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meðan á skrifunum stóð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6 

Útdráttur 

Innflytjendur eru mjög mikilvægur hluti af íslensku  samfélagi  og  er  því  miklvægt  að  skilja 

þeirra upplifun af samfélaginu og vinnumenningu þeirra. Mikilvægt er að skoða þeirra stöðu á 

atvinnumarkaðinum og hvað sé hægt að bæta til að gera þeirra upplifun betri. Íslendingar hafa 

alltaf verið mjög stoltir af  sínu  tungumáli  og  ætlast  þeir  til  að  innflytjendur  læri  það.  

Markmið  þessarar  rannsóknar  er  að  öðlast  betri  skilning á hvernig upplifunin er af íslenska 

vinnumarkaðinum  út  frá  sjónarhorni  erlendra  kvenna  og  skoða  hvernig  þær  upplifa 

vinnumenninguna hér á landi. Tekin voru þrjú viðtöl við konur með erlendan bakgrunn sem 

allar  hafa  búið á  Íslandi og  tekið  þátt í  atvinnumarkaðinum.  Helstu  niðurstöður  þessarar         

rannsóknar eru að þær upplifi íslenskan  vinnumarkað  sem  sveigjanlegan  og  vinnumenning

hans einkennist af rólegheitum og frasanum „þetta reddast“.  
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Inngangur  

Fyrir mörgum árum var Ísland talið vera einstakt og sjaldgæfur staður fyrir utanaðkomandi 

aðila til að heimsækja. Mikið hefur verið skrifað um landið í bókum sem gerði landið enn meira 

spennandi. Eftir að bættar samgöngur urðu til sem sáu til þess að auðveldara væri að ferðast 

var Ísland komið á kortið og fóru ferðamenn að streyma til landsins (Rúv.is, 2019). Það var þó 

ekki fyrr enn í byrjun 21. aldar sem fólksflutningar vegna vinnu fóru að verða algengir og hafa 

flutningar fólks á milli landa aukist töluvert undanfarin ár. Mikil aukning hefur orðið á að fólk 

með erlendan bakgrunn setjist hér að. Í fyrstu komu flestir frá Norðurlöndum, en í kringum 

árið 1990 breyttist það og fór fólk frá öðrum löndum einnig að setjast hér að (Hagstofa Íslands, 

2009). Flestir sem taka þessa stóru ákvörðun um að flytja til Íslands gera það vegna vinnu, 

náms eða til að sameina fjölskyldu sína. Önnur ástæða þess að fólk kemur hingað er til að leita 

leiðar til  að bæta  lífskjör  sín  (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). Það  hefur  verið  auðvelt  fyrir  

fólk með erlendan bakgrunn að komast inn á íslenska vinnumarkaðinn en það hefur ekki verið 

auðvelt fyrir það að aðlaga sig að honum.  

Aðlögun er mjög mikilvæg þegar kemur að atvinnu vegna þess að einstaklingar eyða 

mestum tímanum sínum þar. Hafa eldri rannsóknir sýnt að um það bil helmingur innflytjenda 

hefur haft einhvers konar menntun þegar þeir koma til landsins en sinna síðan störfum hér á 

landi  sem  samræmir  ekki  menntun  þeirra  (Claudie  Ashonie  Wilson  og  Auður  Tinna 

Aðalbjarnardóttir, 2019). Helsta ástæða þess að rannsakandi vildi vinna þessa rannsókn var að 

það kom mjög á óvart þegar vinkona hennar sagði frá því að kærasti hennar fengi oft höfnun á 

vinnu vegna þess að hann væri með erlent nafn. Rannsakandi hafði einnig unnið með 

innflytjanda í verslun og tjáði hann rannsakanda að hann yrði aldrei verslunarstjóri vegna þess 

að hann talaði ekki íslensku. Seinna meir vann rannsakandi með ungri konu frá Hollandi sem 

sagði frá upplifun sinni af Íslandi og tjáði rannsakanda einnig að Íslendingar eiga það til að 

vera með  hugmynd  að  hinum  „fullkomna útlending“.  Eftir  þetta  langaði  rannsakanda að         

skoða málið betur og út frá sjónarhorni kvenna.  

 Helsta ástæða þess að valið voru konur er að konur hafa þurft að berjast fyrir sínum 

réttindum  á  vinnumarkaði  og  langaði  því  rannsakanda  að  skoða  upplifun  af  íslenskum 

vinnumarkaði út frá sjónarhorni kvenna. Rannsóknarspurning verkefnisins er hvernig upplifa 

konur af erlendum uppruna íslenskan vinnumarkað?. Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast 

betri skilning á því hvernig innflytjendur upplifa vinnumarkaðinn hér á landi, hvað það er sem 

hefur áhrif á þessa upplifun, ásamt því að skoða hvernig þær upplifa íslenska vinnumenningu.  
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Íslensk menning  snýst  mikið  um  tungumálið  sjálft  þar  sem  Íslendingar  eru  mjög stoltir af 

tungumálinu sínu og getur verið erfitt fyrir utanaðkomandi aðila að flytja hingað og kunna ekki 

tungmálið. 

Ritgerðin skiptist í fræðilega umfjöllun þar sem byrjað er að skoða innflytjendaamál á 

Íslandi  og  aðild  Íslands  í  EFTA  og  Schengen, næst  er  íslenskur  vinnumarkaður  og 

vinnumenning hans. Síðan verður farið í innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði og hvaða 

hindranir geta átt sér stað þegar  innflytjandi  fer  á  vinnumarkað.  Þegar  fræðilega  kaflanum 

lýkur er farið í aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem rannsóknaraðferðin er útskýrð.  Síðan er 

farið í niðurstöður rannsóknarinnar og umræður út frá því. Í lokin  er farið  í  þær  takmarkanir          

sem áttu sér stað í rannsókninni.  
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2. Fræðilegt yfirlit  

Í kaflanum hér að neðan eru þær breytingar ræddar sem áttu sér stað eftir aldamótin 2000. 

Afleiðingar þess að Ísland gekk í EFTA og Schengen, og þann fjölda innflytjenda sem kom til 

Íslands. Íslenski vinnumarkaðurinn verður skoðaður sem og staða innflytjenda á honum. Þá 

verður skilgreint  hvað  menning  og  vinnustaðamenning er. Mögulegar  hindranir  sem  geta 

staðið í  vegi fyrir erlendum ríkisborgara sem ætlar að vinna hér á landi verða einnig skoðaðar. 

Einnig  verður  gerð tilraun  til  að  dýpka  þann  skilning  hverjar  hindranirnar  eru,  tungumál, 

menntun og aðlögun innflytjenda.  

 

2.1 Innflytjendur á Íslandi 

Hjá Hagstofu Íslands (2015) er innflytjandi skilgreindur sem: 

 

Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig 
eru fæddir erlendis, svo og báðir afar og ömmur. Innflytjendur af annarri 
kynslóð eru einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir 
eru innflytjendur. Fólk er talið hafa erlendan bakgrunn ef annað foreldrið er 
erlent. Einstaklingur sem fæddist erlendis en á foreldra sem báðir eru fæddir 
hér á landi telst einnig hafa erlendan bakgrunn 
 

Það var ekki fyrr en eftir aldamótin 2000 sem fólksflutningur til Íslands fór að aukast en helsta 

ástæða aukningarinnar var skortur á vinnuafli á Íslandi. Þá fór að aukast mikið að einstaklingar 

frá öðrum löndum væru ráðnir í störf hér á landi. Þetta voru aðallega störf sem Íslendingar 

höfðu ekki áhuga á eða var auðvelt að fá vinnu við vegna þess að það þurfti enga menntun 

(Unnur Dís Skapadóttir, 2010). Sem dæmi má nefna að árið 2003 hófst framkvæmd við 

Kárahnjúkavirkjun en þetta var stærsta framkvæmd Íslandssögunar og stóð hún fram til ársins

2007. Á þeim  tíma  var  spáð  fyrir að  þörf  fyrir  erlent  vinnuafl  væri  í  kringum 2500                 

einstaklingar (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2003). Á þessum tíma voru flestir sem komu 

til landsins einstaklingar sem ætluðu að staldra stutt við og afla fjár til að geta sent heim og 

síðan snúa aftur  til  heimalands  síns. Þegar kreppan skall á árið 2008 fór atvinna á Íslandi að

minnka, aðallega í  þjónustustörfum,  byggingariðnaði  og  framleiðslu,  en  mikið  var   af              

erlendu  vinnuafli  í  þessum  atvinnugreinum   (Skaptadóttir og Wojtynska, 2008, Unnur Dís    

Skaptadóttir, 2010).  
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Fram að 2008 hafði atvinnuleysi hjá innflytjendum verið lítið og var á tímabili talið 

minna en hjá Íslendingum. Eftir að kreppan skall á árið 2008 jókst atvinnuleysi hjá 

innflytjendum hratt og var heildarfjöldi atvinnulausra innflytjenda í árslok 1.270 manns. 

Atvinnuleysið var mest í mars árið 2009 og var fjöldinn þá 2.146 manns. Þó nokkrir tóku þá 

ákvörðun að flytja frá Íslandi og snúa aftur til heimalands síns en þetta voru ekki eins margir 

og búist var við. Helsta ástæða þess var að í flestum ríkjum sem innflytjendur komu frá, til 

dæmis Póllandi, Lítháen og Lettlandi, var kominn mikill samdráttur og var því betra að vera á 

Íslandi (Vinnumálastofnun, 2008). 

Frá árinu 2008 hefur innflytjendum fjölgað mikið en þeir voru 25.265 það árið. Árið 

2017 voru innflytjendur orðnir 35.997 sem var 10,6% af mannfjölda Íslands (Hagstofa Íslands, 

2009, 2017a). Gjaldþrot stærstu banka landsins leiddu svo til efnahagskreppu hér á landi. 

Margir erlendir ríkisborgarar höfðu aðeins tímabundið atvinnuleyfi og höfðu þar af leiðandi 

ekki rétt á atvinnuleysisbótum (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). 

