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Útdráttur 
Ísland hefur verið vinsæll áfangastaður innflytjenda síðustu ár en þeir hafa sest að hérlendis í 

styttri eða lengri tíma og í ýmsum tilgangi. Flutningar til nýs lands geta verið streituvaldandi, 

til dæmis vegna sambandsleysis við fjölskyldu, skorts á félagslegum stuðning og atvinnuleysi. 

Af þeim sökum eru innflytjendur í meiri hættu en innfæddir til að glíma við geðrænar 

áskoranir. Margt bendir til að innflytjendur komi til Íslands til að sækja sér vinnu en árið 2019 

var einn af hverjum fimm íbúum landsins innflytjandi. Núna eru innflytjendur hérlendis um 

16% af íbúafjölda og samkvæmt fyrri gögnum hefur aukning innflytjenda verið 85% frá árinu 

2000. Nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands (2020) sýna að Pólverjar eru lang fjölmennasti 

hópur innflytjenda hér á landi, eða um 20.477 talsins sem gerir 37% allra innflytjenda.  

Í þessi ritgerð verður rýnt í helstu ástæður þess að Pólverjar flytja og setjast að 

á Íslandi út frá tilteknum atriðum. Skoðað verður hvort munur sé meðal kynja á aðlögun, 

hvort þeir kjósi að fylgjast með fréttamiðlum á íslensku eða pólsku. Síðast en ekki síst verður 

kannað hvort munur sé á aðlögun Pólverja og upplifun þeirra á móttökum eftir því hvort þeir 

hafi sótt íslenskunámskeið.   
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Abstract 

Iceland has been a popular destination for immigrants in the recent years, they have settled in 

Iceland for either shorter or longer periods of time and for various purposes. Moving to a new 

country can be stressful, for expample due to lack of family ties, lack of social support and 

unemployment. As a result, immigrants are at greater risk compred to natives of mental health 

challenges. There are many indications that immigrants come to Iceland to look for work, in 

2019 one in five residents of Iceland was an immigrant. Immigrants in Iceland are now about 

16% of Iceland‘s population and accoring to previous data, the increase among immigrants has 

been 85% since 2000. Latest figures from Hagstofan Íslands (2020) indicate that Poles are by 

far the largest group of all immigrants, they are about 20,477 thousand or 37% of all immigrants 

located in Iceland. This thesis will examine the main reasons why Poles move and settle in 

Iceland based on certain factors. It will be examined whether there is a difference between 

genders in adjustment to the new society, whether Poles choose to follow news media in 

Icelandic or Polish. Last but not least, it will be examined whether there is a difference between 

the Poles‘ integration and their experience of reception from Icelanders, depending on whether 

they have attended an Icelandic language course. 

 

 



 

 iii 
 
 

Streszczenie 
W ostatnich latach Islandia była popularnym celem imigrantów w związku z dużym 

zapotrzebowaniem na rynku pracy. Osiedlali się oni na Islandii na krótszy lub dłuższy czas 

mając różne zamiary co do pobytu tutaj. Jedni przyjeżdżali w celach typowo zarobkowych, 

inni by zarabiając tu mieć również okazję zwiedzać całe państwo inni zaś w celach zarobienia 

na jakiś określony cel (nowy samochód, mieszkanie, spłata długów u siebie w kraju) i 

wyjeżdżali ponownie do państwa z którego przyjechali. Dla tych jednak, którzy zdecydowali 

się tu zostać na jakiś dłuższy okres lub też na stałe przeprowadzka do nowego kraju może być 

stresująca ze względu na brak ciepła rodzinnego dającego pewien komfort psychiczny, że w 

razie potrzeby można liczyć na pomoc członka rodziny, jak też na początku brak wsparcia 

socjalnego i problemy w znalezieniu pracy. W związku z tym imigranci są bardziej narażeni 

na problemy ze zdrowiem psychicznym niż mieszkańcy Islandii. W 2019 roku co piąty 

mieszkaniec kraju był imigrantem i na Islandii stanowią oni obecnie około 16% populacji i 

według poprzednich danych ich wzrost wyniósł 85% od 2000 roku. Najnowsze dane Hagstofa 

Íslands (2020) pokazują, że Polacy są zdecydowanie najliczniejszą grupą imigrantów na 

Islandii. Jest ich około dwadzieścia tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu, czyli 37% 

wszystkich imigrantów. Ta praca opisuje główne przyczyny przemieszczania i osiedlania się 

Polaków na Islandii w oparciu o określone czynniki. Rozpatrywane będą różnice pomiędzy 

płcią, która lepiej dostosowuje się do nowych warunków. Czy ta grupa decyduje się śledzić 

media w języku Islandzkim czy Polskim. Na koniec rozpatrzymy czy istnieje różnica między 

integracją Polaków a ich doświadczeniami z odbiorem Islandczyków, w zależności od tego, 

czy uczestniczyli w kursie języka Islandzkiego czy nie. 
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án fyrirvara. Það voru þau Hermína Gunnþórsdóttir og Richard Eiríkur Taehtinen sem 

leiðbendu okkur í gegnum þessa ritgerð og erum við þeim afar þakklátar fyrir alla 

þolinmæðina, hjálpina og jákvæðnina sem þau veittu okkur á meðan þessum skrifum stóð. 
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1.  Inngangur 

Síðastliðin ár hefur innflytjendum fjölgað á Íslandi þar sem þeir hafa komið til ýmist skemmri 

eða lengri tíma og í ýmsum tilgangi. Margt bendir til þess að flutningsnet stuðli að því að 

innflytjendur komi til Íslands vegna tenginga sem þeir hafa við samlanda sína sem hafa flutt 

hingað en allt að fimmti hver innflytjandi flytur vegna atvinnu (Hallfríður Þórarinsdóttir, 

2020; Menjívar, 2000). Atvinnuaðstæður í heimalandi geta verið ólíkar, í sumum löndum er 

vinnuafl af skornum skammti miðað við há laun, en á öðrum svæðum er vinnuafl mikið og 

laun lág. Fólk kýs því oft að fara þangað sem laun eru há, en með slíkum flutningum jafnast út 

launamismunur og misrétti í vinnu milli landa (Arango, 2000). Fram yfir aldamótin 2000 

höfðu innflytjendur á Íslandi verið innan við 3% en það hlutfall hafði aukist upp úr miðjum 

áratug 21. aldar (Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Eins og staðan er núna þá eru innflytjendur um 

16% af íbúum landsins og hefur fjölgunin verið 85% frá árinu 2000 (Hallfríður Þórarinsdóttir, 

2020). Vegna uppsveiflu á efnahagskerfinu á Íslandi sem átti sér stað í byrjun þessarar aldar 

var mikil sókn í starfskrafta erlendis frá og Ísland varð þannig land tækifæranna og 

áfangastaður margra Pólverja (Óskarsson og Vaselaj, 2019). Eftir að Ísland varð aðili að 

Evrópska efnahagskerfinu hafa fólksflutningar til og frá landinu aukist og hafa innflytjendur 

sest hér að til langframa (Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

 Stór hluti innflytjenda hérlendis kemur frá austanverðri Evrópu og árið 2007 voru yfir 

