólk kemur með til landsins. Hún bendir á að við túlkun á 

niðurstöðum rannsókna um innflytjendur beri að hafa í huga að ekki sé hægt að nálgast 

 
1 Migration has become part and parcel of contemporary life in Poland and even non‐migrants treat it as a 
normal occurrence (Czerniejewska og Goździak, 2014). 
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eins nákvæmar upplýsingar um stöðu þeirra og stöðu innlendra og að svörun sé lægri hjá 

innflytjendum en innlendum.  

Niðurstöður kannana sem gerðar voru á síðustu tíu árum benda til þess að 

meirihluti pólskra innflytjenda hafi lokið starfsmenntun2 en að stór hluti þeirra fái ekki 

tækifæri til að nýta hana í starfi (Aleksandra Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 2014; Elsa 

Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009; Wojtynska, 2012). Til að mynda benda niðurstöður 

umfangsmikillar könnunar frá 2009 til þess að „nærri helmingur svarenda frá Póllandi hafi 

lokið iðnnámi eða starfsnámi, en margir þeirra höfðu einnig lokið háskólanámi (36%)“ (bls. 

21). Fram kom að fleiri störfuðu við ósérhæfð störf hérlendis en fyrir komuna til landsins. 

Rúmur helmingur svarenda með sérþekkingu starfaði í sérfræðistarfi á Íslandi. 

Spurningalistar voru lagðir fyrir á vinnustöðum með stórt hlutfall erlenda starfsmanna, 

bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, en einnig sendir í pósti og lagðir fyrir hóp 

fólks af atvinnuleysiskrá (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009). Í könnun frá 2010 kom fram munur 

á milli kynja í nýtingu á menntun í starfi og átti vanmat á hæfni (e. deskilling) við um 

rúmlega helming karla og 75% kvenna. Það má rekja til þess að hæfni til að starfa í 

byggingariðnaði, þar sem flestir pólskir karlar störfuðu, virtist færast með auðveldari 

hætti á milli landa (Wojtynska, 2012). Niðurstöður kannana frá 2010 og 2013 gefa 

vísbendingu um að rúmlega helmingur svarenda frá Póllandi hafi verið með 

starfsmenntun3 (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Wojtynska, 2012). 

Taka skal fram að niðurstöður könnunar frá 2013 eru eingöngu lýsandi og ekki hægt að 

fullyrða um innflytjendur út frá þeim (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014). 

Ofangreindar kannanir styðja hvor aðra og sýna svipaðar niðurstöður um að pólskir 

innflytjendur fái oftast ekki tækifæri til að nýta menntun sína hér á landi og að mannauður 

þeirra sé ekki nýttur.  

 
2 Umbætur hafa átt sér stað í pólska skólakerfinu frá árinu 2017 og starfsmenntun (e. vocational training) 
fer fram í þriggja ára iðnskóla á fyrsta stigi (áður þriggja ára iðnskóli), fjögurra eða fimm ára tækniskóla og 
tveggja ára verkmenntaskóla. Tveggja ára iðnskóli á öðru stigi verður stofnaður 1. september 2020 (EACEA 
Polices Platform, e.d.). 
3 Í Póllandi er að finna fjölbreytta starfsmenntun og framboð er meira en á Íslandi, sem hefur leitt af sér að 
stundum lenda Pólverjar í erfiðleikum við að fá menntun sína og starfsreynslu metna hér á landi (Aleksandra 
Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 2014). 
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Íslenskukunnátta spilar stórt hlutverk í starfsmöguleikum innflytjenda sem og 

félagslegum þáttum, sérstaklega þeirra sem ætla sér að setjast að hér á landi til lengri 

tíma, en tungumálaörðugleikar eru oft hindrun eins og komið hefur fram (Alþýðusamband 

Íslands, 2019). Þar sem norræn tungumál eru tiltölulega lítill tungumálahópur hafa fáir 

Pólverjar þekkingu á þeim, þar á meðal íslensku, fyrir komuna til landsins. Margir pólskir 

innflytjendur kunna nokkra ensku en byrjað var að kenna ensku sem annað tungumál, 

frekar en rússnesku, snemma á tíunda áratugnum í Póllandi (Friberg o.fl., 2013). Eftir 

hrunið varð á Íslandi aukin áhersla á íslenskukunnáttu sem starfskröfu (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2015). Samkvæmt íslenskri rannsókn var tungumálið fremst þeirra þátta 

sem gera pólskum innflytjendum erfitt fyrir í aðlögun að íslensku samfélagi en þar næst 

var viðhorf Íslendinga til útlendinga (Sabit Veselaj og Gunnar Óskarsson, 2011). 

Íslenskukunnátta pólskra innflytjenda virðist vera tiltölulega takmörkuð miðað við 

niðurstöður rannsókna (Aleksandra Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 2014; Elsa Arnardóttir 

og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Wojtynska, 2012). Í könnun frá 2013 meðal 

atvinnulausra pólskra innflytjenda kom fram að tæpur helmingur sagðist einungis geta 

sagt nokkur orð en tæp 40% sögðust geta átt samskipti í hversdagslegum aðstæðum, og 

þar voru konur í meirihluta (Aleksandra Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 2014). Svipaðar 

niðurstöður komu fram í viðamikilli könnun frá árinu 2018 meðal innflytjenda í tólf 

sveitarfélögum og svæðum víðs vegar um landið, en hún sýnir að um helmingur 

þátttakenda mat íslenskukunnáttu sína slaka eða taldi sig ekki hafa náð tökum á að tala 

íslensku. Hlutfall þátttakenda frá Mið- eða Austur-Evrópu í könnuninni var 65%. Það sýndi 

sig líka að munur var milli kynja og fleiri konur en karlar töldu sig geta talað mjög góða 

íslensku (Ómar Hjalti Sölvason og Markus Hermann Meckl, 2019).  

Kannanir sýna því að út frá sjálfsmati innflytjenda er það helst skortur á 

íslenskukunnáttu sem stendur í vegi fyrir að þeir fái störf í samræmi við menntun (Elsa 

Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 

2016). Ætla má að fleiri þættir eigi þar hlut að, sem dæmi skortur á tækifærum svo 

eitthvað sé nefnt. Rannsóknir gefa vísbendingu um að meirihluti pólskra innflytjenda ætli 

að jafnaði ekki að setjast að á Íslandi (Wojtynska, 2012), sem getur e.t.v. verið ein af 

ástæðunum. Lengd dvalar hér á landi getur einnig átt hlut að máli en í rannsókn frá 2010 

kom fram að pólskir innflytjendur meta sína tungumálakunnáttu betri því lengur sem þeir 
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dvelja í móttökulandinu. Rannsóknin sýndi þó að pólskir innflytjendur í Reykjavík höfðu 

bestu kunnáttuna í tungumáli móttökulandsins og voru líklegri til að hafa tekið þátt í 

námskeiðum en landar sínir í Ósló og Danmörku (Friberg o.fl., 2013). 

Þegar færni í íslensku er ábótavant getur það einnig hindrað aðgengi innflytjenda 

að menntun hér á landi (Hagstofa Íslands, 2019a). Rannsókn frá árinu 2010 sýnir að tæp 

20% svarenda hafði verið í námi hér á landi og meirihlutinn farið á íslenskunámskeið 

(Wojtynska, 2012). Rúmlega helmingur pólskra svarenda í könnun frá 2013 hafði verið í 

námi á síðustu þremur árum (Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014). Í nýlegri 

könnun kom fram að flestir (yfir 80%) höfðu sótt íslenskunámskeið en meira en helmingur 

þátttakenda hafði sótt eitt til þrjú námskeið (Ómar Hjalti Sölvason og Markus Hermann 

Meckl, 2019). Flestir þátttakenda voru ánægðir með aðgengi að íslenskunámskeiðum í 

sinni heimabyggð en tæpum þriðjungi fannst aðgengi að íslenskunámskeiðum í 

heimabyggð ábótavant. Einungis um þriðjungur þátttakenda var ánægður með 

íslenskunámskeið sem þeir höfðu sótt en flestir voru óánægðir, og voru konur óánægðari 

en karlar. Rannsóknin sýndi einnig lága fylgni milli kunnáttu í íslensku og fjölda námskeiða 

sem viðkomandi hafði sótt. Niðurstöður rannsóknarinnar eru áhyggjuefni um stöðu 

íslenskunámskeiða fyrir innflytjendur á Íslandi. 

Vinnuumhverfi innflytjenda býður oft ekki upp á tækifæri til að læra íslensku. Í 

rannsókn frá 2010 kom fram að um þriðjungur pólskra innflytjenda í Reykjavík talaði 

pólsku í vinnunni, meirihlutinn talaði ensku og einungis lítill minnihluti talaði íslensku í 

vinnunni. Jafnframt kom fram að munur var á milli atvinnugreina í því samhengi, en sem 

dæmi má nefna byggingargreinar og iðnaðarframleiðslu þar sem Pólverjar unnu með 

öðrum Pólverjum og töluðu pólsku í vinnunni, sem tengdist svo því að þeir lærðu minni 

íslensku og tóku ekki mikinn þátt í íslenskunámskeiðum. Í láglauna þjónustustörfum 

þurftu þeir flestir að tala ensku og lærðu betur íslensku. Pólskir starfsmenn utan þessara 

atvinnugreina náðu bestu tungumálakunnáttunni og samþættingu við vinnuumhverfi 

móttökulandsins (Friberg o.fl., 2013). 

1.3 Mat og viðurkenning á erlendri starfsmenntun og starfsreynslu  

Gagnkvæm viðurkenning á faglegri menntun er mikilvægur liður í því að koma á samræmi 

á sameiginlegum innri vinnumarkaði (e. single labour market) Evrópusambandsins 

(Capuano og Migali, 2017) og þjónar þeim tilgangi að auðvelda hreyfanleika (e. mobility). 
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Slík viðurkenning tryggir nýjum þátttakendum aðgang að vinnumarkaði, hækkar færnistig 

atvinnuleitenda, spornar við atvinnuleysi, styrkir innri markað og eflir svæðisbundna 

efnahagslega og félagslega afkomu (Donlevy, Curtarelli, McCoshan og Meierkord, 2016).  

Viðurkenning á erlendri menntun og hæfni getur verið bæði formlega og óformleg og á 

sér stað hjá ýmsum hagsmunaaðilum, ekki eingöngu hinu opinbera. Ætla má að 

farandsverkamenn sem ætla sér að dvelja og starfa tímabundið í öðru landi geti fengið 

ráðningu á forsendum óformlegrar viðurkenningar. Þegar um varanlegan hreyfanleika er 

að ræða þurfi þeir að tryggja sér formlega viðurkenningu svo þeir geti einnig fengið 

aðgang að atvinnu- og námstækifærum til lengri tíma (Donlevy o.fl., 2016). Niðurstöður 

rannsóknar Khallash og Saunders (2013) gefa vísbendingu um að viðurkenning hafi 

jákvæð áhrif á getu einstaklinga til að fá vinnu eða til að fara í áframhaldandi nám.  

Ýmsir þættir auðvelda mat og viðurkenningu á erlendri menntun og hæfni milli 

landa, svo sem stofnanalegir þættir eins og líkindi milli menntakerfa, tilvist tvíhliða 

viðurkenningarsamninga, eins og eru á milli Norðurlandanna, og söguleg og menningarleg 

tengsl, eins og fyrri búferlaflutningar (Capuano og Migali, 2017). Niðurstöður rannsóknar 

Capuano og Migali (2017) benda til þess að löndin með hærra hlutfall veittrar 

viðurkenningar á erlendri menntun og hæfni hafi meiri aðdráttarafl fyrir innflytjendur frá 

ESB. 

1.3.1 Lagalegur rammi  

Innflytjandi sem óskar eftir því að starfa í lögverndaðri starfsgrein verður að sækja um 

opinbera viðurkenningu á hæfni en mismunandi er eftir löndum hvaða starfsheiti eru 

lögvernduð. Fjölmargar starfsgreinar og starfsstéttir eru lögverndaðar hér á landi, en þar 

fara fremst háskólastéttir og um 60 iðngreinar, sem eru löggiltar og lögverndaðar 

samkvæmt reglugerð um löggiltar iðngreinar nr. 940/1999. Iðnaðarlög nr. 42/1978 sem 

taka til löggiltra iðngreina á ýmsum sviðum segja að rétt til að vinna að iðnaðarstörfum 

hafi meistarar, sveinar og nemendur í iðngreininni. Lögin leyfa þó undantekningar á 

þessu. Þegar brýn þörf er á auknum vinnukrafti í iðninni getur sveina- og meistarafélag í 

sömu iðn gert samning sem leyfir ráðningu ófaglærðs verkafólks tímabundið undir stjórn 

lærðs iðnaðarmanns. Samkvæmt Samtökum iðnaðarins (2019) hefur ekki verið nægileg 

eftirfylgni með iðnaðarlögum á Íslandi af hálfu hins opinbera og eftirlit hefur færst yfir á 

markaðinn. 
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Ísland innleiddi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (nr. 2005/36/EC) um 

viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi í lögum 1. júlí 2010 (lög um viðurkenningu á 

faglegri menntun og hæfi til að starfa hér á landi nr. 26/2010). Lögin fjalla um rétt 

ríkisborgara aðildarríkja EES, eða landa sem samið hafa um gagnkvæma viðurkenningu 

starfsréttinda, til að starfa hér á landi með sömu skilmálum og íslenskir ríkisborgarar (2. 

gr.). Sama ár gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið út reglugerð um viðurkenningu á 

faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (nr. 879/2010). Í henni segir að erlendir 

einstaklingar sem hafa starfsmenntun og hæfi til starfs frá aðildarríkjum EES geti stundað 

það starf hér á landi með sömu réttindum og skyldum og innlendir, en þeir þurfi að sækja 

um viðurkenningu til hlutaðeigandi stjórnvalds (1. gr.). Í reglugerðinni er lögverndað starf 

skilgreint sem „atvinnustarfsemi eða flokkur atvinnustarfsemi þar sem heimild til þess að 

starfa innan hennar eða notkun starfsheitis er háð fyrirmælum laga eða 

stjórnvaldsfyrirmæla um sérstaka faglega menntun og hæfi“ (3. gr.). Fram kemur einnig 

að fagleg menntun og hæfi þurfi að hafa „verið staðfest með sérstökum vitnisburði, 

hæfnisvottorði, sbr. 10. gr., og/eða starfsreynslu.“ Starfsreynsla er skilgreind sem 

„raunveruleg og lögmæt stundun viðkomandi starfs.“ Ári seinna var gefin út reglugerð um 

viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi (nr. 

585/2011). Í reglugerðinni er réttur erlendra ríkisborgara skilgreindur nánar en þar segir 

í 3. grein: ,,Ekki felst í réttinum heimild til að kalla sig meistara eða svein án nánari 

tilgreiningar.“  

Íslensk stjórnvöld hafa sett sér þá stefnu að gera mat á námi innflytjenda skilvirkara 

(þingskjal nr. 1285/2015-2016). Í tillögu til þingsályktunar um mótun stefnu sem eflir fólk 

af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi (þingskjal nr. 305/2018-2019) segir 

í kafla um menntun: „Fara þarf í átaksverkefni til að finna leiðir til að meta menntun allra 

innflytjenda að verðleikum. […] leggja þarf áherslu á að íslenskunám sé valkostur í 

vinnutíma.“ Á þinginu 2019–2020 var sett frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, nr. 26/2010 (þingskjal nr. 

522/2019–2020). Ávinningur af lagabreytingunni er að viðurkenning verður einfaldari og 

fljótvirkari, óháð því í hvaða landi innan EES menntunarinnar var aflað, meðal annars með 

innleiðingu evrópsks fagskírteinis. 
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1.3.2 Verkferlar mats og viðurkenningar 

Á Íslandi er mat á erlendu námi í höndum mismunandi aðila eftir námstigi og 

starfsgreinum. Skrifstofa ENIC/NARIC annast umsögn um mat á erlendu háskólanámi en 

mat fer fram hjá fagráðuneytum undir umsjón mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

(ENIC/NARIC Upplýsingaskrifstofa Íslands, e.d.-a). Auk opinberra upplýsinga um nám í 

viðkomandi landi er í matinu farið eftir alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að, en þar 

má nefna Lissabon samninginn sem og samninga Norðurlandanna um gagnkvæma 

viðurkenningu á námi (ENIC/NARIC Upplýsingaskrifstofa Íslands, e.d.-b). 

Umsögn um mat á erlendri iðnmenntun, fyrir utan rafiðngreinar, fer fram í IÐUNNI 

fræðslusetri en RAFMENNT fræðslusetur rafiðnaðarins annast umsögn um mat á námi í 

rafiðngreinum (Erasmus+, e.d.). IÐAN er í eigu stéttarfélaga í iðnaði og Samtaka 

Iðnaðarins og RAFMENNT er í eigu Rafiðnaðarsambands Íslands og Samtaka verktaka 

(IÐAN fræðslusetur, e.d.; RAFMENNT fræðslusetur iðnaðarins, e.d.). Fræðsluaðilar fara 

yfir umsóknina um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu og senda hana með umsögn 

til Menntamálastofnunar, sem er matsaðili. Sýslumaðurinn á Austurlandi gefur út 

leyfisbréf til starfa í löggiltum iðngreinum (Erasmus+, e.d.). 

Nokkrar aðrar stofnanir koma einnig að matsferlinu á menntun og starfsreynslu í 

löggiltum iðngreinum, sem dæmi Samgöngustofa, Vinnueftirlitið, mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

innanríkisráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið, sýslumaðurinn í Kópavogi og 

sýslumaðurinn á Hólmavík. Þessar stofnanir framkvæma mat á menntun, leiðbeina, veita 

ráðgjöf eða umsagnir til Menntamálastofnunar (Réttur Aðalsteinsson og Partners, 2019). 

Við mat á iðnnámi er farið eftir reglugerð um viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi (nr. 585/2011) og reglugerð um breytingu 

á henni (nr. 1324/2011). Samkvæmt reglugerðunum er nauðsynleg að leggja fram 

eftirfarandi gögn við umsóknina: Afrit af prófskírteini ásamt þýðingu þess með 

upplýsingum um lengd náms og inntak, eins og upptalningu námsgreina; staðfestar 

upplýsingar um starfsreynslu umsækjanda í starfsgreininni sem um ræðir; og staðfestingu 

á starfsréttindum í heimalandinu ef þarf. Umsækjandi þarf auk þess að staðfesta ríkisfang 

sitt með því að framvísa vegabréfi.  

Um umsagnir fræðsluaðila segir reglugerðin (nr. 585/2011) eftirfarandi: 
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Mennta- og menningarmálaráðuneyti skal afla umsagnar til þess bærra fræðsluaðila 

á viðkomandi sviði um þau gögn sem umsækjandi leggur fram með umsókn, m.a. til 

þess að ganga úr skugga um að starfið er um ræðir sé hið sama og óskað er eftir að 

stunda hér á landi. Ennfremur lýtur umsögn að því hvort iðnmenntun og starfsreynsla 

umsækjanda samsvari þeim kröfum sem skilgreindar eru í 17.-19. gr. tilskipunar 

2005/36/EB, sbr. 1. gr. reglugerðar þessarar, og geta numið allt að þriggja ára námi í 

skóla auk þriggja ára starfsreynslu þegar lengd viðkomandi menntunar hér á landi er 

fjögur ár. […] Frestur til að veita umsögn skal vera eins skammur og auðið er, og ekki 

lengri en sex vikur. 

Sama reglugerðin heimilar að gera kröfu um það að umsækjandi ljúki aðlögunartíma 

allt að þremur árum, eða taki hæfnispróf. Með aðlögunartíma er átt við „að leggja stund 

á lögverndað starf hér á landi á ábyrgð aðila sem viðurkenndur er hæfur í því starfi, auk 

hugsanlega frekari þjálfunar.“ Með hæfnisprófi er átt „prófun á fagþekkingu umsækjanda, 

lagt fyrir af til þess bærum aðila hér á landi með það fyrir augum að meta hæfni 

umsækjanda til að leggja stund á lögverndað starf“ (reglugerð nr. 879/2010). Um 

hæfnispróf segir í reglugerð nr. 879/2010: 

Við mat á þörf fyrir hæfnispróf skal leggja fram yfirlit yfir þá námsþætti sem talið er 

að sé ábótavant í menntun umsækjanda. Miða skal hæfnisprófið við þá staðreynd að 

umsækjandinn er fullgildur fagmaður í heimalandi eða aðildarríkinu sem hann kemur 

frá. Það má eingöngu ná til þeirra námsþátta sem yfirlitið tekur til og nauðsynlegt er 

að kunna skil á til þess að geta lagt stund á umrætt starf hér á landi. Enn fremur má 

prófið reyna á þekkingu á reglum sem gilda um viðkomandi starfsemi hér á landi. 

Aðlögunartíma og hæfniprófs má krefjast í eftirfarandi tilfellum: Þegar námstími 

umsækjanda er styttri en krafist er hér á landi (a.m.k. einu ári); þegar inntak náms sem 

umsækjandi hefur stundað er verulega frábrugðið inntaki námsins hér á landi; þegar 

töluverður munur er á umfangi starfsins á milli landa og sérstaks náms er krafist hérlendis 

sem er frábrugðið námi umsækjanda. Umsækjanda skuli veittur réttur til að velja milli 

aðlögunartíma og hæfnisprófs og heimila veitingu takmarkaðrar viðurkenningar ef 

menntun og reynsla hans „tekur aðeins til afmarkaðs sviðs löggiltrar iðnar hér á landi“ 

(reglugerð um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi 

nr. 585/2011). 

Sýslumaður annast útgáfu meistarabréfa samkvæmt iðnaðarlögum nr. 42/1978. Eitt 

skilyrða er að vera íslenskur ríkisborgari en ríkisborgarar annarra aðildarríkja EES eru 

undanþegnir því skilyrði. Önnur skilyrði eru að hafa lokið sveinsprófi í iðngreininni og 

unnið undir stjórn meistara í minnst eitt ár frá því að sveinsprófi var lokið, hafa lokið 
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meistaraprófi í iðninni frá meistaraskóla, vera lögráða, hafa forræði á búi sínu og hafa ekki 

hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað, hafa viðskiptaþekkingu eins og bókhaldskunnáttu 

samkvæmt kröfum við burtfararpróf úr iðnskóla og fullnægja að öðru leyti skilyrðum sem 

sett eru í iðnaðarlögum. Sækja má um útgáfu meistarabréfs í umdæmi umsækjanda. Með 

umsókn skal leggja fram sveinsbréf, vottorð um vinnutíma frá meistara, prófskírteini, 

búsforræðisvottorð og sakavottorð. Einstaklingur sem synjað er um útgáfu meistarabréfs 

af sýslumanni getur borið ákvörðunina undir ráðherra eða dómstóla (Sýslumenn, e.d.). 

1.3.3 Tölfræði um afgreiðslu umsókna  

Samkvæmt upplýsingum frá Menntamálastofnun voru á árunum 2017 og 2018 afgreiddar 

alls 276 umsóknir um viðurkenningu á erlendri menntun og starfsreynslu í löggiltum 

iðngreinum. Mikill meirihluti umsóknanna var samþykktur, eða rúmlega 70%, en rúmlega 

fjórðungi þeirra var synjað (Íris Rut Bergmann, munnleg heimild, 27. apríl 2020). Stærstu 

hóparnir sem fengu viðurkenningu voru með menntun á sviði rafvirkjunar (45%) og í 

matreiðslugreinum, eða tæpur fjórðungur eins og sjá má á mynd 1 (Réttur Aðalsteinsson 

og Partners, 2019, bls. 18).  

 

 

Mynd 1. Umsóknir til Menntamálastofnunar sem fengu samþykki eftir starfsgreinum 
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Flestir umsækjendur sem fengu viðurkenningu voru frá ríkjum innan EES (66%) og 

voru langflestir frá Póllandi eða tæpur helmingur (43%) (sjá mynd 2; Réttur Aðalsteinsson 

og Partners, 2019, bls. 18). Alls var 72 umsóknum synjað á tímabilinu og var tæpur 

helmingur þeirra frá ríkjum utan EES (42%). Aðalástæður synjunar voru að umsækjendur 

uppfylltu ekki skilyrði um að hafa lokið námi, inntak og lengd námsins var ósamsvarandi 

námi hérlendis eða næga staðfestingu á starfsreynslu vantaði. 

 

 

Mynd 2. Umsagnir sendar til Menntamálastofnunar sem fengu samþykki eftir ríkisfangi 
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og frá Víetnam voru 14 umsækjendur árið 2018. Menntamálastofnun fær eingöngu 

sendar umsagnir fyrir þær umsóknir um mat og viðurkenningu á erlendri menntun og 

starfsreynslu sem standast viðmið reglugerðar um viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi nr. 585/2011 (Helen Gray, munnleg heimild, 

29. apríl 2020).  