 
Mynd 1: Mannfjöldi eftir bakgrunni 1996-2020 (Hagstofa Íslands, 2017a) 

Eins og sést á mynd 1 hefur innflytjendum fjölgað hratt síðustu ár og í ársbyrjun 2020 voru 

innflytjendur samtals 55.354. Árið 2012 voru innflytjendur um 8% af mannfjölda hérlendis og 

í byrjun árs 2020  voru  þeir  orðnir 15,2%. Einnig  hefur  verið  mikil  fjölgun  innflytjenda  af 

annarri kynslóð en þeir eru 5.684. Langflestir innflytjendur koma frá Póllandi, Litháen og 

Filippseyjum (Hagstofa Íslands, 2020). Flestir sem hafa ákveðið að flytja hingað hafa litið á 

flutninginn sem leið til að bæta líf sitt og auka laun sín, auk þess sem þeir senda oft peninga  til 

ættingja sinna í heimalandinu. Hafa þó sumir tekið þá ákvörðun að snúa aftur til upprunalands 

síns og hafa nokkrir ákveðið að halda áfram að búa í íslensku samfélagi (Skaptadóttir og 

Wojtynska, 2008). 
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2.2 Aðild Íslands í EFTA, EES og Schengen 

Ísland gekk í Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA)  árið 1970, sem er samfstarfsvettvangur 

nokkurra  Evrópuríkja. Í dag  eru  aðildarríki  EFTA  fjögur,  en  þau  eru  Ísland,  Noregur, 

Liechtenstein og Sviss. Þessi ríki hafa gert fríverslunarsamning sín á milli auk þess sem þau 

hafa gert sameiginlegan fríverslunarsamning við önnur ríki utan Evrópusambandsins en EFTA 

hefur það markmið að tryggja aðildarríkjum sínum bestu viðskiptin (Stjórnarráðið e.d.). 

Ísland gekk í Evrópska Efnahagssvæðið (EES) árið 1994 og þá varð auðveldara fyrir 

íbúa frá öðrum ríkjum að flytja til Íslands. Þessi aðild felur meðal annars í sér frjálst flæði á 

vöru og þjónustu og frjálsan flutning fólks og launafólks innan aðildarríkja EES. Þetta veitir 

íbúum frá öðrum ríkjum innan EES greiðari aðgang að vinnumarkaði Íslands (Stjórnarráðið 

e.d.). Frá árinu 2001 hefur Ísland verið aðili í Schengen samstarfinu. Samstarfið er fólgið í því 

að borgarar aðildarríkja Schengen geti ferðast á milli ríkjanna án vegabréfaeftirlits þó ætlast sé 

til að fólk hafi persónuskilríki meðferðis. Á móti kom þó aukið eftirlit á ytri landamærum 

Schengen sem öll ríki innan samstarfsins þurfa að greiða fyrir (Stjórnarráð, 2001). 

Fólksflutningum til Íslands fjölgaði gífurlega árið 2006 í kjölfar þess að íbúar innan 

ríkja EES gátu flutt til Íslands án þess að sækja um atvinnuleyfi. Samkvæmt Útlendingastofun 

mega ríkisborgarar EES/EFTA búa og starfa hérlendis án sérstaks leyfis. Þessir einstaklingar 

geta verið í landinu í mesta lagi þrjá mánuði eftir komu þeirra til landsins, en hafa leyfi til að 

vera í sex mánuði sé innflytjandinn í atvinnuleit. Ef fólk frá EES/EFTA ætlar að vera á landinu 

lengur en í sex mánuði  þarf  það  að  skoða  rétt  sinn  til  dvalar  hjá  Þjóðskrá  Íslands 

(Útlendingastofnun, e.d.).   

Innflytjendur frá ríkjum utan EFTA þurfa að fá atvinnuleyfi til að fá dvalarleyfi hér á 

landi. Samkvæmt vinnumálastofnun er ríkisborgurum utan EFTA óheimilt að vinna sem 

sjálfstæðir verktakar á landinu. Ef atvinnurekandi vill ráða einstakling frá ríki utan EFTA þarf 

viðkomandi að hafa fengið útgefið atvinnuleyfi áður en starfsmaðurinn getur hafið störf. Ef 

erlendur ríkisborgari utan EFTA hefur störf á Íslandi án þess að hafa atvinnuleyfi getur 

atvinnurekandinn og erlendi ríkisborgarinn þurft að greiða sekt eða sitja allt að tvö ár í fangelsi 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 
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2.3 Íslenskur vinnumarkaður  

Vinnumarkaðurinn á  Íslandi  skipist í  hinn  almenna  og  hið  opinbera;  á  hinum  almenna   

markaði  eru fyrirtæki  sem  starfa  í  eigu  hlutafélaga  og  einkaaðila  en  á  hinum  opinbera 

atvinnumarkaði eru fyrirtæki og skipulagsheildir sem ríkið og sveitarfélög eiga (Ísland.is, e.d.).  

Vinnumarkaðurinn á Íslandi hefur lengi verið talinn sveigjanlegur og það sama má 

segja um launin ef miðað er við önnur lönd. Ein helsta ástæða þess að vinnumarkaðurinn á 

Íslandi er talinn sveigjanlegur er hreyfanleiki vinnuafls. Íslensk fyrirtæki eiga oft auðvelt með 

að bregðast við aukinni eftirspurn og gera það  með  því  að  fjölga  eða  fækka  vinnuafli  sínu  

(Seðlabanki.is, e.d.). Hinn íslenski vinnumarkaður er einnig talinn vera skipulagður vegna þess 

að til eru samtök launafólks og atvinnurekenda sem eiga að axla ábyrgð á markaðinum, launum 

og starfskjörum sem gilda í kjarasamningum. Félagsaðild í stéttarfélögin á Íslandi er sú mesta 

í Evrópu, en talið er að 85 til 90% alls launafólks sé í stéttarfélögum. Innflytjendur eru taldir 

vera með yfir 80.5% stéttarfélagsaðild (Halldór Grönvold, 2014). 

Atvinnuþátttaka á  Íslandi  er  mjög  mikil  og  vinna  landsmenn  mikið,  bæði  eru 

karlmenn og  kvenmenn  virk á  vinnumarkaðinum. Vikulegar  vinnustundir  ná  oft  yfir  40 

klukkustundir að meðaltali en talið er að karlmenn vinni að meðaltali 47 klukkustundir á viku.  

Algengara er að konur séu í hlutastarfi og árið 2006 voru meðalvinnustundir kvenfólks um 36 

klukkustundir á viku (Katrín Ólafsdóttir, 2008). 

 

2.4 Vinnumenning 

Það er getur reynst flókið að skilgreina hugtakið vinnustaðamenning en  þetta  hugtak  tengist

menningu.  Byrjum  á  að  skilgreina  hugtakið  menning  áður  en  farið  verður  í 

vinnustaðamenningu. Það eru til nokkrar skilgreiningar á hugtakinu menning (e. culture), en 

hugtakið getur verið mjög einfalt en jafnframt flókið hugtak að skilja. Menning getur oft sett 

viðmið um hvað telst viðeigandi og óviðeigandi hegðun, sem getur valdið því að einstaklingar 

hegði sér á ákveðinn hátt eða það sem er samfélagslega samþykkt (Steers og Osland, 2020).  

Menningarfræðingurinn Clifford Geertz skilgreindi menningu sem munstur sem hjálpaði fólki 

að skilja sinn veruleika og aðlaga sig  að  honum  (Clifford Ceertz,1973). Nú þegar er búið að

skilgreina  hugtakið  menning  skulum  við  skoða  vinnustaðamenningu. Jaques  skilgreindi 

vinnustaðamenningu sem safn af hefðum fólks, gildum, hugmyndum, stefnum  og  viðhorfum

sem geta myndað stórt samhengi yfir það sem er gert í skipulagsheildinni og er svo kynnt fyrir 

nýju starfsfólki sem hugmynd af þeirri menningu sem er í fyrirtækinu (Jaques, 1952).  
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Það hafa ekki verið  gerðar  margar  rannsóknir  af  íslenskri  vinnumenningu. Í  rannsókn hjá     

Ester  Rós  var  vinnustaðamenning  þriggja  fyrirtækja  skoðuð,  tvö  þeirra  voru 

fjármálafyrirtæki og eitt hátæknifyrirtæki. Þar kom fram að vinnustaðamenningin einkenndist 

af miklum metnaði, mikilli vinnu og að hlutunum væri reddað. Í öllum fyrirtækjunum var 

haldið upp á árangur í fyrirtækinu og margar hetjusögur af stjórnarmönnun fyrirtækisins raktar 

(Ester  Rós  Gústavsdóttir,  2008). Það  sem  hjálpar  við  að  móta  vinnustaðamenningu  eru 

leiðtogar og stjórnendur í skipulagsheildinni. Íslenskir stjórnunarhættir hafa einkennst af fljótri 

ákvörðunartöku,  skipulag  er  oftast  flatt,  ungur  aldur  stjórnenda  sem  einblína  á  að leysa 

vandamálin. Í ljós kom í rannsókn Sigrúnar sem fjallar um íslenskastjórnunarhætti að íslenskir 

stjórnendur nota mikið frasann „þetta reddast“ (Sigrún Davíðsdóttir, 2006). 

 

2.5 Innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði 

Yfir árið 2017 voru í heildina 197.094 starfandi einstaklingar á íslenska vinnumarkaðinum. Þó 

nokkur  hluti  þessara  voru  innflytjendur  eða  32.543 manns.  Hefur  hlutfall  innflytjenda  á 

vinnumarkaðinum aukist yfir árin.  

 
Mynd 2:Hlutfall innflytjenda af starfandi eftir árum (Hagstofan, 2017b) 

Eins og mynd 2 sýnir hefur hlutfall starfandi innflytjenda aukist mikið síðustu ár. Árið 

2017 voru alls 163.660 sem voru með skráð lögheimili hér á landi og höfðu einnig íslenskan 

bakgrunn. Það voru 27.249 innflytjendur sem voru með lögheimili hér á landi og voru alls 

5.295 sem voru ekki með skráð lögheimili á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2017b). Mikil aukning

hefur verið í atvinnuþátttöku  innflytjenda  og  árið  2018  voru  erlendir ríkisborgarar 12% af 

launafólki Íslands. Margt bendir til þess að erlendir ríkisborgarar vinni oftast  lengri  vinnudaga  

en  innfæddir  en  eiga  það  til  að  fá  lægri  laun  fyrir  sömu  vinnu.  
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Sumir innflytjendur hafa þurft  að  borga  hærri  leigu  og  verða  oftar  fyrir  réttindabroti  á 

vinnumarkaðinum. Flestir  innflytjendur  vinna  störf  eins  og í  framleiðslu,  hótelum,                

veitingastöðum og í byggingarstarfsemi (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

Þegar  kemur að erlendum konum á vinnumarkaði hafa þær alltaf verið mjög duglegar 

og er þátttaka þeirra oft talin meiri en innfæddra kvenna. Það getur þó reynst erlendum konum 

erfitt að vera á vinnumarkaðinum og er staða þeirra oft talin vera mjög viðkvæm. Þær sinna oft 

störfum sem samhæfir ekki þeirra menntun en algengara er að konur séu ofmenntaðar heldur 

en karlmenn. Það getur einnig reynst erfitt að hafa lítið sem ekkert tengslanet sem gæti hjálpað 

að bæta stöðu á vinnumarkaðinum (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019).  