60% innflytjenda frá Póllandi (Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Pólverjar hafa verið fjölmennastir 

innflytjenda á Íslandi en árið 2013 voru þeir 9363 talsins (Stjórnarráð Íslands, 2013). Nýjustu 

tölur frá Hagstofu Íslands, sýna að Pólverjar eru enn fjölmennasti hópurinn en þeir eru 20.477 

talsins eða 37% allra innflytjenda hérlendis (Hagstofa Íslands, 2020). Þegar horft er yfir alla 

karlkyns innflytjendur á Íslandi eru pólskir karlmenn 39,9% talsins og pólskar konur eru 

34,1% allra kvenkyns innflytjenda á Íslandi. Á árunum 2001-2005 var kynjahlutfall á 

atvinnumarkaði á Íslandi nánast jafnt en í kringum árið 2007 þegar félags- og 

vinnumarkaðsbreytingar áttu sér stað varð meiri eftirspurn eftir kvenkyns vinnuafli hér á landi 

(Joanna Napierala og Anna Wojtynska, 2016). Pólskar konur voru líklegri til að flytja til 

Íslands frá upphafi en það breyttist hinsvegar eftir efnahagsuppganginn sem var í kringum 

árið 2006 þar sem atvinnutækifæri fyrir pólska karlmenn var meira (Wojtynska og 
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Skaptadóttir, 2020). Nýjustu gögn Hagstofu Íslands (2020) gefa til kynna að Pólverjar á 

Íslandi séu um 20.477 talsins. 

Þrátt fyrir uppsveiflu í efnahagskerfinu sem gat stuðlað að ákvörðun um flutning var 

staðan þannig að árið 2013 voru mun fleiri innflytjendur atvinnulausir en Íslendingar. 

Menntun þeirra var oft ekki viðurkennd og því fengu þeir ekki störf við hæfi (Rauði krossinn 

á Íslandi, 2014). Þrátt fyrir það sýndu kannanir á þessum tíma að innflytjendur virtust almennt 

sáttir við að búa á Íslandi og virtust hafa komið sér vel fyrir í íslensku samfélagi (Rauði 

krossinn á Íslandi, 2014). Atvinnuþátttaka þeirra hafði mikil áhrif á mörg smærri byggðarlög 

þar sem vinnuframlag þeirra var burðarásinn í ýmsum atvinnugreinum og ýmis fyrirtæki 

hefðu ekki verið starfrækt án framlags þeirra (Rauði krossinn á Íslandi, 2014).   

Síðustu ár hafa pólsk flutningsnet stuðlað að flutningi Pólverja til Íslands og eins hafa 

þeir flust hingað vegna atvinnu sem er í boði (Wojtynska, 2011). Mikilvægt er að þeir sem 

flytja í nýtt samfélag taki virkan þátt í samfélaginu ásamt því að kynnast nýju menningunni og 

íbúum landsins (King og Skeldon, 2010). Móttökur Íslendinga gagnvart Pólverjum gætu haft 

áhrif á aðlögun þeirra að samfélaginu og neikvæði ímynd eða fordómar geta komið í veg fyrir 

góðar móttökur (Eva Heiða Önnudóttir, 2009). Þetta gæti einnig haft áhrif á upplifun Pólverja 

gagnvart Íslendingum (Jedrzejewska og Kalczyńska, 2018). 

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða lýsandi tölfræði á því af hverju pólskir 

innflytjendur koma til Íslands og setjast hér að út frá kynjamun á aðlögun og móttökum. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi:   

1. Hverjar eru aðal ástæður Pólverja fyrir flutningum og búsetu á Íslandi?   

2. Hvert er hlutfall þeirra pólskra innflytjenda sem fylgjast með íslenskum og pólskum 

fréttamiðlum?   

3. Er kynjamunur á aðlögun Pólverja á Íslandi og upplifunum þeirra á móttökum? 
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2. Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Ástæður flutninga eftir kynjum 

Almennt talið er að karlmenn séu í meirihluta þeirra sem flytja frá heimalandi sínu en við 

nánari skoðun kom í ljós að nánast jafn mikið hlutfall er meðal karla og kvenna sem flytja 

milli landa (Sarihasan, 2017). Ástæðan fyrir þessum misskilningi gæti verið sú að oft er ekki 

litið á konur sem hluta af vinnuafli á markaði þar sem þær eru oft í ummönnunarstörfum t.d. 

sinna barnauppeldi og heimili og eru því minna sýnilegar á vinnumarkaðinum (Jolly o.fl., 

2005). Í sumum tilfellum er litið svo á að konur á vinnumarkaði trufli starfsferil sinn með 

barneignum þar sem að atvinnurekendur vilja síður fjárfesta í þjálfun þeirra á vinnustaðnum 

en konur sem eiga fjölskyldu eru líklegri til að hafa minni hvata til að fjárfesta í námi og 

þjálfun (Sarihasan, 2017).  

Flestir sem flytja til Íslands eru ungt fólk, bæði gift og ógift, en margar ungar pólskar 

konur sem hafa nýlega lokið að mennta sig flytja oft til Íslands í leit að vinnu þá aðallega í 

fiskvinnslu og síðar sækja þær um t.d. umönnunarstörf (Raczynski, 2013). Í upphafi voru það 

helst pólskar konur sem komu til landsins þar sem meiri eftirspurn var eftir þeim til ýmissa 

starfa og margar hverjar höfðu kynnst íslenskum mönnum sem þær giftust og fluttu með til 

Íslands (Raczynski, 2013; Wojtynska og Unnur Dís Skaptadóttir, 2020). Yfirleitt eru því 

pólsk-íslensk heimili þannig samansett að eiginkonan er pólsk og eiginmaðurinn íslenskur 

(Raczynski, 2013).  

 Eftir efnahagsuppganginn sem átti sér stað í kringum árið 2006 var aukin þörf á 

starfskrafti í byggingariðnaðinum og fóru þá karlmenn að flytja til Íslands í auknum mæli í 

leit að atvinnu (Wojtynska og Unnur Dís Skaptadóttir, 2020). Sá iðnaður hefur hingað til þótt 

mjög karllægur og í kjölfar hins mikla vaxtar í þeirri atvinnugrein streymdu pólskir karlmenn 

til starfa á Íslandi. Það leiddi til þess að árið 2007 voru karlmenn orðnir 73% af pólska 

samfélaginu á Íslandi (Napierala og Wojtynska, 2016). Hlutfall kvenna meðal innflytjenda 

vex vegna sameiningar á fjölskyldum (Wojtynska og Zielinska, 2010). Hrunið hafði meiri 

áhrif á pólska karlmenn heldur en pólskar konur á Íslandi þar sem mikill meirihluti þeirra 

vann við byggingariðnaðinn. Margir þeirra fóru á atvinnuleysisbætur á þessum tíma, þar sem 
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það var aðgengilegt starfsmönnum sem höfðu unnið í meira en eitt ár á Íslandi (Budyta-

Budynska, 2013).    

    

2.2 Flutningsnet og ástæður flutninga 

Flutningsnet hefur margföldunaráhrif á flutninga á þann hátt að innflytjendur setjast að í 

öðrum löndum vegna þess að kunningjar eða ættingjar sem þau hafa verið í sambandi við hafa 

flutt áður en þau kunna að draga úr óvissu, áhættu og kostnaði við flutninga (Arango, 2000). 

Flestir sem kjósa að flytja gera það vegna tengsla sinna annað hvort við íslenska ríkisborgara 

eða erlenda ríkisborgara sem hafa nú þegar fengið búsetuleyfi á Íslandi (Wojtynska, 2011). 