 

 

Mynd 3. Skipting umsókna til IÐUNNAR, eftir iðngreinum, sem fengu umsögn og voru sendar til 
Menntamálastofnunar  
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Newson (2013) bendir á að bæði formlegar hindranir (lagalegar skorður) og óformlegar 

geti staðið í vegi fyrir viðurkenningu á erlendri menntun. Hann nefnir í því sambandi að 

fjölbreytni landa sem innflytjendur koma frá hafi aukist og oft séu menntakerfin 

frábrugðin kerfum móttökulandsins. Jafnframt sé ekki samræmi í löggildingu starfa milli 

landa og innflytjendur séu oft ekki meðvitaðir um að þeir þurfi leyfi.  

Hindranir sem geta mætt innflytjendum áður en viðurkenningarferlið hefst er 

skortur á upplýsingum og leiðsögn (Donlevy o.fl., 2016). Innflytjendum getur reynst erfitt 

að finna viðeigandi upplýsingar. Niðurstöður rannsóknar í Danmörku benda til þess að 

meira en þriðjungur innflytjenda taldi að það skorti upplýsingar um innflytjendalöggjöf á 

ensku og að erfitt væri að finna fyrirliggjandi upplýsingar (Khallash og Saunders, 2013). 

Umsóknarferli og kröfur geta verið ruglingslegar fyrir erlenda umsækjendur. Að finna út 

hver gefur út leyfi og hvernig á að sækja um getur verið völundarhús fyrir innflytjendur 

sem geta þurft að hafa samband við stofnanir í heimalandinu, óska eftir gögnum og 

undirbúa þýðingar og vottorð (Newson, 2013). Margar áskoranir tengjast töfum og 

kröfum um pappírsvinnu sem mætti leysa með upplýsingagjöf um leyfiskröfur og með því 

að byrja viðurkenningarferlið fyrir komu til móttökulandsins. Til hindrana í 

viðurkenningarferli má nefna kerfisbundin skipulagsmál og galla í núverandi verkferli, til 

dæmis með tilliti til hversu sanngjörn málsmeðferð er, áskorana í úrræðum fagaðila og 

getu þeirra til að skilja erlenda menntun, en sannanir fyrir fyrri menntun eða starfsreynslu 

gæti vantað. Þá er skortur á kerfum sem safna gögnum um skilvirkni viðurkenningar, sem 

hindrar framfarir (Donlevy o.fl., 2016). 

Ósveigjanleiki leyfiskerfa við að samþykkja erlenda hæfni sem öðlast var í öðru 

þjálfunarkerfi getur verið hindrun, en jafnvel þegar sveigjanleiki er til staðar verða 

áskoranir til. Þegar samsvörun í námi og það sem vantar upp á hefur verið skilgreint getur 

einnig komið í ljós að það vanti námskeið við hæfi og þá getur viðurkenningin tekið mun 

lengri tíma. Jafnframt ef matsferli tekur langan tíma getur það leitt til þess að hæfni 

viðkomandi úreldist eða skerðist og þar af leiðandi einnig samkeppnishæfni hans á 

vinnumarkaði (Newson, 2013). Viðbótarráðstafanir, ef gerðar almennar þegar 

einstaklingar sækja um viðurkenningu á menntun, geta skapað talsverða hindrun fyrir 

umsækjendur svo sem vegna kostnaðar. Hindrunin leiðir þá af sér tjón á mannauði bæði 
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fyrir einstaklingana sjálfa og hagkerfi móttökulandsins, því að færni sem vöntun er á í 

landinu er þá ekki nýtt (Andriescu, 2018).  

Til óformlegra hindrana í viðurkenningu á erlendri menntun má nefna skort á 

viðurkenningu vinnuveitenda á hæfni innflytjenda og menningarlegan mun, 

tungumálakunnáttu og „mjúka færni“ sem er einstök í fyrirtækjamenningu 

móttökulandsins. Skortur á menningarlegri færni (e. cultural know-how) og 

tungumálakunnáttu geta hindrað innflytjendur í því að fá færni og hæfni sína metna á 

hlutlausan hátt af vinnuveitendum. Hindranir við að fá menntun viðurkennda geta haft 

mikil áhrif á velferð innflytjenda, bæði efnahagslega og félagslega (Newson, 2013).  

Rannsóknir benda til þess að mat og viðurkenning á erlendri menntun geti virkað 

sem stjórntæki, og jafnvel tæki til að velja innflytjendur (Andersson og Guo, 2009; 

Andriescu, 2018; Renner, 2010). Andersson og Guo (2009) skoðuðu erfiðleika sem 

faglærðir innflytjendur upplifðu í viðurkenningarferlinu á menntun og starfsreynslu í 

Kanada og Svíþjóð og komust að því að í gegnum það getur menntun innflytjenda verið 

gengisfelld og virt af vettugi: „Sú þekking sem innflytjendur búa yfir er ekki ásættanleg, 

framseljanleg eða þekkjanleg vegna þess að reynsla þeirra og hæfni eru álitin öðruvísi, 

ófullnægjandi og þar með óæðri“4 (bls. 435). Í Kanada fá innflytjendur með framhaldsnám 

meiri möguleika á að koma inn í landið en þeir þurfa þrátt fyrir það að ganga í gegnum 

flókið viðurkenningarferli á færni sinni. Í Svíþjóð eru erlendar prófgráður metnar í 

samanburði við jafngildi þeirra þar í landi og í vissum löggiltum starfsstéttum er hæfni 

endurskoðuð af fagaðila og eftirlitsstofnun. Andriescu (2018) kannaði hvernig stefnur í 

viðurkenningu á erlendri menntun og hæfni í Þýskalandi velja milli æskilegra og 

óæskilegra mjög hæfra innflytjenda og í kjölfarið auðvelda eða hindra aðgengi þeirra að 

störfum við hæfi. Niðurstöðurnar benda til þess að viðurkenning hafi auðveldað aðgengi 

innflytjenda sem voru með hæfni sem skortur var á í þjóðfélaginu. Aftur á móti höfðu 

innflytjendur með menntun sem ekki var skortur á aðra og neikvæðari reynslu af 

viðurkenningarferlinu. Þeir urðu fyrir hindrunum og ákváðu að fara á annan 

starfsvettvang.  

 
4 The knowledge possessed by immigrants is not acceptable, transferable, or recognisable because their 
experiences and credentials are deemed different, deficient and, hence, inferior (Andersson og Guo, 2009). 
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Reynsla innflytjenda af því að fá mat og viðurkenningu á erlendri menntun hefur 

lítið verið rannsökuð á Íslandi. Renner (2010) gerði rannsókn í tengslum við 

meistaraverkefni sitt og skoðaði hvernig viðurkenning á fagmenntun háskólamenntaðra 

innflytjenda hafði áhrif á líðan þeirra og framlag til íslensks samfélags. Niðurstöður bentu 

til þess að tilraunir innflytjenda við að nýta fagréttindi sín á íslenskum vinnumarkaði féllu 

oft í grýttan farveg. Jafnframt gáfu þær til kynna augljósa afstöðu Íslands til innflytjenda 

sem „gestastarfsmanna“ (e. gest worker attitude) þegar kom að viðurkenningu 

menntunar og hæfi þar sem framboð og eftirspurn vinnumarkaðarins virðist skilgreina 

reglurnar. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Andriescu (2018) um að 

innflytjendur séu valdir í gegnum viðurkenningarferli eftir því hvort skortur sé á hæfni 

þeirra í móttökulandinu. 

Vísbendingar eru um að ekki margir innflytjendur á Íslandi reyni að fá viðurkenningu 

á menntun sinni. Í könnun meðal innflytjenda frá 2009 kom fram að meirihluti svarenda 

hafði ekki reynt að fá menntun sína metna og að þeir sem höfðu lokið starfsnámi reyndu 

það sjaldnast (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009). Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn 

Bjarneyjar Friðriksdóttur og Guðrúnar Pétursdóttur (2011). Þátttakendur í rannsókninni 

höfðu lokið háskólamenntun eða starfsmenntun í upprunalandi og töluðu íslensku. 

Niðurstöður bentu til þess að helmingur þeirra hafði verið í starfi í samræmi við menntun 

sína frá upprunalandi og að þeir hafi verið líklegri til að starfa í ósérhæfðu starfi hér á landi 

en í upprunalandi sínu. Aðeins rúmlega þriðjungur hafði reynt að fá menntun sína metna, 

þar af voru langflestir með háskólamenntun og örfáir með starfsmenntun. Meirihluti 

þeirra sem hafa reynt að fá menntun sína metna hefur fengið hana viðurkennda án 

vandkvæða.  

Viðhorf gagnvart innflytjendum og erfiðleikar í tengslum við íslenskukunnáttu 

virðast hindra innflytjendur í því að sækjast eftir viðurkenningu á menntun sinni. Í 

rannsókn Renner (2010) kom fram að innflytjendur upplifðu hindranir í tungumálanámi. 

Niðurstöður Bjarneyjar Friðriksdóttur og Guðrúnar Pétursdóttur (2011) sýndu að „stór 

hluti þátttakenda hefur ekki reynt að fá starf í samræmi við menntun sína vegna viðhorfa 

sem þeir telja vera fyrir hendi gagnvart fólki af erlendum uppruna“ (bls. 29). Einnig var 

nefnd krafan um „fullkomna“ íslensku sem erfitt væri fyrir innflytjendur að uppfylla.  
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Margar ofangreindra rannsókna kanna lausnir á hindrunum í viðurkenningu á 

erlendri menntun og hæfni til að tryggja sanngjarna og skilvirka viðurkenningu. 

Lykillausnir Donlevy og félaga (2016), sem geta hjálpað við að yfirstíga hindranir er birtast 

áður en farið er í viðurkenningarferli, eru meðal annars ráðgjöf, upplýsingagjöf og 

leiðbeiningar á einum stað, þróun núverandi upplýsingaveita og gagnagrunna um 

starfshætti viðurkenningar, að auka tengslanet vinnuveitenda og draga úr kostnaði vegna 

viðurkenningar. Samkvæmt þeim geta lausnir á hindrunum í viðurkenningarferlinu sjálfu 

legið í því að veita starfsmönnum sem koma að ferlinu þjálfun og bæta samvinnu milli 

stofnana sem koma að ferlinu. Jafnframt nefna þeir, sem lausn í eftirfylgni eftir 

viðurkenningu, framkvæmd eftirlitskerfis til að geta lagt mat á skilvirkni verklags og 

stofnun gagnagrunns fyrir ávinning af viðurkenningu. Nokkrar þessara lausna eru nú 

þegar komnar til framkvæmda í sumum löndum. Tillögur þeirra að lausnum fyrir 

stefnumótendur og þá sem innleiða stefnur á vettvangi eru meðal annars: Að ná fram 

víðtækari vitundarvakningu um verkfæri mats sem ESB býr yfir, að skilgreina árangursríkar 

aðferðir til að vekja athygli á þörf og ávinningi af viðurkenningu og að tryggja stuðning 

fyrir viðkvæma hópa sem leita viðurkenningar. 

Helstu hugmyndir Bjarneyjar Friðriksdóttur og Guðrúnar Pétursdóttur (2011) um 

lausnir á hindrunum í viðurkenningu á erlendri menntun og hæfni eru: Mat á 

starfsréttindum sem fastur liður í stefnu Íslands; að víkka út matsferli og meta óformlega 

menntun; að víkka út ESB tilskipun um viðurkenningu prófskírteina svo hún nái til 

innflytjenda utan EES; að stofna viðurkenningarskrifstofu; að bæta kerfi viðurkenningar; 

og bæta meðvitund allra sem starfa með innflytjendum um viðurkenningarferlið. 

Viðurkenning á erlendri menntun stuðlar að samþættingu innflytjenda við 

vinnumarkað móttökulandsins sem er mikilvæg fyrir velferð innflytjenda og fjölskyldna 

þeirra (Newson, 2013). Friberg og félagar (2013) benda á að með því að þróa kerfi til að 

meta erlenda menntun og bjóða upp á tungumálanám geti Ísland hjálpað þeim að flýja 

stöðu sína á jaðrinum og færast upp launastigann. Að sama skapi sýna niðurstöður 

rannsóknar Renner (2010) að það geti verið innflytjandanum og íslensku samfélagi til 

hagnaðar að hann fái viðurkenningu á menntun sinni og starfsreynslu og skilji 

valmöguleika sem eru í boði. Jafnframt segir hún að það skipti máli að hjálpa 

innflytjendum í gegnum viðurkenningarferlið og liðsinna þeim við atvinnuleit. 
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1.5 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsóknin beindist að níu pólskum innflytjendum og tveimur íslenskum fagaðilum sem 

höfðu reynslu af mati og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum 

iðngreinum. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynslu pólskra innflytjenda 

á Íslandi af því að fá mat og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum 

iðngreinum. Leitast verður við að varpa ljósi á viðurkenningarferlið og hvernig það var 

fyrir innflytjendurna að fá menntunina metna. Að auki verður farið yfir þær tillögur að 

umbótum á matsferlinu sem viðmælendur lögðu til. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hver var reynsla pólskra innflytjenda af því að fá erlenda menntun sína og 

starfsreynslu í löggiltum iðngreinum metna og viðurkennda á Íslandi? 

2. Hverju hefur það breytt fyrir þá að fá viðurkenningu á starfsmenntun sinni? 

3. Hverjar voru helstu tillögur pólskra innflytjenda að umbótum í mati og 

viðurkenningu á starfsmenntun og starfsreynslu? 
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2 Aðferð 

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð, en hún byggir á fyrirbærafræði 

þar sem áhersla er lögð á að skilja félagsleg fyrirbæri frá sjónarhorni viðmælenda og að 

skoða hvernig þeir upplifa heiminn (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Með eigindlegri 

rannsóknaraðferð er vísað í víðasta skilningi til rannsóknar sem aflar lýsandi gagna, þ.e. 

orð fólks (töluð eða skrifuð) og hegðun þeirra (Taylor o.fl., 2016). Slík aðferð snýr að 

merkingu sem fólk leggur í hluti í lífi sínu í þeim tilgangi að skilja hvernig fólk sér þá. 

Aðferðin þótti því ákjósanleg fyrir rannsóknina þar sem markmiðið er að fá fram reynslu 

innflytjenda.  

Við gerð rannsóknarinnar voru tekin 11 hálfstöðluð opin einstaklingsviðtöl (e. semi 

structured interview). Í eigindlegum rannsóknum eru oft notuð viðtöl og hálfstöðluð opin 

viðtöl eru ráðandi í eigindlegum viðtölum (Braun og Clarke, 2013). Í þessari aðferð hefur 

rannsakandi undirbúið viðtalsramma sem vísi að viðtali en heldur sig ekki fast við hann. 

Þátttakendur fá færi á að ræða mál sem eru þeim mikilvæg og rannsakandi sýnir 

sveigjanleika. Hugað var að því að skapa tengsl við viðmælendur og byggja traust. 

Eigindlegur rannsakandi reynir að þróa opin og heiðarleg tengsl við viðmælendur en hann 

verður líka að vera vakandi fyrir bjögun og ýkjum í sögum þeirra (Taylor o.fl., 2016). Hann 

verður að reyna að setja til hliðar eigin sjónarmið og hvernig hann sjálfur sér heiminn.  

Hér á eftir verður greint frá þátttakendum, framkvæmd rannsóknarinnar, úrvinnslu 

gagna og siðfræðilegum álitamálum. 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 11 einstaklingar, átta pólskir innflytjendur sem fengu menntun sína og 

starfsreynslu í löggiltri iðngrein metna og viðurkennda á Íslandi og einn sem er í mats- og 

viðurkenningarferlinu, auk tveggja íslenskra fagaðila sem eru vel að sér í 

viðurkenningarferlinu á erlendri menntun og starfsreynslu. Notast var við markvisst úrtak 

(e. purposive sample) þar sem rannsóknin beindist að hópi fólks sem uppfyllti fyrirfram 

ákveðin viðmið (Braun og Clarke, 2013). Viðmiðið fyrir þátttöku þeirra fyrrnefndu í 

rannsókninni var að vera pólskur innflytjandi sem fékk viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu í löggiltri iðngrein á Íslandi. Einn þátttakandi er ennþá í matsferli en reynsla 

hans þótti mikilvæg fyrir rannsóknina og telst sá þátttakandi til frávika um viðmið fyrir 

þátttökunni. Viðmiðið fyrir þátttöku þeirra síðarnefndu var að vera íslenskur fagaðili sem 
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væri búinn að starfa í a.m.k. þrjú ár í starfi tengdu mati og viðurkenningu á erlendri 

menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum.  

Þátttakendur voru á aldursbilinu 27-54 ára og af báðum kynjum. Flestir voru búsettir 

á höfuðborgarsvæðinu en nokkrir á landsbyggðinni. Pólsku þátttakendurnir höfðu búið 

hérlendis mislengi eða allt frá einu ári upp í tíu ár. Þeir hlutu menntun sína í Póllandi, en 

hún var í sex mismunandi iðngreinum. Flestir fengu viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu á síðustu tveimur árum en í tilviki eins voru sjö ár síðan viðmælandi fékk 

viðurkenninguna. Allir pólskir viðmælendur áttu ættingja í heimalandinu, fjórir áttu maka 

á Íslandi og einn systkini hér á landi. Þeir sem voru ógiftir ætluðu að snúa aftur til Póllands 

í framtíðinni en þeir sem áttu maka ætluðu að setjast að hér á landi. Til að tryggja trúnað 

og nafnleynd var öllum þátttakendum gefið gervinafn, nákvæmum upplýsingum eins og 

um aldur, menntun, störf og fjölskylduhagi var sleppt og kyni jafnvel breytt til að gæta 

þess að ekki væri unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda. 

Hver þátttakandi verður hér kynntur stuttlega í stafrófsröð: 

Adam er með stúdentspróf og iðnmenntun og vann við sína iðn í Póllandi. Hann kom 

til Íslands fyrir minna en fimm árum í heimsókn og heillaðist af landinu. Adam vinnur í 

sinni iðngrein og er í matsferli til viðurkenningar á menntun og starfsreynslu. 

Anna er með háskólamenntun í tveimur mismunandi greinum, þar af 

grunnháskólamenntun í grein sem hefur samsvörun við löggilta iðngrein hér á landi. Hún 

var í vinnu í Póllandi en átti erfitt með að fá vinnu í samræmi við menntun. Hún sá því 

enga framtíð þar og kom til Íslands fyrir meira en fimm árum. Hún er í fjórða starfi sínu 

hér á landi, starfar sem sérfræðingur en vill vinna sjálfstætt í iðngreininni. Anna fékk fyrst 

neitun um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í sinni iðn, sem nánar er fjallað um 

í niðurstöðum, en fékk nýverið viðurkenninguna. 

Dariusz er með háskólamenntun og iðnmeistarapróf. Hann vann í nokkur ár í 

Póllandi og var meðal annars með eigin rekstur. Hann varð þreyttur á stressandi 

rekstrarumhverfi í Póllandi og vildi prófa rólegra umhverfi. Hann flutti til Íslands fyrir 

minna en fimm árum og starfar í sinni iðn. 

Einar er með starfsmenntun og háskólamenntun á meistarastigi. Hann er með 

fjölbreytta starfsreynslu og þekkingu á menntamálum. Einar er íslenskur fagaðili sem 
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hefur komið að mati á menntun og starfsreynslu í meira en fimm ár og hefur alltaf haft 

áhuga á stöðu innflytjenda. 

Janusz er með tækniskólamenntun og háskólamenntun. Hann vann í Póllandi sem 

sérfræðingur en var óánægður. Janusz kom til Íslands fyrir meira en fimm árum til að 

skipta um umhverfi. Hann er nú í sínu fjórða starfi á Íslandi og vinnur sem sérfræðingur. 

Kamil er með tækniskólamenntun og margra ára starfsreynslu í sinni iðn en er einnig 

með iðnmenntun sem hann gat ekki starfað við. Hann er með iðnmeistarapróf frá 

heimalandinu. Hann vildi ekki lengur búa í Póllandi og kom til Íslands fyrir fimm árum. 

Kamil starfar í sinni iðn og vill vera með eigin rekstur líkt og hann var með í heimalandinu. 

Marek er með tækniskólamenntun og var með starfsreynslu frá heimalandinu. 

Hann kom til Íslands fyrir meira en fimm árum til að afla peninga og ætlaði að vera í eitt 

ár. Hann er í þriðja starfi sínu hér á landi og vinnur í sinni iðngrein auk þess að vera í 

aukastörfum. 

Ólafía er með tækniskólamenntun og tvenns konar háskólamenntun. Hún er 

íslenskur fagaðili með fjölbreytta starfsreynslu og hefur komið að mati á menntun og 

viðurkenningu á erlendri menntun og starfsreynslu í störfum sínum í meira en fimm ár. 

Robert er með tækniskólamenntun en er ekki með starfsreynslu frá Póllandi. Hann 

sá ekki atvinnumöguleika í heimalandinu og kom til Íslands fyrir meira en fimm árum til 

að vinna og leggja fyrir peninga en ætlaði sér að vera hér í tvö ár. Hann er nú í þriðja starfi 

sínu á Íslandi og vinnur í sinni iðngrein. 

Sylwia er með tækniskólamenntun og háskólamenntun. Hún vann í iðnaði í 

samræmi við háskólamenntunina í Póllandi. Hún var með útþrá og vildi skoða önnur lönd. 

Sylwia kom til Íslands fyrir minna en fimm árum og ætlaði ekki að vera hér lengi. Hún er í 

öðru starfi sínu á Íslandi og vinnur í sinni iðn en ætlar að hefja vinnu í öðru landi á næsta 

ári. 

Wiktor er með tækniskólamenntun auk viðbótartæknimenntunar í tveimur 

greinum. Hann var þreyttur og alveg útbrunninn í sinni vinnu við eigin rekstur í Póllandi. 

Wiktor kom til Íslands fyrir minna en fimm árum og ætlaði að vera í eitt ár. Hann vinnur í 

sinni iðn og er hjá sama vinnuveitanda en í öðru starfi sínu hér á landi. 
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2.2 Framkvæmd  

Vinna við rannsóknina hófst vorið 2019 þar sem drögum að fræðilegum inngangi var 

skilað í maí. Rannsóknaráætluninni var skilað í september. Þá var einnig haft samband við 

IÐUNA fræðslusetur og óskað eftir milligöngu við að finna pólska þátttakendur í 

rannsóknina en vilyrði fyrir milligöngunni var fengið í apríl 2019. Starfsmaður IÐUNNAR 

fékk sent kynningarbréf frá mér í september, bæði á pólsku og íslensku (sjá viðauka 1, 

íslensk útgáfa), til að geta kynnt rannsóknina fyrir mögulegum pólskum þátttakendum. 

Hann sendi þeim tölvupóst með styttri útgáfu af kynningarbréfinu á pólsku sem ég útbjó 

einnig. 

Erfitt reyndist að nálgast þátttakendur og engin svör bárust í fyrstu. Ég auglýsti þá 

eftir þátttakendum í pólskum hópum á Facebook en fékk engar undirtektir. Tölvupóstar 

voru sendir af IÐUNNI í annað skipti og svöruðu sex einstaklingar í kjölfarið sem lýstu yfir 

áhuga á að vera með. Tveir þeirra höfðu samband við IÐUNA og þaðan voru upplýsingar 

um þá sendar til mín, en aðrir settu sig í samband beint við mig, annað hvort með 

tölvupósti eða með smáskilaboðum í síma. Tölvupóstar voru svo sendir í þriðja skipti á 

sama hóp viðtakenda og fjórir bættust í hópinn. Ég sendi í framhaldi tölvupóst á hópinn 

með kynningarbréfi í fullri lengd og fékk svör um staðfestingu á þátttökunni. Ég hafði 

engin fyrri tengsl við þá og þekkti engan þeirra, og þeir þekktust ekki innbyrðis. Allir voru 

viljugir til að deila reynslu sinni nema einn sem hætti við þátttökuna. Ég valdi tvo íslenska 

viðmælendur sem stóðust viðmiðin fyrir þátttöku, hafði samband við þá í nóvember í 

tölvupósti og sendi þeim kynningarbréf. Báðir samþykktu þátttöku. Ég þekki til annars 

þeirra í gegnum nám. Það reyndist auðvelt að tímasetja viðtölin við flesta þátttakendur 

fyrir utan einn sem hætti á endanum við þátttöku. 

Tekin voru alls 11 viðtöl, þar af níu viðtöl við pólska þátttakendur og tvö viðtöl við 

íslenska fagaðila. Viðtölin voru tekin á tíma og stað að vali þátttakenda: Fjögur viðtöl voru 

tekin á heimili viðmælenda, þrjú viðtöl voru tekin á heimili rannsakanda, tvö á vinnustað 

viðmælenda, eitt á kaffihúsi og eitt í gegnum Skype (vegna fjarlægðar). Flest viðtöl við 

pólska viðmælendur áttu sér stað um helgar. Viðtölin voru tekin upp á spjaldtölvu með 

samþykki þátttakenda. Einn þátttakandi var á móti upptökunni til að byrja með en 

samþykkti hana svo. Í byrjun hvers viðtals var hugað að því að mynda samband, brjóta 

ísinn og ná fram því sameiginlega með okkur, en frjálsleg samskipti eru talin vera góður 
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ísbrjótur (Taylor o.fl., 2016). Auk þess var tilgangur rannsóknarinnar rifjaður upp, ítrekað 

að fyllsta trúnaðar og nafnleysis yrði gætt, að gögnin yrðu geymd á öruggum stað og þeim 

eytt eftir að rannsóknin væri fullunnin. Þátttakendur voru upplýstir um að þeim væri 

frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem var, án útskýringa. Þátttakendur 

og rannsakandi skrifuðu undir upplýst samþykki og yfirlýsingu um trúnað (sjá viðauka 2, 

íslensk útgáfa). Stuðst var við viðtalsramma í viðtölunum, en þeir voru sérútbúnir fyrir 

pólska viðmælendur annars vegar og íslenska hins vegar (sjá viðauka 3, íslensk útgáfa, og 

4). Viðtalsrammarnir tóku mið af tilgangi rannsóknarinnar, markmiði og 

rannsóknarspurningum. 