Könnun Joana Napierala og Önnu Wojtynska (2017) sýndi að margar pólskar konur eru 

fastar í láglaunastörfum og hafa ekki mikla möguleika á starfsframa. Joanna og Anna lögðu 

könnun fyrir pólskar konur og var yfir helmingurinn sem starfaði við ræstingastörf. Algengt er 

að erlendar konur vinni með öðrum konum af sama uppruna (Napierala og Wojtynska, 2017). 

Það eru alls ekki allar erlendar konur sem vinna við láglaunastörf en Þóra Christiansen og Erla 

S. Kristjánsdóttir (2016) gerðu rannsókn sem beindist að háskólamenntuðum innflytjendum. 

Þar kom í ljós að þrátt fyrir að vera í góðu starfi virtust innflytjendur upplifa sig veika. Þeim 

þótti erfitt að koma sinni þekkingu og reynslu á framfæri og það væri ekki tekið tillit til þeirra 

reynslu. Fannst þessum innflytjendum eins og þeir voru alltaf að reyna að sanna sig fyrir 

yfirmönnum og samstarfsaðilum  (Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). 
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2.6 Hindranir 

Þegar erlendir íbúar taka ákvörðun um að flytja til Íslands og byrja að vinna geta verið ýmsar 

hindranir í vegi þeirra, til dæmis aðlögun að nýju samfélagi, að fá menntun sína metna á nýja 

staðnum, tungumálaörðugleikar og einnig geta innflytjendur upplifað fordóma. Í kaflanum hér 

að neðan verður farið yfir þessi atriði. 

 

2.6.1 Aðlögun 

Þrátt fyrir að langt sé síðan innflytjendur byrjuðu að koma til landsins var það ekki fyrr en árið 

2007 sem ríkið samþykkti stefnu um hvernig aðlögun innflytjenda ætti að vera. Helsta markmið 

stefnunnar var að tryggja að allir sem búa á landinu njóti sömu tækifæra og að allir taki virkan 

þátt í íslensku samfélagi (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2007). Að vera samþykktur í nýtt 

samfélag er hluti af árangursríkri aðlögun, það er mjög mikilvægt að innflytjendur taki virkan 

þátt í þeim stofnunum, samskiptum og stöðum sem tengjast samfélaginu. Einnig er mjög 

mikilvægt að innflytjendur fái tækifæri og þau réttindi sem krefjast til að geta tekið virkan þátt 

í samfélaginu. Aðlögunin felst í því að læra nýjar hefðir og gildi í nýja samfélaginu, athuga 

réttindi sín, kynnast nýju fólki og mynda ný tengslanet við íbúa sem tilheyra þessu samfélagi 

(King og Skeldon, 2010).  Mikilvægt er að innflytjendur upplifi gagnkvæma aðlögun þar sem 

hægt er að halda í sitt eigið tungumál og menningu en að sama skapi hafa möguleika á að eiga 

samskipti við íslenska vinnufélaga. Mikilvægt er að átta sig á að þetta er ferli þar sem þarf að 

horfa á marga ólíka þætti (Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra H. Christiansen, 2019).  

Þau Berry, Kim og Minde (1987) töluðu um að  til  væru  fjórar  mögulegar  leiðir  sem 

innflytjendur  fara í gegnum í aðlögunarferlinu. Þessar  leiðir nefnast  samþætting,  samlögun, 

aðskilnaður  og  einangrun. Í  flestum  tilvikum  er  notast  við  samþættingu  þegar  aðlögun 

innflytjenda er skoðuð (Berry ofl. 1987). 

Samþætting (e. integration) er þegar innflytjendur vilja tileinka sér nýja menningu í 

nýja samfélaginu,  en  vilja  jafnframt  halda í  sína  eigin  menningu  og  tungumál.  Hér  geta 

einstaklingar þurft að læra á tvenns konar menningarheima sem getur reynst þeim erfitt, 

sérstaklega ef um ólíkar menningar er að ræða (Rannveig Þórisdóttir o.fl.,1997). Mikilvægt er

fyrir  skipulagsheildir  og  samfélagið  sjálft  að  hafa  gagnkvæma  aðlögun  þegar  kemur  að

innflytjendum og íbúum landsins. Mjög margir innflytjendur finna  fyrir  miklum  þrýstingi að 

aðlaga sig  að  íslenskri  vinnumenningu og  upplifa  hana  öðruvísi en  frá sínu  heimalandi. 

Fjölmargir upplifa einnig að þeir eiga ekki heima hjá skipulagsheildinni sem þeir vinna fyrir 

og líður eins og íslenskukunnátta þeirra verði aldrei nógu góð fyrir yfirmenn sína. Sambandið 
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við vinnufélaga getur reynst erfitt vegna þess að þeir horfa oft á innflytjendur sem 

ógnun og geta verið  mjög  kaldir í  garð  þeirra.  Annað  sem  getur  verið  mikilvægt  fyrir 

skipulagsheildir er að átta sig á að innflytjendur upplifa eins og þeir muni aldrei komast í 

yfirmannsstöðu og telja oft að Íslendingar séu frekar valdir (Christiansen og Kristjánsdóttir, 

2020). 

Samlögun (e. assimilation) er  þegar  einstaklingur  vill  ekki  viðhalda  gömlu 

menningunni sinni og vill frekar aðlaga sig að hinum nýja menningarheim. Þetta gerist þegar 

einstaklingur kveður gömlu viðmið sín og gildi og tekur upp nýjar hefðir og gildi í samfélaginu 

sem hann hefur flust til. Innflytjendur fara einnig að kveðja gamla þjóðerni sitt og uppruna með 

því að endurskilgreina sig í nýja samfélaginu (Rannveig Þórisdóttir o.fl.,1997). 

Aðskilnaður (e. separation) er  þegar einstaklingar hafa engan áhuga á að aðlaga sig að 

hinu nýja samfélagi og vill frekar viðhalda sínum gamla menningarheim (Berry o.fl.,1987). 

Þetta birist á þann hátt að einstaklingur leggur aðeins áherslu á sín gömlu gildi og tungumál og 

aðgreinir sig frá hinu nýja samfélagi (Rannveig Þórisdóttir o.fl.,1997). 

Einangrun (e. marginality) á sér stað þegar einstaklingar ná hvorki að mynda tengsl við 

nýja samfélagið né viðhalda  þeirri  menningu  sem  þeir  koma  frá  (Rannveig Þórisdóttir 

o.fl.,1997). 

 

2.6.2 Menntun  

Menntun er mjög mikilvægur hluti af lífi okkar og eyða margir meira en hálfri ævi sinni í að 

mennta sig. Sum störf krefjast ákveðinnar menntunar til að geta sinnt þeim. Þekking er því afar 

mikilvæg þar sem hún hjálpar fólki að takast við þær áskoranir sem lífið hefur upp á að bjóða. 

Ein mikilvæg aðferð til að afla sér þekkingar er menntun, en þegar fólk flytur frá einu 

landi  til  annars  er  ekki  alltaf víst  að  hægt sé  að  meta  menntun  þeirra að  fullu  (Claudie 

Ashonie Wilson og Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Á Íslandi  getur  menntun  frá  öðrum  löndum  stundum  verið vanmetin  og  eiga 

innflytjendur oft erfitt með að fá prófgráðu sína viðurkennda. Gerð var könnun árið 2019 sem 

snerist  um  jafnrétti  innflytjenda  á  atvinnumarkaði  en  þessi  könnun  var  gerð  af  Claudie 

Ashonie og  Auði Tinnu Aðalbjarnadóttur (2019). Þar  var  lögð  fram  rannsókn  þar  sem  184 

innflytjendur tóku þátt  og  var  skoðað  hversu  margir  höfðu  háskólamenntun.  Af  öllum             

svarendum  sögðust 88,3%  hafa  lokið  háskólanámi, en  flestir  höfðu  aðeins  menntun  frá          

heimalandi sínu eða 61,4%. Þá höfðu 25,4% menntun frá upprunalandinu og Íslandi.  
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Helsta  ástæða  þess  að  innflytjendur  fá ekki menntun sína metna  er  sú  að  hún               

samræmist ekki þeirri kennslu sem er kennd hér á landi (Claudie Ashonie Wilson og  Auður  

Tinna Aðalbjarnardóttir, 2019). Í rannsókn sem var gerð  af  Erlu S. Kristjándóttur  og  Þóru H 

Christiansen  kom  fram  að  starfsmenn  hjúkrunarheimilis  sem  voru  innflytjendur  frá                

Filippseyjum höfðu margir meiri menntun en flestir Íslendingar sem  unnu á  sama  vinnustað   

(Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra H.Christiansen, 2019). 

Færni innflytjenda í íslensku  getur  hamlað  þeim  í  að  mennta  sig  frekar  (Hagstofa 

Íslands, 2019). Margir innflytjendur hafa verið í sérhæfðu starfi áður en flutt var til Íslands en 

fá síðan ekki starf á Íslandi sem er sambærilegt menntun þeirra. Margir innflytjendur telja að 

menntun þeirra nýtist ekki í starfi sem þau  sinna  hér  á  landi  (Kristín Loftsdóttir o.fl., 2016). 

Síðustu ár hefur árhersla á menntun aukist mikið í íslensku samfélagi og hefur þörfin fyrir að 

einstaklingar eða starfsmenn hafi ákveðna menntun aukist. Því má segja að í framtíðinni munu 

innflytjendur með háskólamenntun vera mikilvæg auðlind fyrir íslenska vinnumarkaðinn (Þóra 

Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). 

Hagstofa Íslands gerði rannsókn í samráði við Innflytjendaráðið þar sem launamunur 

milli inflytjenda og innfæddra var skoðaður. Þessi rannsókn var byggð á launum frá árunum 

2008 til 2017 og voru gögnin byggð á launarannsóknum frá Hagstofu Íslands. Þeir þættir sem 

var horft til við gerð rannsóknar voru kyn, aldur, menntun og aðrir starfstengdir þættir. Þessi 

tiltekna rannsókn leiddi í ljós að innflytjendur höfðu tæplega 8% lægri laun en Íslendingar þrátt 

fyrir að sinna sama starfi. Í störfum sem innflytjendur vinna oftast við náði launamunurinn 10% 

til dæmis hjá ræstingarfólki og fólki sem aðstoðaði í mötuneytum. Sem dæmi má nefna að 

Íslendingur hafði 2.014 krónur á tímann á meðan innflytjandi hafði 1.885 krónur á tímann. 