Þeir innflytjendur sem hafa ekki flutningsnet sér til stuðnings eru líklegri til að koma inn í 

landið með ólöglegum hætti, til dæmis með því að smygla sér í gegnum landamærin (Eriksen, 

2002). Á síðustu árum hafa fólksflutningar til Íslands aukist vegna atvinnu sem er í boði og 

félagslegra tengsla við aðra Pólverja sem hafa eða voru nú þegar búsettir hér á landi 

(Ríkisendaskoðun, 2015; Wojtynska, 2011). Það var kringum árið 1960 sem Pólverjar byrjuðu 

að flytja til Íslands og nokkrum árum síðar eða 1998 voru þeir fjölmennasti 

innflytjendahópurinn á Íslandi (Wojtynska, 2011). Þeir eru þó duglegir að fara til 

heimalandsins í frítíma sínum, þá bæði yfir hátíðar og yfir sumartímann (Wojtynska og 

Skaptadóttir, 2020). Margir Pólverjar horfa á Ísland sem stað þar sem unnið er á meðan 

Pólland er staðurinn til að vera með fjölskyldunni, njóta og gera allt annað sem ekki er gert á 

Íslandi (Wojtynska og Skaptadóttir, 2020).    

Innflytjendur sem setjast að í nýjum löndum standa frammi fyrir áskorunum á borð við 

ólíka menningu, tungumál og bakgrunn (Hallfríður Þórarinsdóttir, 2020). Ástæður flutninga 

geta verið bæði tímabundnar eða varanlegar (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Tvær 

meginástæður eru fyrir því að fólk kýs að flytja og setjast að annarsstaðar en það eru aðstæður 

í heimalandi og aðstæður í búsetulandi (Gunnar Óskarsson og Sabit Vasejal,  2019).     

Þegar horft er yfir flutningssögu Pólverja til Íslands er hægt að telja upp fjögur 

merkileg tímabil (Wojtynska, 2011). Fyrsta tímabilið var í kringum árið 1980 en þeir 

einstaklingar sem fluttu þá til Íslands voru t.d. tónlistarmenn, íþróttaþjálfarar og konur að 

ganga í hjónaband við íslenska karlmenn (Wojtynska, 2011). Eftir árið 1989 sem var annað 

tímabilið var mun einfaldara að flytja frá Póllandi því á þeim tíma vantaði starfskrafta á 

Íslandi (Wojtynska, 2011). Milli áranna 2006 og 2009 nær þrefaldaðist fjöldi Pólverja á 

Íslandi en eftir hrunið í kringum árið 2008 hafði dregið úr fjölguninni og flutningum til 
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landsins (Budyta-Budynska, 2013). Á þessum tíma fluttu margir hverjir aftur heim til 

Póllands en fjölskyldur með ung börn í leikskóla voru líklegri til að vera eftir barnanna vegna 

(Budyta-Budynska, 2013).    

Árið 2014 framkvæmdi Pedagogium WSNS (2014) rannsókn þar sem 100 pólskir 

nemendur úr 100 mismunandi pólskum skólum tóku þátt en í þeirri rannsókn var skoðað hvort 

foreldrið væri líklegra til að flytja erlendis í leit að betri framtíð fyrir fjölskylduna. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að sjö af hverjum tíu fólksflutningum voru 

flutningar vegna föðurs (Pedagogium WSNS, 2014). Þá kom í ljós að flutningar vegna mæðra 

voru 14,8% og flutningur vegna beggja foreldra voru 17,2%. Yfirleitt var flutt til styttri tíma 

eða í tvo mánuði en 11,7% Pólverja dvelja erlendis lengur en í eitt ár (Dziedzic, 2017).   

Zielinska (2016) fjallar um upplifun feðra við flutninga til Íslands vegna vinnu án 

fjölskyldu sinnar en þar kemur fram að þeir upplifa óvissu vegna lengdar á dvöl, söknuðar til 

fjölskyldunnar og ábyrgðar á fjárhag fjölskyldunnar í heimalandi. Einnig eru dæmi um að 

mæður fylgi maka sínum til Íslands þar sem þau bæði geta unnið en í þeim tilvikum eru 

börnin oftast eftir í umsjá ömmu þeirra og afa á meðan foreldrarnir koma sér fyrir á Íslandi 

(Zielinska, 2016). Pólverjar búsettir hérlendis kalla Pólland oft sitt heima þar sem þeir eru 

bundnir því tilfinningalegum böndum þótt að Ísland verði með tímanum einnig þeirra heima 

(Wojtynska og Skaptadóttir, 2020). Aðskilnaður og fjarlægð frá fjölskyldunni í heimalandinu 

á stóran þátt í því að margir Pólverjar flytja aftur til Póllands (Wojtynska og Skaptadóttir, 

2020).   

    

2.3 Aðlögun að nýju landi 
Skilvirk aðlögun veltur á því að innflytjendur séu velkomnir inn í nýja samfélagið og að þeir 

fái tækifæri og réttindi til þess að taka virkan þátt í samfélaginu og samskiptum innan þess 

(King og Skeldon, 2010). Þannig eru meiri líkur á því að innflytjendur læri um gildi, réttindi 

og nýjar hefðir í menningu samfélagsins og upplifi að þeir tilheyri samfélaginu með því að 

öðlast persónuleg sambönd og mynda tengsl við meðlimi samfélagsins. Aðlögun snýst þó 

einnig um sjálfsmynd innflytjenda og tengsl við heimalandið (King og Skeldon, 2010).   

Berry og félagar (1987) greina frá fjórum leiðum sem einstaklingur getur farið í 

gegnum varðandi aðlögun að nýjum stað og menningu en það er bundið við uppruna og 

almenn viðhorf samfélags. Þessar fjórar leiðir skipast í samþættinu (e. intergration) sem á sér 

stað þegar innflytjandi hefur sterk tengsl við fyrri menningu ásamt þeirri nýju. Samlögun 
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(e. assimilation) er þegar innflytjandi kýs að samlagast nýju menningunni fremur en þeirri 

upprunalegu. Aðskilnaður (e. seperation) er talin vera andstæða við samlögun en þá kýs 

innflytjandinn að halda í sína fyrri menningu. Að lokum er einangrun (e. marginalization) en 

þá er átt við að innflytjandi hefur veika tengingu við bæði fyrri menningu og þá nýju 

(Berry o.fl., 1987). 

Persónueinkenni innflytjanda þar með talið, aldur, menntun, kyn og reynsla hans 

ásamt væntingum og viðhorfum hafa einnig áhrif á aðlögun einstaklings að nýju samfélagi 

(Mamman, 1995; Gunnar Óskarsson og Sabit Vasejal, 2019). Tungumál er einn mikilvægasti 

þáttur aðlögunar í hverju samfélagi en hér á landi leggja skólar mikla áherslu á móðurmál 

barna og kennslu annarra mála (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013). Það að deila 

sama tungumáli getur verið mikilvægur partur í aðlögun í nýju landi svo aðilinn geti tekið þátt 

í samfélaginu (Eriksen, 2002). Margir pólskir innflytjendur flytja til Íslands í þeim tilgangi að 

vinna og styðja fjölskyldu sína fjárhagslega og hafa því lítinn tíma og orku til þess að sækja 

íslenskunámskeið (Zielinska, 2016).   