Viðtölin voru tekin á móðurmáli þátttakenda. Pólska er móðurmálið mitt, en ég tala 

íslensku og hef búið hér á landi í tæp 30 ár. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 3. október til 

15. nóvember 2019 og voru 35 til 90 mínútur að lengd. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við aðferðir grundaðrar kenningar (e. grounded theory). 

Vettvangsnótur voru skrifaðar niður eftir hvert viðtal eins fljótt og auðið var og viðtölin 

voru skrifuð upp orðrétt hvert í sér skjali, merkt sem trúnaðarmál. Unnið var úr öllum 

viðtölum á íslensku og notast við eigin þýðingu úr pólsku yfir á íslensku. Athugasemdir 

rannsakandans (AR) voru ritaðar samhliða afrituninni. Viðtölin voru greind með kóðun, 

en kóðun grundaðrar kenningar er ferli við að skilgreina um hvað gögnin snúast (Charmaz, 

2014). Þá er ekki kóðað eftir þemum heldur eftir aðgerðum (e. coding for actions) til að 

fara dýpra, kanna fyrirbærið og reyna að gera grein fyrir því. Hvert viðtal var greint 

jafnóðum með opinni kóðun (e. initial coding) samkvæmt aðferðum Charmaz (2014), þar 

sem hver lína eða atvik var lesin gaumgæfilega og merkt. Leitað var eftir hugtökum og 

flokkun og greiningarblöð skrifuð eftir hvert viðtal þar sem dreginn var saman kjarni 

viðtals og leitast eftir samanburði á milli viðtala. Eftir fyrstu tvö viðtöl voru allir kóðarnir 

dregnir saman í flokka til að sjá tíðustu og mikilvægustu kóðana og því næst búið til 

hugarkort til að sjá tengslin. Eftir þriðja viðtalið var markvissri kóðun (e. focused coding) 

bætt við greininguna. Þá var farið að bera saman nýju gögnin við tíðustu og mikilvægustu 

kóðana úr fyrri greiningu og leitað eftir þemum/flokkum. Viðtölin voru lesin margsinnis, 

kóðunarflokkar endurskoðaðir og leitað að þemum/flokkum með markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar í huga. Öll greiningarvinna var unnin í tölvu.  
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2.4 Siðfræðileg álitamál  

Helsta siðfræðilega álitamálið í rannsókninni var að ákveða hversu miklar upplýsingar um 

þátttakendur mætti gefa upp, án þess að eiga það á hættu að hægt væri að rekja þær til 

þeirra. Ekki er leyfilegt að birta persónugreinanlegar niðurstöður samkvæmt lögum nr. 

90/2018 um persónuvernd. Þetta reyndist vera helsta áskorun við framsetningu 

niðurstaðna og í kynningu á þátttakendum í aðferðarkafla. Reynt var eftir bestu getu að 

vernda nafnleysi þátttakenda og virða trúnað við þá. Enginn önnur siðfræðileg álitamál 

komu upp á meðan rannsókninni stóð. 

Við rannsóknina voru siðaviðmið rannsókna Háskóla Íslands (2014) ávallt höfð að 

leiðarljósi, upplýst samþykki viðmælenda fengið með formlegum hætti, og fyllsta 

trúnaðar og nafnleyndar gætt. Gögn eru geymd á öruggum stað og þeim verður eytt eftir 

að rannsóknin er fullunnin, eigi síðar en í júní 2020. Þátttakendur voru upplýstir að þeim 

væri frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem var án útskýringa . Ekki var 

þörf fyrir að afla leyfa fyrir rannsókninni þar sem um fullorðna þátttakendur er að ræða 

og niðurstöður eru ekki persónugreinanlegar. 
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3 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á reynslu pólskra innflytjenda á Íslandi af mati 

og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum. Greining gagnanna 

leiddi í ljós fjögur meginþemu, eða flokka. Niðurstöðum er skipt í eftirfarandi kafla í 

samræmi við það: 1) Aðgengi að mati og viðurkenningu á starfsmenntun og starfsreynslu; 

2) upplifun af umsóknar- og matsferli; 3) ávinningur af viðurkenningu; 4) tillögur að 

umbótum. Hver kafli inniheldur nokkur undirþemu sem komu fram í greiningunni. 

3.1 Aðgengi að mati og viðurkenningu á starfsmenntun og starfsreynslu 

Flestir pólsku viðmælendanna sóttu um að fá löggilt iðnnám erlendis frá metið á síðustu 

tveimur árum. Þegar þeir voru spurðir um reynslu sína af viðurkenningarferlinu áttu þeir 

auðvelt með að rifja það upp. Talsvert lengra var síðan Janusz fékk viðurkenninguna og 

síðan Anna sótti fyrst um hana. Sumt mundu þau ekki mjög vel, en upplýsingarnar fengust 

staðfestar með tölvupósti nokkrum dögum eftir viðtalið. Reynsla viðmælenda var skoðuð 

út frá aðgengi að mati og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu. Mest áberandi voru 

tvö undirþemu: Að fá upplýsingar og aðstoð; og lög og reglugerðir. 

Að fá upplýsingar og aðstoð - „[…] í byrjun var mér ekkert sagt neins staðar“ 

Flestir pólsku viðmælendurnir vissu ekki um möguleika eða þörf á að fá starfsréttindi sín 

viðurkennd á Íslandi fyrr en einhverjum árum eftir komuna til landsins. Kamil og Dariusz 

þekktu ekki íslenskt kerfi og vissu ekki að þeirra sérsvið væri löggilt iðngrein hér á landi. 

Samkvæmt þeim er sérsvið þeirra ekki löggilt iðngrein í Póllandi en fyrir utan það væri 

kerfið svipað og á Íslandi með sveins- og iðnmeistararéttindi. Þeir voru ráðnir sem 

fagmenn við komuna til Íslands og fengu greitt sem slíkir. Dariusz framvísaði öllum 

gögnum við komuna til landsins til Þjóðskrár og við ráðningu í starfið og greiddi skatta og 

félagsgjöld til fagfélags í sinni iðn af launum fagmanns frá byrjun. Hann taldi sig þá vera 

með réttindi jafngild sveinsprófi. Hann hafði svo unnið í nokkur ár en lenti í vandræðum 

þegar hann vildi fá meistararéttindi sín staðfest: 

Þetta er stórt vandamál að ég tel, því að í byrjun var mér ekkert sagt neins staðar. Ég 

var ráðinn sem [fagmaður], ekki sem aðstoðarmaður [...], fékk laun sem [fagmaður] 

og það var ekki vandamál. Þegar ég fór að reyna að fá meistararéttindi mín 
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viðurkennd kom í ljós að ég verð að hafa leyfi til að starfa á Íslandi vegna þess að […] 

er löggild iðngrein.5  

Í starfsleyfi felst að vera búinn að láta meta starfsmenntun sína hér á landi og fá 

hana viðurkennda. Nauðsynlegt er að fá fyrst sveinsréttindi sín metin hér á landi og að 

hafa starfað í minnst eitt ár undir stjórn iðnmeistara eftir það til að geta sótt um 

viðurkenningu á iðnmestararéttindum. Starfsreynslan hans hér á landi taldist því ekki til 

umsóknar um iðnmeistarréttindi. Að sögn Dariusz hefði hann staðfest sín réttindi strax 

hefði hann ekki verið á villigötum frá upphafi. Kamil var sama sinnis og sagði að hann hefði 

sótt um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu jafnvel fyrir komu til landsins hefði 

hann vitað um þetta. Þeir nefndu vanþekkingu á íslensku kerfi sem hindrun í aðgengi. 

Robert lenti í erfiðleikum með að fá upplýsingar um hvert hann ætti að snúa sér og 

hvert ferlið væri þó að hann hafi frétt af möguleika á mati á menntun erlendis frá. Hann 

frétti fyrst um þann möguleika frá pólskum vini sem fékk háskólamenntun sína metna. 

Robert hafði þá samband til að leita upplýsinga um ferlið við nokkrar stofnanir án 

árangurs:  

Allir sendu mig í burtu. Engin upplýsti mig að ég ætti ekki að skrifa þangað heldur á 

einhvern annan stað svo þannig festist ég með allt þetta. En það var ekki mikilvægt 

þá vegna þess að ég hafði hvort sem er ekki starfsreynslu. Ég vissi það ekki á þeim 

tíma.6  

Þegar hann var spurður um hver aðalhindrunin í aðgengi væri sagði hann: „Vanþekking. 

Ég vissi einfaldlega ekki hvert átti að fara, hverjum átti að skrifa.“7 „Fólk er óupplýst“8 að 

hans mati. Einar fagaðili benti á flækjustig í viðurkenningarferli á löggiltum iðngreinum 

hér á landi og víðar, að ekki væri auðvelt fyrir fólk sem kemur nýtt til landsins að átta sig 

á þessu og senda umsóknir á réttan stað. Hann sagði að verið væri að útbúa eina 

umsóknargátt á netinu, samræma umsóknastaði, svo fólk þurfi ekki að fara víða. 

 
5 Jest to duży problem uważam, bo na początku nie było mi nigdzie powiedziane. Zostałem zatrudniony jako 
[fachowiec], nie zostałem zatrudniony jako pomocnik […] dostawałem stawkę [fachowca] i nie było 
problemu. Jak zacząłem starać się uznać mój dyplom mistrzowski to się okazało, że muszę mieć pozwolenie 
do pracy na Islandii dlatego, że […] to jest zawód regulowany. 
6 Każdy mnie odsyłał. Nikt nie informował w ogóle, że tu nie mam napisać tylko gdzieś w ogóle w inne 
miejsce, no i tak utknąłem z tym wszystkim. Ale to wtedy było nieważne bo i tak nie miałem praktyki 
zawodowej. Wtedy nie wiedziałem o tym. 
7 Niewiedza. Po prostu nie wiedziałem gdzie się wybrać, do kogo napisać. 
8 Ludzie są niedoinformowani. 
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Nokkrir af pólsku viðmælendunum töluðu um að ekki væri auðvelt að finna 

upplýsingar. Dariusz sagði um þetta: „Maður rekur sig ekki á tiltekna hluti, finnur þá ekki 

fyrr en maður byrjar að leita að þeim sérstaklega.“9 Sylwiu fannst bara hluti upplýsinga 

vera á ensku og pólsku en ítarlegri upplýsingar finnist á íslensku: 

Það er mjög erfitt að fá upplýsingar um hvaða efni sem er vegna þess að ég var að fá 

upplýsingar aðallega á internetinu og íslenskan er erfið, það tala ekki allir þetta 

tungumál. Hluti upplýsinga á vefsíðunum er á pólsku og ensku, en ekki allar. Þegar 

skipt er yfir á íslensku er miklu meira af upplýsingum.10  

Janusz var þó á öðru máli og sagðist ekki hafa átt í miklum erfiðleikum með að afla 

sér upplýsinga og taldi matsferlið aðgengilegt: 

Ég held að ferlið sé aðgengilegt og ef einhver kann að leita á internetinu þá ætti hann 

ekki að eiga í vandræðum með að finna það. […] Ég átti ekki í neinum meiriháttar 

vandamálum með að finna upplýsingar um hvernig á að gera það [sækja um] sjálfur.11  

Upplýsingagjöf og aðstoð barst viðmælendum úr ýmsum áttum, eins og frá 

tengslaneti, vinnuveitendum, stéttarfélögum og eftirlitsaðilum. Anna fékk upplýsingar hjá 

móður sinni um það hvar ætti að sækja um viðurkenningu en Janusz og Robert hjá 

pólskum vinum sínum. Wiktor taldi fólk leita upplýsinga hjá öðrum frekar en á netinu. 

Hlutverk vinnuveitenda virðist vera sérlega mikilvægt þar sem fram kom að 

vinnuveitandi geti hjálpað við að fá viðurkenningu á starfsmenntun en líka hindrað 

aðgengi að henni. Adam fékk fljótlega eftir komu til landsins að vita hjá atvinnurekanda 

að til að fá vinnuna sem hann sótti um þyrfti hann viðurkenningu á starfsmenntun sinni. 

Kamil velti fyrir sér af hverju vinnuveitandi hans upplýsti hann ekki um þann möguleika. 

Honum fannst að reynt væri að halda innflytjendum niðri með þessu: „Þar sem ég 

útvegaði þeim, fyrirtækinu þar sem ég starfaði, öll evrópsk skjöl með fullum þýðingum 

áttu þeir að segja mér - en þú verður að hafa það samþykkt hér. Það voru alls engar slíkar 

 
9 Dopóki człowiek nie zaczyna szukać konkretnie pewnych rzeczy to jakby nie trafi na to, nie znajdzie tego. 
10 To jest tak naprawdę ciężko żeby zdobyć informacje na jakikolwiek temat, bo zdobywałam informacje 
głównie w internecie a język islandzki jest trudny, nie każdy mówi w tym języku. Część informacji na 
stronach internetowych jest w języku polskim i angielskim, ale nie wszystkie. Bo dopiero przechodząc na 
język islandzki tych informacji jest o wiele więcej. 
11 Myślę że proces jest dostępny i jeśli ktoś potrafi szukać w internecie to nie powinien mieć problemu żeby 
to znaleźć. […] Nie miałem większych problemów żeby znaleźć informacje jak to zrobić samemu. 
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upplýsingar.“12 Hann hafði sína skoðun á þessu og sagði: „Ég held að þetta snúist um 

tvennt - virðingu og launataxta“13 og meinti minni virðingu gagnvart hæfni erlendra 

starfsmanna og lægri laun fyrir þá. Janusz hafði einnig slæma reynslu af fyrsta 

atvinnuveitandanum sem sveik loforð um að sækja um viðurkenningu fyrir hann: 

Þeir vildu ekki að ég fengi viðurkenninguna. Færni mín var mikilvæg en 

viðurkenningin var ekki mikilvæg, vegna þess að um leið og ég fengi viðurkenningu 

myndi ég hafa menntun mína samþykkta á Íslandi og þá þyrftu þeir að borga fyrir 

hana, fyrir sömu vinnu. […] Þeir voru að borga mér lægsta taxta á landinu og ef ég 

útvegaði mér viðurkenningu færi ég á hærri laun. […] Vinnuveitandinn getur hjálpað 

auðvitað, hann getur sent þessi skjöl en oft er það ekki í hans þágu vegna þess, að 

það er auðveldara að greiða lægsta taxtann en að greiða einhverjum sem 

sérfræðing.14  

Næsti atvinnuveitandi var hjálpsamur og aðstoðaði við að sækja um matið ásamt 

því að hækka launin hans strax. Janusz taldi að án aðstoðar hefði hann ekki náð að fá 

viðurkenningu. Hann sagði: „Íslendingar hjálpuðu mér mikið með þetta auðvitað. Ef ég 

ætti ekki [nafn íslensks vins] eða ef ég starfaði ekki hjá [nafn vinnuveitanda] hefði ég 

líklega aldrei í lífinu náð að fá viðurkenningu.“15 Einar fagaðili benti á að alltaf sé ákveðinn 

valdastrúktúr á milli starfsmanns og atvinnurekanda: „Það er alveg sama hvort þú ert 

Íslendingur eða útlendingur, það er alltaf valdastrúktur. Hann er alltaf til staðar.“ Sylwia 

taldi þó vinnuveitendur ekki alltaf vita allt og fannst ekki þeirra að upplýsa starfsfólk um 

viðurkenninguna:  

Það er líka erfitt að krefjast þess að íslenskir vinnuveitendur leggi fram slíkar 

upplýsingar. Kannski vita þeir heldur ekki að það er til eitthvað svona […]. Eftir að ég 

 
12 Jeżeli dostarczyłem im, firmie w której pracowałem, wszystkie dokumenty europejskie z pełnymi 
tłumaczeniami oni powinni mi o tym powiedzieć - ale ty musisz mieć tutaj to zatwierdzone. W ogóle takiej 
informacji nie było. 
13 Ja myślę że chodzi o dwie rzeczy - o prestiż i o stawkę. 
14 Oni nie chcieli żebym sobie zatwierdził. Ważne były moje umiejętności, ale nieważne było to 
zatwierdzenie dlatego, że w momencie kiedy by mi to zatwierdzili, miałbym wykształcenie na Islandii 
zatwierdzone i musieliby za nie płacić, za tę samą pracę. […] Bo mi płacili stawkę najniższą w kraju i jeśli 
bym papiery załatwił to w tym momencie skoczyłbym na wyższą płacę. […] Oczywiście pracodawca może 
pomóc, może wysłać te papiery, ale często to nie jest w jego interesie. Bo łatwiej płacić najniższą krajową 
niż płacić komuś jako specjaliście. 
15 No oczywiście Islandczycy mi bardzo pomogli w tym. Gdybym nie nie miał […] albo gdybym nie pracował 
u […] to prawdopodobnie w życiu bym sobie tego nie zatwierdził. 
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kom hingað útskýrði ég stundum fyrir sjálfri mér margt þannig að þeir vilji ekki segja 

eitthvað. En eftir þessi […] ár sé ég að þeir vita ekki allt.16 

Stéttarfélög gegna mikilvægu hlutverki í að upplýsa og aðstoða innflytjendur 

samkvæmt viðmælendum. Wiktor fór að sækja sér aðstoð hjá stéttarfélagi til að fá laun 

til jafns við Íslendinga í sama starfi og fékk að vita um möguleikann á að að sækja um að 

fá löggilt iðnnám erlendis frá metið. Hann sagði: „Ég leitaði einfaldlega til stéttarfélagsins 

og það beindi mér áfram.“17 Marek, sem er búinn að vera hér á landi í meira en fimm ár, 

fékk nýlega að vita um þennan möguleika hjá pólskum starfsmanni sem vann hjá 

stéttarfélaginu. Hann vakti athygli á að hjálplegt væri að hafa pólska starfsmenn hjá 

stéttarfélögunum: 

Það er vitað að fólk er hrætt við að finna eitthvað á íslensku, prenta út, þýða vel og 

kannski er þetta stærsta vandamálið í þessu öllu. En ég er ekki í vanda vegna þess að 

hjá stéttarfélaginu starfa Pólverjar […]. Þeir hjálpa Pólverjum mikið. Það er ekkert mál 

að fara þangað, starfsmaður mun sjálfur prenta út, hjálpa þér að fylla út.18 

Sylwia vissi ekki um viðurkenninguna fyrstu árin en fékk upplýsingabækling þegar 

eftirlitsmenn komu á vinnustaðinn hennar. Þeir skildu eftir upplýsingar um launataxta og 

um mat og viðurkenningu á starfsmenntun og starfsreynslu. Hún fékk 

upplýsingabæklinginn á pólsku frá pólskum eftirlitsmanni sem hvatti hana til að fá 

viðurkenningu á starfsmenntun sinni.  

Ólafía fagaðili sagði vinnustaðaheimsóknir geta komið frá mörgum stöðum, til 

dæmis verkalýðsfélögum, IÐUNNI, Rafiðnaðarsambandinu, Vinnueftirlitinu, skattinum 

o.fl. Þá kemur fólk á vinnustaði og framkvæmdastaði til að sjá réttindi og annað og upplýsa 

erlenda starfsmenn um möguleika á viðurkenningu á menntun. Hún sagði: „Mikið af þeim 

sem sækja um viðurkenningar hafa lent í vinnustaðaúttekt og er bent á að þeir séu 

áreiðanlega með réttindi eða kunnáttuna en þeir þurfi að fá hana viðurkennda.“  

 
16 Trudno też wymagać od pracodawców tutaj islandzkich żeby udzielali takich informacji. Może oni też nie 
wiedzą o tym, że jest coś takiego. […] Czasami po przyjeździe wiele rzeczy sobie tłumaczyłam, że nie chcą 
czegoś powiedzieć. Ale już po tych […] latach widzę, że oni wszystkiego nie wiedzą. 
17 Zgłosiłem się po prostu do związków zawodowych i one skierowały mnie dalej. 
18 Wiadomo ludzie się boją znaleźć coś po islandzku, wydrukować, dobrze przetłumaczyć, no i może to jest 
taki największy problem w tym wszystkim. Ale ja akurat to nie mam problemu, bo w związkach zawodowych 
pracują Polacy […]. Bardzo dużo pomagają Polakom. Nie ma problemu tam się przejść, sama ta pracownica 
wydrukuje, pomoże wypisać. 
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Einar fagaðili benti á breytingar sem urðu á íslenskum vinnumarkaði eftir inngöngu 

Íslands í EES hvað varðar aukningu á fjölda innflytjenda: „Íslenskt samfélag líka er kannski 

bara ekki upplýst því iðnaðarmannasamfélagið, ef þú horfir á það í sögulegu samhengi, 

þá er það mjög lítið. […] En þetta hefur bara breyst núna á mjög skömmum tíma.“ Hann 

bætti við:  

Við þurfum kannski bara sem samfélag að upplýsa og styðja betur við fólk sem rífur 

sig upp og kemur til annars lands og ætlar að byggja nýja framtíð. […] Við myndum 

vilja sjá miklu miklu fleiri umsóknir miðað við hvað það eru margir að starfa hérna.  

Lög og reglugerðir - „Lög og reglur eru mannanna verk“ 

Í viðtölunum kom fram ákveðin mótsögn fólgin í því að vinnuveitendur megi ráða fólk án 

réttinda, hvort sem er Íslendinga eða innflytjendur, ótímabundið til að starfa í löggiltum 

iðngreinum. Dariusz sagði um þetta: „Mér sýnist að lögverndun starfsgreina sé í rauninni 

ekki algild.“19 Hann varpaði fram spurningum um hvernig það ætti að vera hægt að starfa 

í langan tíma í löggiltri iðngrein án viðurkenndra réttinda: 

Ef ég starfa í löggiltri iðngrein, er það þá ég sem hefði átt að vita um það og sækja 

um það [viðurkenningu]? Hafði ég rétt til að starfa í þessari atvinnugrein án þessa 

skjals? […] Hafði vinnuveitandinn rétt til að ráða mig í þessa atvinnugrein?20  

Fagaðilar bentu á lögmál markaðarins í þessu samhengi. Ólafía taldi þekkinguna 

vega þyngra en formlegheitin, að góður iðnaðarmaður fengi borgað svipað án réttinda og 

með réttindi. Einar grunaði þó að fólk væri ráðið án réttinda til starfa í löggiltri iðngrein 

sem verkamenn og fái þá greitt sem slíkir. Ólafía talaði um þetta sem ákveðna hefð eða 

kúltúr hér á landi að fleiri vinni í löggiltri iðngrein en séu með réttindi til. Hún sagði að 

„þetta er ekki bara bundið við þá sem eru að koma nýir inn í landið“ heldur á það við bæði 

Íslendinga og erlenda iðnaðarmenn. Hún benti á að eftirlitskerfi á vinnumarkaði væri ekki 

nógu öflugt: „Við erum ekki með nógu öflug eftirlitskerfi til þess að segja að þetta er 

lögvernduð iðngrein og það bara þessir mega starfa í henni sem eru með þetta próf.“ 

Einar taldi það allra hag að gera kröfur um menntun í iðngreinum: „Það er öllum í hag að 

halda uppi háum menntunarstandard því það þýðir hærri laun og betri lífsgæði.”  

 
19 Wydaje mi się, że po prostu nie ma regulacji tak do końca. 
20 Jeżeli ja pracuję w zawodzie regulowanym to czy to ja powinienem był o tym wiedzieć i wystąpić o to? 
Czy ja miałem prawo pracować w tym zawodzie nie mając tego dokumentu? […] Czy to pracodawca nie miał 
prawa mnie zatrudnić w tym zawodzie? 
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Fagaðilarnir töluðu um að til að fá viðurkenningu á iðnmenntun erlendis frá sem 

telst löggilt hér á landi þurfi að uppfylla kröfu um þriggja ára nám og þriggja ára 

starfsreynslu í faginu. Ólafía nefndi of stutt nám eða vöntun á starfsreynslu sem helstu 

ástæður þess að innflytjendur uppfylli ekki kröfurnar til viðurkenningar. Einar taldi 

skilgreiningu laga vera alltof þrönga og einfalda og að endurskoðunar væri þörf á 

skilyrðum. Honum fannst að það ætti að vera hægt að endurskoða lög ef þau virka ekki, 

þar sem þau eiga að þjóna samfélaginu til góðs: „Það eru ákveðin lög og reglugerð sem 

við förum eftir. Hins vegar eru lög og reglur mannanna verk og ef þau eru ekki að virka, 

þá á það alltaf að vera endurskoðað.“ Hann sagði að reglulega væri fundað með 

Menntamálastofnun um alls konar álitamál og þörf á úrlausnum.  