Þessi rannsókn leiddi einnig í ljós að menntun hjá erlendum ríkisborgurum var ekki eins mikils 

metin og menntun hjá Íslendingum, þá er átt við bæði grunnskólamenntun og háskólamenntun.   

Annar áhrifaþáttur á laun innflytjenda er uppruni þeirra, þeir sem koma frá Norðurlöndum hafa 

oftast hærri laun en aðrir innflytjendur. Einstaklingar frá Asíu hafa oftast lægstu launin. Annar 

áhrifaþáttur er hversu lengi innflytjendur hafa búið hér á landi en þeir sem hafa búið á Íslandi 

í meira en 6 ár hafa næstum 2% hærri laun en þeir innflytjendur sem hafa aðeins verið hér í 5 

ár eða styttra. Þó að þessar tölur komi fram í rannsókninni þýðir ekki að öll störf á Íslandi hafi 

launamismun (Hagstofa Íslands, 2019).  
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2.6.3 Tungumál 

Einstaklingar sem eru nýfluttir eða hafa jafnvel búið í nýju landi í einhvern tíma, en tala ekki 

tungumál þess lands geta átt í vanda með að verða hluti af og þátttakandi í þjóðfélaginu. 

Tungumálakunnátta er afskaplega mikilvægur þáttur í aðlögun fólks að íslensku samfélagi. Það 

getur verið mikilvægt fyrir einstaklinga sem hafa áhuga á að taka þátt í samfélaginu en hafa 

annað móðurmál  að  ná  nokkuð  góðum  tökum á  Íslenskri  tungu  (Félags‐ og                              

tryggingamálaráðuneyti, 2007). 

Rannsókn Claudie Ashonie Wilson og Auðar Tinnu Aðalbjarnardóttur (2019) sýndi 

fram á að íbúar frá löndum í Evrópu halda því fram að lykillinn að því að verða samþykktur í 

íslenskt samfélag væri að tala íslensku, jafnvel þótt að hreimur og málfæðilegt tal væri ekki 

rétt. Að kunna ekki tungumálið getur hindrað innflytjendur frá því að fá vinnu. Innflytjendur 

upplifa sig oft útilokaða frá samskiptum frá vinnufélögum. Íslendingar krefjast þess oft að 

starfsfólk af erlendum uppruna læri íslensku, jafnvel í störfum sem krefjast þess ekki. Til að 

vera samþykktur sem hluti af vinnustaðnum þarf að kunna tungumálið (Kristjánsdóttir & 

Christiansen, 2019). Fram kemur að í stefnu ríkisstjórnar í málefnum innflytjenda er íslenska 

talin vera „lykillinn að íslensku samfélagi“ (Félagsmálaráðuneytið, 2007. bls. 2). Ríkisstjórnin 

leggur áherslu á að innflytjendum sé tryggð íslenskukennsla, þó að aðgengi að  kennslunni  sé

misgott. Þátttaka í íslenskunámskeiðum er mismikil og er framkvæmd  námskeiða  misgóð.  

Lögð  varfram viðhorfskönnun innflytjenda á Íslandi og þar kom fram að 49% höfðu þurft að 

greiða sjálf fyrir kostnaðinn við námskeiðið, og að kennsla fór yfirleitt fram á ensku. Margir 

sögðust einfaldlega ekki hafa tíma fyrir námskeiðið vegna vinnu sinnar (Vala Jónsdóttir o.fl., 

2009). Margir innflytjendur upplifa oft í íslenskukennslu að þeir læri meiri ensku en íslensku í 

tímanum. Einnig upplifa þeir að kennarinn skipti oft yfir í ensku til að útskýra í stað þess að 

gefa sér tíma og útskýra á íslensku.  

Í mörgum minni bæjum á Íslandi er ekki mikið í boði þegar kemur að námskeiðum í 

Íslensku og er aðallega í boði fyrir byrjendur. Þó nokkrir innflytjendur neyðast til að taka 

íslenskunámskeið til að fá búsetu- og atvinnuleyfi, þurfa þeir að skila af sér að minnsta kosti 

150 klukkustundum. Nokkrum finnst þeir ekki hafa lært mikið af námskeiðunum á meðan aðrir 

halda áfram að læra í gegnum sjónvarp og lesa fréttablöðin (Skaptadóttir og Innes, 2017). 
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2.6.4 Fordómar 

Í íslenskum lögum kemur skýrt fram  að  bannað  sé  að  mismuna  fólki  á  vinnumarkaði  á 

grundvelli  þjóðernis,  kynþátta,  trúar,  fötlunar,  skertar  starfsgetu  eða  aldurs  (þingskjal nr. 

85/2018). Í öðrum lögum kemur einnig fram að meðferð á einstaklingum skuli vera jöfn óháð 

því hvaðan þeir koma og hver kynþáttur þeirra er. Það á að koma jafnt fram við alla einstaklinga 

á öllum sviðum í samfélaginu (þingskjal nr. 86/2018). Allport (1954) skilgreinir fordóma 

þannig að þetta er sú óbeit sem er byggð á alhæfingum sem geta bæði verið ósveigjanlegar og 

ruglandi. Það sem er átt við með óbeit er að henni er beitt gegn einstaklingum eða 

hópum. Fordómar geta stafað af viðhorfi fólks sem hefur síðar áhrif á hegðun þess. Það sem 

getur orsakað fordóma er skilningsleysi fólks en fordómum getur einnig verið beitt með fullri 

vitund og í þeim tilgangi að særa einstaklinga. Staðalímyndir geta skapast um fólk eða oftast 

um minnihlutahópa (Allport, 1954). Fordómar beinast oftast að ákveðnum hópum eða flokkum. 

Þessir flokkar eru til dæmis þjóðerni, trúarbrögð, kynþættir og tungumál (Awad og Rackley, 

2017).   

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um hvort innflytjendur finni fyrir fordómum á 

Íslandi. Rannsókn sem var gerð af Guðrúnu Pétursdóttir (2013) var með það að markmiði að 

skoða í hversu miklu magni innflytjendur verða fyrir fordómum og mismunun. Niðurstöður 

voru  sláandi þar  sem flestir urðu fyrir einhvers konar fordómum eða 93% þátttakenda meðan 

á rannsókninni stóð. Fordómarnir birtust í mismunandi myndum en sú algengasta var að þeir 

voru hunsaðir af samstarfsfólki sínu eða jafnvel látið eins og þeir væru ekki á staðnum. Þó 

nokkrir upplifðu að samstarfsfólk virtist ekki skilja þá eða forðuðust að eiga í samskiptum við

þá. Flestir innflytjendur í rannsókninni  sögðu  þetta  daglegt  brauð  sem  ylli  þeim  mikilli 

vanlíðan, í flestum tilvikum gerðist þetta á vinnustaðnum (Guðrún Pétursdóttir, 2013). 

Í rannsókn sem gerð var af Kristínu Loftsdóttur (2017)  var  markmiðið  að  skoða      

kynþáttahyggju. Viðtöl voru tekin við 18 einstaklinga frá Litháen og 13 frá Lettlandi. Þar kom 

í ljós að ímynd innflytjenda frá Litháen var alls ekki góð. Litháar höfðu reynslu af því að 

Íslendingar horfðu á þá sem skítuga glæpamenn. Taldi Kristín það vera jafn mikilvægt að horfa 

á fordóma innan Evrópu og benti á að fólk frá Austur Evrópu verður  fyrir miklum fordómum

hérlendis (Loftsdóttir, 2017). Árið 2011 voru Pólverjar langstærsti hópur innflytjenda hér á 

landi eða um 43%. Næststærsti hópurinn voru Litháar, en í fjölmiðlum var afar neikvæð 

umfjöllum um fólk frá þessum ríkjum og þeim bendlað við glæpasamtök. Fordómar gagnvart 

þessum löndum snúast gjarnan um þessa tengingu við  glæpasamtök (Kristín Loftsdóttir, 2015). 
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Rannsóknir hafa sýnt að fólk verður fyrir fordómum hvar sem er og að það getur verið erfitt að 

komast inn í íslenskt samfélag. Íslendingar hafa sterka þörf fyrir að skilgreina fólk út frá því 

hvaðan það kemur og hvaða tungumál það talar (Unnur Dís Skaptadóttir og Ása Guðný 

Ásgeirsdóttir, 2014). Viðhorf íslendinga til innflytjenda virðist almennt jákvætt ef borið er 

saman við önnur ríki í Evrópu. Viðhorfið virtist breytast eftir bankahrunið 2008 yfir í fremur 

neikvætt en það var vegna skorts á vinnuafli á Íslandi (Eva Heiða Önnudóttir, 2009). 

Í rannsókn Sigrúnar Ólafsdóttur er viðhorf  Íslendinga  til  innflytjenda  skoðað.   Rannsóknin

leiddi í ljós að Íslendingar virtust frekar jákvæðir í garð innflytenda frá svipuðum 

menningarheimi en neikvæðari gagnvart einstaklingum frá annarri menningu en þeirri sem 

þekkist hér (Ólafsdóttir, 2020). Enn virðist vera að viðhorf er mismunandi eftir menntun fólks, 

þar sem háskólamenntaðir eru hlynntari því að hleypa innflytjendum inn í landið en þeir 

sem aðeins  hafa  grunnskólamenntun. Hægt  er  að  íhuga  hvort  Íslendingar  séu  hlynntir              

innflytjendum vegna þess að það er efnahagslegur ávinningur af þeim (Ólafdóttir 2020, Eva 

Heiða Önnudóttir, 2009).  

Ein leið fyrir erlenda ríkisbúa til að yfirstíga fordóma á Íslandi getur verið að hafa 

menntun frá menntakerfinu. Rannsókn var  gerð  af  Stangej,  Kristinssyni  og  Sigurðardóttur

árið 2019 þar sem skoðað var hvort íslenskar skipulagsheildir myndu frekar ráða einstaklinga 

sem hefðu skráða menntun frá erlendu landi eða Íslandi. Það kom í ljós að einstaklingar með 

menntun frá Íslandi væru líklegri að fá starfið óháð því frá hvaða upprunalandi þeir væru. Ef 

einstaklingurinn var með menntun frá Póllandi var ekki líklegt að þeir fengu starf en þó líklegra 

en einstaklingar sem höfðu menntun frá Englandi. Þetta var rannsókn þar sem var einblínt á 

fólk frá Póllandi og það þyrfti að gera frekar rannsóknir um þetta (Stangej o.fl., 2019). 
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3. Aðferðafræði 

Kaflinn hér að neðan fjallar um aðferðafræði verkefnsins sem var beitt við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Skilgreind eru hugtök og sagt frá því hvers vegna þessi rannsóknaraðferð 

var  valin.  Sagt  verður  frá  undirbúningi  rannsóknar,  þátttakendum  og  bakgrunni  þeirra,    

gagnasöfnun, framkvæmd rannsóknar og að lokum greining gagna. 