Menningaraðlögun er flókið samspil milli upprunamenningar fólks og tengsla við 

upprunaland og menningu í nýja landinu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Það var árið 2007 

sem stefna um aðlögun innflytjenda var sett fram hér á landi (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Það var í þeim tilgangi að gera bæði Íslendingum og innflytjendum kleift að verða virkir 

þátttakendur í nýja samfélaginu og í félagslífinu og að allir myndu njóta jafnra tækifæra 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Markmið stefnunnar snúa fyrst og fremst að því að 

innfltyjendur læri íslensku, miðlun og öflun upplýsinga, atvinnutengdnum málum, menntun, 

heilbrigðisþjónustu, ábyrgð sveitarfélaga og málefnum fatlaðra (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Í stefnunni er fjallað um hugtakið aðlögun út frá þátttöku innflytjenda í íslensku skólakerfi, 

íslenskukennslu og útfærslu á henni fyrir innflytjendur (Eva Heiða Önnudóttir, 2009). Skortur 

á kunnáttu tungumálsins í búsetulandi getur verið stór þröskuldur þegar kemur að aðlögun í 

nýju umhverfi (Gunnar Óskarsson og Sabit Vasejal, 2019). Aðrar hindranir á borð við skort á 

reynslu af aðstæðum í búsetulandi, skortur á tengslaneti, frábrugðinn hugsunarháttur, fá og 

frábrugðin atvinnutækifæri eru hindranir sem innflytjendur standa frammi fyrir við flutninga 

(Gunnar Óskarsson og Sabit Vasejal, 2019). Eftir einhvern tíma gætu innflytjendur aflað sér 

fleiri upplýsinga og lært tungumálið en þá gæti staða þeirra batnað á atvinnumarkaði 

(Friedberg, 2000). 

Þegar innflytjendur flytja til nýs lands eru þeir oftast ef ekki alltaf í verri stöðu á 

vinnumarkaði miðað við innfædda (Friedberg, 2000). Ástæðan fyrir því gæti verið að 
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innflytjendur hafa ekki jafn góða færni í til dæmis tungumálinu og fá því ekki nægar 

upplýsingar sem gætu stuðlað að betri stöðu þeirra (Friedberg, 2000). Yfirvöld hérlendis hafa 

sett fram þær kröfur um að innflytjendur hafi gengið frá ráðningarsamningi áður en þeir fá 

heimild til dvalar og atvinnuleyfi. Það gerir að verkum að fleiri innflytjendur setjast að á 

landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu þar sem meiri atvinnu og búsetu tækifæri er um að 

ræða, öfugt við nágrannalönd okkar (Stjórnarráðið, 2005).  

Þeir innflytjendur sem flytja með börnin sín þurfa ekki einungis að hugsa um sína 

eigin aðlögun heldur þurfa þeir einnig að huga að mörgum þáttum varðandi aðlögun barna 

sinna sem tengist meðal annars skólakerfinu. Viðmið skólakerfis á Íslandi einkennist af 

jafnrétti, að allir hafi jöfn tækifæri til að mennta sig, kennsla er einstaklingsmiðuð og fær hver 

og einn verkefni sem eru þeim við hæfi (Hariri, o.fl., 2020; Hermína Gunnþórsdóttir o.fl. 

2017). Skólarnir þurfa að vera viðbúnir að veita aðstoð og menntun þar sem tekið er tillit til 

allra nemenda á þeirra forsendum, til dæmis þegar börn þurfa að aðlagast nýrri menningu 

(Zawodna, 2014). Mikilvægt er að menningarleg sjálfsmynd nemenda sé styrkt og efld vegna 

þess að nemendur kunna að koma frá ólíkum menningarheimum sem getur haft áhrif á 

námsárangur þeirra og samskipti þeirra við aðra (Nieto, 2010).    

Flutningar geta valdið streitu vegna skorts á fjölskyldu og félagslegum stuðning á 

nýjum stað, atvinnuleysi, breyttu umhverfi og vannýtingu á geðheilbrigðisþjónustu 

(Reitmanova og Gustafson, 2009). Innflytjendur eru þess vegna í meiri hættu en innfæddir til 

þess að þróa með sér geðraskanir eða geðræn vandamál og dánartíðni þeirra er hærri vegna 

sjálfsvíga samanborið við innfædda (Reitmanova og Gustafson, 2009). Í rannsókn 

Reitmanova og Gustafson (2009) sem framkvæmd var í Kanada kom í ljós að kvenkyns 

þátttakendur tóku lengri tíma í aðlögun á nýjum lífsháttum en karlkyns innflytjendur. 

Konurnar höfðu yfirleitt færri úrræði og minni félagslegan stuðning samanborið við karlana í 

rannsókninni. Það getur því haft jákvæð áhrif á aðlögun Pólverja að taka virkan þátt í 

samfélaginu og fylgjast með íslenskum fréttum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að margir 

Pólverjar halda sig við pólskt sjónvarpsefni og pólska fréttamiðla eftir að hafa flutt frá 

Póllandi (Zielinska, 2016). Varðandi fréttir þá hafa þeir oftast fylgst vel með en þá á pólskum 

fréttamiðlum (Zielinska, 2016). Þrátt fyrir þetta eru einnig til dæmi um það að 

Pólverjar sækjist í íslenskt sjónvarpsefni og fréttamiðla í þeim tilgangi að læra tungumálið 

betur en kjósa þeir þó að gera hvorugt tveggja á pólsku (Zielinska, 2016).  

 Í rannsókn Skaptadóttir (2017) kom í ljós að Pólverjar sóttust frekar í samskipti á 

pólsku þrátt fyrir að hafa tekið íslensku námskeið. Þeim þótti ekki næg tækifæri til að nota 
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íslenska málið þar sem margir Pólverjar voru á vinnustaðnum þeirra. Áhyggjur Íslendinga yfir 

íslenskukunnáttu innflytjenda í þjónustustörfum eru miklar og snúa þær einungis að 

innflytjendum. Talið er að vinnuveitendur eiga einnig sök í því að starfsfólk þeirra kunni ekki 

íslensku þar sem þau hafa ekki fengið tækifæri frá vinnuveitanda sínum til að komast á 

íslensku tungumálanámskeið (Skaptadóttir, 2017). 

 

2.4 Móttökur og viðhorf í nýju landi 

Neikvæð ímynd eða fordómar heimamanna gagnvart innflytjendum er ein af þeim áskorunum 

sem mikilvægt er að takast á við í nútímasamfélögum en talið er að fordómar og mismunum 

geti aukist við fjölgun innflytjenda (Eva Heiða Önnudóttir, 2009). Í rannsókn sem Guðrún 

Pétursdóttir (2013) framkvæmdi kom í ljós að yfir 90% erlendra þátttakenda höfðu upplifað 

fordóma einu sinni eða oftar yfir tveggja vikna skeið meðan á rannsókninni stóð. Framkoma 

gagnvart innflytjendum á borð við hunsanir, að þykjast ekki skilja viðkomandi, forðast 

samskipti og gláp voru meðal neikvæðra upplifana sem erlendir þátttakendur höfðu áður 

upplifað.  

Samkvæmt Castles og Miller (2003) má skipta ríkjum í þrennt eftir því hvort innan 

þeirra ríkja sé við lýði aðgreiningar eða útilokunarstefnu, samlögun eða fjölmenningarstefna. 