Í viðtölum kom fram að þeir sem sækja um viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu í löggiltum iðngreinum geti nýtt starfsreynslu í greininni fengna á Íslandi 

og/eða í heimalandi innan EES. Aðrar reglur hafa þó gilt um rafiðn. Ólafía fagaðili sagði að 

umsækjendur um viðurkenningu réttinda í rafiðn hafi ekki getað nýtt sér starfsreynslu 

sem þeir öðluðust hér á landi. Þó hafi komið fyrirmæli þar um í mars 2019 frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. Um það sé lagalegur ágreiningur á milli umsagnaraðilans 

RAFMENNTAR og mennta- og menningarmálaráðuneytis sem bíður úrskurðar. 

Umsagnaraðilar IÐAN og RAFMENNT fara eftir sömu reglugerð (nr. 585/2011) þrátt fyrir 

ólík skilyrði um hvort starfsreynsla á Íslandi sé tekin gild í matinu eða ekki. 

Einstaklingar sem hafa ekki samsvarandi menntun að baki, til dæmis styttra en 

þriggja ára nám, hafa samkvæmt Einari ýmsar leiðir til að læra allt það sem felst í 

starfsheitinu á Íslandi og sýna fram á hæfni sína. Hann benti á að samkvæmt reglugerðum 

geti fólk sem hefur lokið skilgreindu námi tekið hæfnipróf og fengið aðlögunartíma og 

hafa þessar leiðir alltaf verið notaðar, en þó ekki mikið. Engum væri neitað um þær og 

fólk sé upplýst um möguleikann á þeim. Samkvæmt Ólafíu fagaðila hefur verið rætt um 

að bjóða upp á hæfnipróf í rafiðn en það sé ekki enn búið að koma því á. 

Þegar reynsla viðmælenda af aðgengi að mati og viðurkenningu á starfsmenntun er 

tekin saman sést hversu mikilvægt það var fyrir pólsku viðmælendurna að fá upplýsingar 

og aðstoð. Flestir þeirra vissu ekki um möguleika á viðurkenningu fyrr en einhverjum árum 

eftir komuna til landsins. Upplýsingagjöf og aðstoð bárust úr ýmsum áttum, til dæmis frá 

tengslaneti, vinnuveitendum, stéttarfélögum og eftirlitsaðilum. Hlutverk vinnuveitenda 
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og stéttarfélaga í því að upplýsa innflytjendur virðist vera sérlega mikilvægt. Skortur á 

upplýsingum og vanþekking á íslensku kerfi voru helstu hindranir sem nefndar voru. 

Skilgreining reglugerðar á skilyrðum mats er þröng og fagaðilar sáu þörf á 

endurskoðun og/eða auknum úrlausnum í tilfellum þegar umsækjendur uppfylla ekki 

skilyrðin.  

3.2 Upplifun af umsóknar- og matsferli 

Reynsla viðmælenda var einnig skoðuð út frá upplifun af umsóknar- og matsferlinu sjálfu. 

Pólsku viðmælendurnir sóttu um viðurkenningu á sveinsréttindum hjá IÐUNNI eða 

RAFMENNT. Þeir sem einnig sóttust eftir því að fá meistararéttindi metin þurftu að sækja 

um það hjá sýslumanni í því umdæmi þar sem þeir áttu lögheimili. Langflestir fengu 

umsögn um starfsmenntun og starfsreynslu hjá IÐUNNI sem var send til mats til 

Menntamálastofnunar. Upplifun viðmælenda var greind í fjögur undirþemu: Að uppfylla 

skilyrði; öflun gagna; samskipti og þjónusta; og íslenskukunnátta. 

Að uppfylla skilyrði - „Þeir viðurkenna […] menntun sem einstaklingur getur fengið hér“ 

Eins og fram hefur komið verður erlend starfsmenntun til mats sem löggilt iðngrein að 

eiga sér samsvörun á Íslandi og þarf námið að vera þriggja ára langt, en heimild er til að 

bjóða viðbótarráðstafanir svo sem hæfnipróf eða aðlögunartíma ef vantar upp á lengd 

náms. Í viðtölum við innflytjendur og fagaðila kom fram að til viðurkenningar á iðnnámi 

erlendis frá er lögð fram mismunandi menntun, jafnvel háskólamenntun. Flestir pólsku 

viðmælendanna höfðu tækniskólamenntun á framhaldsskólastigi, sem oftast var fjögurra 

eða fimm ára nám, og uppfylltu því kröfur um þiggja ára langt starfsnám. Janusz, Robert, 

Marek, Sylwia og Wiktor voru með fjögurra eða fimm ára nám í tækniskóla en Kamil 

kláraði fyrst tveggja ára iðnskóla og svo þriggja ára tækniskóla.  

Þriðjungur pólsku viðmælendanna var með aðra menntun en tækniskólamenntun. 

Anna og Dariusz voru með háskólanám til grundvallar umsókninni um viðurkenninguna á 

starfsréttindum sínum. Umsókn Önnu var vísað frá fyrir nokkrum árum en hún fékk svo 

viðurkenningu nýlega á sömu forsendum, en fjallað er nánar um þetta í undirkaflanum 

Samskipti og þjónusta. Dariusz var með háskólanám og langa starfsreynslu í iðninni og tók 

meistarapróf á þeim forsendum í Póllandi. Hann fékk bæði sveins- og meistararéttindi án 

athugasemda um menntunina að baki. 
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Adam uppfyllti ekki kröfur matsins um lengd náms en hann var með tveggja ára 

starfsnám eftir stúdentspróf og var hann beðinn að framvísa stúdentsprófi sem þó dugði 

ekki til. Hann fékk í kjölfarið tillögur um hvernig hann gæti bætt upp námstímann sem 

hentuðu honum þó ekki: „Þeir buðu mér að ég gæti annað hvort unnið einhvers staðar 

launalaust í 10 mánuði sem starfsnám eða tekið dagskóla hérna, sem myndi vera frá 8 til 

16 alla daga, sem hefði útilokað mig frá vinnu.“21 Adam fékk jafnframt möguleika á að 

þreyta hæfnipróf sem hann þáði og var að bíða eftir að fara í þegar viðtalið fór fram. 

Fagaðilar sögðu að allt væri gert til að aðstoða fólk og benda á úrræði þegar þau væru 

fyrir hendi. 

Nokkrir pólsku viðmælendanna þekktu til innflytjenda sem fengu ekki 

viðurkenningu vegna ósamræmis á milli náms í Póllandi og á Íslandi og var ekki boðið upp 

á viðbótarráðstafanir. Fram kom hjá þeim að menntakerfin í Póllandi og á Íslandi væru 

ólík. Réttindi í iðn þurfi að endurnýja á nokkurra ára fresti í Póllandi en þetta þekkist ekki 

á Íslandi þar sem iðnréttindi gilda ævilangt. Marek hefur sjálfur ekki upplifað vandamál í 

sambandi við viðurkenninguna en sagðist eiga bróður í þeim sporum. Kamil þekkti tvo 

Pólverja sem reyndu að fá sín réttindi viðurkennd á Íslandi en gáfust upp á því. Annar 

þeirra er menntaður rafeindavirki með réttindi rafvirkja í Póllandi en fékk ekki 

viðurkenningu hér á landi á þeim grundvelli að inntak náms hans væri ekki samsvarandi 

rafvirkjanámi á Íslandi. Hann fékk ekki möguleika á hæfniprófi eða aðlögunartíma og vildi 

ekki fara aftur í iðnskóla, enda með háskólamenntun. Anna sagði þetta um viðurkenningu 

í rafiðn: „Þegar kemur að því að viðurkenna hæfni rafvirkja hér á Íslandi fær enginn 

viðurkenningu án þess að ljúka rafvirkjanámi, hér duga ekki pólskir pappírar, ekki pólsk 

námskeið, ekkert.“22 Anna telur að þetta megi rekja til þess að námið sé ólíkt á milli landa: 

Þeir viðurkenna þær starfsstéttir sem eiga sér samsvörun hér á landi, menntun sem 

einstaklingur getur fengið hér. En þeir hundsa eitthvað sem hefur fengist einhvers 

 
21 Proponowali mi, że mogę albo pracować gdzieś za darmo przez 10 miesięcy jako taki staż, albo podjąć 
tutaj szkołę dzienną, która by trwała codziennie od 8 do 16, czyli by mnie to wykluczyło z pracy. 
22 Jeśli chodzi o uznanie uprawnień na elektryka, to tutaj na Islandii bez ukończonej szkoły [jako technik 
elektryk] nikt tego nie dostanie, żadne nasze polskie papiery, kursy, nic. 
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staðar erlendis og er ekki fáanlegt hér. Ég tel að það takmarki á vissan hátt möguleika 

sumra til að fá betra starf hér og viðurkenningu á hæfni sinni.23   

Kamil taldi að sumir innflytjendur hættu jafnvel við að sækjast eftir 

viðurkenningunni vegna hindrana sem þeir mættu í ferlinu. Hann sagði: „Flestir reyna því 

miður ekki, þeir halda að þeir fái ekkert úr þessu, að þetta takist ekki.“24 

Fagaðilar sögðu menntun sem væri frábrugðin því sem lögin kveða á um geta 

skapað áskorun í mati. Einari fannst það vera áskorun þegar fólk kæmi með tveggja ára 

starfsnám eftir stúdentspróf, sem er mjög erfitt að meta. Honum fannst það einnig 

áskorun þegar fólk kæmi með háskólamenntun að sækja um menntun á 

framhaldsskólastigi. Fagaðilar sögðu einnig að það geti verið krefjandi að lesa í gegnum 

og sannreyna pappíra sem umsækjendur leggja fram og það taki tíma að átta sig á flókinni 

menntun. Ólafía sagði: „Það er alveg áskorun í því að lesa í gegnum pappírana af því að 

menntakerfin eru ólík.“ Samkvæmt Einari er ekki verið að horfa á smávægilegan mun á 

milli skóla, heldur á inntak náms og samsvörun: „Við erum ekki að horfa á almennu 

greinarnar, það er að segja einhver lærir rússnesku og við lærum dönsku. Það er ekki 

vandamál.” Hins vegar er ekki hægt að gefa jákvæða umsögn ef það er mikil ósamsvörun, 

menntun þarf að vera sambærileg. Fagaðilarnir sögðu að reynt væri að auka þekkingu á 

menntakerfum hjá umsagnaraðilum. Einari fannst mikilvægt að allir fái réttlát mat, til að 

efla traustið og skilja betur frá hvaða bakgrunni fólk kemur.  

Í umsóknarferlinu þarf að leggja fram staðfestar upplýsingar um þriggja ára 

starfsreynslu í faginu. Flestir pólsku viðmælendurnir höfðu næga starfsreynslu í sinni 

iðngrein frá Póllandi, þar af þriðjungur í eigin rekstri, og nokkrir voru með starfsreynslu 

sem þeir fengu hér á landi. Eins og Adam sagði: „Allt skjalfest.“25 Marek hefur verið að 

vinna að mestu utan sinnar iðngreinar hér á landi. Hann vissi að til að fá starfsreynslu í 

iðninni metna mætti ekki vera lengra síðan en 10 ár síðan hann vann í greininni og hafði 

hann þá stuttan tíma eftir til að geta nýtt starfsreynslu sína frá Póllandi við umsóknina um 

 
23 Uznają zawody które znajdują odniesienie tutaj na Islandii, wykształcenie które osoba może tutaj zdobyć. 
Natomiast ignorują coś co zostało zdobyte gdzieś za granicą a nie jest dostępne tutaj. I to uważam, że w 
pewien sposób ogranicza pewnym osobom zdobycie tutaj lepszej pracy i uznanie ich kwalifikacji. 
24 Większość ludzi niestety nie stara się, uważa, że nic im to nie da, że to się nie uda. 
25 Wszystko udokumentowane. 
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viðurkenningu á starfsmenntun sinni. Hann tók þó málinu með jafnaðargeði þrátt fyrir að 

finnast hann vera á síðustu stundu með þetta. 

Robert og Sylwia voru nýbúin að öðlast þriggja ára starfsreynslu í sinni iðngrein hér 

á landi þegar þau fengu að vita um viðurkenningarferlið. Þau uppfylltu því öll skilyrðin þar 

sem þau eru með tækniskólamenntun. Robert sagði: „Ég hefði ekki getað gert það fyrr.“26 

Sylwia var sama sinnis þar sem hún vann samningslaust í Póllandi: „Þetta var vinna eins 

og með háskólanámi, oftast var þetta vinna án samnings. […] Ég myndi bara ekki fá 

vinnuvottorð.“27 

Krafa um þriggja ára starfsreynslu í þeirri iðngrein sem sótt var um mat á fannst 

sumum viðmælendum þó vera hindrun. Anna sagði um sína starfsreynslu frá Póllandi: 

„Þriggja ára starfsreynsla í faginu var mér nokkuð erfið því það var erfitt fyrir mig að fá 

slíka sönnun svart á hvítu sem staðfestir störf mín.“28 Hún gat nýtt starfsreynslu sína hér 

á landi og fengið vinnuvottorð og var ánægð með það. Janusz sagði að hann hefði þurft 

að hafa fyrir því að safna vottorðum um starfsreynslu, en það tókst: 

Ég varð að sanna hvenær ég vann, hve mikið ég vann, hvar ég vann í Póllandi […]. Ég 

þurfti að hafa samband við fyrrverandi yfirmenn í Póllandi til að fá einhver skrifleg 

meðmæli. Ég útvegaði þetta allt […] um starfsreynslu og menntun mína […] og þeir 

viðurkenndu það [menntun og starfsreynslu] að lokum.29 

Einar fagaðili taldi þriggja ára starfsreynslu vera öryggisventil vegna þess að það 

væri hægt að falsa pappíra um menntun: „Ef þú getur sýnt fram á starfsreynslu í faginu 

sem þú menntaðir þig í þá eru meiri líkur en hitt að þú hafir svo sannarlega klárað 

menntun.“ 

Með umsókn um viðurkenningu iðnmeistararéttinda skal leggja fram staðfestar 

upplýsingar um að hafa starfað undir stjórn meistara í minnst eitt ár frá því að sveinsprófi 

var lokið. Þegar Dariusz og Kamil fengu iðnmeistararéttindin frá Póllandi metin hér á landi 

kom í ljós að þau verða ekki útgefin fyrr en skilyrði um eins árs starfsreynslu undir stjórn 

 
26 Nie mógłbym wcześniej tego zrobić. 
27 To były takie prace jak na studiach, większość czasu to była praca bez umowy. Po prostu bym nie miał 
świadectwa pracy. 
28 Kwestia tych trzech lat przepracowanych w zawodzie to dla mnie było dosyć trudne, bo ciężko było mi 
znaleźć taki dowód czarno na białym potwierdzający moja pracę. 
29 Musiałem udowadniać kiedy pracowałem, ile pracowałem, gdzie pracowałem w Polsce […]. Musiałem się 
kontaktować z byłymi szefami w Polsce, żeby mi tam jakieś papiery referencyjne pisali. I to wszystko 
pozałatwiałem […] do stażu i do mojego wykształcenia […] i w końcu mi to uznali. 
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meistara, frá því að viðurkenning á sveinsréttindum fékkst, verða uppfyllt. Þeir þurftu því 

að bíða í eitt ár og voru ósáttir við það. Kamil sagðist vera ráðvilltur yfir því og velti fyrir 

sér hvort hann hefði rétt á að mótmæla biðinni:  

Þó að ég hafi verið að vinna í […] ár og hafi unnið í […] ár undir meistara, þá hefur 

það ekki verið tekið gilt. […] Ég veit ekki nákvæmlega hvort ég geti barist eða haft 

eitthvað til að berjast fyrir. Hvort ég eigi að snúa mér aftur að þessum sýslumanni og 

segja heyrðu, en ég hafði öll þessi skjöl miklu fyrr.30 

Öflun gagna - „Þetta var mikið af skjölum til að þýða“ 

Til að sækja um mat og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu þarf að framvísa 

gögnum þýddum yfir á ensku eða norðurlandamál. Pólsku viðmælendurnir nefndu ýmis 

gögn sem þeir þurftu að útvega, eins og staðfest frumrit prófskírteinis, yfirlit yfir námsferil 

og staðfestar upplýsingar um starfsreynslu.  

Allir pólsku viðmælendurnir komu með gögn um menntun sína með sér þegar þeir 

fluttu til Íslands en flestir þurftu að útvega fleiri gögn og einnig þýðingar. Gögnin þurfti 

oftast að útvega frá Póllandi, jafnvel í eigin persónu þar sem án löglegs umboðs getur 

annar en viðkomandi aðili ekki nálgast þessi skjöl. Sylwia sagði um sína reynslu: „Mig 

vantaði eitt skjal. Ég var einmitt að fara til Póllands á þeim tíma svo ég kom með það frá 

Póllandi. Ég held að mig hafi vantað vitnisburð um nám. Ég átti þýddan vitnisburð en mig 

vantaði staðfest frumrit.“31 Það tók Marek mun lengri tíma að útvega umbeðin gögn: „Það 

tók nokkra mánuði þangað til ég fór til Póllands, sótti gögnin, sendi þeim og þeir 

afgreiddu.“32 Hann framvísaði lokaskírteinum úr sínum skóla en þurfti að útvega yfirlit um 

námsferilinn öll árin í tækniskólanum, sem honum fannst óskiljanleg krafa: 

Ég veit ekki hvernig þetta er hérna en mér gramdist þetta. Ég þurfti að fara 

sérstaklega til Póllands, sækja námsferilinn, þýða og senda þeim. Þetta þarf auðvitað 

líka. Þess vegna hélt ég því fram við [umsagnaraðila] að hvernig þá, þegar ég væri 

með fjórðabekkjar próf, þá er það vitað að ég hafi líka lokið fyrsta, öðrum og þriðja 

 
30 Bo mimo że pracuję […] lata i te […] lata mam przepracowane pod mistrzem to nie zostało mi to zaliczone. 
[…] Nie do końca wiem czy mogę walczyć, czy mam o co walczyć. Czy powinienem się zwrócić z powrotem 
do tego Sýslumaðurinn i powiedzieć, że słuchajcie, ale te wszystkie dokumenty ja miałem już o wiele 
wcześniej. 
31 Brakowało mi jednego dokumentu. Akurat do Polski jechałam wtedy, z Polski przywiozłam. Wydaje mi 
się, że brakowało mi świadectwa. Miałam przetłumaczone świadectwo, nie miałam świadectwa w oryginale 
potwierdzonego. 
32 To trwało kilka miesięcy zanim pojechałem do Polski, pobrałem, wysłałem i zanim oni rozpatrzyli. 
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bekk. Nei, þau verða að vera. Þetta er einhver þversögn fyrir mig. […] Ég þurfti að 

senda námsferil fyrsta, annars og þriðja bekkjar þó að á Íslandi séu bara þrír bekkir í 

iðnskólanum þeirra. Þetta eru einhverjar reglur auðvitað.33 

Oft vantar gögn frá umsækjendum um inntak námsins samkvæmt Einari fagaðila en 

reglugerðin krefst upplýsinga um það: „Það er beðið um það og þetta kemur fram í 

reglugerðinni. […] Við verðum allavega að sjá í hvaða greinum þú varst.“  

Flestir fengu svar við beiðni um viðurkenningu eftir einn til tvo mánuði. Þeir sem 

fengu svar eftir um mánuð fannst afgreiðsluferli umsókna ganga hratt fyrir sig. Sylwia, 

Anna og Marek biðu í mánuð eftir viðurkenningunni eftir að þau skiluðu öllum 

nauðsynlegum gögnum. Þegar Sylwia var spurð um upplifun af umsóknar- og matsferli 

sagði hún: „Jákvæð. Fyrir mig hér á Íslandi gengur allt vel án óþarfa skriffinnsku.“34 Kamil 

og Dariusz töluðu um tveggja mánaða bið eftir viðurkenningu á sveinsréttindum og eins 

mánaðar bið eftir svari um meistararéttindi frá sýslumanni. Dariusz sagði: „Ég beið eftir 

þessu svari frá Menntamálastofnun nokkuð lengi held ég […] Ég geri mér grein fyrir því að 

það þarf að athuga ákveðna hluti og það er allt í lagi.“35 

Þriðjungur pólsku viðmælendanna þurfti þó að bíða í þrjá til fjóra mánuði eftir 

viðurkenningunni. Að sögn Wiktors tók stuttan tíma að sækja um og skila öllum gögnum 

en biðin eftir viðurkenningunni lengdist vegna sumarfría og tafa með greiðslu hans sem 

skilaði sér seint í kerfinu. Robert fannst umsóknarferli vera skilvirkt en biðin eftir 

niðurstöðu matsins löng: 

Ég sendi öll skjölin kannski innan tveggja vikna. Ég skilaði öllu. Ég beið bara í næstum 

fjóra mánuði eftir svari. Eftir tvo mánuði, þar sem ég hélt að eitthvað væri að, skrifaði 

ég tölvupóst með fyrirspurn. Þeir sögðu: „Enn til skoðunar.“ Svo loksins kom skjal 

eftir þessa fjóra mánuði, tölvupósturinn kom að þeir viðurkenna mína menntun.36 

 
33 Nie wiem jak to tutaj jest, ale to mnie zirytowało. Musiałem specjalnie jechać do Polski, pobrać 
świadectwa, przetłumaczyć i dopiero wysłać do nich. To też wiadomo trzeba. Dlatego też się kłóciłem z […], 
że jak to, jak mam zaliczoną czwartą klasę ukończenia szkoły to wiadomo, że mam pierwszą, drugą i trzecią 
klasę też zrobioną. Nie, muszą być. To jest jakiś dla mnie paradoks. […] Musiałem dosłać ukończenie 
pierwszej, drugiej i trzeciej klasy też choć na Islandii są tylko trzy klasy tej ich szkoły zawodowej. To też jest 
tak, jakieś przepisy, wiadomo. 
34 Pozytywnie. Dla mnie tutaj na Islandii wszystko się fajnie odbywa bez zbędnej biurokracji. 
35 Dosyć długo chyba czekałem na tą odpowiedź z Menntamálastofnun. […] Zdaję sobie sprawę z tego, że 
pewne rzeczy muszą być sprawdzone i jak najbardziej okej. 
36 Wysyłałem wszystkie dokumenty może w przeciągu dwóch tygodni. Wszystko dostarczyłem. Tylko 
czekałem na odpowiedź cztery miesiące prawie. Po dwóch miesiącach myślę - no coś jest nie tak to napiszę 
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Í ljós kom að það getur lengt biðtíma eftir viðurkenningu mikið þegar notaðar eru 

viðbótarráðstafanir eins og gert var í tilviki Adams. Hann var að bíða eftir hæfniprófi þegar 

viðtalið fór fram og var óánægður með tafir þar sem hann skilaði öllum gögnum: 

Ég er bara að segja að biðin er of löng, og ég veit ekki af hverju. […] Ég bíð, bíð eftir 

svari. Þess vegna er ég líka svolítið reiður yfir því að það tekur svona langan tíma, því 

ég er með öll gögn, ég hef allt til þess.37 

Hann sagði í gríni: „Ef það ætti að taka enn lengri tíma þá veit ég ekki hvort það borgi sig 

að bíða, því þá næ ég að gleyma öllu.“38 Honum leið eins og umsagnaraðilarnir hefðu 

aldrei áður fengið tilfelli eins og hans. 

Fagaðilar voru spurðir um biðtíma umsókna. Ólafía sagði að umsóknina beri að 

afgreiða innan þriggja mánaða frá því að hún er lögð inn en ef umsókn er sérlega flókin 

megi lengja þann tíma um mánuð. Kappkostað sé við að afgreiða umsóknir hratt en 

afgreiðslutíminn geti verið mismunandi og lengist sérstaklega ef útvega þarf gögn erlendis 

frá. Einar sagði að biðtími væri sex vikur samkvæmt reglugerðinni eftir að öllum gögnum 

væri skilað og reynt sé að halda honum innan þeirra marka, en það fari eftir 

matsmönnum. 