 

3.1 Aðferðafræði rannsóknar 

Tekin var ákvörðun um að í þessari rannsókn yrði notast við eigindlega aðferðafræði vegna 

þess að helsta markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig erlendar konur upplifa 

íslenskan vinnumarkað.  

 Þegar notast er við eigindlega aðferðafræði er frekar einblínt á færri þátttakendur í 

rannsókninni. Í  þessari  rannsóknaraðferð  er  verið  að  skoða  hvernig  einstaklingar  upplifa 

ákveðinn atburð, reynslu og skilninginn í lífinu og svo er reynt að dýpka þennan skilning.  

Eigindlegar rannsóknir snúast um að reyna að skilja og lýsa ákveðnu mannlegu fyrirbæri 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

Algengast er  að  notast  við  viðtöl  í  gagnasöfnun  þegar  kemur  að  eigindlegum 

rannsóknum. Viðtölin  geta átt  vel  við  til  að  skoða  reynslu,  skilninginn  og  væntingar 

viðmælenda í þeirri merkingu sem viðmælendur eru tilbúnir að segja frá. Viðtölin hjálpa til að 

dýpka rannsóknina (Helga Jónsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum styðjast 

rannsakendur við hálfopin viðtöl með fyrirfram ákveðnum spurningum. Búinn er til ákveðinn 

viðtalsrammi með opnum spurningum sem býður viðmælendum upp á að geta tjáð sig með 

opnum hætti um viðfangsefni viðtalsins.  Rannsakandi verður þó að gæta þess að festa sig ekki 

í spurningunum og leyfa viðmælenda að tjá sig en passa jafnframt að hann fari ekki út fyrir 

efnið (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013).   

Í þessari rannsókn var einnig notast við fyrirbærilega aðferð en það er vegna þess að 

þessi aðferð gefur ákveðna innsýn og upplifun úr lífi einstaklinga. Í fyrirbærafræði er áhersla 

lögð á viðmælandann sjálfan, reynsla hans skoðuð og reynt að skilja hvað býr að baki þessarar 

ákveðnu reynslu (Zahavi 2008). Með því að notast við fyrirbærilega aðferð leitast rannsakandi 

eftir  því  að  geta  aukið  skilning  sinn  að  ákveðnum  mannlegum  fyrirbærum  (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Viðtölin  geta  oft  orðið  mjög  persónuleg  og  því  er  mikilvægt  að 

viðmælendur finni fyrir trausti  milli sín og rannsakenda. Þegar búið er að taka viðtölin eru þau 

afrituð og ákveðin þemu greind (Orbe, 1998).   
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3.2 Undirbúningur  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst um miðjan október 2020. Rannsakandi hafði unnið með 

þó nokkrum einstaklingum   með  erlendan  bakgrunn  og  er  góð  vinkona  rannsakanda 

innflytjandi. Þarna hófst hugsunin um hvernig innflytjendur upplifi íslenskan vinnumarkað. 

Einnig langaði rannsakanda að dýpka skilning sinn um stöðu innflytjenda á Íslandi og skoða 

hvort mismunun á vinnumarkaðinum væri til staðar.  

 

3.3 Þátttakendur  

Í þessari rannsókn voru alls þrír þátttakendur og til að ákveða viðmælendur var notast við 

tilgangsúrtök. Þegar  talað  er  um  tilgangsúrtök  er átt  við  einstaklinga  sem hafa  einhverja   

ákveðna reynslu sem tengisttilgangi   rannsóknar  (Morse, 1997).  Tilgangur  rannsóknarinnar

var skoða hver upplifun innflytjenda væri af íslenskum vinnumarkaði út frá sjónarhorni 

kvenna. Höfðu þátttakendur það sameiginlegt að vera allir af erlendum uppruna og hafa unnið 

í nokkrur ár á íslenskum vinnumarkaði.  Þátttakendur eru allir frá mismunandi löndum; Spáni, 

Hollandi og Frakklandi. Rannsakandi þekkti aðeins til eins viðmælenda sem benti rannsakanda 

á nokkra aðra mögulega viðmælendur. Send voru skilaboð á fimm mögulega viðmælendur í 

gegnum samfélagsmiðilinn Facebook og voru aðeins tveir reiðbúnir í viðtal.  

Það fór mislangur tími í öll viðtölin og voru viðtölin frá 30 til 90 mínútur, en þau fóru 

öll fram í gegnum forritið Zoom vegna aðstæðna í samfélaginu. Reyndi rannsakandi að tala 

sem minnst og hlusta en passaði að stýra umræðunni með spurningum. Það fengust miklar 

upplýsingar úr viðtölunum en rannsakandi hafði einu sinni til viðbótar samband við alla 

viðmælendur til að dýpka svörin. Eftir að viðtölin voru tekin voru þau öll afrituð og svo var 

farið að vinna við greiningu viðtalanna. Nöfn viðmælenda hafa verið breytt í algeng nöfn í 

hverju landi.  

 

3.4 Bakgrunnur 

Tveir viðmælendur fluttu til Íslands til að stunda nám, önnur fann svo ástina hér á landi og 

ákvað því að flytja hingað. Hinar tvær hafa fundið sér vinnu sem kennarar og hafa mikinn 

áhuga fyrir vinnunni sinni og hafa því tekið þá ákvörðun um að búa á Íslandi. Viðmælendurnir 

eru frá Hollandi, Frakklandi og Spáni, og hafa því mjög mismunandi bakgrunn. Þær eru allar 

sammála um að þeim líði vel á Íslandi og búa við fallegt umhverfi, einnig líkar þeim vel við 

fólkið. 
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Viðmælendurnir hafa búið hér í meira en 4 ár og eru á aldrinum 24-27 ára. Þær eiga það allar 

sameiginlegt að vera að vinna sem kennarar í mismunandi stofnunum, ein er einnig að klára 

nám sitt samhliða vinnu sinni. Nöfn viðmælenda hefur verið breytt og var notast við nöfn 

vinsæl nöfn frá hverju landi. Nöfnin eru María, Zara og Evy.  

 

3.5 Framkvæmd 

Rannsakandi byrjaði á því að þróa viðtalsáætlun og ákvað hvaða spurningar hentuðu best til að 

spyrja viðmælendur. Spurningarnar snerust um reynslu viðmælenda og þeirra upplifun til að fá 

svör  við  rannsóknarspurningunni.  Síðan  var  haft   samband við  viðmælendur  til  að finna 

hentugan tíma fyrir viðtalið. Þetta voru einstakslingsviðtöl tekin við hvern viðmælenda á 

mismunandi tímum. Tímabil viðtalanna spannaði 30. október til 12. nóvember 2020, og 

viðtölin tóku 30 – 90 mínútur. Öll viðtölin voru tekin upp á tvo farsíma sem var samþykkt af 

hverjum og einum viðmælenda, einnig var þeim sagt að upptöku yrði eytt strax og rannsókn 

yrði skilað.  Rannsakandi bauð öllum viðmælendum að taka viðtalið í gegnum forritið Zoom 

frekar en að hittast í eigin persónu vegna COVID-19 farsóttarinnar og leist öllum betur á þá 

lausn. Viðmælendum var tjáð að þeir þyrftu ekki að svara öllum spurningum og alltaf væri 

hægt að draga sig úr rannsókninni. Spurningalistann má sjá í viðauka 1 sem búinn var til áður 

en viðtölin áttu sér stað. Rannsakandi passaði að veita viðmælendum fulla athygli á meðan 

viðtali stóð.  

 

3.6 Úrvinnsla og greining gagna 

Greining gagna og úrvinnsla átti sér stað að viðtölunum loknum. Þar sem viðtölin voru tekin 

upp á síma rannsakanda voru þau hljóðrituð. Þegar notast er við fyrirbærafræði er mikilvægt 

að fara eftir þremur stigum í úrvinnslu og greiningu gagna. Stigin eru lýsing (e. Description), 

samþætting (e. Reduction) og túlkun (e. Interpretation). Með því að skoða þessi stig mun 

rannsakandi komast nær upplifun þátttakenda og því skilja betur þá reynslu sem þátttakandi 

hefur gengið í gegnum (Orbe, 1998).  Í fyrsta skrefi, lýsingu, fer rannsakandi yfir viðtölin og 

reynir að setja sig í spor hvers og eins viðmælanda en verður að gæta þess að vera hlutlaus. Í 

lok fyrsta skrefs ætti rannsakandi að geta séð betur hvaða þemu komu í ljós (Lanigan, 1988, 

Orbe, 1998). Samþætting er annað skrefið og þar er lesið yfir hvert viðtal aftur og skoðað hvað 

skiptir mestu máli. Það þarf að meta út frá rannsóknarspurningunni hvaða þemu skipta mestu 

máli (Lanigan, 1988). Síðasta skrefið er túlkun en hér þarf rannskandi að finna tengslin á milli 
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hvers og eins þema. Hér fer rannsakandi í að túlka og greina gögnin og oft finnst enn dýpri 

merking á gögnunum sem hafa eki komið í ljós á meðan viðtalinu stóð (Orbe, 1998). 
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4. Niðurstöður viðtala 

Eftir að viðtölin voru greind komu í ljós fjögur þemu en þau eru sveigjanlegur vinnumarkaður, 

íslensk vinnumenning, fordómar og menntun. Allir viðmælendur voru sammála um að 

vinnumarkaðurinn hér á landi væri sveigjanlegur. íslensk vinnumenning er einstök og virðist 

snúast  mikið  um  tengslanet  og  að  þekkja  rétta  fólkið.  Tveir viðmælendur fá ekki laun í           

samræmi   við   þá   menntun  sem   þeir   hafa. Aðeins  einn  hafði  upplifað   fordóma   á 

vinnumarkaðnum.  