Aðgreiningar- eða útilokunarstefna (e. differential clusionary model) felur í sér að lítill vilji 

eða andstaða heimamanna er fyrir því að hleypa  innflytjendum, sem eiga ekki uppruna sinn 

að rekja til viðkomandi lands, inn í ríkið. Samlögun (e. assimilation) eða samlögunarstefna 

felur í sér að innflytjendur taka upp siði og hefðir samfélags sem þeir hafa aðlagast að og láta 

af sínum eigin. Fjölmenningarstefna (e. multiculturalism) snýst um að íbúar ríkis og 

innflytjendur hafi sömu réttindi í landinu, ásamt því að halda í sína eigin siði og venjur, ef þau 

stangast ekki á við lög og ákveðin grundvallaratriði í landinu (Castles og Miller, 2003).       

Í rannsókn Wim van Oorschot og Wilfrek Uunk (2007) þar sem gögn úr 

lífsgildakönnun European Value Survey (EVS) voru notuð fyrir 18 ríki, er greint frá tengslum 

milli efnahags- og félagslegrar stöðu heimamanna og viðhorfum þeirra til innflytjenda. Þeir 

sem eru betur staddir efnahags- og félagslega hafa jákvæðari ímynd af innflytjendum í 

samanburði við þá sem verr eru staddir en þeir upplifa að innflytjendur taki störf frá þeim 

innfæddu á vinnumarkaði. Viðhorf heimamanna til innflytjenda tengjast upplifun þeirra á 

samkeppni um störf, almennum lífsgildum og viðhorfum tengdum samfélagslegum jöfnuði 

(Oorschot o.fl., 2007). Þeir heimamenn sem aðhyllast samfélagslegan jöfnuð horfa fremur á 
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innflytjendur sem hluta af samfélagi þeirra sem ættu því að njóta sömu réttinda og aðrir í 

samfélaginu (Oorschot o.fl., 2007). Í mörgum löndum hafa lög og reglur varðandi 

innflytjendamál og ríkisborgararétt verið hert og m.a. gerðar auknar kröfur um kennslu og 

kunnáttu tungumála (Fekete, 2006). Talið er að innflytjendur upplifa bæði góðar og slæmar 

móttökur gagnvart íslenskukunnáttu sinni frá Íslendingum þar sem sumir hrósa en aðrir 

gagnrýna fyrir hreim eða rangt málfar (Skaptadóttir og Innes, 2017). 

Eva Heiða Önnudóttir (2009) greinir frá rannsókn þar sem rannsökuð voru viðhorf 

íslenskra ríkisborgara til innflytjenda, að þeir ríkisborgarar sem eru með háskólamenntun séu 

líklegri til að styðja við það að hleypa inn mörgum innflytjendum inn í landið og að þeir fái að 

upplifa íslenskt menningarlíf en ríkisborgar sem einungis höfðu grunnskólamenntun (Eva 

Heiða Önnudóttir, 2009).   

Sigurgeirsdóttir (2011) greinir frá rannsókn sinni um upplifun Íslendinga af Pólverjum 

í byggingarstörfum, þar sem að í sumum tilfellum er litið á Pólverja sem ódýrt vinnuafl og að 

þeir hafa fengið lægri kjör en samstarfsmenn þeirra fá. Einnig minnist hún á hroka í garð 

Pólverja frá Íslendingum og að þeir hafi reynt að réttlæta þessa mismunun að einhverju leyti 

(Sigurgeirsdóttir, 2011).  
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3. Aðferð 

3.1 Þátttakendur    

Alls tóku 2.211 þátttakendur þátt í rannsókninni en allir voru innflytjendur frá mismunandi 

löndum. Rannsakendur notuðu snjóboltaúrtak við öflun þátttakenda þar sem viðmælandi 

bendir rannsakanda á næsta viðmælanda (Kirchherr og Charles, 2018). Í þessari ritgerð verður 

aðeins einblínt á pólska þátttakendur rannsóknarinnar en í heildina tóku 1089 pólskir 

innflytjendur (0.49%) þátt í könnunni af heildarþátttakendum rannsóknarinnar. Úrtakið 

samanstóð af 431 körlum (39.6%) og 652 konum (59.9%) en sex þátttakendur greindu ekki 

frá kyni sínu (0.5%). Aldur þátttakenda var á bilinu 18-67 ára og eldri. Flestir eða 659 

þátttakendur (60.5%) voru á aldrinum 26-40 ára. Þeir sem voru á aldursbilinu 41-66 ára voru 

290 þátttakendur (26.6%). Næst fámennasti aldurshópurinn var á bilinu 18-25 ára og voru þau 

128 talsins (11.8%). Fámennasti aldurshópurinn var 67 ára og eldri og voru þar einungis 4 

þátttakendur (0.4%). Stærsti hópur þátttakenda hafði búið á Íslandi í 11-20 ár (n=318, 29,2%). 

Flestir þátttakendana höfðu búið á Íslandi í allt að fimm ár (39,4%) en um helmingi færri í sex 

til tíu ár (22.1%). Einungis 18 þátttakendur (1.7%) höfðu búið hér í meira en 20 ár og aðeins 

einn þeirra (0.1%) hafði ekki búið annarsstaðar en á Íslandi.   
  

3.2 Gagnaúrvinnsla    

Til að svara rannsóknarspurningunum var framkvæmd megindleg rannsókn í formi 

spurningarkönnunar sem framkvæmd var árið 2018. Við studdumst við mælitæki sem heitir: 

Statistical Package for the Social Sciences eða betur þekkt sem SPSS. Forritið er öflugt 

hugbúnaðarforrit sem notað var við gagnaúrvinnslu. Framkvæmt var einhliða t-próf tveggja 

óháðra úrtaka til að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í tengslum við 

móttökur og aðlögun. Krosskeyrsla var einnig notuð í SPSS í þeim tilgangi að skoða lýsandi 

tölfræði á kynjamun meðal svara í spurningunum fjórum sem mynduðu móttökur, ástæður 

flutninga og aðseturs á Íslandi. 
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3.3 Framkvæmd   

Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri sá um framkvæmd könnunarinnar „How is your 

life in Iceland?” og öll meðferð gagna var í samræmi við almennar kröfur um megindlegar 

rannsóknir. Rannsakendur söfnuðu gögnum haustið 2018 og stóð könnunin yfir tíu vikur. 

Könnunin innihélt 39 númeraðar spurningar í formi rafrænnar spurningakönnunar og hægt var 

að velja úr sjö mismunandi tungumálum en pólskir þátttakendur gátu svarað á pólsku. 

Þátttakendur gátu tekið könnunina í gegnum tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. Þrettán 

símenntunarmiðstöðvar og málaskólar um land allt aðstoðuðu við söfnun gagna, með því að 

benda þátttakendum á könnunina. Auk símenntunarmiðstöðva og tungumálaskóla komu 

félagasamtök, stofnanir og einstaklingar að verkefninu að seinni stigum þess.   

  

3.4 Ástæður flutninga    

Ástæður flutninga voru skoðaðar út frá einni spurningu sem tengdist meginástæðum komu 

viðkomandi til Íslands; „Hverjar eru meginástæður þínar fyrir komu til Íslands”. 