Sumir pólsku viðmælendanna nefndu að stutt dvöl á landinu og langur 

afgreiðslutími umsókna geti komið í veg fyrir að innflytjendur sækist eftir viðurkenningu 

á starfsréttindum sínum. Janusz mundi ekki vel hversu lengi hann þurfti að bíða og talaði 

um þrjá til sex mánuði. Hann sagði það ekki borga sig fyrir þá sem stoppa stutt hér á landi 

að sækjast eftir því að fá starfsréttindi sín viðurkennd: 

Hindranir eru slíkar að einhver sem kemur hingað, segjum til dæmis á sex mánaða 

samning eða eins árs samning, og á þeim tíma – ég veit ekki hvernig það er núna - að 

fá þessa pappíra útgefna, viðurkennda, tekur hálft ár svo það einfaldlega borgar sig 

ekki fyrir þá. Það tekur tíma að átta sig á því eða spyrjast fyrir hvernig eigi að gera 

það.39 

 
maila z zapytaniem. A oni, że „jeszcze jest w trakcie rozpatrywania“. Później w końcu przyszedł dokument 
taki po tych czterech miesiącach, mail przyszedł, że uznali moją szkołę. 
37 Tylko mówię takie trwanie za długo, i nie wiadomo dlaczego. Czekam, czekam na odpowiedź. Dlatego 
mówię, też jestem trochę zły, że to aż tyle trwa, bo ja mam wszystkie papiery, wszystko na to mam. 
38 Bo jeżeli miałoby to jeszcze dłużej trwać to nie wiem czy to się w ogóle opłaca tak czekać, bo już zdążę 
wszystko zapomnieć. 
39 Przeszkody są takie, że jeśli ktoś tu przyjeżdża na przykład powiedzmy na półroczny albo na roczny 
kontrakt, a w tamtym czasie - nie wiem jak jest teraz - to wydanie, zatwierdzenie tych papierów trwa pół 
roku więc im się po prostu to nie opłaca. Zorientowanie się jak to zrobić czy popytanie zabiera czas. 
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Þýðingar á gögnum reyndust mörgum tímafrekar og kostnaðarsamar. Adam, 

Dariusz, Kamil og Sylwia töldu kostnaðinn of mikinn á meðan engin trygging væri fyrir því 

að viðurkenningin fengist, sem þau töldu að gæti haft fælandi áhrif á marga innflytjendur. 

Kamil og Dariusz þurftu að borga um eitt hundrað þúsund krónur fyrir að láta þýða gögnin. 

Dariusz sagði: „Ef ég þarf að eyða eitt hundrað þúsund [krónum] og hef enga tryggingu 

fyrir því að það gefi mér neitt og ég veit ekki hvort ég vil vera hérna, þá er spurning.“40 

Adam sagði þetta um sína reynslu af kostnaði og óvissunni: 

Mér var sagt í byrjun að þetta væri allt í lagi, að þetta stemmdi allt, öll þessi ár af 

námi og starfsreynslu. […] Að ef ég kæmi með staðfest stúdentspróf og staðfestar 

upplýsingar um starfsreynslu, þýddi allt, sé það í lagi. Svo ég þýddi þetta allt. Þetta 

var mikið af skjölum til að þýða, allir ráðningarsamningar, allt […]. En þegar ég þýddi 

öll gögnin, eyddi líka svolítið af peningum í það, þá var sagt að þetta væri ekki alveg 

í lagi. […] Ég fékk bréf um að þetta væri ekki nóg til að viðurkenna hæfni mína. […] En 

við skulum vona að þegar ég tek þetta próf [hæfnipróf] þá verði allt í lagi.41 

Þegar Janusz sótti um viðurkenningu fyrir nokkrum árum þurfti hann að þýða mikið 

af gögnum en á sama tíma vantaði löggilta skjalaþýðendur þar sem hann bjó. Auk þess 

átti hann erfitt fjárhagslega með að láta þýða þau. Ekki var ljóst hvort gögnin hefðu dugað 

og hann gafst því upp á að þýða þau öll. Hann fékk ekki öll sín réttindi viðurkennd sem 

hann hafði í Póllandi og var ósáttur við það. Fyrirkomulag í starfsgrein hans er annað hér 

á landi en þar. Hann sagði: „Vinnuveitendur skoðuðu færni mína, samþykktu þessa færni 

og það var ekkert vandamál með það. [Umsagnaraðilinn] gerði það ekki og samþykkti ekki 

kunnáttu mína.“42  

Wiktor var sá eini sem þýddi gögnin sín sjálfur yfir á ensku, fyrir utan skjal um 

starfsreynslu sem var þýtt af löggiltum skjalaþýðanda. Umsagnaraðilar hérlendis hringdu 

í skólann þar sem hann stundaði nám í Póllandi til að fá prófskírteini hans staðfest en 

 
40 Jeżeli muszę wydać sto tysięcy i nie mam gwarancji, że mi to cokolwiek da i nie wiem czy chcę tu zostać, 
to jest pytanie. 
41 Na początku powiedziano mi, że jest w porządku, że wszystko się zgadza, te lata nauki i doświadczenie 
zawodowe. […] że jeżeli przyniosę jeszcze wyniki matury, to że się też uczyłem i doświadczenie zawodowe, 
wszystko przetłumaczyć, że będzie w porządku. Także ja to wszystko przetłumaczyłem. No dużo było tych 
dokumentów do tłumaczenia, bo wszystkie umowy o pracę, wszystko […]. A tu w momencie jak już to 
przetłumaczyłem wszystko, trochę też na to wydałem pieniędzy, to mi powiedziano, że jednak nie do końca 
jest w porządku. […] Dostałem list, że to jest za mało, żeby uznać moje kwalifikacje. […] Ale miejmy nadzieję, 
że jak już podejdę do tego egzaminu to będzie wszystko okej. 
42 Pracodawcy sprawdzili moje umiejętności, zatwierdzili te umiejętności i nie było z tym problemu. […] tego 
nie zrobił i nie zatwierdził moich umiejętności. 
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skólinn vildi ekki afgreiða málið símleiðis. Auk þess varð einhver misskilningur vegna 

tungumálaerfiðleika. Wiktor sagði: „Skólar í Póllandi eru ekki alveg aðlagaðir því að 

stofnun erlendis frá hringi í þá og biðji um að staðfesta lögmæti skírteinisins.“43 Hann gaf 

móður sinni umboð til að fá skírteinið staðfest.  

Samskipti og þjónusta - „Ég myndi segja að samskiptin hafi verið nokkuð góð“ 

Samskipti pólsku viðmælendanna við umsagnaraðila fóru að mestu fram á ensku. Íslensku 

fagaðilarnir, Ólafía og Einar, sögðu innflytjendur sem eiga við tungumálahindranir að 

stríða helst nýta sér aðstoð samlanda sinna sem kunna betur ensku eða jafnvel fá aðstoð 

frá atvinnurekanda í samskiptum við umsagnaraðila.  

Marek, Wiktor, Robert og Sylwia höfðu gengið í gegnum matsferlið án teljandi 

vandkvæða og höfðu jákvæða reynslu af samskiptum við umsagnaraðila og þjónustu 

þeirra. Þau fengu alltaf svör fljótlega sem og skýrar upplýsingar og góða leiðsögn í 

umsóknarferlinu. Marek sagði: „Þetta var fínt. Ég þurfti ekki að bíða vikum saman eftir 

tölvupósti, heldur kom hann bara daginn eftir eða tveimur dögum seinna.“44 Wiktor 

sagðist hafa verið í góðu sambandi við umsagnaraðila: „Ég myndi segja að samskiptin hafi 

verið nokkuð góð. […] Það var ekkert mál með það.“45 Adam fékk allar upplýsingar og svör 

um gögn sem krafist var á staðnum og sagði að „almennt væru starfsmenn yndislegir og 

mjög hjálpsamir.“46  

Flestir sögðust almennt hafa góða upplifun af samskiptum en töluðu um óskilvirkni 

kerfisins. Nokkrir sögðu menntun sína vanmetna á þeim forsendum að hún væri öðruvísi 

en skilyrði um viðurkenningu segja til um og/eða þeir skildu ekki matsferlið, sem litaði 

upplifun þeirra af samskiptum og þjónustu til hins verra. Janusz upplifði hindranir í 

matsferlinu og einnig misskilning vegna tungumálahindrana. Hann sagði um samskiptin: 

„Ég skilgreini þau [samskiptin] mjög jákvætt. Það var bara tungumálahindrun á milli 

okkar.“47 Hann hafði klárað háskólanám í annarri starfsgrein í Póllandi á meðan á 

matsferlinu stóð og reynt að láta umsagnaraðilann vita af því. Tungumálahindranir leiddu 

 
43 Szkoły w Polsce zupełnie nie są przystosowane do tego, by instytucja z zagranicy do nich dzwoniła i prosiła 
o potwierdzenie legalności świadectwa. 
44 W porządku było. Nie musiałem czekać tam na maila tygodnie, po prostu był następnego dnia czy dwa 
dni później. 
45 Powiedziałbym, że kontakt jest dosyć dobry. […] Nie było z tym żadnego problemu. 
46 Generalnie panie przemiłe i bardzo pomocne. 
47 Ja to bardzo pozytywnie określam. Po prostu była bariera językowa między nami. 
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til misskilnings og hann fékk ekki að vita að önnur stofnun sæi um mat á háskólanámi en 

sér um mat á iðnnámi fyrr en íslenskur vinur hans hringdi fyrir hann í umsagnaraðilann og 

fékk útskýringu á málinu. Janusz benti á að erfitt sé að þýða sum starfsheiti sem býður 

upp á svona misskilning og sá í því samhengi þörf á túlki: 

Í Póllandi þýðir verkfræðingur eitt, hér og á ensku þýðir verkfræðingur eitthvað allt 

annað. Svo ef ég myndi ráðleggja einhverjum hvað hann ætti að gera til að fá skjöl 

sín viðurkennd, þá held ég að án túlks getirðu ekki gert það.48  

Ólafía fagaðili nefndi að heitið verkfræðingur (e. engineer) væri notað í víðari 

skilningi erlendis en gert er hér á landi: „Engeneering er notað reyndar svolítið vítt úti 

miðað við hér á Íslandi og maður er svolítinn tíma að átta sig á því hvað er á bak við þetta.“ 

Hún sagði einnig að verið væri að þróa leiðarvísi í þeim málum. 

Anna hafði ekki góða reynslu af fyrri samskiptum og þjónustu umsagnaraðila en 

nýleg reynsla hennar var góð. Anna er með grunnháskólamenntun sem er ekki til á Íslandi 

en á sér í grunnatriðum samsvörun í starfsmenntun á framhaldsskólastigi hér á landi. 

Anna hafði fyrst samband við umsagnaraðilann fyrir um fimm árum og svo aftur nýlega. 

Þegar hún sótti um í fyrra skiptið var hún beðin um að skila inn verkefnaskrá með myndum 

af verkum sínum til mats á starfsreynslu. Það dugði ekki til og Anna fékk þá neikvætt svar 

við umsókninni símleiðis. Hún reyndi aftur sama ár og sendi inn upplýsingar um tveggja 

og hálfs árs starfsreynslu í iðngreininni frá Póllandi. Það var tekið til skoðunar en ekkert 

kom út úr því. Anna lýsti samskiptum sínum við umsagnaraðilann sem slitróttum og hún 

upplifði hunsun á erindi sínu. Henni fannst erfitt og tímafrekt að fá svör og minnti ítrekað 

á sig án árangurs. Anna ætlaði þó ekki að gefast upp og hafði samband við 

umsagnaraðilann aftur nýlega og sótti um mat og viðurkenningu á sömu forsendum. Það 

gekk vel og hún fékk að lokum viðurkenninguna. Anna hafði góða reynslu af þeim 

samskiptum og sagði: „Á þeim tíma var haft samband við mig, ég fékk meira að segja 

eyðublað til að fylla út […] og það var þá mjög skilvirkt.“49 Anna talaði auk þess um mun 

betra aðgengi að upplýsingum en áður: 

 
48 W Polsce inżynier to znaczy jedno, tu inżynier czy tam w angielskim języku inżynier znaczy zupełnie coś 
innego. Więc jeśli miałbym komuś doradzić co miałby zrobić zatwierdzając swoje papiery to myślę, że bez 
tłumacza się nie obejdzie. 
49 Skontaktowano się wtedy ze mną, dostałam taki formularz nawet do wypełnienia […] i to już było bardzo 
sprawnie. 
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Ég tók eftir verulegum mun þegar ég sótti aftur um viðurkenningu, að það hefði 

lagast til betri vegar. […] Það var netsíða þar sem allar upplýsingar voru skrifaðar 

nokkuð nákvæmlega um hvaða skjöl ætti að afhenda, til dæmis skýring á því að það 

á að staðfesta þriggja ára starfsreynslu í faginu. Þetta kemur núna allt mjög skýrt fram 

á síðunni. En ég man að fyrir nokkrum árum var það ekki þannig. Þetta var allt ein 

stór ráðgáta fyrir mig.50 

Dariusz og Kamil töluðu um að vita ekki alveg hver hlutverk umsagnaraðila væru í 

ferlinu. Dariusz sagði: „Ég veit það ekki alveg, vegna þess að þessi hringrás skjala er þannig 

að ég sé ekki alveg hvað [umsagnaraðili] gerir við þessi skjöl. Ég afhendi þessi skjöl í […] 

og fæ svar frá Menntamálastofnun, svo...“51 Kamil hélt að það væri tilviljun að hann fékk 

bréf um starfsleyfi frá sýslumanni þar sem hann hafði sótt um viðurkenningu annars 

staðar, hjá umsagnaraðila, sem sýnir að hann skildi ekki ferlið. Fagaðilar segja þó að allt 

kapp sé lagt á að segja umsækjendum frá ferlinu á skýran hátt. Einar sagði: 

Við kynnum, við segjum þeim frá ferlinu, eins og maður myndi segja þetta [á ensku] 

evaluation and recognition of qualifications. Í því felst að þegar þú ert kominn með 

alla pappírana, sem eru tilgreindir í umsóknareyðublaðinu, þá fer matsmaður sem 

tengist greininni yfir pappírana og hann veitir umsögn, matsmaðurinn. Þetta mat fer 

þá til Menntamálastofnunar sem viðurkennir þessa niðurstöðu eða ekki. Ef 

Menntamálastofnun viðurkennir þá fær umsækjandinn skriflegt svar og 

Sýslumannsembættið á Austurlandi. Þar koma upplýsingar og þar geturðu sótt um 

leyfisbréfið þitt og upplýsingar koma fram á bréfinu. […] Við útskýrum hvað gerist í 

framhaldinu, við útskýrum mjög vel að ég tel að hvað þetta þýðir, hvað er verið að 

gera í þessu ferli. 

Dariusz og Kamil sóttu um viðurkenningu á meistararéttindum í sínum iðngreinum 

en fengu í staðinn starfsleyfi til að vinna í faginu á Íslandi með réttindi sveins. Báðir voru 

hissa og í uppnámi yfir þessu þar sem þeir töldu sig hafa sótt um viðurkenningu á 

meistararéttindum en ekki um að fá starfsleyfi. Darusz sagði: „Í rauninni ásakaði ég 

[umsagnaraðilann] svolítið, ég veit ekki hversu réttlætanlegt það var, en ég ásakaði hann 

um að þetta væri ekki það sem ég sótti um.“52 Hann vissi ekki að hann þyrfti fyrst að fá 

 
50 Zauważyłam znaczną różnicę kiedy ostatni raz się starałam o uznanie, że poprawiło się na lepsze. […] Była 
strona, były wszystkie informacje wypisane dosyć dokładnie o tym jakie dokumenty należy dostarczyć, 
chociażby wyjaśnienie o tym, że mają być te trzy lata potwierdzone pracy w zawodzie. To wszystko jest 
teraz przejrzyście pokazane na stronie. Ale pamiętam, że kilka lat temu to tak nie było. To wszystko było 
jedna wielka jakaś enigma dla mnie. 
51 Nie wiem tak naprawdę, bo ten obieg dokumentów jest taki, że ja tak naprawdę nie widzę co […] z tymi 
dokumentami robi. Ja te dokumenty daję do […] a dostaję odpowiedź z Menntamálastofnun, więc... 
52 I w sumie to tak trochę miałem pretensje do [...], nie wiem na ile uzasadnione, ale miałem pretensje, że 
przecież nie o to występowałem. 
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sveinsréttindi viðurkennd áður en hann gæti sótti um viðurkenningu á 

meistararéttindum. Þegar Dariusz hafði samband við umsagnaraðila aftur til að fá 

skýringar fékk hann að vita að gerð væri krafa um þriggja ára starfsmenntun, sem hann 

væri ekki með, til að uppfylla skilyrðin og það var í rauninni komið til móts við hann með 

viðurkenningunni á réttindunum sveins. Hann varð undrandi og fannst menntun sín 

vanmetin þar sem hann taldi hana vera góða, en hann fór í menntaskóla og háskóla til að 

fá menntun á hærra stigi. Gögnin voru send aftur til Menntamálastofnunar, eins og 

Dariusz sagði: „[…] vegna þess að ég ákvað á grundvelli þessa svars [um veitt starfsleyfi] 

að einhver hefði einfaldlega ekki lesið þessi skjöl, þetta var mín tilfinning.“53 

Menntamálastofnun svaraði því strax að gögnin væru yfirfarin og vísaði honum á 

sýslumanninn í hans sveitarfélagi til að sækja um viðurkenningu meistarréttinda þar.  

Íslenskukunnátta - „Ég mun vissulega ekki ná að læra á byggingasvæðinu“  

Enginn af pólsku viðmælendunum þurfti íslenskukunnáttu til að fá vinnu á Íslandi. Flestir 

töldu sig hafa lélega íslenskukunnáttu en höfðu áhuga á að læra málið. Flestir töluðu 

ensku í vinnunni og ensku sem fagmál, sögðust vinna mjög mikið og ekki vera í 

íslenskumælandi starfsumhverfi í vinnunni.  

Vegna skorts á íslenskukunnáttu leituðu nokkrir pólsku viðmælendurnir sér 

aðstoðar hjá íslenskum vinum í umsóknar- og matsferlinu. Einar fagaðili nefndi að svar frá 

Menntamálastofnun, sem er matsaðili, kæmi til umsækjenda um viðurkenningu á íslensku 

og reynslan væri að margir innflytjendur ættu erfitt með að skilja hana og leituðu 

aðstoðar með það. Adam fékk aðstoð frá íslenskri vinkonu sinni við þýðingar í matsferlinu 

og í samskiptum við umsagnaraðilann. Gögn sem hann fékk vegna viðbótarráðstafana 

voru umfangsmikil og voru á íslensku. Hann átti erfitt með að skilja þau en sagðist samt 

skilja það vel að matsgögn á Íslandi væru á íslensku. Einar fagaðili velti fyrir sér 

spurningunni, sem hann telur pólitíska, um hvort það eigi að þýða allt eða efla fólk frekar 

til að koma sér betur inn í tungumálið.  

Flestir pólsku viðmælendurnir áttu í erfiðleikum með að læra íslensku og sögðust 

skilja meira en þeir gátu talað. Marek, Robert og Sylwiu fannst erfitt að læra þriðja 

tungumálið. Marek fannst best að talað væri við hann á íslensku en hann kaus að svara á 

 
53 Bo ja uznałem na podstawie tej odpowiedzi [o pozwoleniu na pracę], że ktoś tych dokumentów po prostu 
nie przeczytał, takie było moje odczucie. 
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ensku. Hann lærði ekki íslensku fyrstu árin: „Ég vann fyrstu þrjú árin nær eingöngu með 

Pólverjum og við yfirmanninn talaði ég ensku, þannig að á þessum þremur árum var 

íslenskan mín einfaldlega stöðnuð.“54 Sylwia sagðist nota ensku í vinnunni þegar hún talar 

við atvinnuveitandann en annars pólsku þar sem flestir á vinnustaðnum tali pólsku. Sylwia 

og Wiktor treystu sér ekki til að tala íslensku vegna þess að þau væru mjög meðvituð um 

annmarka sína og þá sérstaklega í framburði. Sylwia benti á að nauðsynlegt sé að vera í 

snertingu við íslenskuna til að læra hana. Hún sagðist geta haft samskipti á íslensku en 

ekki vilja tala bjagað mál:  

Það væri auðveldara fyrir mig að búa hér ef ég kynni tungumálið. Það er erfitt fyrir 

mig að læra þriðja tungumál í sannleika sagt. Að reyna að tala íslensku og fylla út með 

enskum orðum - mér finnst það ekki hljóma skemmtilega. Þetta er líka svona hindrun 

hjá mér, ég skil íslensku en ég get varla talað.55  

Kamil fannst hann ekki fá næg tækifæri til að æfa íslensku: „Ég mun vissulega ekki 

ná að læra [íslensku] á byggingasvæðinu. […] Það er vitað að eina tungumálið sem þú 

getur notað með öllum sem fara um byggingasvæði er enska en ekki íslenska.“56 Dariusz 

var sama sinnis og sagði:  

Ég get skilið margt. Það er erfitt fyrir mig að tala því það er einhvern vegin erfitt að 

finna orð. Þegar ég klára samtalið þá hugsa ég að þetta hefði verið svo auðvelt að 

segja á íslensku […]. Þetta er vandamál fyrir mig, því ef ég vissi ekki hvernig ætti að 

segja þetta á ensku, þá þyrfti ég að reyna íslensku. En þetta er auðveldara fyrir mig 

svona og fljótlegra, og yfirleitt erum við að flýta okkur í vinnunni, svo enska kemur 

sjálfkrafa.57 

 
54 Jak pracowałem przez pierwsze trzy lata tylko z samymi prawie Polakami, a z kierownikiem mówiłem po 
angielsku, to przez te trzy lata pierwsze na Islandii ten język islandzki stał w miejscu. 
55 Łatwiej by mi tu było mieszkać, żyć, jeżeli znałabym ten język. Trudno mi się uczyć trzeciego języka tak 
naprawdę. Gdzieś te luki w języku islandzkim, próbując mówić po islandzku, wypełniać słowami angielskimi, 
to nie uważam, żeby to fajnie brzmiało. I to też z mojej strony taka jest blokada, że dużo rozumiem po 
islandzku a ciężko mi mówić. 
56 Na budowie na pewno się nie nauczę. Wiadomo, że jedynym językiem w którym idzie się dogadać z 
każdym który idzie gdzieś tam na budowie jest angielski nie islandzki. 
57 Bardzo dużo rzeczy jestem w stanie zrozumieć. Trudno jest mi mówić dlatego, że jakby trudno mi znaleźć 
słowa. Jak kończę rozmowę to myślę sobie, że to byłoby tak łatwo powiedzieć po islandzku […]. Tu jest dla 
mnie problemem, bo jakbym nie wiedział, jak to powiedzieć po angielsku to bym musiał próbować po 
islandzku. A tak to jest mi łatwiej i szybciej, ale z reguły się spieszymy w pracy, więc po prostu automatycznie 
jest ten angielski. 
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Robert fannst ekki alltaf ganga vel að reyna að tala íslensku: „Það pirrar mig að ég reyni 

að tala íslensku við annan og hann skilur það en hinn skilur ekki þó að ég segi við hann 

það sama. […] Þeir gera þetta verkefni ekki auðveldara.“ 

Nokkrir sögðust vinna í íslenskumælandi umhverfi og fannst það hjálpa mikið við að 

læra tungumálið. Önnu og Janusz fannst þau þurfa að kunna íslensku vegna vinnunnar. 

Anna sagði: „Auðvitað varð ég að læra, […] ég vann með Íslendingum og ég vildi byrja að 

tala íslensku. […] Ég reyni að skrifa á íslensku, vegna þess að ég hef það á tilfinningunni að 

ég sé tekin meira alvarlega. Ef ensku, þá ekki alveg.“58 Janusz taldi það nauðsynlegt að 

geta haft samskipti við íslenska viðskiptavini.  

Allir pólsku viðmælendurnir höfðu farið á íslenskunámskeið en reynsla margra af 

fyrsta námskeiðinu var ekki góð. Anna, Marek og Janusz töluðu um óskilvirka kennslu. 

Anna sagði: „Aðferðin við kennslu var ekki mjög árangursrík.“59 Dariusz var að spá í að fá 

sér einkakennslu þar sem honum finnst vera of margir á námskeiðum, of mikil málfræði 

en of lítið af samtölum en hann vildi æfa talmál.  

Nokkrir pólsku viðmælendanna höfðu þó mjög góða reynslu af 

íslenskunámskeiðum. Adam var nýbyrjaður að læra íslensku og fannst hjálplegt að heyra 

íslenskuna í vinnunni til að læra hana og fá gagn af íslenskunámskeiði:  

Fyrst og fremst að vinna með Íslendingum. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að hlusta á 

þetta allt, þar sem ég hef heyrt að margir hafi lokið námskeiðinu, en nota ekki 

tungumálið svo þeir gleyma öllu, og það er ekki gagnlegt fyrir þá.60  

Anna og Janusz fóru á námskeið á vegum Vinnumálastofnunar og fannst þau hafa náð 

góðum árangri þar. Anna sagði: „Á hálfu ári batnaði íslenskukunnáttan mín strax að 

minnsta kosti tvöfalt.“61 Sylwia kláraði fjögur stig og fannst kennslan mjög góð en hætti 

svo vegna óhentugs kennslutíma á næsta stigi.  

 
58 Oczywiście uczyłam się, […] stałam się, pracowałam z Islandczykami i chciałam zacząć mówić po islandzku. 
[…] Staram się pisać po islandzku bo mam wrażenie, że jestem traktowana bardziej poważnie. A jeżeli po 
angielsku to tak nie do końca. 
59 Sposób nauczania nie był zbytnio efektywny. 
60 Przede wszystkim praca z Islandczykami. Przede wszystkim koniecznie, żeby to wszystko słuchać. Bo dużo 
osób słyszałem, że ukończyło kurs ale na przykład nie używają w ogóle języka, więc zapominają i tak im się 
nie przydaje. 
61 W ciągu pół roku moja znajomość islandzkiego polepszyła się o jakieś 200% przynajmniej od razu. 
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Ef sameiginleg upplifun pólskra viðmælenda af umsóknar- og matsferli er skoðuð 

kemur í ljós að allir komu með gögn um menntun sína með sér þegar þeir fluttu til Íslands 

en margir þurftu að útvega fleiri gögn, oftast frá Póllandi. Nokkrir sögðu að þýðingum 

fylgdi mikill kostnaður sem leggja þyrfti út fyrir á meðan ekki væri trygging fyrir því að 

viðurkenningin fengist. Flestir fengu svör um viðurkenninguna eftir að hafa skilað inn 

öllum nauðsynlegum gögnum á einum til tveimur mánuðum. 