 

4.1 Sveigjanleiki 

Vinnustaður er afar mikilvægur fyrir fólk vegna þess að þar ver það mestum tíma. Allir 

þátttakendur voru sammála um að upplifun þeirra af íslenskum vinnumarkaði væri góð og það 

væri  þægilegt  að  vinna  á  honum. Það  sem  virðist  einkenna  vinnustaðinn   væri   hversu 

sveigjanlegur hann væri þegar það kæmi að yfirmanninum og vinnustundum. María talaði um  

„Mér finnst mjög auðvelt að vinna og þæginlegt umhverfi, það eru mjög góð samskipti á milli 

samstarfaðila“. Telur hún yfirmenn sína vera mjög rólega og sveigjanlega þegar eitthvað kemur 

upp á. Einnig telur hún þá vera sveigjanlega þegar kemur að vinnu, vaktaplönin eru þægileg og 

hafa mikið svigrúm. Þegar María miðar út frá Spáni þar sem hún hefur líka unnið telur hún 

vinnuaðstæður hér á landi vera góðar miðað við hvernig þær voru á Spáni:     

Vinnuaðstæðurnar hér á landi eru góð[ar], til dæmis þegar ég vann á hótelinu 
var allt gott og líka í póstinum. Núverandi starf mitt er tengt náminu mínu og 
starfsreynslu minni. Fólkið sem ég vinn með eru aðallega Íslendingar en þeir 
hafa búið og starfað í mörgum löndum, og yfirmaðurinn minn er mjög 
þægilegur þegar það kemur að vinnuplaninu. Þess vegna finnst mér 
vinnuumhverfið gott. 

 

Evy vinnur sem leikskólaleiðbeinandi og byrjaði í því starfi fyrir nokkrum mánuðum. Finnst 

henni andrúmsloftið betra þar en á hótelinu sem hún vann á áður. Upplifir hún einnig að 

vinnustaðurinn sé sveigjanlegur og með þægilega vinnutíma. Telur hún að yfirmaðurinn sinn 

sinni hennar vinnu ef þess þarfnast, upplifir hún eins og yfirmenn séu frekar vinir manns en 

yfirmenn. Evy er mjög ánægð með að vera leikskólakennari og helstu ástæður þess eru að hún 

hefur góðan vinnutíma og er í fríi um helgar. 

[Það er] Gaman að vinna með börnun, knúsa þau, syngja og dansa. 
Starfsfólkið er frábært og það er gaman að vinna með þeim, ég vinn ekki 
mikið ein og það er jafnvægi að rólegu umhverfi og stundum er mjög mikið 
að gera.   
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Zara vinnur einnig sem kennari og nýtur sín vel í starfi sínu, finnst henni bara  fínt  að  vinna 

hérna. Þó hún hafi aðeins sinnt vinnu sinni á ensku, vinnur hún við skóla þar sem hún er aðeins 

að kenna erlendum nemendum. Samskipti hennar við aðra vinnufélaga hafa reynst henni vel.  

 

Við tölum bara bæði ensku og íslensku það fer bara eftir hver[n] þú ert að 
tala við og af hverju, ég er ekki að vinna með mörgum Íslendingum, sem er 
bara gott að við erum mismunandi fólk og erum öll frá mismunandi löndum. 
Það er mjög gaman að vinna með svona fjölbreyttum hóp. 

 

Zöru finnst frábært að vinna sem kennari, dagarnir eru fjölbreyttir og gott umhverfi í kringum 

hana. Í kennarastarfinu er maður stöðugt að læra eitthvað nýtt og enginn 

dagur er eins, segir Zara.Voru allir viðmælendur frekar jákvæðir þegar kom að upplifun þeirra 

af vinnumarkaðinum sjálfum. Einkennist hann af sveigjanleika og góðum samskiptum við 

yfirmenn.  

 

4.2 Menntun  

Allir viðmælendurnir hafa háskólamenntun í sínu fagi og þegar viðtölin voru tekin kom í ljós 

að tveir fá ekki laun í samræmi við menntun. Það getur þó verið vegna þess að þeir eru ekki 

með menntun frá Íslandi.  Evy útskrifaðist frá háskóla í Hollandi áður en hún kom til Íslands 

til að taka frekara nám. Sumarið 2020 missti Evy vinnuna vegna Covid-19 en hún vann á hóteli. 

Þá tók hún ákvörðun um að fara í allt aðra átt og sótti um vinnu sem leikskólakennari. Eftir að 

hún fékk starfið reyndist erfitt að gefa henni nákvæmar upplýsingar um launin vegna þess að 

yfirmaðurinn var ekki viss hvort hún gæti nýtt menntun sína hér á landi. Hefur Evy bæði lokið 

við nám í Háskólanum í Amsterdam og hér á Íslandi. Þegar Evy fékk starf á leikskóla var henni 

sagt að háskólamenntunin myndi skila henni hærri launum en ella. „Ég vissi ekki strax hvað ég 

var með í laun vegna þess að yfirmaður minn þurfti að tala við stéttarfélagið til að athuga hvaða 

launaflokk ég ætti að vera í“. Síðan kom í ljós að vegna þess að hún hefur ekki BS gráðu frá 

íslenskum háskóla væri óvíst hvort gráðan yrði metin. „Mér fannst þetta svo skrýtið, ég hélt að 

BA og BS væri í raun það sama“.  Evy er enn að vinna í að fá menntun sína metna en það 

reynist henni erfitt vegna þess að háskólagráðan sem hún hefur að utan er ekki sambærileg 

íslenskri gráðu. Þetta finnst henni ósanngjarnt þar sem ferlið er flókið og þarf hún að komast 

til botns í málinu upp á eigin spýtur. „Fyrst hjálpaði yfirmaðurinn minn mér en svo þarf ég sjálf 

að fara og tala við stéttarfélagið“.  

Zara ákvað að flytja til Íslands eftir að hafa lokið námi á Englandi. „Ég er með 

kennararéttindi frá Englandi,og ég er búin að reyna að fá full kennararéttindi hérna“. Sama ár 



 

 

 29 

og Zara lauk námi breyttust reglurnar á Íslandi á þann veg að nú þarf hún að gera lokaverkefni 

í meistarnámi hér á Íslandi til að geta fengið laun í samræmi við menntun sína. „Ég hef bara 

ekki tímann í að klára þetta, ég er einstæð móðir og þarf að sjá um barnið mitt. Það er alveg 

nóg að vera að kenna allan daginn og svo sinna barninu“.  Þetta hefur reynst henni erfitt og 

finnst leiðinlegt að hafa ekki tíma til að klára námið. Hún stefnir þó á að klára námið þegar 

henni gefst tími til og er sátt við núverandi laun sín. Vonast hún til að fá laun í samræmi við 

menntun sína þegar hún hefur lokið náminu.  

María er menntaður kennari frá Spáni.  

Meistaranámið mitt var á Spáni en ég gat sótt um að fara í háskóla líka frá 
öðrum löndum í Evrópu, mig langaði að fara til Berlínar því ég kann smá í 
þýsku og Ísland var í örðu sæti. Ég fékk annað sætið.  

 

María er að ljúka doktorsnámi við Háskóla Íslands og  nefndi að „Það var mikilvægt að ég 

kláraði meistaranámið mitt hér, það var miklu auðveldara fyrir mig að fá vinnu á Íslandi“. María 

telur eina helstu ástæðu þess að hún fékk vinnu í samræmi við menntun sína vera að hún þekkti 

kennarana í háskólanum sem auðveldaði henni að fá starfið.  

 

4.3 Tungumál  

Viðmælendurnir voru allir sammála um að það að kunna íslenskt tungumál væri hluti af því að 

vera samþykktur í íslenskt samfélag. Þær hafa allar tekið einhvers konar íslenskunámskeið en 

telja það ekki hjálpa sér mikið á vinnumarkaðnum sjálfum. Zara er eini viðmælandinn sem þarf 

ekki að tala íslensku í vinnu sinni, en hana langaði að verða frekari hluti af íslensku samfélagi 

og skráði sig því á íslenskunámskeið.  

 

Mér fannst gaman að læra íslensku og ég á núna auðveldara með að læra hana 
frekar og það er gott fyrir mig að æfa hana. En það er líka mjög auðvelt hér 
að tala bara ensku allan tíma þannig [að] ég tala ekki íslensku mikið.  
 

Þar sem Zara kennir á ensku finnur hún ekki mikla þörf fyrir að læra íslensku betur, þó hún 

hefði mikinn áhuga á því. „Ég óska þess að ég hefði tíma til þess að læra íslenskuna frekar, það 

var gott að fara á íslenskunámskeið og mér finnst ég öruggari en áður“.  

Allir viðmælendur nefndu að tímasetning íslenskunámskeiðanna er afar óhentug fyrir barnafólk 

og þá sem sinna fullri vinnu.  Er hún vinnandi móðir og það reynist henni erfitt að mæta á 

námskeiðin. Flest námskeiðin eru of oft 3x2 klukkutíma í viku á kvöldin eða þegar fólk er að 

vinna. Hefði Zara áhuga á að fara aftur á svipað námskeið og hún tók síðasta sumar þegar hún 

er í fríi en telur hún ekki nóg að mæta einu sinni á ári til að læra tungmálið. María getur komist 
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upp með að tala ekki íslensku í sinni vinnu en finnst hún fá frekari virðingu frá samstarfsfólkinu 

sínu ef hún talar hana.  

 

Ég reyni að gera allt á vinnustaðnum á íslensku, senda email og tala við 
samstarfsaðilia. Ég sé breytingu þegar ég geri það, maður fær frekari virðingu 
frá íslenska samstarfsfólkinu og þau verða meira open minded. Ég finn mun 
frá Íslendingum þegar þau sjá að ég tali tungumálið, ég er þá samþykkt frekar 
heldur en þegar ég gerði það ekki.  