Svarmöguleikarnir voru flokkaðir eftir kynjum á 12 punkta kvarða, þar sem þátttakendur gátu 

valið fleiri en einn valmöguleika. Svarmöguleikar í spurningunni voru eftirfarandi: „Íslenski 

makinn minn”, „Útlenski makinn minn”, „Fjölskyldan mín”, „Ég kom sem flóttamaður”, 

„Vegna vinnu”, „Ég er að læra á Íslandi”, „Vegna Íslenskrar náttúru”, „Vegna 

heilbrigðiskerfisins”, „Vegna skólakerfisins”, „Vegna þess að mér líkar líf með frelsi 

og friðsæld”, „Vegna öryggisins” og „Aðrar ástæður”.   
 

    

3.5 Afhverju varð Ísland fyrir valinu?    

Þátttakendur voru spurðir út í ástæður aðseturs á Íslandi þar sem svarmöguleikarnir 

voru flokkaðir eftir kynjum á 12 punkta kvarða. Ástæðurnar voru skoðaðar út frá 

spurningunni; „Hverjar eru helstu ástæður þess að þú varðst eftir á Íslandi?”. 

Valmöguleikarnir fyrir þeirri spurningu voru 12 í heildina og gátu þátttakendur valið fleiri en 

einn valmöguleika; „Íslenski makinn minn”, „Útlenski makinn minn”, „ Fjölskyldan mín”, „Ég 
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kom sem flóttamaður”, „Vegna vinnu”, „Ég er að læra á Íslandi”, „ Vegna Íslenskrar 

náttúru”, „Vegna heilbrigðiskerfisins”, „Vegna skólakerfisins”, „Vegna þess að mér líkar líf 

með frelsi og friðsæld”, „Vegna öryggisins” og „Aðrar ástæður”.  

 

3.6 Aðlögun    

Aðlögun þátttakenda var mæld með fimm mismunandi spurningum sem tengdust því að læra 

íslenska tungumálið, áhuga á að fylgja íslenskum eða pólskum fréttamiðlum og sambandi 

þeirra við Íslendinga. Í tengslum við íslenska tungumálið voru notaðar tvær spurningar; 

„Hefur þú tekið íslensku tungumálanámskeið?” þar sem svarmöguleikarnir voru 0 „nei” eða 1 

„já” og  „Hversu mörg íslensku tungumálanámskeið (ef einhver) hefurðu tekið?”. Sú spurning 

var opin og þátttakendur gátu svarað frjálslega. Svörin voru tekin saman og flokkuð í tvo 

hópa; „1-3” eða „4 eða fleiri”. Varðandi áhuga á fréttamiðlum á íslensku og pólsku voru tvær 

spurningar skoðaðar; „Hversu oft fylgist þú með fréttum eða núverandi atvikum þjóðarinnar á 

íslenskum fréttamiðlum?”. Svarmöguleikarnir voru á fimm punkta kvarða; „Aldrei eða nánast 

aldrei”, „Einu sinni í mánuði”, „Einu sinni eða tvisvar á tveggja vikna fresti”, „Einu sinni 

eða tvisvar í viku” og „Á hverjum degi eða næstum því á hverjum degi”. Seinni spurningin 

var; „Hversu oft fylgist þú með fréttum eða núverandi atvikum þjóðarinnar á fréttmiðlum 

upprunalands þíns?" svarmöguleikarnir voru á fimm punkta kvarða; „Aldrei eða nánast 

aldrei”, „Einu sinni í mánuði”, „Einu sinni eða tvisvar á tveggja vikna fresti”, „Einu sinni 

eða tvisvar í viku” og „Á hverjum degi eða næstum því á hverjum degi”. Spurningin varðandi 

samband viðkomandi við Íslendinga var; „Hefur þú boðið íslenskum vinum heim til þín?” og 

voru valmöguleikarnir; „Aldrei”, „Einu sinni eða tvisvar”, „Nokkrum sinnum” og „Mörgum 

sinnum”.   

    

3.7 Neikvæðar móttökur    
Neikvæðar móttökur voru settar saman í einn kvarða út frá fjórum mismunandi spurningum 

sem tengdust upplifun þátttakenda á viðmótum varðandi hreim, óvingjarnlegum 

viðtökum, tapað atvinnutækifæri vegna bakgrunns og ósamræmi launa samanborið við 

íslenska samstarfsmenn. Spurningarnar sem skoðuðu þessa þætti voru; „Fólk hefur gert grín 

af hreimnum mínum”, „Ég hef fengið óvingjarnlegar viðtökur í verslunum”, „Ég hef ekki verið 
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ráðin í vinnu vegna bakgrunns míns” og „Ég hef fengið lægri laun en íslensku 

samstarfsmennirnir mínir í sömu vinnu”. Spurningar voru settar upp á sex punkta kvarða þar 

sem 1 stóð fyrir „Aldrei”, 2 stóð fyrir „Mjög sjaldan”, 3 stóð fyrir „Sjaldan”, 4 stóð 

fyrir „Stundum”, 5 stóð fyrir „Reglulega” og sex stóð fyrir „Mjög reglulega”. Þessi breyta var 

síðan skoðuð út frá lýsandi tölfræði.  

 Heildarskor kvarðans var skoðað út frá fjórum spurningum sem mynduðu 

Móttökur_heildarskor og var á bilinu 4-24. Ef þátttakendur svöruðu 1 á öllum fjórum 

spurningum yrði heildarskor þeirra 4 og því væru þau að fá betri móttökur. Hinsvegar ef 

þátttakandi svaraði 6 á öllum fjórum spurningunum yrði heildarskor þeirra 24 og væru þau að 

fá verri móttökur. Innra réttmæti kvarðans var α=.66. 

 

3.8 Tölfræðigreining 

Móttökur_heildarskor var einnig skoðuð út frá kynjum í tengslum við íslensk 

tungumálanámskeið, íslenska fréttamiðla, pólska fréttamiðla og samband viðkomandi við 

Íslendinga. Spurningarnar sem voru skoðaðar voru eftirfarandi; „Hefur þú tekið íslensku 

tungumálanámskeið” þar sem spurningin var flokkuð á tveggja punkta kvarða; „já” og „nei”, 

„Hversu oft fylgist þú með fréttum eða núverandi atvikum þjóðarinnar á íslenskum 

fréttamiðlum?” þar sem spurningin var flokkuð á tveggja punkta kvarða í „oft” og „sjaldan”, 

„Hversu oft fylgist þú með fréttum eða núverandi atvikum þjóðarinnar á fréttmiðlum 

upprunalands þíns?” þar sem spurningin var flokkuð á tveggja punkta kvarða í „oft” og 

„sjaldan” og „Hefur þú boðið íslenskum vinum heim til þín?” þar sem spurningin var flokkuð 

á tveggja punkta kvarða í „oft” og „sjaldan”. Það var gert til að skoða hvort að marktækur 

munur væri á þessum breytum eða ekki. 
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4.Niðurstöður    

 

4.1 Ástæður flutninga   

Niðurstöður sýndu fram á það að meirihluti pólskra karla og pólskra kvenna í rannsókninni 

kusu að flytja til Íslands vegna vinnu eða 82.6% karla og 72.4% kvenna. Vegna öryggis kusu 

48.5% karla og 43.4% kvenna að flytja hérlendis. Vegna skólakerfisins fluttu einungis 0.7% 

karla 0.3% kvenna til Íslands. Aðeins tvær konur fluttu vegna flótta en enginn karlmaður. 