Flestir pólsku viðmælendurnir sögðust almennt hafa góða upplifun af samskiptum 

við umsagnaraðila en höfðu reynslu af óskilvirkni kerfisins. Nokkrir upplifðu menntun sína 

vanmetna á þeim forsendum að hún væri öðruvísi en skilyrði um mat og viðurkenningu 

segja til um og/eða skildu ekki matsferlið sem litaði upplifun þeirra af samskiptum og 

þjónustu til hins verra. Einungis Anna hafði slæma reynslu af samskiptum og þjónustu fyrir 

nokkrum árum en nýleg reynsla hennar var góð. Meira en þriðjungur pólsku 

viðmælendanna fór í gegnum matsferlið án teljandi vandkvæða, fékk alltaf svör fljótlega, 

skýrar upplýsingar og góða leiðsögn. Flestir höfðu tækniskólamenntun og uppfylltu því 

kröfur um þiggja ára langt nám og flestir áttu staðfestar upplýsingar um starfsreynslu í 

sinni iðngrein frá Póllandi. Flestir þeirra sem voru með aðra menntun en 

tækniskólamenntun upplifðu hindranir í matsferlinu og sumum fannst krafan um þriggja 

ára starfsreynslu í viðkomandi iðngrein vera hindrun. 

Allir höfðu farið á að minnsta kosti eitt íslenskunámskeið en töldu sig hafa litla 

kunnáttu í tungumálinu. Þeir töluðu ensku í vinnunni, notuðu ensku sem fagmál og voru 

ekki í íslenskumælandi starfsumhverfi. 

3.3 Ávinningur af viðurkenningu  

Viðmælendur voru spurðir um ávinning af viðurkenningunni á menntun og starfsreynslu 

sinni. Fram kom að hún skipti flesta miklu máli og allir töldu þeir hana eftirsóknarverða. 

Hér skipast frásagnir í fjögur þemu: Að sanna sín réttindi; meiri virðing; að fá að vaxa og 

þróast; og þetta breytir engu. 

Að sanna sín réttindi - „[…] ég er með menntun, ég kláraði skólann“ 

Pólsku viðmælendurnir þurftu ekki viðurkenningu á starfsmenntun og starfsreynslu til að 

fá vinnu og starfa í sinni iðngrein á Íslandi. Þeir fundu ekki fyrir pressu á vinnumarkaði um 

að útvega sér viðurkenninguna. Orð Wiktors voru lýsandi fyrir reynslu flestra: „Í upphafi, 
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þegar ég byrjaði að vinna spurði enginn um þetta [um viðurkenningu á starfsmenntun], 

þeir spurðu aðeins um menntun, reynslu.“62 

Þrátt fyrir það töldu allir eftirsóknarvert að fá viðurkenningu á starfsréttindum 

sínum hér á landi. Þar sem þeir hafa menntað sig og starfað í sinni starfsgrein vildu þeir 

fá það viðurkennt. Anna og Adam lögðu áherslu á að vilja hafa allt í lagi. Adam, sem var 

að bíða eftir hæfniprófi, sagði: 

Ég lærði líka, ég vann, svo ég vildi hafa viðurkenningu hér, já fá það viðurkennt. Ég er 

að bíða eftir að því ljúki, ég er að bíða eftir þessu prófi sem ég þarf að standast. Ég er 

að segja að það væri gaman að hafa svona skírteini, svo að allt sé í lagi.63 

Upplifun nokkurra var þó að þurfa að berjast fyrir því að sanna sín starfsréttindi og 

þau töluðu um stress og uppnám sem því fylgdi. Önnu fannst það vera fráleitt að geta ekki 

notað starfsheiti sitt á Íslandi og fannst hún hafa réttmætt tilkall til þess. Hún vildi fá 

úrlausn sinna mála, skildi ekki ástæðu hindrananna og ætlaði ekki að gefast upp: 

Ég var í miklu uppnámi vegna þess að ég er með menntun, ég kláraði skólann. Ég var 

ákveðin í að þetta yrði að gerast en líka svona reiði að ég skildi bara ekki af hverju 

þeir vildu ekki viðurkenna menntun mína.64 

Janusz sagði: 

Hver var upplifun mín þá? Ég var í uppnámi, það er alltaf uppnám ef þú ert með 

eitthvað sem þú hefur áorkað og hér verður þú að sanna enn og aftur og í rauninni 

að berjast fyrir þínu. Þetta er ekki mjög þægilegt. En ég skil að hér sé fólk frá öðrum 

löndum og í öðrum löndum geti verið um mismunandi menntunarstig að ræða svo 

að það er þörf fyrir stofnun eins og [umsagnaraðili].65 

 
62 Na początku, kiedy zaczynałem pracować nikt w ogóle się mnie nie pytał [o uznanie kwalifikacji 
zawodowych], zapytali się tylko o wykształcenie, doświadczenie. 
63 Też się uczyłem, pracowałem, to też chciałbym mieć tutaj uznanie, tak, uznane. Czekam aż to się skończy, 
czekam na ten egzamin, który mam przejść. No ale mówię, fajnie byłoby mieć takie po prostu 
zaświadczenie, żeby wszystko było w porządku. 
64 Ja się złościłam strasznie, ponieważ mam wykształcenie, ukończyłam szkołę. Miałam taką dosyć 
determinację, że to po prostu musi się stać i taką złość, że po prostu nie rozumiem dlaczego nie chcą mi 
uznać mojego wykształcenia. 
65 Co wtedy czułem? Czułem zdenerwowanie, zawsze jest zdenerwowanie jeśli coś się ma, coś się zrobiło i 
tu trzeba jeszcze udowadniać kolejny raz i praktycznie walczyć o swoje. To nie jest zbyt przyjemne. Ale 
rozumiem, że są tu ludzie z innych krajów i w innych krajach może być inny poziom edukacji więc taka 
instytucja jak […] jest potrzebna. 
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Tæplega helmingur þeirra upplifði vanmat á hæfni sinni við að hafa starfsréttindi 

sín ekki viðurkennd og það hafði áhrif á sjálfsálit nokkurra þeirra. Sjálfsálit Janusz beið 

hnekki við að vera ekki með viðurkennd og lögleg starfsréttindi: 

Það hafði mikil áhrif á sjálfsálit mitt vegna þess að í Póllandi var ég sérfræðingur, í 

raun vel metinn sérfræðingur, þannig hugsa ég um sjálfan mig að minnsta kosti. Svo 

kom ég til Íslands og það kom í ljós að ég er enginn, að ég get ekki starfað í mínu fagi, 

að minnsta kosti ekki í samræmi við lögin.66 

Nokkrir vildu hefja sjálfstæðan rekstur hér á landi en viðurkennd starfsréttindi eru 

forsenda þess. Dariusz og Kamil voru þegar búnir að stofna eigið fyrirtæki. Sem meistari í 

eigin rekstri sagðist Dariusz geta krafist hærri launataxta. Hann taldi sig vera með betri 

fagmönnum en þrátt fyrir að vera með meistarapróf gat hann ekki notað meistaraheitið. 

Kamil fannst sér ekki hjálpað að fá þessa viðurkenningu og upplifði það að vera látinn bíða 

eins og það væri verið að halda honum frá meistarahópnum. Hann upplifði óvissu yfir því 

hvort réttindin yrðu útgefin að ári liðnu eða önnur skilyrði sett í viðbót.  

Meiri virðing-  „Ég vildi að þeir vissu að ég hef menntun, ég hef starfsreynslu“ 

Upplifun margra var að það þýddi minni virðing við hæfni þeirra að vera ekki með íslenska 

menntun, og að það orsakaði það að vera lægra settur á vinnumarkaði. Nokkrum fannst 

jafnframt að Íslendingar hefðu almennt meira álit á íslenskri menntun en erlendri. Með 

því að fá starfsréttindi sín viðurkennd gátu þeir fengið betra mat á hæfni sinni hjá 

vinnuveitendum og samstarfsfélögum og verið jafngildir íslenskum starfsmönnum. Sylwiu 

fannst gott að vinnuveitendur vissu um starfsréttindi hennar. Hún sagði: 

Einnig finnst mér gott að íslenskir vinnuveitendur viti að ég er með eitthvað skjal. […] 

Ég lærði í Póllandi, ég hef reynslu, ég kláraði skóla á þessu sviði. […] Ég vildi að þeir 

vissu að ég hef menntun, ég hef starfsreynslu og kannski hef ég jafnvel betri menntun 

en þeir [hlær].67    

 
66 Na poczucie własnej wartości bardzo mi to wpłynęło bo w Polsce byłem specjalistą, praktycznie cenionym 
specjalistą, tak przynajmniej myślę o sobie. A tu przyjechałem na Islandię i się okazało, że jestem nikim, że 
nie mogę pracować w swoim zawodzie, przynajmniej nie zgodnie z prawem. 
67 Ale też wydaje mi się to dobrze, że pracodawcy islandzcy wiedzą, że mam jakiś dokument […] Uczyłam 
się w Polsce, mam doświadczenie, mam szkołę w tym kierunku […] Chciałam, żeby oni wiedzieli że mam 
szkołę, mam doświadczenie i może nawet mam lepsze wykształcenie od nich [śmiech]. 
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Dariusz upplifði þetta svona: „Það er einhver almenn sannfæring um að íslensk 

menntun sé betri.“68 Sylwia varð einnig vör við þetta viðhorf og sagði: „Ég held að 

Íslendingar horfi, ef ég myndi leggja fram sömu pappíra, þá held ég að þessi íslensku 

pappírar væru betri en þessi pólsku. Mismunun verður alltaf fyrir hendi.“69 Hún taldi það 

eðlilegt þar sem hún hafði unnið áður í öðru landi en í heimalandinu og tók ákveðið fram, 

eins og flestir, að hún hefði ekki fundið fyrir neinum fordómum á Íslandi. Dariusz aftur á 

móti hafði fundið fyrir viðhorfum sem fela í sér staðalmyndir um fólk frá Austur-Evrópu: 

„Eins og við erum strax metin sem fólk sem kemur einhvers staðar frá Austur-Evrópu og 

við vitum vissulega ekki eins mikið og þeir.“70 

Wiktor tók í sama streng og Dariusz en hann hefur fundið fyrir breytingu eftir 

viðurkenninguna. Hann upplifði að hann væri metinn að verðleikum og sagði að 

viðurkenningin breytti því hvernig samstarfsmenn sáu hann en hann vann fyrst sem 

ófaglærður. Hann fékk meiri virðingu og losnaði undan því að litið væri niður á hann: „Ég 

fann ekki lengur fyrir þessari dæmigerða vantrú, að hann er frá Póllandi, þetta er Austur-

Evrópa.“71 Honum fannst viðurkenningin koma samstarfsmönnum á óvart og jafnvel vekja 

furðu þeirra, en hann var fyrstur Pólverja í fyrirtækinu til að fá réttindi sín viðurkennd og 

var nú með sams konar menntun og besti íslenski fagmaðurinn í fyrirtækinu.  

Sylwia sagði að margir á hennar vinnustað hefðu eingöngu starfsreynslu, og bara 

tveir af tíu starfsmenntun í viðkomandi iðn. Kamil benti á að hluti Íslendinga setji alla undir 

sama hatt. Þó að mjög margir farandverkamenn kæmu ófaglærðir til landsins væru líka 

innflytjendur sem eru með meiri þekkingu en þeir. Wiktor og Kamil vildu vera jafngildir 

íslenskum starfsmönnum. Kamil sagði um viðurkenningu starfsréttindanna: „Ég vildi gera 

þetta svo að ég gæti lagt fram réttindi hér, svo ég gæti verið jafngildur. Til að þeir myndu 

 
68 Jest jakieś takie ogólnie przeświadczenie o tym, że islandzka edukacja jest lepsza. 
69 Wydaje mi się, że tutaj Islandczycy patrzą, jeżeli ja bym przedłożyła te same papiery to wydaje mi się, że 
te islandzkie papiery byłyby lepsze od tych polskich. Inne traktowanie zawsze będzie. 
70 Bo jakby my jesteśmy uznawani od razu za osoby, które przyjechały gdzieś tam ze wschodniej Europy i 
my na pewno nie wiemy tyle co oni. 
71 Po prostu się skończyło typowe takie niedowierzanie, że no, bo on jest z Polski, to jest wschodnia Europa. 
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byrja að koma fram við mig, mína þekkingu, sem jafngilda.“72 Viðurkenning er einhvers 

konar staðfesting á færni samkvæmt Kamil, að hún sé metin að verðleikum: 

Mig langar til að vera virtur fyrir færni mína og þekkingu. Og þetta er svo mikilvægt 

vegna þess að ég hef þekkingu, ég er iðnmeistari og ég vil að þeir segi allt í lagi, við 

vitum að þú ert góður, þú ert með gráðu sem þú keyptir ekki á basarnum. Það er allt 

og sumt. Leyfið mér að vinna og borga skatta og ég býst ekki við neinu meira.73  

Að fá að vaxa og þróast - „Ef fólk hefur ekki staðfest réttindi þá getur það ekki vaxið frekar 

í starfi“ 

Fyrir næstum helming pólsku viðmælendanna var viðurkenningin forsenda 

áframhaldandi dvalar hér á landi. Þar á meðal voru þeir sem sóttust eftir að hefja 

sjálfstæðan rekstur. Wiktor upplifði viðurkenninguna sem vendipunkt. Hann var farinn að 

vera niðurdreginn og að hugsa um að flytja til Noregs, en eftir viðurkenninguna ákvað 

hann að vera áfram á Íslandi. Janusz var í sömu sporum og sagði: „Ef þeir hefðu ekki 

viðurkennt þessa pappíra þá held ég að ég hefði flutt til annars lands.“74 Kamil og Dariusz 

þurftu að bíða í eitt ár eftir útgáfu meistararéttinda en þegar viðtölin fóru fram höfðu þeir 

ekki fengið leyfi til að skrifa undir sína vinnu heldur þurftu að vinna í fyrirtæki þar sem er 

starfandi meistari. Þeir töluðu um að flytja til annars lands sem viðurkennir 

meistararéttindi þeirra, fáist þau ekki gefin út þegar skilyrði um eins árs starfsreynslu 

undir stjórn meistara verður uppfyllt. 

Sumir fundu fyrir auknu sjálfsáliti sem viðurkenndir fagmenn og upplifðu sig vaxa 

og þróast í starfi eftir viðurkenninguna. Anna upplifði sigurtilfinningu, ánægju og stolt 

þegar hún fékk loks viðurkenninguna. Hún vildi hefja sjálfstæðan rekstur og sagði:  

 
72 Dlatego chciałem to zrobić, żeby tutaj te uprawnienia przedstawić, żebym mógł być równoważnym, żeby 
mnie dopiero zaczęli traktować, moją wiedzę, równoważnie. 
73 Chciałbym żeby szanowano mnie za moje umiejętności i za wiedzę. A to jest takim wyznacznikiem bo 
wiedzę mam, tytuł mistrzowski posiadam i chciałbym żeby powiedzieli: Okej wiemy że jesteś dobry, masz 
tytuł który nie kupiłeś na bazarze. I tyle, nic więcej. Pozwólcie mi pracować i płacić podatki, ja nic więcej nie 
oczekuję. 
74 Gdyby mi nie uznali tych papierów myślę, że zmieniłbym kraj. 
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Auðvitað gat ég unnið án viðurkenningar en ég var ekki til þess í háskólanámi. […] Nú 

get ég auðveldlega opnað vinnustofuna mína. […] Ég er meðvituð um að vera með 

starfsréttindi og veit að ég get þroskast og að ég mun ekki gera neitt ólöglega.75 

Robert var stoltur sem faglærður og viðurkenndur iðnaðarmaður en ekki óbreyttur 

starfsmaður. Hann sagði: „Einhvern veginn hafði ég bara aðra tilfinningu, að ég væri ekki 

svona venjulegur starfsmaður í framleiðslu.“76 Wiktor sá líka breytingu á sjálfsáliti eftir 

viðurkenninguna og sagði: 

Það breytti vissulega því hvernig ég sé sjálfan mig því núna get ég loksins séð að ég 

er farinn að ná einhverju. Að það er ekkert þannig lengur að ég stend fyrir framan 

Íslending og segi við sjálfan mig - hann fær betri laun en ég og hann er með léttara 

starf en ég og ofan á það verð ég að vinna verk hans fyrir hann mjög oft. Það er ekkert 

slíkt núna, að setja á mig skyldur annarra. Ég hef mitt starf, ég geri það sem ég þarf 

að gera og því að setja á mig skyldur annarra er lokið. 77 

Robert fannst það vera stór áfangi í sínu ferli að vera bæði með starfsmenntun og 

starfsreynslu í sínu fagi staðfesta þar sem hann hafði enga starfsreynslu þegar hann kom 

til Íslands beint að námi loknu. Hann ætlaði sér að snúa aftur til Póllands og nýta sína 

starfsreynslu þar. Sylwia, sem var með talsverða starfsreynslu fyrir komuna en ekki 

staðfesta, var líka ánægð með að fá starfsreynslu hér á landi viðurkennda og sagði: „Þetta 

mun nýtast mér. Ég er ánægð […] og reyndar hefði ég ekki getað fengið þessa reynslu í 

Póllandi.“78 

Í kjölfar viðurkenningarinnar fengu Janusz og Wiktor betra starf, laun og kjör. Janusz 

upplifði miklar breytingar í sinni stöðu: „Staða mín hefur breyst mikið, ég fékk 

launahækkun strax, ég gat unnið á stöðum sem ég hafði ekki aðgang að áður þar sem ég 

 
75 Oczywiście mogłabym tak pracować ale nie po to byłam na tych studiach. […] Teraz mogę spokojnie 
otworzyć swoją pracownię. […] Ja mam świadomość, że mam uprawnienia i wiem, że mogę się rozwijać, i 
że nie będę robić nic co jest wbrew prawu. 
76 Ale jakoś tak człowiek z innym odczuciem po prostu, że nie jestem takim zwykłym produkcyjnym 
człowiekiem. 
77 Na pewno zmieniło to jak postrzegam sam siebie z tego względu, że teraz w końcu widzę, że coś zaczynam 
osiągać. Już nie ma czegoś takiego, że stoję na przeciwko Islandczyka i mówię sobie gdzieś tam w duchu - 
przecież on lepiej ode mnie zarabia, a wykonuje zupełnie lżejszą pracę ode mnie a ja musze za niego bardzo 
często jego pracę wykonać. Nie ma czegoś takiego, nie ma na mnie zrzucania innych obowiązków. Ja mam 
swoją pracę, robię to co mam zrobić i tyle zrzucania innych obowiązków. 
78 To mi się przyda. Jestem zadowolona […] i tak naprawdę w Polsce nie byłabym w stanie tego 
doświadczenia zdobyć.  
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hafði ekki viðurkennda starfsmenntun. Það hefur breyst mikið.“79 Wiktor sagði um þetta: 

„Ef fólk hefur ekki staðfest réttindi þá getur það ekki vaxið frekar í starfi.“80 Hann fékk 

betri laun og kjör en launahækkun kom þó ekki baráttulaust. Hann fékk fulltrúa 

stéttarfélags til liðs við sig við undirskrift vinnusamnings og í launaviðræðum og fékk loks 

samning til jafns við íslenskan fagmann með sömu starfsreynslu. Hann er á föstum launum 

núna og upplifir sig öruggari með launin og ekki háðan yfirvinnu eins og áður. Wiktor taldi 

viðurkenninguna auka möguleika mikið: „Þetta eykur möguleikana. […] Ég mæli með 

viðurkenningunni, hún opnar margar dyr, víkkar einfaldlega sjóndeildarhringinn og eftir 

að hafa lært íslensku geturðu byrjað nánast hvar sem er.“81 

Þetta breytir engu - „[…] engu í tekjum, í lífsstílnum, engu“ 

Flestir höfðu engar væntingar í sambandi við viðurkenninguna og töldu að þeir myndu 

ekki hækka í launum. Meira en þriðjungur pólsku viðmælendanna sagði að viðurkenningin 

breytti engu fyrir þá. Marek sagði um sína reynslu: „Fyrir mig breytti þetta engu í tekjum, 

í lífsstílnum, engu.“82 Sylwia var sama sinnis: „Þetta breytir í rauninni engu. Maður heldur 

áfram að gera það sama.“83 Hún sagði það ekki breyta neinu hjá sínum vinnuveitanda þar 

sem hún vinnur í litlu fyrirtæki og vissi að hann væri ekki skyldugur til að hækka launin. 

Þegar hún var spurð hverjar væntingar hennar til viðurkenningarinnar hefðu verið sagði 

hún: „Engar, ég vildi þetta einfaldlega.“84 Sylwia og Marek höfðu ekki reiknað með 

launahækkun og vissu að viðurkenningin hefði ekki launahækkun í för með sér en vildu 

ekki missa af henni. Sylwia var enn hjá Eflingu, eins og allir á hennar vinnustað, sem hún 

taldi vera rétt stéttarfélag fyrir fólk í sinni iðn. Marek sagðist ekki sjá að nokkur, til dæmis 

vinnuveitandinn, hefði áhuga á að hann væri kominn með viðurkennd réttindi. Hann 

sagðist þó sjá að sum fyrirtæki gerðu kröfur um þau og að hjá þeim væri hægt að reikna 

með betri launum. Robert var einnig í sama starfi með sömu laun. Hann hafði reiknað 

 
79 Moja pozycja bardzo się zmieniła, dostałem od razu podwyżkę, mogłem pracować w miejscach, do 
których wcześniej nie byłem dopuszczony bo nie miałem zatwierdzonego wykształcenia. To się bardzo 
zmieniło. 
80 Jeżeli ktoś ma niepotwierdzone wykształcenie i doświadczenie zawodowe to tak naprawdę nie może się 
rozwijać dalej w tym kierunku. 
81 To zwiększa możliwości. […] Polecałbym to z tego względu, że to otwiera bardzo dużo drzwi, po prostu 
poszerza horyzonty, a po nauczeniu języka islandzkiego to już w ogóle można startować prawie wszędzie. 
82 Dla mnie to nie zrobiło żadnej różnicy ani w zarobkach, w stylu życia, no nic. 
83 Ale tak naprawdę nic to nie zmienia. Dalej robi się to samo. 
84 Niczego, po prostu chciałam. 
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með launahækkun í kjölfar viðurkenningarinnar en réttlætti óbreyttu launin með því að 

hann væri á hærri launum en lágmarkslaunum. Adam var ekki viss um hvaða ávinningur 

væri af viðurkenningunni fyrst margir innflytjendur sögðu honum að hann þyrfti alls ekki 

viðurkenningar í sinni starfsgrein. Hann vænti því engra breytinga eftir viðurkenninguna 

og þurfti hana ekki þar sem hann vinnur, en vildi fá hana fyrir sig. Sylwia benti á að það 

væri ekki hvetjandi fyrir þá erlendu starfsmenn sem væru tímabundið hér á landi að sækja 

um viðurkenningu á starfsmenntun sinni þegar að launahækkun fylgdi ekki í kjölfarið. 

Allir voru ánægðir með að hafa fengið starfsréttindi sín viðurkennd og töldu að þau 

gætu nýst í framtíðinni. Marek sagði: 

Ávinningur væri kannski að hafa þetta frágengið, því að einhvern tímann getur það 

nýst mér. Sem stendur nýtist þetta mér ekki til neins. […] Kannski einhvern daginn 

mun ég starfa í faginu, dæmigerðu starfi […] en vissulega ekki á næstunni.85 

Honum fannst gott að eiga viðurkenninguna til í möppu og vonaði að hann gæti nýtt hana 

seinna, en hún hefði engin áhrif á framtíðarplön. Sylwia vonaðist til að geta notað 

viðurkenninguna í öðru landi. Hún sagði: „Það getur verið gagnlegt einhvern tímann, þú 

veist aldrei. Þetta er þó pappírsskjal. Maður veit aldrei hvernig það verður eftir nokkur 

ár.“86 Þegar Adam var spurður um framtíðina sagðist hann halda að viðurkenning á 

starfsréttindum gæti hjálpað og taldi það vera betra að hafa hana.  

Fagaðilarnir voru einnig spurðir um hvaða ávinning þeir sæju í því að viðurkenna 

erlenda menntun og starfsreynslu. Einari fannst ávinningur vera fólgin í því að halda uppi 

menntunarstigi í löggiltum iðngreinum ásamt því að jafna kjör og tækifæri. Honum fannst 

mikilvægt „að þeir sem eru að vinna við þessi störf fái hérna laun, aðbúnað og tækifæri til 

jafns á við aðra sem hafa menntun.” Ólafía sagði ávinninginn hljóta að vera fólginn í því 

að fá fólk með breiða menntun og reynslu: 

Það hlýtur bara að vera svo mikill ávinningur að fá hérna hæft fólk með breiða 

menntun og breiða reynslu af hlutum sem að við höfum enga reynslu af […] að fá fólk 

sem að hefur tekist á við alls konar verkefni. 