 

María fór á íslenskunámskeið sem hjálpaði svolítið en nægði henni alls ekki. „Námskeiðið er 

bara einn mánuður, mér finnst erfitt að læra tungmál ef þú ert bara einn mánuð, það er alls ekki 

nóg til að læra“. Að læra nýtt tungumál krefst þjálfunar og því dugar eins mánaðar námskeið 

ekki  til.  Þegar  María  var  spurð   hvort   íslenskunámskeiðin   hefðu    hjálpað          henni  á

vinnumarkaðnum þegar kemur að samskiptum við samstarfsmenn og í vinnunni sjálfri svarar 

hún: „Bæði, en ég myndi samt vilja að það væri í boði árleg námskeið fyrir okkur sem búum 

hér, vegna þess að mánaðarnámskeið hjálpa okkur ekki mikið“. Nefndi hún einnig að sumir 

samstarfsaðilar sem eru innflytjendur hafa ekki áhuga á að bæta tungmálakunnáttu sína og vilja 

frekar tala ensku sem getur verið gengið í háskólaumhverfi. Maríu finnst mikilvægt fyrir sig að 

nota íslensku í starfi sínu, þó að hún þurfi þess ekki. Hana langar að auka kunnáttu sína í 

íslensku „en það er alltaf íslensku frá 0 til 3, og það er ekki boðið upp á fleiri námskeið en stig 

3“. Hafa aðrir innflytjendur mælt hefur verið með að María gerir íslensku að diploma vegna 

þess að aðrir hafa lært svo mikið þar en það er háskólanám og hefur hún ekki tíma til þess. Að 

hennar mati ættu að vera námskeið í boði einu sinni á ári fyrir innflytjendur sem hafa áhuga á 

að læra íslensku vegna þess að mánaðarlega námskeiðið skilar takmörkuðum árangri. Evy tekur 

í sama streng og nefnir að vinnutengd íslenskunámskeið séu nauðsynleg.  

 

„Þegar maður fer á svona íslenskunámskeið, er það fyrsta hvað heitirðu, 
hvaðan ertu, tölur, lönd, árstíðir og hluti sem er alls ekki neitt svona 
vinnutengt, það ætti að vera námskeið fyrir atvinnumarkaðinn því hvað 
heitirðu er ekki að fara að hjálpa manni“.  

 

Telur hún að mánaðarlangt íslenskunámskeið dugi innflytjendum ekki og mörgum finnist þeir 

ekki reiðubúnir að taka þátt á vinnumarkaði einungis með grunnkunnáttu í málinu. Evy flutti 

til Íslands vegna náms og fyrstu tvö árin fannst henni ekki þörf á að læra íslensku. 
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Þegar ég vann á veitingastað þurfti ég ekki að tala íslensku, það var bara nóg 
að tala ensku, en sumt fólk varð alveg pirrað að ég talaði ekki íslensku. En 
ég byrjaði að fara á námskeið þegar ég vann á veitingastaðnum og 
yfirmaðurinn minn var svo ángæður með mig.  
 

Evy upplifði betra viðmót frá yfirmanni sínum eftir að hún byrjaði á íslenskunámskeiði. Fann 

hún að þegar hún talar íslensku við aðra starfsmenn og yfirmann væru þeir með betra viðmót. 

Upplifði hún sig frekar samþykkta af vinnustaðnum og fékk hún meiri viðringu frá íslensku 

samstarfsfólki. „Ef maður talar íslensku fær maður virðingu“. Allir viðmælendur töldu að til 

að geta lagað sig að nýju samfélagi væri nauðsynlegt að læra tungumálið.  Öllum 

viðmælendunum fannst  menningin á Íslandi vera fólgin í tungumálinu.  

 

4.4 Vinnumenning  

Eins og hefur verið nefnt hér áður voru allir viðmælendur sammála um að íslenskur 

vinnumarkaður væri gott umhverfi til að vinna í. Þegar málið var skoðað nánar kom í ljós að  

 Íslensk vinnumenning einkennist af rólegu starfsumhverfi og að oft eru Íslendingar teknir 

framyfir innflytjendur, einnig er mikilvægt að hafa gott tengslanet. Aðilum sem ekki hafa gott 

tengslanet  getur  reynst  erfitt  að  fóta sig á vinnumarkaði. Ísland  er  lítið  land  og  því  er 

markaðurinn ekki  stór. Annar einkennandi þáttur fyrir markaðinn hér á landi er að Íslendingar 

eru rólegir og einkennist menningin af orðatiltækinu „þetta reddast“.  

Zara var eini viðmælandinn sem hafði ekki mikið til málanna að leggja varðandi 

íslenskan vinnumarkað en það gæti skýrst af því að hún vinnur með fjölbreyttum hóp og 

mestmegnis  með  fólki  af  erlendu  bergi  brotnu. Zara  nefndi  þó  að  henni þætti  fólkið  á 

vinnustaðnum opnara á Íslandi „ Fólkið hérna er bara alls ekki eins dónalegt og í Frakklandi. 

Það er ekki svo stressandi hér, bara róglegt og þetta reddast“.  Þó  María  hafi  kennararéttindi

og er spænskukennari með mikla reynslu reyndist henni afskaplega erfitt að komast inn á 

vinnumarkaðinn og fá starf sem spænskukennari.   

 
Ég er góð í því sem ég geri, ég er spænskukennari frá Spáni. En það eru 
margir Íslendingar sem kenna spænsku, ég fór í mörg viðtöl og 
Íslendingarnir voru alltaf teknir fram yfir ég held að  það  hafi  verið  vegna    
þess að ég þekkti engan   
 

Þetta má tengja við að hafa ekkert tengslanet hér á landi og það getur verið mikilvægt að þekkja 

einhvern hjá stofnuninni þar sem sótt er um starf. Hún upplifði að starfsreynsla skiptir litlu máli 

hafi maður ekki útbreitt tengslanet á Íslandi. Þá fannst Maríu mun auðveldara að fá vinnu í 

láglaunastarfien vinnu sem krafðist ákveðinnar menntunar.  
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Ef þú ert með menntun er miklu erfiðara að fá vinnu vegna tengslanets skiptir 
ekki máli hversu mikla reynslu þú ert með.Mér finnst það vera naive 
husgunarháttur ef fólk sem er með góða bakgrunn haldi að þú munir fá vinnu, 
þetta er meira íslenska samfélagstengslin.  

 

 Hér sést aftur hversu mkilvægt er að hafa tengslanet á Íslandi. María fékk að lokum 

kennarastarf á Íslandi einmitt vegna tengsla en hún kennir í sama skóla og hún stundar nám.  

Taldi hún að helsta ástæða þess að hún fékk starf á Íslandi var vegna þess að hún tók 

meistarnamið sitt hér. Kennarnir þekktu hana og því var auðveldara fyrir hana að fá starfið. 

Taldi hún að ef hún hefði sótt um starfið sjálf hefði hún ekki fengið vinnuna. Þarna var hún 

komin með tengslanet sem gerði það auðveldara fyrir hana að fá starf sem var við hennar hæfi.  

María upplifði einnig aðmargt á Íslandi væri gert á síðustu stundu sem tengja má við „þetta 

reddast“ hugsunarháttinn.   

 
Hérna er allt gert á síðustu stundu, á Spáni gengur allt vel, en mér finnst eins 
og hér þetta er svo lítið land. Í háskólanum ef mig vantar hjálp eða láta laga 
eitthvað þú þarft bara að hringja í eina manneskju en á Spáni þú þarft að gera 
svo mikið til að ná skilafrestinum. Mér finnst samt svo erfitt að gera allt á 
síðust stundu maður verður svo stressaður og þetta hefur skeð oft með aðra 
kennara, ég fíla alls ekki að hlutirnir séu gerðir á síðstu stundu. 

 

Íslendingar eiga það til að fresta hlutum fram á síðustu stundu og gera þá í flýti og vill María 

aðgreina frá þessum vinnubrögðum. Hún vill klára verkefnin sem fyrst og hafa síðan nægan 

tíma til að fara yfir og lagfæra það sem þarf.  Auðvitað er gott að vinna í þægilegu og rólegu 

umhverfi en María vill aðgreina sig frá „þetta reddast“ hugsunarhættinum.  

Evy finnst starfsöryggi mun meira á Ísland en í Hollandi og telur hún helstu ástæðu 

þess vera smæð landsins. Þegar Evy lauk námi á Íslandi vildi hún fara í atvinnuleit. Henni 

fannst erfitt að hafa ekkert tengslanet og þurfti því að leita í störf sem útlendingar sinntu 

aðallega. Leið henni eins og hún þyrfti að taka vinnu sem innflytjendur sinna oftast, sem hún 

taldi vera þjónustustörf, þrif eða vinna á veitingarstað. Taldi hún sig þekkja hvernig samfélagði 

virkaði á Íslandi og vissi að hún myndi ekki fá vinnu við sitt hæfi því hún þekkti ekki rétta 

fólkið. Hér kemur tengslanetið á Íslandi sterkt inn þar sem hún þekkti enga Íslendinga og höfðu 

samnemendur hennar allir verið erlendir. Til að byrja með vann hún á veitingastað en var síðar 

sagt upp störfum. Þá fékk hún vinnu á hóteli eftir að íslensk vinkona benti á hana. Þá hafði Evy 
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öðlast lítið tengslanet sem auðveldaði henni atvinnuleitina til muna. Aðspurð hvernig hún 

upplifi íslenskan vinnustað svarar hún: 

 

Mér finnst Íslendingar vinna mjög öðruvísi en Hollendingar. Ég er til dæmis 
mjög dugleg í vinnunni og geri allt fyrir vinnuna mína en fólk hérna á Íslandi 
er bara miklu miklu miklu meira lazy. Mér fannst ég meira að segja stundum 
löt á hótelinu þegar það var ekkert að gera.  
 

Líkt og Zara og María töluðu um er einkenni íslenskrar vinnumenningar rólegt umhverfi og 

Íslendingar flýta sér sjaldan þegar kemur að vinnu. Mikið virðist horft til hugtaksins „þetta 

reddast“. Eftir að Evy hóf störf sem leikskólakennari átti hún erfitt með að átta sig á hvers var 

ætlast af henni. „Yfirmaður hennar sagði að starfsmenn gætu oft verið latir, mér fannst ég vera 

alltaf sitjandi og ekki gera neitt og samt sagði yfirmaðurinn minn að ég væri að standa mig vel, 

þetta var mjög ruglandi“. 

Allir viðmælendurnir eru sammála um að vinnumenningin á Íslandi einkennist af rólegu 

umhverfi og að Íslendingar geti verið latir í sinni vinnu miðað við önnur lönd. Vilja þeir ekki 

aðlaga sig alveg að þessu umhverfi því þær vilja sinna vinnu sinni vel.  

 

4.5 Fordómar 

Aðspurðir hvort þeir hefðu upplifað fordóma á vinnumarkaðnum svöruðu tveir viðmælendenna 

neitandi. Evy sagðist ein hafa upplifað einhvers konar fordóma í starfi sínu. Zara og María voru 

sammála um að þær höfðu ekki upplifað fordóma en töldu það báðar vera vegna þess að þær 

kenna á ensku og spænsku og hafa ekki  þurft að nota mikla íslensku við vinnu.  