Nánar má skoða ástæður flutninga í töflu 1.    
 

Tafla 1 Ástæður flutninga til Íslands 

Valmöguleikar Karlar  Konur   

 n %  n %   

 (N=431)   (N=652)    
„Íslenski makinn minn“ 2 0.5  26 4.0   
„Útlenski makinn minn“ 17 3.9  140 21.5   
„Fjölskyldan mín“ 77 17.9  150 23.0   
„Ég kom sem flóttamaður“ 0 0.0  2 0.3   
„Vegna vinnu“ 356 82.6  472 72.4   
„Ég er að læra á Íslandi“ 3 0.7  9 1.4   
„Vegna íslenskrar náttúru“ 110 25.5  108 16.6   
„Vegna heilbrigðiskerfis“ 4 0.9  4 0.6   
„Vegna skólakerfisins“ 3 0.7  2 0.3   
„Vegna þess að mér líkar líf 

með frelsi og friðsæld“ 
169 39.2  148 22.7   

„Vegna öryggisins“ 209 48.5  283 43.4   
„Aðrar ástæður“ 83 19.3  87 13.3   

 
Lýsandi tafla 1 fyrir ástæður flutninga til Íslands. Þátttakendur gátu valið fleiri en einn valmöguleika í 

þessari spurningu.  

 



 

 
 
15 

 
 

4.2 Af hverju varð Ísland fyrir valinu?    

Í töflu 2 eru sýndar ástæður aðseturs Pólverja á Íslandi. Niðurstöður gáfu til kynna að 81% 

karla og 71.6% kvenna urðu eftir vegna vinnu. Vegna öryggis kusu 47.8% karla og 47.1% 

kvenna að vera eftir á Íslandi. Einnig kusu 38.3% karla og 23.5% kvenna að vera eftir vegna 

þess að þeim líkaði líf með frelsi og friðsæld. Einungis ein kona varð eftir vegna flótta og 

enginn karlmaður.  

 

Tafla 2 Ástæður aðseturs á Íslandi 

Valmöguleikar Karlar  Konur   

 n %  n %   

 (N=431)   (N=652)    
„Íslenski makinn minn“ 10 2.3  48 7.4   
„Útlenski makinn minn“ 27 6.3  125 19.2   
„Fjölskyldan mín“ 90 20.9  242 37.1   
„Ég kom sem flóttamaður“ 0 0.0  1 0.2   
„Vegna vinnu“ 349 81.0  467 71.6   
„Ég er að læra á Íslandi“ 3 0.7  11 1.7   
„Vegna íslenskrar náttúru“ 93 21.6  105 16.1   
„Vegna heilbrigðiskerfis“ 6 1.4  8 1.2   
„Vegna skólakerfisins“ 3 0.7  8 1.2   
„Vegna þess að mér líkar líf 

með frelsi og friðsæld“ 
165 38.3  153 23.5   

„Vegna öryggisins“ 206 47.8  307 47.1   
„Aðrar ástæður“ 77 17.9  82 12.6   

 

Lýsandi tafla 2 fyrir ástæður aðseturs á Íslandi. Þátttakendur gátu valið fleiri en einn valmöguleika í 

þessari spurningu.   

 

4.3 Aðlögun  

Kannaður var kynjamunur á aðlögun þar sem breytan samanstóð af fimm ákveðnum 

spurningum. Þær skoðuðu hvort viðkomandi hafi tekið íslenskunámskeið og hve mörg ef 
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einhver. Einnig var skoðað hversu oft viðkomandi fylgdist með íslenskum og 

pólskum fréttamiðlum, og hversu oft viðkomandi hefur boðið íslenskum vin heim til sín.    

 Kí-kvaðratpróf sýndi að marktækur munur var á milli karla og kvenna á því að hafa 

tekið íslensku tungumálanámskeið eða ekki, χ2(1, N = 1051) = 24.16, p < .01. Þeir sem 

sögðust hafa tekið íslensku tungumálanámsekið voru 71.6% karlar og 84.2% konur, en 28.4% 

karla og 15.8% kvenna sögðust ekki hafa sótt nein íslensku tungumálanámskeið.  

 Kí-kvaðrat próf sýndi að enginn marktækur kynjamunur var á því hversu oft 

þátttakendur fylgdust með fréttum og atburðum þjóðarinnar í íslenskum fréttamiðlum, χ2(1, N 

= 1063) = 6.30, p = .18. Þeir sem sögðust aldrei eða nánast aldrei fylgjast með íslenskum 

fréttamiðlum voru 29.2% karla og 28.7% kvenna. Valmöguleikann einu sinni eða tvisvar á 

tveggja vikna fresti svöruðu 10.2% karla og 25.2% kvenna. Þeir karlar sem sögðust fylgjast 

með íslenskum fréttamiðlum einu sinni í mánuði voru 10.9% en konurnar voru 9.5%  

 Kí-kvaðrat próf sýndi að enginn marktækur kynjamunur var á því hversu oft 

þátttakendur fylgdust með fréttum og atburðum þjóðarinnar á pólskum fréttamiðlum, χ2(1, N 

= 1071) = 4.73, p = .32. Yfir helmingur karla og kvenna sögðust fylgjast daglega eða næstum 

því daglega með pólskum fréttamiðlum. Einungis 5.3% karla og 7.5% kvenna fylgdust 

með einu sinni í mánuði. Marktæk fylgni var á milli þess hversu oft viðkomandi fylgist með 

íslenskum og pólskum fréttamiðlum hjá körlum [(r(422) = .26, p < .01)] og hjá konum [(.26 

(641) = .26, p < .01)]. Þessar niðurstöður segja okkur til um það að því oftar sem þátttakendur 

fylgjast með íslenskum fréttamiðlum, þá eru þeir einnig líklegri til að fylgjast með pólskum 

fréttamiðlum. 

 Kí-kvaðrat próf sýndi að marktækur kynjamunur var á því hvort viðkomandi hefur 

boðið íslenskum vinum heim til sín, χ2(1, N=1065) = 13.53, p < .04. Þeir sem sögðust áður 

hafa boðið íslenskum vinum heim til sín voru 69.2% karla og 77% kvenna en þeir sem 

sögðust aldrei hafa boðið íslenskum vinum heim til sín voru 26.5% karla og 21.3% kvenna.  

Nánar má skoða töflu 3 fyrir spurningarnar sem tengjast aðlögun.  