 
85 Jak korzyści, może mieć to już mieć po prostu załatwione, bo za jakiś tam czas może się przyda. Na chwilę 
obecną mi się to nie przydało do niczego. […] Może kiedyś tam będę pracował w zawodzie, ale typowym 
zawodzie jako […] ale na pewno nie w najbliższym okresie czasu. 
86 Może się kiedyś przyda, nigdy nie wiadomo.To jest jednak dokument na papierze. Nie wiadomo jak będzie 
za kilka lat. 
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Samantekt á þessum kafla sýnir að flestir pólsku viðmælendurnir þurftu ekki 

viðurkenningu á starfsmenntun og starfsreynslu til að starfa í sinni starfsgrein og til að fá 

störf á Íslandi. Upplifun þeirra á því að vera ekki með viðurkennd starfsréttindi var með 

mismunandi hætti. Tæplega helmingur þeirra upplifði vanmat á eigin hæfni frá 

Íslendingum og nokkrum fannst þeir hafa þurft að berjast fyrir því að sanna sín 

starfsréttindi. Fram kom að viðurkenning á starfsréttindum skipti flesta miklu máli, allir 

töldu þeir hana eftirsóknarverða og töldu það vera gott að eiga hana til fyrir framtíðina. 

Allir vildu þeir fá viðurkenninguna fyrir sig, m.a. sem staðfestingu á hæfni sinni gagnvart 

öðrum og sögðu hana veita þeim ánægju. Ávinningur af viðurkenningu var ekki af 

fjárhagslegum toga fyrir flesta þar sem þeir voru í sama starfi og með sömu laun eftir að 

hafa fengið menntun sína viðurkennda. Hún hafði þó verulegar breytingar í för með sér 

fyrir nokkra sem fengu tækifæri á betra starfi og launum. Flestir töldu viðurkenninguna á 

starfsmenntun vera forsendu þess að vaxa og þróast í sínu starfi. Auk þess var hún 

forsenda áframhaldandi dvalar hér á landi fyrir næstum helming viðmælenda. 

3.4 Tillögur að umbótum 

Viðmælendur gerðu margar tillögur um hvað betur mætti fara í matsferlinu á 

starfsmenntun og starfsreynslu erlendis frá en í þeim endurspeglast áskoranir sem urðu 

á vegi þeirra. Helstu undirþemu í tillögum viðmælenda að umbótum eru: Aukin 

upplýsingagjöf og áhersla á viðurkenningu; og aukin úrræði. 

Aukin upplýsingagjöf og áhersla á viðurkenningu -- „Þegar ég kom hingað átti ég að fá 

leiðbeiningarnar strax“ 

Flestir viðmælendur töldu að auka ætti upplýsingagjöf um viðurkenningu starfsréttinda 

og aðstoð. Nokkrir lögðu til að upplýsingagjöf til erlendra starfsmanna ætti að eiga sér 

stað strax við komuna til landsins. Kamil talaði um þörf á skýrum og gagnsæjum 

leiðbeiningum við komu til landsins: 

Leiðbeiningar ættu að vera skýrar - þú komst hingað, þú vilt vinna í þessari 

atvinnugrein, þú verður að hafa þetta [starfsréttindi viðurkennd]. Þú þarft að ganga 

frá þessu, eða vinnuveitandinn þinn eða..., en þetta er allt svo loðið.87 

 
87 Wytyczne powinny być jasne- przyjechałeś, chcesz pracować w tym zawodzie, musisz mieć to [uznane 
kwalifikacje]. Masz to ty załatwić, albo twój pracodawca albo..., a to jest wszystko takie rozmyte. 
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Hann taldi jafnframt að fólk sem kæmi til landsins til að vinna ætti að fá 

leiðbeiningar skref fyrir skref um hvað ber að gera ef það ætlar sér að vinna í löggiltri 

iðngrein: 

Ég sé það með þessum hætti: Þegar ég kom hingað átti ég að fá leiðbeiningarnar 

strax. Einhver hefði getað útbúið leiðbeiningar í ráðuneytinu: Ef þú vilt vinna í þessari 

atvinnugrein- fyrsta skrefið er að þú snýrð þér þangað, annað skrefið er svona, þriðja 

skrefið er svona, það fjórða er svona og það fimmta er svona. Þá væru engin 

vandamál.88 

Kamil hefði viljað vera látinn vita og fá tíma til ganga frá pappírum um leið, sem væri þá 

aðlögunartími. Hann velti fyrir sér hlutverki Þjóðskrár í upplýsingagjöf um starfsleyfi og 

sagði að það hefði hjálpað að fá upplýsingar um þörf og möguleika á viðurkenningu á 

starfsréttindum þar.  

Sumir töldu að leggja ætti meiri áherslu á að viðurkenna starfsmenntun innflytjenda 

hér á landi en að ekki virtist mikill áhugi á því. Kamil velti fyrir sér líklegri bjögun í tölfræði 

um menntunarstig innflytjenda, þar sem hann sjálfur hefði líklega verið skráður sem 

ómenntaður við komuna til landsins. Hann sagði: „Það er eitthvað að frá upphafi. […] Ég 

hef á tilfinningunni að enginn hafi áhuga á því [að viðurkenna starfsmenntun innflytjenda] 

því þannig tek ég því. Þetta er látið lítið fyrir liggja.“89 Hann átti við að innflytjendum sem 

koma til að vinna í iðngreinum sé ekki vísað með kerfisbundnum hætti á viðurkenningu á 

starfsmenntun við skráningu inn í landið.  

Flestir bentu á stéttarfélögin sem eðlilegustu upplýsingaveiturnar um 

viðurkenningarferlið þegar þeir voru spurðir hvaðan þeir teldu að upplýsingar ættu að 

koma. Sylwia svaraði: „Ég held stéttarfélög, vegna þess að hérna hafa líklega allir samband 

við stéttarfélög.“90 Hún benti jafnframt á að margir innflytjendur dvelji tímabundið á 

landinu, borgi félagsgjöld en nýti sér aldrei réttindi sín hjá stéttarfélaginu. Ólafía fagaðili 

tók í sama streng. Hún taldi það eðlilegt að þeir sem kæmu nýir inn í landið ættu að geta 

 
88 Ja to widzę w ten sposób: Jeżeli przyjeżdżam tutaj, powinienem pierwsza rzecz dostać wytyczną. Przecież 
to ktoś mógł przygotować wytyczne w ministerstwie: Jeżeli chcesz pracować w tym zawodzie - pierwszy 
krok zwracasz się tutaj, drugi krok jest taki , trzeci krok jest taki, czwarty jest taki i piąty jest taki. I nie byłoby 
żadnych problemów. 
89 Od samego początku jest coś nie tak. […] Jakby mam wrażenie nikt nie był tym zainteresowany 
[kwalifikacjami imigrantów], bo tak to odbieram. Jest to pozostawione tak troszeczkę na uboczu. 
90 Wydaje mi się, że ze związków zawodowych bo akurat tutaj chyba każdy ma styczność ze związkami 
zawodowymi. 
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lesið sér til á heimasíðum stéttarfélaga en að menntamálaráðuneytið ætti líka að veita 

þessar upplýsingar.  

Nokkrir viðmælendur vildu betri upplýsingagjöf til starfsmenntaðra innflytjenda á 

vinnustöðum þeirra, frá matsaðilum og umsagnaraðilium. Ef horft er til fagaðila benti 

Ólafía á að líklega þyrfti upplýsingagjöf í vinnustaðaheimsóknum að vera á áþreifanlegu 

formi, sem væri hægt að afhenda erlendum starfsmönnum. Einar taldi mikilvægt að halda 

áfram með vinnustaðaheimsóknir, kannski að reyna að nálgast hópinn í gegnum pólsku 

Facebook síðuna Iceland News og tala meira við innflytjendur um hvernig þeir telja að 

hægt sé að bæta aðgengi. 

Nokkrum fannst að upplýsingaskylda um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu 

ætti að vera hjá vinnuveitanda. Ólafía sagði: „Ég held að ábyrgðin um upplýsingaflæði ætti 

hugsanlega að liggja á atvinnurekanda viðkomandi.“ Sumir pólskir innflytjendur sáu 

jafnvel sem lausn að viðurkenning á starfsréttindum væri skylda og töldu að stjórnvöld 

ættu að beita sér fyrir því og setja ætti kröfu um viðurkenninguna í kjarasamninga. Kamil 

sagði: „Ég held að þetta ætti að vera skylda. [...] Hefði ég verið með einhvern ramma um 

þetta í byrjun þá hefði ég gert það strax, jafnvel fyrir komuna.“91 Wiktor sagði óstaðfesta 

menntun og starfsreynslu vera leið fyrir óheiðarlega vinnuveitendur til að borga of lág 

laun. Hann taldi að starfsmenn ættu að vera upplýstir áður en þeir skrifuðu undir 

ráðningarsamning: 

Þetta þyrfti að vera í kjarasamningi, því að þá yrðu þeir [vinnuveitendur] að fara eftir 

því. Ef það kæmi fram í kjarasamningi að það væri á ábyrgð vinnuveitanda eða 

vinnumiðlunar að staðfesta menntun erlends starfsmanns, þá myndi staða þessa 

fólks [erlenda starfsmanna] styrkjast.92 

Aukin úrræði –„Leyfðu mér að taka þetta próf og ég mun sanna fyrir þér að ég hef þessa 

þekkingu“ 

Margar tillögur viðmælenda snéru að auknum úrræðum þegar upp á starfsmenntun og 

starfsreynslu vantaði. Þegar spurt var um tilfelli þar sem um ósamræmi í inntaki og/eða 

 
91 Ja uważam, że powinien być obowiązek. [...] Bo jeżeli bym na początku miał ramy jakieś to ja od razu bym 
sobie zrobił, nawet przed przyjazdem bym sobie załatwił. 
92 Toby musiało być w umowie zbiorowej, bo wtedy musieliby tego przestrzegać. Jeżeli by było zatwierdzone 
w umowie zbiorowej, że jest obowiązkiem pracodawcy lub pośrednika pracy, żeby zalegalizować 
wykształcenie pracownika zagranicznego, wtedy ci ludzie nie będą musieli się kryć po kątach. 
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lengd náms var að ræða vildu flestir pólsku viðmælendurnir fá hæfnipróf sem úrræði og 

eiga möguleika á að taka það um leið og í ljós kæmi að upp á starfsmenntunina vantaði. 

Kamil beindi þessum orðum til umsagnar- eða matsaðila: „Leyfðu mér að taka þetta próf 

og ég mun sanna fyrir þér að ég hef þessa þekkingu sem þú ert að tala um.“93 Hann myndi 

vilja fá eftirfarandi svar við þessu: „Þegar þú nærð prófinu þá gef ég út skjölin.“94 Adam 

hefði viljað fá möguleika á hæfniprófi strax í upphafi en hann var að bíða eftir því þegar 

viðtalið fór fram: 

Þegar ég kom með skjölin mín um að ég sé búinn að ljúka skólanum og hef 

starfsreynslu, þá ef það vantaði virkilega einhver ár miðað við íslenskt nám hefðu 

þeir getað lagt til svona próf strax, einfaldlega til að athuga hvort ég hafi 

raunverulega færni.95 

Ólafía fagaðili vildi geta bent umsækjendum á úrræði ef starfsreynslu vantaði og 

nefndi að mögulegt úrræði gæti verið, auk námssamnings eða aðlögunartíma, að fara 

beint í sveinspróf eða fara á reynslutíma hjá íslensku fyrirtæki fyrst og svo í sveinspróf.  

Sumir pólsku viðmælendanna töluðu um þörf á að einfalda kerfið, auka 

sveigjanleika og þekkingu hjá fagfólki á námi í Evrópu. Anna lagði til: „Ég held að þeir gætu 

breytt viðmiðunum fyrir viðurkenningu. Þeir gætu víkkað umfang þess hvaða menntun er 

viðurkennd.“96 Janusz sá þörf á að hafa túlk í umsóknarferlinu til að forðast misskilning. 

Þegar tillögur viðmælenda að umbótum í viðurkenningarferli eru teknar saman sést 

að þær snúast helst um að bæta meðvitund innflytjenda um mat og viðurkenningu, auka 

almennt áherslu á að viðurkenna menntun þeirra og bæta úrræði. Helstu tillögur voru: Að 

upplýsingagjöf ætti að vera til staðar strax við komuna til landsins; styrkja ætti hlutverk 

vinnuveitenda og stéttarfélaga í að upplýsa innflytjendur; setja ætti ákvæði um 

viðurkenningu á erlendri starfsmenntun og starfsreynslu í kjarasamninga; auka þyrfti 

sveigjanleika kerfisins og þekkingu fagfólks; og hafa möguleika á hæfniprófi um leið og í 

ljós kæmi að upp á starfsmenntunina vantaði.

 
93 Pozwól mi przystąpić do tego egzaminu i ja ci udowodnię, że ja tą wiedzę na temat tego o czym mówisz 
posiadam. 
94 Zdasz mi to i wydaję ci dokumenty. 
95 Jak ja przyniosłem te swoje papiery, że mam szkołę skończoną i mam doświadczenie no to jeżeli 
rzeczywiście tam brakowało na islandzkie jakichś lat, no to można było od razu zaproponować taki egzamin, 
żeby po prostu zobaczyć czy ja faktycznie coś umiem. 
96 Myślę, że mogliby zmienić kryteria uznawania. Mogliby otworzyć spektrum tego jakie wykształcenie jest 
uznawane. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu pólskra innflytjenda af 

viðurkenningarferli á menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum sem þeir fengu í 

heimalandi sínu. Rannsóknin byggði á viðtölum við níu pólska innflytjendur og tvo íslenska 

fagaðila á þessu sviði. Leitast var við að varpa ljósi á hvernig það var fyrir pólsku 

innflytjendurna að fá löggilt iðnnám erlendis frá metið og viðurkennt og hverju það breytti 

fyrir þá að fá slíka viðurkenningu. Auk þess voru þeir beðnir um tillögur að umbótum í 

matsferlinu. 

Niðurstöður benda til þess að flestir pólsku viðmælendurnir hafi ekki vitað um 

möguleikann á að fá starfsréttindi sín viðurkennd á Íslandi fyrr en einhverjum árum eftir 

komuna til landsins. Upplýsingagjöf barst þeim fyrst og fremst frá tengslaneti. Þeir 

sögðust almennt hafa jákvæða reynslu af samskiptum við umsagnaraðila í matsferlinu en 

höfðu jafnframt reynslu af óskilvirkni kerfisins. Næstum helmingur þeirra fór í gegnum 

viðurkenningarferlið án teljandi vandkvæða. Skortur á upplýsingum, vanþekking á 

íslensku kerfi og þröng skilgreining reglugerðar á skilyrðum viðurkenningar hérlendis á 

erlendri starfsmenntun voru helstu hindranir í ferlinu.  

Flestir þurftu ekki viðurkenningu á starfsréttindum til að starfa í sinni starfsgrein. 

Allir höfðu þó eindreginn vilja til að fá hana og töldu hana eftirsóknarverða. Hún skipti 

flesta miklu máli, oftast sem staðfesting á hæfni þeirra gagnvart öðrum. Viðurkenningin 

hafði ekki í för með sér miklar breytingar að því leyti að flestir voru í sama starfi og með 

sömu laun og áður. Þeir mæltu þó með henni og töldu hana auka möguleika í framtíðinni. 

Fyrir næstum helming þeirra var viðurkenningin forsenda áframhaldandi dvalar hér á 

landi þar sem þeir ætluðu ekki að dvelja hér til langframa nema með starfsréttindi sín 

viðurkennd. Helstu tillögur að umbótum í mati á starfsmenntun og starfsreynslu snérust 

um að upplýsa innflytjendur strax við komuna til landsins um þessa leið, styrkja hlutverk 

vinnuveitenda og stéttarfélaga í að aðstoða innflytjendur fyrst og fremst með 

upplýsingagjöf, auka sveigjanleika kerfisins og úrræði í tilfellum þegar vantar upp á lengd 

starfsnáms og/eða starfsreynslu. 
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4.1 Reynsla af viðurkenningarferlinu 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að pólsku viðmælendurnir hafi ekki þurft 

viðurkenningu á starfsréttindum sínum og ekki heldur íslenskukunnáttu til að fá vinnu á 

Íslandi, og geta þeir starfað í sinni iðn án hennar. Þeir voru margir á lægstu launum fyrstu 

starfsár sín hér á landi. Viðurkenningar á starfsréttindum gerðist fyrst þörf þegar þeir vildu 

fá stöðuhækkun og betri kjör, sækja um ný störf eða hefja sjálfstæðan rekstur. Rannsóknir 

sýna að innflytjendur eru í verri stöðu á vinnumarkaði við komu til nýs lands miðað við 

innfædda (Friedberg, 2000; Hagstofa Íslands, 2019a). Þá skortir staðbundnar upplýsingar 

og tungumálakunnáttu (Friedberg, 2000) og þeir hafa ekki sömu tengsl og þeir sem fæddir 

eru hérlendis (Nanna Hermannsdóttir, 2019). Því getur það verið völundarhús fyrir þá að 

finna út hver gefi út starfsleyfi og hvernig eigi að sækja um viðurkenningu á 

starfsréttindum (Newson, 2013). Íslenskar rannsóknir sýna að staða innflytjenda á 

íslenskum vinnumarkaði er veik (Unnur Dís Skaptadóttir, 2015; Þóra Christiansen og Erla 

S. Kristjánsdóttir, 2016). Þeir hafa að jafnaði lægri laun en innlendir starfsmenn hér á landi 

(Hagstofa Íslands, 2019a), en þaðað borga erlendu starfsfólki minna en innlendum er form 

félagslegra undirboða (Bernaciak, 2012; Friberg o.fl., 2013). 

Flestir pólsku viðmælendanna vissu ekki um möguleika á viðurkenningu á 

starfsmenntun og starfsreynslu fyrr en einhverjum árum eftir komuna til landsins. 

Einungis þriðjungur þeirra frétti af möguleikanum fljótlega eftir komuna til Íslands en þeir 

urðu allir fyrir hindrunum í ferlinu: Einn þeirra var svikinn af vinnuveitanda sínum um að 

sækja um viðurkenningu fyrir hann, annar fékk neitun við umsókninni í fyrstu, sá þriðji 

uppfyllti ekki skilyrði um lengd náms og var að bíða eftir hæfniprófi þegar þessi rannsókn 

fór fram. Nokkrir vissu heldur ekki á fyrstu árunum að þeirra sérsvið væri löggild iðngrein 

hér á landi og að til að fá meistararéttindi viðurkennd þyrfti fyrst að fá sveinsréttindi 

viðurkennd og vinna sér inn starfsreynslu eftir það. Margir nefndu skort á upplýsingum 

sem helstu hindrun í aðgengi, eða næstum helmingur, en fram kom einnig að það hafi 

ekki reynst þeim auðvelt að nálgast upplýsingar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

fyrri rannsóknir. Dönsk rannsókn frá 2013 sýndi einnig að innflytjendum getur reynst erfitt 

að finna upplýsingar, þar sem meira en þriðjungur taldi að það vantaði upplýsingar á 

ensku um innflytjendalöggjöfina og að erfitt væri að finna þær (Khallash og Saunders, 

2013). Í annarri rannsókn frá 2016 sem náði til 13 landa innan ESB og EES kom fram að 

skortur á upplýsingum og leiðsögn væru hindranir sem geta mætt innflytjendum áður en 
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viðurkenningarferlið hefst. Sem dæmi er fólki með erlenda menntun í Þýskalandi oft ekki 

kunnugt um skipulag kerfis starfsmenntunar þar í landi. Það notar oft kerfi heimalanda 

sinna sem viðmið sem getur leitt til óraunsærra væntinga um viðurkenningu 

starfsréttinda þeirra á þýskum vinnumarkaði og í menntakerfinu. Alhliða upplýsingar eru 

til staðar þar í landi en þeir sem tala ekki tungumálið sem upplýsingar eru veittar á geta 

ekki nýtt sér þær og/eða vita ekki að hverju á að leita þegar þeir leita upplýsinga á netinu. 

Í rannsókninni kom einnig fram að í sumum löndum, eins og í Bretlandi, væru 

atvinnurekendur almennt ekki meðvitaðir um viðurkenningu starfsréttinda. Ofangreindar 

hindranir má helst rekja til mismunar í menntakerfum og reglugerðum á milli landa 

(Donlevy o.fl., 2016).  

Upplýsingagjöf og aðstoð barst pólsku viðmælendunum úr ýmsum áttum, oftast frá 

tengslaneti en líka vinnuveitendum, stéttarfélögum og eftirlitsaðilum. Hlutverk 

vinnuveitenda og stéttarfélaga í því að upplýsa innflytjendur virðist vera sérlega 

mikilvægt. Fram kom að vinnuveitendur geti hjálpað við að fá viðurkenningu á 

starfsmenntun en líka hindrað aðgengi að henni. Stéttarfélög gegna mikilvægu hlutverki í 

að upplýsa og aðstoða innflytjendur samkvæmt viðmælendum. Sumir leituðu eftir aðstoð 

Íslendinga í matsferlinu vegna tungumálaerfiðleika. Mikilvægi aðstoðar kom sterklega 

fram hjá þeim. Íslensk rannsókn frá 2010 sýndi að það skiptir máli að hjálpa innflytjendum 

í gegnum viðurkenningarferlið á réttindum þeirra og bent var á þörf á fjölmenningarlegri 

ráðgjöf til þeirra við að finna sér sess í íslensku samfélagi (Renner, 2010). Tryggja ætti 

stuðning fyrir viðkvæma hópa sem leita viðurkenningar. Upplýsingagjöf og stuðningur til 

innflytjenda geta komið í veg fyrir hindranir í viðurkenningarferlinu (Donlevy, 2016). 

Næstum helmingur viðmælenda fór í gegnum viðurkenningarferlið án teljandi 

vandkvæða, fékk alltaf svör fljótlega, skýrar upplýsingar og góða leiðsögn. Innan þess hóps 

eru þeir sem hefðu ekki getað fengið viðurkenninguna fyrr sökum ónógrar starfsreynslu. 

Ekki eru taldir með þeir sem sóttu um viðurkenningu meistararéttinda en fengu 

sveinsréttindi viðurkennd fyrst, eins og ber að fara að, án vandkvæða en að þeim 

meðtöldum væri í raun um meirihluta að ræða. Þeir fá meistararéttindi sín útgefin þegar 

skilyrði um starfsreynslu verða uppfyllt. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar frá 2011 sýndu 

að meirihluti þeirra sem hafa reynt að fá menntun sína metna hefur fengið hana 

viðurkennda án vandkvæða (Bjarney Friðriksdóttir og Guðrún Pétursdóttir, 2011).  
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Flestir pólsku viðmælendanna höfðu tækniskólamenntun á framhaldsskólastigi, 

sem oftast var fjögurra eða fimm ára nám og uppfylltu því kröfur viðurkenningar um 

þriggja ára langt nám í viðkomandi iðngrein. Nokkrir voru með aðra menntun en 

tækniskólamenntun. Þeir sem voru með háskólamenntun til grundvallar viðurkenningar 

á starfsmenntun fengu báðir viðurkenningu nýlega. Segja má að það sýni aukinn 

sveigjanleika í ferlinu þegar kemur að mati náms sem fram fer á mismunandi skólastigum 

eftir löndum miðað við að umsókn annars þeirra var vísað frá fyrir nokkrum árum. Auk 

þess fengu þeir sem sóttu um viðurkenningu meistararéttinda ekki athugasemdir við 

menntunina að baki en þeir hafa farið beint í meistarapróf í iðninni í Póllandi á forsendum 

menntunar og starfsreynslu þeirra en ekki gengið í meistaraskóla. 

Samskipti pólsku viðmælendanna við umsagnaraðila fóru að mestu fram á ensku. 