Þegar Evy talaði bjagaða íslensku við samstarfsfólk sitt upplifði hún oft að það svaraði 

henni á ensku.  „Fólkið heyrir að ég er ekki íslensk og byrjar bara að tala ensku við mig þó ég 

sé að tala íslensku“. Oft var hún einnig spurð hvort hún væri pólsk, til að mynda af 

póstburðarmanni sem spurði hana að þessu upp úr þurru. Þá upplifði hún oft að hún væri 

útilokuð úr samskiptum og að samstarfsaðilir leituðu til yfirmannsins til að kvarta undan henni 

frekar en að ræða við hana fyrst. „Mér finnst stundum erfitt að vinna með samstarfsaðilum, 

Íslendingar geta verið svo lokaðir. Þeir segja að ég geti talað við þá og telja sig opna, en kvarta 

frekar í yfirmanninn minn yfir mér í staðinn fyrir að ræða við mig“.   

Í starfsviðtalinu á leikskólanum var Evy hrósað tíu sinnum fyrir hversu góða íslensku 

hún talaði.  
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Hún sagði þetta í aðra hvora setningu, en svo er ég líka að vinna með pólskri 
stelpu á leikskólanum sem talar miklu minni íslensku en ég, og líka þýsk 
stelpa sem talar líka minna svo ég skil alveg, að leikskólastýran er með 
ákveðna upplifun en hún sagði þetta bara svo oft“. Fyrsti vinnudagurinn var 
einnig einkennilegur því þar var Evy kynnt „Þetta er Evy, hún er frá Hollandi. 
  

Henni þótti það óþægilegt og óþarfi að vera stimpluð sem útlendingur strax í fyrstu kynnum. 
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5. Umræða og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun erlendra kvenna af íslenskum vinnumarkaði 

og hvaða þættir hafa mestu áhrifin á upplifunina. Voru allir viðmælendur sammála um að 

íslenski vinnumarkaðurinn einkennist af sveigjanleika. Þá þótti viðmælendum auðvelt að tala 

við yfirmenn sína sem voru jafnvel reiðubúnir að sinna þeirra starfi ef þess þyrfti. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Ester Rósar (2008) að íslenskur vinnumarkaður einkennist af mikilli 

vinnu og að hlutunum sé reddað (Ester Rós Gústavsdóttir, 2008), þó gera þyrfti frekari 

rannsóknir á íslenskri vinnumenningu. Í rannsókn hjá Sigrúnu kom einmitt í ljós að íslenskir 

yfirmenn eru taldir vera sveigjanlegir (Sigrún Davíðsdóttir, 2006). 

Voru allir viðmælendur sammála um að lykillinn að íslensku samfélagi væri 

tungumálið. Íslendingar eru sérstaklega stoltir af tungumáli sínu, það er mikilvægur hluti af 

menningunni hér á landi og því mikilvægt fyrir innflytjendur að tileinka sér íslensku vilji þeir 

aðlagast íslensku samfélagi. Er þetta í samræmi við stefnu ríkisstjórnar um aðlögun 

innflytjenda, að partur að því að aðlagast íslenskri menningu væri að kunna tungumálið 

(Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2007). Viðmælendur voru fremur óánægðir með þau 

íslenskunámskeið sem í boði eru fyrir innflytjendur, fannst framboðið ekki nægilega fjölbreytt 

og tímasetning námskeiðanna hentar illa fyrir fólk í fullri vinnu og þá sem sinna fjölskyldu. 

Námskeiðin þarf að halda oftar en mánaðarlega til að hjálpa innflytjendunum að viðhalda 

íslenskunni þar sem  margir búa með fjölskyldu sinni og tala því sjaldan íslensku heima hjá sér. 

Eins og María nefndi gæti verið góður kostur að bjóða upp á námskeið sem yrðu haldin að 

minnsta kosti einu sinni á ári fyrir innflytjendur til þess að viðhalda tungumálinu. Ef til vill 

þyrfti að bjóða upp á undirbúningsnámskeið fyrir vinnumarkað þó erfitt sé að verða alveg 

undirbúinn. Svipaðar niðurstöður urðu í rannsókn Völu Jónsdóttur, Kristínar Erlu Harðardóttur 

og Rögnu Benediktu Garðarsdóttur (2009) þar sem kom fram að þó að ríkisstjórnin leggi 

áherslu á að innflytjendum sé tryggð íslenskukennsla þýði það ekki að kennsla sé góð. Þátttaka 

sé mismikil og aðgengi að kennslunni sjáflri sé ekki góð. Hafa þó nokkrir þurft að greiða fyrir 

námskeiðin sjálf og margir hafa ekki tíma fyrir námskeiðin vegna vinnu sinnar (Vala Jónsdóttir, 

o.fl., 2009). Viðmælendurnir þrír nefndu að það hjálpar þeim mikið á vinnustaðnum að tala 

íslensku og einn þeirra nefndi að viðmót samstarfsmannanna batnaði og virðing í hennar garð 

jókst þegar hún lagði sig fram um að tala og skrifa tölvupósta á íslensku. Þrátt fyrir þetta virðast 

sumir Íslendingar fljótir að svara viðkomandi á ensku tali hann bjagaða íslensku.  
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Menntun skiptir marga afar miklu máli og hefur mörgum innflytjendum reynst erfitt að 

fá vinnu  í  samræmi við  sína  menntun. Einn  viðmælandi  nefndi  að  lögunum  um                       

kennaramenntun hefði verið breytt rétt áður en hann flutti til landsins og neyðist nú til að ljúka 

meistaranámi til að geta fengið laun í samræmi við menntun sína. Í rannsóknum Claudie 

Ashonie Wilson og Auðar Tinnu Aðalbjarnardóttur (2019) komu svipaðar niðurstöður í ljós, 

að innflytjendur væru með háskólagráðu en ekki vinnu í samræmi við hana. Jafnvel voru sumir 

með hærra menntunarstig  en samstarfsaðilar en samt lægri laun (Claudie Ashonie Wilson og 

Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Vinnumenningin á Íslandi virðist einkennast af frasanum „þetta reddast“ og áttu 

viðmælendur erfitt með að átta sig á þessum hugsunarhætti. Oft á tíðum fresta Íslendingar því 

að leysa verkefni þar til á síðustu stundu og getur það reynst innflytjendum erfitt eins og einn 

viðmælandinn nefndi. Þá hafði franski viðmælandinn tekið eftir því að Frakkar ættu það til að 

vera dónalegir en hér á landi væri vinnumenningin mun rólegri og vinnuumhverfið einkenndist 

af  „þetta reddast“  hugsuninni. Leti  Íslendinga  miðað  við  eljusemi  annarra  þjóða  á 

vinnustaðnum getur einnig tengst þessu viðmóti  og getur reynst erfitt fyrir utankomandi aðila. 

Aðeins einn viðmælenda hafði upplifað fordóma í sínu vinnuumhverfi en hinir tveir töldu sig 

hafa sloppið við slíkt þar sem vinna þeirra fer fram á öðrum tungumálum en íslensku. Fordómar 

geta lýst sér á ýmsa vegu, en viðmælandi upplifði að margir Íslendingar svari á ensku þegar 

töluð er bjöguð íslenska við þá.  Fyrsta daginn á nýjum vinnustað kynnti yfirmaður hennar hana 

sem „Þetta er Evy, hún er frá Hollandi“. Hún var með öðrum orðum strax skilgreind sem 

útlendingur á vinnustaðnum. Vel getur verið að fólk átti sig hreinlega ekki á þegar það gerist 

fordómafullt. Þetta kom einnig fram í rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur og Ásu Guðnýjar 

Ásgeirsdóttur (2014) að Íslendingar virðast hafa sterka þörf til að skilgreina fólk út frá því 

hvaðan það kemur og hvaða tungmál það talar.  

Miðað við þessar niðurstöður má draga þá ályktun að viðmælendunum líði vel á 

vinnustaðnum þó þeim geti reynst erfitt að venjast því að þær leggi ávallt harðar að sér en 

íslenskt samstarfsfólk þeirra. Sama niðurstaða kom í ljós í rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur 

og Kristínar Loftsdóttur (2019) þar  sem  erlendar  konur  leggja  alltaf  hart  að  sér  á 

vinnumarkaðinum og er talið að þær vinni meira en íslenskt samstarfsfólk þeirra.  

Einnig voru viðmælendurnir allir sammála um að lykilinn að íslenskri vinnumenningu væri að 

kunna íslensku og að það skili sér í betra viðmóti frá Íslendingum.  Er þetta í samræmi við 

rannsókn Erlu S. Kristjánsdóttur og Þóru H. Christiansen (2019) að kunna íslenskt tungumál 
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sé partur að því að vera samþykktur á vinnustaðnum sjálfum og vera virtur af íslenskum 

samstarfsaðilum.  

 

5.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir  

Við vinnslu þessarar rannsóknar komu fram ýmsar takmarkanir sem gætu hafa haft áhrif á 

niðurstöðurnar. Vegna samkomutakmarkana hér á landi fannst rannsakanda við hæfi að bjóða 

viðmælendum upp á að viðtalið færi fram í gegnum fjarfundarforritið Zoom. Þetta var gert til 

að viðmælendum liði sem best en það getur verið erfitt að taka viðtal á fjarfundi þar sem 

nettenging getur verið óstöðug sem lýsir sér oft í höktandi hljóði eða mynd. Til eru fáar 

rannsóknir sem snúa að íslenskri vinnumenningu og sérstaklega frasanum „þetta reddast“ og 

því gæti verið áhugavert að vinna rannsókn með það að markmiði að rýna betur í íslensku 

vinnumenningu. 
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Viðauki 1 

Hér að neðan má spurningarlistann sem notaður var til hliðsjónar þegar viðtölin voru tekin. 

Hvers vegna ákvaðst þú að flytja til Íslands? 
 
Hvað hefurðu búið lengi á Íslandi?  
 
Hvaða menntun ertu með?  

-Hefur hún nýst þér í starfi á Íslandi? 
 
Hvernig upplifir þú að vinna á íslenskum vinnumarakði?  
 
Hefurðu farið á námskeið í íslensku – finnst þér það hjálpa?  
 
Hvernig finnst þér að fá starf á Íslandi ? – leitaðirðu sjálf eða þurftirðu hjálp? 
 
Hvernig eru þín samskipti við samstarfsfólk?  
  -En yfirmenn? 
 
Finnur þú fyrir fordómum á íslenskum vinnumarkaði?  
 
Hver er þín upplifun á þeim stöðum sem þú hefur unnið á Íslandi? 
 
Hver er menningarlegi munurinn á Íslandi og heimalandi þínu? 
 
Ertu ángæð með þín réttindi og laun á Íslandi?  
 
 
 
 
 
 
 