Flestir sögðust almennt hafa góða upplifun af þeim samskiptum en höfðu reynslu af 

óskilvirkni kerfisins. Einungis Anna hafði slæma reynslu af samskiptum og þjónustu fyrir 

nokkrum árum en nýleg reynsla hennar var góð. Nokkrir upplifðu menntun sína vanmetna 

á þeim forsendum að hún væri ólík á milli landa, sem litaði upplifun þeirra af 

viðurkenningarferlinu til hins verra. Umsókn eins viðmælanda var vísað frá í byrjun, annar 

fékk ekki öll réttindi sem hann hafði í Póllandi metin og sá þriðji uppfyllti ekki skilyrði um 

lengd starfsnáms og var að bíða eftir hæfniprófi þegar þessi rannsókn fór fram. Eins og 

niðurstöður rannsóknar Andersson og Guo (2009) benda til getur menntun innflytjenda 

verið gengisfelld í viðurkenningarferli móttökulandsins á þeim grundvelli að ekki sé um 

sams konar menntun að ræða og/eða að hún sé ekki fullnægjandi. Samkvæmt 

skilgreiningu reglugerðar (reglugerð um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til 

starfa í löggiltri iðn hér á landi nr. 585/2011) er ekki gert ráð fyrir að fólk geti fengið 

iðnréttindi nema að vera með sambærilegt iðnnám erlendis frá. Skilgreining reglugerðar 

á skilyrðum mats er þröng og íslensku fagaðilarnir sáu þörf á endurskoðun og/eða 

auknum úrlausnum í tilfellum þegar umsækjendur uppfylla ekki skilyrðin. Sem dæmi 

lengdi beiting viðbótarráðstafana biðtíma eftir viðurkenningunni hjá einum viðmælanda 

sem beið eftir hentugu úrræði. Formlegar hindranir eða lagalegar skorður sem þessar 

tengjast því að mennta- og þjálfunarkerfi landa eru að sumu leyti ólík og það vantar oft 

þekkingu þar á. Viðurkenningin getur tekið mun lengri tíma þegar þjálfun sem er sérsniðin 

þörfum umsækjenda um viðurkenningu starfsréttinda, sem uppfylla ekki skilyrði um lengd 

eða samsvörun starfsnáms, er ekki í boði og námskeið vantar við hæfi fyrir þá. Þegar 
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matsferli tekur langan tíma getur það leitt til þess að hæfni viðkomandi úreldist eða 

skerðist og þar af leiðandi einnig samkeppnishæfni hans á vinnumarkaði (Newson, 2013). 

Allir pólsku viðmælendurnir komu með gögn um menntun sína með sér þegar þeir 

fluttu til Íslands en margir þurftu að útvega fleiri gögn, oftast frá Póllandi. Bent var á að 

það gæti fylgt því umtalsverður kostnaður að þýða pólsk gögn yfir á íslensku vegna 

umsóknar um mat og viðurkenningu á meðan engin trygging væri fyrir því að 

viðurkenningin fáist. Þeir töldu að það gæti haft fælandi áhrif á marga innflytjendur. Þeir 

þurftu oftast að útvega aukagögn frá Póllandi, jafnvel í eigin persónu. Flestir fengu svör 

um viðurkenninguna eftir að hafa skilað inn öllum nauðsynlegum gögnum á einum til 

tveimur mánuðum. Í fræðilegri umfjöllun um viðurkenningarferli eru einnig nefndar 

áskoranir sem tengjast kröfum um pappírsvinnu. Innflytjendur geti þurft að hafa samband 

við stofnanir í heimalandinu, óska eftir gögnum og undirbúa þýðingar og vottorð sem 

mætti leysa með aukinni upplýsingagjöf til innflytjenda um nauðsynleg gögn og með því 

að byrja viðurkenningarferlið fyrir komu til móttökulandsins (Newson, 2013). Það er í 

samræmi við það sem sumir pólsku viðmælendanna bentu á. Í rannsókn frá 2016 kom 

fram að í mörgum löndum eru margvísleg gjöld og kostnaður sem fylgja viðurkenningu 

starfsréttinda og er það mikil hindrun. Í ljósi þess er lagt til að draga úr kostnaði sem 

einstaklingar þurfi að bera vegna hennar (Donlevy o.fl., 2016). Margir pólsku 

viðmælendanna bentu á að stutt dvöl á landinu gæti komið í veg fyrir að innflytjendur 

sækist eftir viðurkenningu starfsréttinda sinna þar sem það taki tíma að átta sig á 

möguleikanum og vegna kostnaðar. Vísbendingar eru um að ekki margir innflytjendur á 

Íslandi reyni að fá viðurkenningu á menntun sinni. Í íslenskum rannsóknum meðal 

innflytjenda frá 2009 og 2011 kom fram að meirihluti svarenda hafði ekki reynt að fá 

menntun sína metna og að þeir sem höfðu lokið starfsnámi reyndu það sjaldnast (Bjarney 

Friðriksdóttir og Guðrún Pétursdóttir, 2011; Vala Jónsdóttir o.fl., 2009).  

Allir höfðu farið á að minnsta kosti eitt íslenskunámskeið og höfðu áhuga á að læra 

íslensku. Flestir, nema Anna og Janusz, töldu sig hafa lélega íslenskukunnáttu. Þeir voru 

ekki í íslenskumælandi starfsumhverfi og töluðu ensku í vinnunni, en svipaðar niðurstöður 

fengust í rannsókn frá 2010 í þremur borgum á Norðurlöndum, þar á meðal í Reykjavík. 

Vinnuumhverfi innflytjenda býður því oft ekki upp á tækifæri til að læra íslensku, en í 

rannsókn frá 2010 kom fram að um þriðjungur pólskra innflytjenda í Reykjavík talaði 
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pólsku í vinnunni, meirihlutinn talaði ensku og einungis lítill minnihluti talaði íslensku. 

Jafnframt kom fram að munur væri á milli atvinnugreina að þessu leyti, jafnvel þó tillit 

væri tekið til lengdar dvalar í móttökulandinu. Flestir sem störfuðu í byggingargreinum í 

Reykjavík töluðu ensku í vinnunni, í iðnaðarframleiðslu talaði meira en þriðjungur pólsku 

í vinnunni og í þjónustustörfum sem krefjast lítillar hæfni töluðu fleiri ensku en pólsku í 

vinnunni. Pólverjar sem unnu í öðrum atvinnugreinum en þessum höfðu mesta kunnáttu 

í tungumáli móttökulandsins (Friberg o.fl., 2013). Íslenskukunnátta pólskra innflytjenda 

virðist vera tiltölulega takmörkuð (Aleksandra Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 2014; Elsa 

Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Wojtynska, 2012). Sem dæmi kom fram í 

könnun frá 2013 meðal atvinnulausra pólskra innflytjenda að tæpur helmingur sagðist 

einungis geta sagt nokkur orð en tæp 40% sögðust geta átt samskipti í hversdagslegum 

aðstæðum. Munur var á milli kynja og hærra hlutfall kvenna en karla töldu sig geta átt 

samskipti í hversdagslegum aðstæðum (Aleksandra Chlipala og Sólborg Jónsdóttir, 2014).  

Það að fá ekki vitneskju um möguleika á mati og viðurkenningu á menntun snemma 

hafði neikvæðar afleiðingar fyrir þá sem voru að bíða eftir að fá meistararéttindi sín 

útgefin (meistarabréfið) þar sem þeir gátu ekki unnið sjálfstætt á meðan og upplifðu 

óvissu. Fram kom einnig að þeir áttuðu sig ekki á skipulagi mats- og 

viðurkenningarferlisins þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum ferlið og vissu ekki alveg hvert 

hlutverk umsagnaraðila væri í ferlinu. Þeir töldu vanþekkingu á íslensku kerfi til helstu 

hindrana. Bent hefur verið á það í fræðilegri umfjöllun að ekki sé samræmi í löggildingu 

starfa milli landa og að innflytjendur séu oft ekki meðvitaðir um að þeir þurfi leyfi til að 

starfa á sínu sérsviði í móttökulandinu. Auk þess geta umsóknarferli og kröfur verið 

ruglingslegar fyrir erlenda umsækjendur. Hindranir við að fá menntun viðurkennda geta 

haft neikvæð áhrif á velferð innflytjenda, bæði efnahagslega og félagslega (Newson, 

2013). Sem dæmi fannst viðmælendum það takmarka möguleika sína bæði í vinnu og 

búsetu að geta ekki unnið sjálfstætt, auk þess sem það seinkaði áætlunum þeirra. 

4.2 Ávinningur  

Allir pólsku viðmælendurnir vildu fá menntun sína og starfsreynslu viðurkennda hér á 

landi. Þeir töldu viðurkenningu starfsréttindanna eftirsóknarverða og auka möguleikana, 

þeir mæltu með henni og vonuðust til að hún myndi nýtast þeim í framtíðinni. 
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Viðurkenningin skipti flesta miklu máli sem staðfesting á hæfni þeirra gagnvart 

öðrum, til að komið væri fram við þá og þeirra þekkingu sem jafngilda íslenskum 

starfsmönnum. Segja má að viðmælendur hafi sóst eftir viðurkenningunni vegna innri 

áhugahvatar og í faglegum tilgangi (Donlevy o.fl., 2016). Upplifun þeirra af því að vera 

ekki með viðurkennd starfsréttindi var með mismunandi hætti. Nokkrir sóttust eftir meira 

sjálfstæði í eigin rekstri en viðurkenning og útgefin réttindi gáfu þeim möguleika á því. 

Nokkrum fannst þeir hafa þurft að berjast fyrir að sanna starfsréttindin. Þeir upplifðu 

minna sjálfsálit og að samstarfsfólk vanmæti hæfni þeirra, en upplifðu svo aukið sjálfsálit 

og að fá að vaxa og þróast í starfi eftir viðurkenninguna. Nokkrum fannst Íslendingar hafa 

meira álit á íslenskri menntun en erlendri (frá Austur-Evrópu). Viðurkenning á menntun 

og starfsreynslu var þá einhvers konar staðfesting á færni, að hún væri metin að 

verðleikum hér á landi. Hún gaf þeim jafnframt möguleika á að fá meiri virðingu á 

vinnustað. Virðingarleysi á vinnustað og duldir fordómar er endurtekin reynsla margs 

fólks af erlendum uppruna hér á landi samkvæmt rannsókn frá 2013 (Guðrún 

Pétursdóttir, 2013). Í breskri rannsókn á viðhorfum til innflytjenda kom fram að 

innflytjendur frá Austur-Evrópu væru oft álitnir samkeppnisaðilar um vinnu þar í landi 

(Hellvig og Sinno, 2016). 

Hjá flestum hafði viðurkenningin á starfsréttindum ekki haft í för með sér ávinning 

af fjárhagslegum toga. Þeir voru í sama starfi og með sömu laun og áður. Þetta var í 

samræmi við væntingar flestra. Einungis tveir fengu betra starf, laun og kjör vegna 

viðurkenningarinnar en annar þeirra þurfti þó að fá aðstoð stéttarfélags til að ná þeim 

breytingum fram. Fram kom hjá nokkrum að viðurkenningin breytti engu í launum þeirra 

þar sem þeir fengu þegar greitt yfir lágmarkstaxta. Það vekur vissulega spurningar þegar 

menntun innflytjenda er ekki metin til launa. Eins og fram kom hjá Thorarins (2013) er 

það þekkt form félagslegra undirboða, og kunnugt stéttarfélögum, að jafnvel þó erlendir 

starfsmenn fái laun í samræmi við launataxta fái þeir greitt undir markaðslaunum.  

Athyglisvert er að fyrir næstum helming pólsku viðmælendanna var viðurkenningin 

forsenda áframhaldandi dvalar hér á landi. Einn viðmælandi sem var farinn að íhuga að 

flytja til annar lands ákvað að setjast að hér á landi þegar hann fékk starfsréttindi sín 

viðurkennd, og fékk betra starf og laun í kjölfarið. Annar hefði flutt til annars lands hefðu 

starfsréttindi hans ekki fengist metin. Þeir sem uppfylltu ekki skilyrði um útgáfu 
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meistarabréfa þegar þessi rannsókn fór fram ætla flytja til annars lands fáist þau ekki 

útgefin á tilsettum tíma, þegar skilyrðin um starfsreynslu verða uppfyllt. Þetta 

endurspeglar niðurstöður rannsóknar Capuano og Migali (2017) sem benda til þess að 

viðurkenning á erlendri menntun og hæfni tengist auknu aðdráttarafli innflytjenda frá 

ESB. Í ljósi þess er óhætt að segja að brýnt sé fyrir íslensk stjórnvöld í dag að tryggja 

starfskrafta erlendra fagmanna á íslenskum vinnumarkaði til frambúðar með því að auka 

aðgengi þeirra að viðurkenningu starfsmenntunar. Binda má vonir við að mat og 

viðurkenning á erlendri starfsmenntun og starfsreynslu fái aukið vægi í innflytjendastefnu 

stjórnvalda sem nú er í vinnslu.  

4.3 Helstu tillögur 

Helstu tillögur að umbótum í mats- og viðurkenningarferli sem fram komu snéru að 

aukinni meðvitund innflytjenda um þennan möguleika og bætt aðgengi. Mælt var með að 

upplýsa innflytjendur strax við komu til landsins og lagt til að Þjóðskrá kæmi að 

upplýsingamiðluninni. Auk þess var lagt til að auka hlutverk vinnuveitenda og 

stéttarfélaga í að aðstoða innflytjendur fyrst og fremst með upplýsingagjöf. Flestir bentu 

á stéttarfélögin sem eðlilegustu upplýsingaveituna, en líka á vinnuveitendur.  

Upplýsingar um möguleika á viðurkenningu starfsréttinda bárust flestum pólskum 

viðmælendum einhverjum árum eftir komu til landsins. Af þessum niðurstöðum má draga 

ályktanir um að upplýsingagjöf til innflytjenda um viðurkenningarferlið sé ábótavant og 

að margir viti ekki af þessum möguleika. Þörf er á aukinni upplýsingagjöf til innflytjenda, 

aðila vinnumarkaðarins og fagmanna sem vinna með fullorðnum innflytjendum og 

aukinni aðstoð til innflytjenda í viðurkenningarferlinu til að yfirstíga tungumálahindranir. 

Þessar tillögur eiga sér samhljóm í lausnum á hindrunum í viðurkenningarferlinu sem 

unnar voru á grunni niðurstaðna rannsóknar sem náði til 13 landa innan ESB og EES, en 

meðal þeirra er ráðgjöf, upplýsingagjöf og leiðbeiningar til innflytjenda á einum stað, 

þróun núverandi upplýsingaveita og gagnagrunna og að auka tengslanet vinnuveitenda 

(Donlevy o.fl., 2016). Fram kom hjá íslenskum fagaðila að verið væri að vinna í því hér á 

landi að sameina umsóknarstaði um viðurkenningu á erlendri menntun á einn stað. 

Pólsku viðmælendurnir lögðu til aukna áherslu á viðurkenningu menntunar sem 

erlendir starfsmenn koma með inn í landið. Sumir sáu jafnvel sem lausn að viðurkenning 

á starfsréttindum væri skylda og töldu að stjórnvöld ættu að beita sér hér og setja kröfu 
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um viðurkenninguna í kjarasamninga. Í þessum tillögum sést þörf á að meta og 

viðurkenna starfsmenntun sem innflytjendur koma með til landsins og að efla virðingu til 

hæfni sem aflað er erlendis. Sambærilegar lausnir á hindrunum í viðurkenningu komu 

fram í rannsókn frá 2016. Þær beindust að stefnumótendum og þeim sem innleiða stefnur 

á vettvangi og snérust um að skilgreina árangursríkar aðferðir til að vekja athygli á þörf 

og ávinningi af viðurkenningu (Donlevy o.fl., 2016). 

Hjá pólskum viðmælendum komu einnig fram tillögur um aukinn sveigjanleika í 

viðurkenningarferlinu sem dæmi í því hvaða menntun er viðurkennd. Ef um ósamræmi í 

inntaki náms á milli landa er að ræða fannst pólskum viðmælendum hentugast að bjóða 

hæfnipróf sem úrræði og að hafa möguleika á hæfniprófi eins fljótlega og í ljós kæmi að 

upp á starfsmenntunina vantaði. Fram kom mikilvægi þess að bjóða úrræði sem útiloki 

viðkomandi ekki frá vinnu á meðan. Annar fagaðilanna lagði til að þróa úrræði ef 

starfsreynslu vantar, sem dæmi námssamning, aðlögunartíma og að fara beint í 

sveinspróf. Hinn lagði til breytingar í skilyrðum um þriggja ára nám í starfsgrein sem 

myndu fela í sér ákvæði um þá umsækjendur sem eru með tveggja ára starfsnám að loknu 

stúdentsprófi. Í þessum tillögum má sjá þörf á víkkun lagaramma um skilyrði mats og 

viðurkenningu á erlendri menntun og aukin úrræði, en fram kom að viðbótaráðstöfunum 

sem reglugerðin heimilar sé ekki oft beitt. Þegar mikill kostnaður fylgir 

viðbótarráðstöfunum, eins og þegar þær útiloka viðkomandi frá launaðri vinnu á meðan, 

skapar það talsverða hindrun fyrir umsækjendur um viðurkenningu (Andriescu, 2018). 

Ofangreindar tillögur vísa til kerfisbundinna skipulagsmála og galla í núverandi kerfi 

(Donlevy o.fl., 2016). 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru að rætt var við fáa einstaklinga og ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna. Kostur er að rödd pólskra 

innflytjenda sjálfra fær að heyrast í niðurstöðunum sem gefur góða innsýn í reynslu þeirra 

af mati og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum hér á landi. 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað hér á landi og 

vonast er til að niðurstöður geti aukið skilning á stöðu innflytjenda og hvatt til umbóta. 

Frekari rannsókna er þörf þar sem viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað. Til að 

skoða viðfangsefnið frekar mætti ræða við pólska innflytjendur sem sótt hafa um 

viðurkenningu en ekki fengið og þá sem hafa ekki látið meta starfsréttindi sín. Jafnframt 
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væri áhugavert að rannsaka þetta viðfangsefni meðal innflytjenda af fleiri þjóðernum hér 

á landi. Síðast en ekki síst væri áhugavert að kanna viðhorf Íslendinga til menntunar 

innflytjenda frá Póllandi og öðrum Evrópulöndum.

 

 

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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Viðauki 1 

Kynningarbréf 

Selfoss, nóvember 2019 

 

 

Efni: Rannsókn á reynslu pólskra innflytjenda á Íslandi af mati og viðurkenningu á 

menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum. 

 

Kæri viðtakandi 

Rannsóknin er hluti af verkefnavinnu í tengslum við MA verkefnið mitt í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu pólskra 

innflytjenda af mati og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum 

með það að markmiði að varpa ljósi á hana og auka þekkingu á því sviði. Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru pólskir innflytjendur sem fengu menntun sína og starfsreynslu 

metna og viðurkennda auk tveggja íslenskra fagaðila sem eru vel að sér í mati og 

viðurkenningu á erlendri menntun og starfsreynslu. Leiðbeinandinn við verkefnið er 

Kristjana Stella Blöndal, dósent. 

Að taka þátt í rannsókninni felur í sér að veita mér viðtal um reynslu þína af mati og 

viðurkenningu á erlendri menntun og starfsreynslu. Áætlað er að hvert viðtal muni taka 

um 60 mínútur og fara fram á tíma og stað að vali þátttakanda. Viðtölin verða tekin upp 

með samþykki þátttakenda. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt í hvívetna. Gögn 

verða geymd á öruggum stað og þeim eytt eftir að rannsóknin er fullunnin, eigi síðar en í 

júní 2020. Þér er frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni og getur hætt þátttöku á hvaða 

stigi rannsóknar sem er án útskýringa. 

 

Virðingarfyllst, 

Irena Halina Kolodziej 

Sími: xxxxxxx 
Netfang: xxx@hi.is 

 

mailto:xxx@hi.is
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Viðauki 2 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku í rannsókn um reynslu pólskra 

innflytjenda á Íslandi af mati og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum 

iðngreinum  

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að draga fram reynslu pólskra innflytjenda af mati og 

viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í löggiltum iðngreinum. Markmið er að varpa 

ljósi á reynslu þeirra og auka þekkingu á því sviði.  

Að taka þátt í rannsókninni felur í sér að veita viðtal um reynslu af mati og viðurkenningu 

á erlendri menntun og starfsreynslu. Viðtölin verða tekin upp með samþykki þátttakenda.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt í hvívetna. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál. Gögn 

verða geymd á öruggum stað og þeim eytt eftir að rannsóknin er fullunnin, eigi síðar en í 

júní 2020.  

Nafnleyndar verður gætt og þátttakendum verða gefin gervinöfn. Gætt verður þess að 

ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda. 

Þátttakanda er frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur og 

getur hann hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er án útskýringa.  

 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í rannsókn um reynslu 

pólskra innflytjenda á Íslandi af mati og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu í 

löggiltum iðngreinum. 

 

 

Dagsetning og staður _______________________________________ 

 

 

Undirskrift þátttakanda ______________________________________ 

 

 

Undirskrift rannsakanda______________________________________ 
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Viðauki 3 

Viðtalsrammi 1 

1. Bakgrunnsupplýsingar um: 

• Aldur, 

• fjölskyldustöðu (er fjölskylda á Íslandi?), 

• fyrri störf og starfsreynslu, 

• menntun (lengd, prófskírteini), 

• búsetu  

2. Hvernig var þetta með komu til Íslands? Ástæða flutnings (hvort vantaði vinnu, 

peninga, annað). 

3. Aðstoðaði einhver, þekktir þú einhver hér? 

4. Hvernig var fyrsta upplifun af landinu? Hefur hún breyst? 

5. Hvað geturðu sagt mér um þína vinnu? (þessa fyrstu og svo vinnu sem þú ert í 

núna) 

• Hvernig fékkstu vinnu, hvers konar vinnu?  

• Er vinna í samræmi við menntun? 

• Hverjar eru væntingar í sambandi við vinnu? 

6. Hvernig var þetta með að fá viðurkenningu á starfsmenntun? Hvernig gekk að fá 

menntun metna? 

• Hvernig vissir þú hvað þurfti að gera til að fá menntun metna? 

• Hjálpaði einhver með að fá menntun metna?  

8. Segðu mér frá upplifun og reynslu þinni af:  

• Þjónustu fagaðila, 

• aðgengi að mati, 

• matsferli,  

• upplýsingagjöf.  

9. Hvaða hindranir urðu á vegi þínum að viðurkenningu á starfsmenntun? 
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• Hvernig tókst þú á við þær? 

• Hvaða upplifun var það, hvernig leið þér þá og hvernig núna? 

10. Hvernig er íslenskukunnáttan þín? (tungumál notað í vinnunni og heima)  

• Námskeið – ef hefur farið á námskeið hvort það var nauðsynlegt og hjálplegt? 

• Finnst þér vera mikilvægt/nauðsynlegt að læra tungumálið og af hverju? 

11. Hvaða máli skiptir það fyrir þig að fá menntun þína metna? (t.d. varðandi 

áframhaldandi veru á landinu, laun, ánægju/sátt, sjálfsálit, sjálfsmynd/starfstengda 

sjálfsmynd) 

• Hverju breytti það fyrir þig? 

12. Hvernig lífi lifir þú á Íslandi? (hverja umgengist, tengslanet) 

• Hvernig er líf þitt á Íslandi (síðir, gildi)?  

• Að hvað leyti finnst þér þú tilheyra og taka þátt í samfélaginu?  

13. Hvernig eru tengsl þín við heimalandið? (hvar er heima, heimsóknir). 

14. Hverjar eru framtíðarhorfur? 

• Hver eru plön í sambandi við búsetu og atvinnu? 

• Hvernig hafa plön breyst frá því að þú komst hingað fyrst? 

15. Hvernig hafði mat á menntun áhrif á plön þín og þá hvaða áhrif? 

16. Hvernig hefur mat á menntun breytt stöðu þinni á vinnumarkaði/í vinnunni og 

hvernig (t.d. laun, möguleikar, starfsánægju, aðstæður)? 

17. Hvað hefurðu að segja um aðra sem hafa látið meta menntun sína eða reynt 

það, eða um einhverja sem hafa ekki látið meta menntun sína? 

18. Hvað hefur þú meira að segja í sambandi við mat á menntun á Íslandi (um stöðu 

þína, kerfið, þjónustu, ávinning, hindranir og umbætur)? 
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Viðauki 4 

Viðtalsrammi 2 (fagaðilar) 

1. Bakgrunnsupplýsingar: Aldur, hjúskaparstaða, menntun og starfsreynsla 

2. Starfið. Hvernig er komið að mati á erlendri menntun í starfinu? 

3. Hvernig hefur gengið með mat á erlendu starfsnámi (þróun í byrjun og núna)? 

4. Helstu áskoranir  

5. Hvað hefurðu að segja um það að eingöngu starfsmenntun sem í boði er á Íslandi 

getur verið viðurkennd? 

6. Hvað með: Mun á milli skóla; þegar fólk er með hæfnispróf erlendis frá og 

staðfesta starfsreynslu en ekki hefðbundna skólagöngu að baki; þegar fólk er með annars 

konar menntun en tækniskólamenntun, td menntun á háskólastigi, eða menntaskóla og 

einhvers konar starfsmenntun (td. 2 ára) eftir menntaskóla? 

7. Hvaða rök eru á bak við kröfu um 3 ára starfsreynslu í starfsgrein? 

8. Iðnmeistaramenntun erlendis frá (þróun) 

9. Biðtími í afgreiðslu umsókna  

10. Hvernig er mat á starfsmenntun kynnt fyrir innflytjendum?  

11. Hlutverk mismunandi aðila, stofnana, atvinnuveitenda í sambandi við að auka 

aðgengi innflytjenda að mati og viðurkenningu á starfsmenntun og starfsreynslu 

12. Hvernig hefur verið staðið að því að gera mat á námi skilvirkara? Hvað er hægt að 

gera betur? 

13. Ávinningur í því að meta og viðurkenna erlenda starfsmenntun og starfsreynslu 

14. Hvernig mæti bæta aðgengi innflytjenda að viðurkenningarferli 

15. Hvað hefurðu meira að segja um mat og viðurkenningu á erlendri menntun og 

starfsreynslu í löggiltum iðngreinum? 