 

Tafla 3 Aðlögunarþættirnir fimm 

 Karlar  Konur   

 n %  n %   
Tungumálanámskeið (N=412)   (N=639)    
Já 295 71.6  538 84.2   
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Nei 117 28.4  101 15.8   
        
Fjöldi tungumálanámskeiða (N=431)   (N=652)    
1 til 3 221 75.0  319 59.3   
4 eða fleiri 73 24.8  206 38.3   
        
Íslenskir fréttamiðlar (N=422)   (N=641)    
Aldrei eða nánast aldrei 126 29.2  187 28.7   
Einu sinni í mánuði 47 10.9  62 9.5   
Einu sinni eða tvisvar á tveggja 

vikna fresti 

44 10.2  85 13.0   

Einu sinni eða tvisvar í viku 91 21.1  164 25.2   
Á hverjum degi eða næstum því 

á hverjum degi 

114 26.5  143 21.9   

        
Pólskir fréttamiðlar (N=426)   (N=645)    
Aldrei eða nánast aldrei 36 8.4  65 10.0   
Einu sinni í mánuði 23 5.3  49 7.5   
Einu sinni eða tvisvar á tveggja 

vikna fresti 

42 9.7  56 8.6   

Einu sinni eða tvisvar í viku 75 17.4  128 19.6   

Á hverjum degi eða næstum því 

á hverjum degi 

250 58.0  347 53.2   

        
Boðið íslenskum vinum heim (N=424)   (N=641)    
Aldrei 114 26.5  139 21.3   
Einu sinni eða tvisvar 82 19.0  122 18.7   
Nokkrum sinnum 166 38.5  230 35.3   
Mörgum sinnum 62 14.4  150 23.0   

 

Lýsandi tafla 3 fyrir aðlögunarþættina fimm. 
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4.4 Neikvæðar móttökur  

Við nánari skoðun á spurningunum fjórum sem mynduðu heildarskor á móttökum kom í ljós 

að 53.6% karla og 50.3% kvenna upplifðu aldrei að gert hefur verið grín af hreimnum 

þeirra en 4.2% karla og 3.5% kvenna höfðu upplifað það mjög reglulega. Varðandi 

óvingjarnlegar viðtökur í verslunum höfðu 53.4% karla og 52.9% kvenna aldrei upplifað 

slíkt en 3.2% karla og 1.7% kvenna höfðu upplifað það mjög reglulega. Alls voru 74% karla 

og 70.7% kvenna sem höfðu aldrei upplifað það að vera ekki ráðin í vinnu vegna bakgrunns 

síns en 2.8% karla og 2.8% kvenna höfðu þó upplifað það mjög reglulega. Þeir karlar sem 

höfðu upplifað mjög reglulega að fá lægri laun en samstarfsmenn sínir í sömu vinnu voru 

28.1% en 30.7% kvenna höfðu aldrei upplifað slíkt.  

Nánari upplýsingar fyrir þessum spurningum má sjá í töflu 4. 

 

Tafla 4 Spurningarnar sem mynda heildarskor á móttökum 

 Karlar  Konur   

 n %  n %   

Viðmót varðandi hreim (N=421)   (N=639)    

Aldrei 231 53.6  328 50.3   

Mjög sjaldan 55 12.8  80 12.3   

Sjaldan 31 7.2  63 9.7   

Stundum 65 15.1  103 15.8   

Reglulega 21 4.9  33 5.1   

Mjög reglulega 18 4.2  23 3.5   

        

Óvingjarnlegar viðtökur (N=431)   (N=652)    

Aldrei 230 53.4  345 52.9   

Mjög sjaldan 66 15.3  88 13.5   

Sjaldan 41 9.5  57 8.7   

Stundum 54 12.5  102 15.6   

Reglulega 16 3.7  26 4.0   

Mjög reglulega 14 3.2  11 1.7   
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Tapað atvinnutækifæri (N=431)   (N=652)    

Aldrei 319 74.0  461 70.7   

Mjög sjaldan 15 3.5  30 4.6   

Sjaldan 28 6.5  30 4.6   

Stundum 24 5.6  58 8.9   

Reglulega 15 3.5  25 3.8   

Mjög reglulega 12 2.8  18 2.8   

        

Ósamræmi launa (N=431)   (N=652)    

Aldrei 114 26.5  200 30.7   

Mjög sjaldan 23 5.3  38 5.8   

Sjaldan 14 3.2  27 4.1   

Stundum 64 14.8  100 15.3   

Reglulega 80 18.6  115 17.6   

Mjög reglulega 121 28.1  149 22.9  
 

Lýsandi tafla 4 fyrir spurningarnar fjórar sem voru síðan settar saman í  

„ Móttökur_heildarskor”.  

 

Heildarskor á móttökum var skoðað í tengslum við hvort að tekið hafði verið íslensku 

tungumálanámskeið. Marktækur munur var á milli þessara hópa T(396.06)= -2.67, p = .01. Þá 

kom í ljós að þeir aðilar sem höfðu nú þegar lokið íslensku tungumálanámskeiði telja sig 

fá verri móttökur (M=9.68, Sf=4.67) en þeir sem höfðu ekki lokið íslensku 

tungumálanámskeiði (M=8.86, Sf=3.72). Marktækur munur var á þeim körlum sem hafa tekið 

íslensku tungumálanámskeið (M=9.84, Sf=4.80) og þeim sem hafa ekki tekið íslensku 

tungumálanámskeið (M=8.92, Sf=3.55). Einnig var marktækur munur á þeim konum sem 

hafa tekið íslensku tungumálanámskeið (M=9.62, Sf=4.60) og á þeim sem hafa ekki tekið 

íslensku tungumálanámskeið (M=8.74, Sf=3.88).  

 Heildarskor á móttökum var skoðað í tengslum við hversu oft viðkomandi fylgist með 

íslenskum fréttamiðlum. Ekki var tölfræðilegur marktækur munur á meðal heildarskora á 

móttökum og hversu oft var fylgst með íslenskum fréttamiðlum T(1002)=.58, p= .56. Ekki var 

marktækur munur á þeim körlum sem fylgdust oft með íslenskum fréttamiðlum 

(M=9.50, Sf=4.49) og þeim sem fylgdust sjaldan með íslenskum fréttamiðlum 
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(M=9.60, Sf=4.46). Einnig var ekki marktækur munur á þeim konum fylgdustt oft með 

íslenskum fréttamiðlum (M=9.68, Sf=4.47) og á þeim konum sem fylgdust sjaldan með 

íslenskum fréttamiðlum (M=9.32, Sf=4.50).  

 Heildarskor á móttökum var einnig skoðað í tengslum við hversu oft viðkomandi 

fylgist með pólskum fréttamiðlum. Ekki var tölfræðilegur marktækur munur á milli 

heildarskora á móttökum og hversu oft var fylgst með pólskum fréttamiðlum T(1005)=1.38, 

p= .17. Ekki var marktækur munur hjá þeim körlum sem fylgdust oft með pólskum 

fréttamiðlum (M=9.38, Sf=4.38) og þeim sem fylgdust sjaldan með pólskum fréttamiðlum 

(M=10.04, Sf=4.67). Hinsvegar var marktækur munur á þeim konum sem fylgdust oft með 

pólskum fréttamiðlum (M=9.76, Sf=4.51) og á þeim konum sem fylgdust sjaldan með 

pólskum fréttamiðlum (M=8.68, Sf=4.29). Þessar niðurstöður benda til þess að enginn 

marktækur munur kom fram hjá körlum en þó var marktækur munur meðal kvenna sem gaf til 

kynna að þær konur sem fylgdust með pólskum fréttamiðlum oftar höfðu greint frá verri 

móttökum.  

 Greiningin á SPSS gögnum í tengslum við heildarskor á móttökum og hvort að 

viðkomandi hefur oft boðið íslenskum vinum heim eða sjaldan boðið íslenskum vinum heim 

sýnir að þeir aðilar sem hafa gert slíkt telja sig fá verri móttökur (M= 9.65, Sf= 4.70) en þeir 

sem hafa sjaldan boðið íslenskum vinum heim (M= 9.34, Sf= 4.21) og var þar marktækur 

munur á milli hópanna T(977.60)= 1.04, p = .01. Ekki var marktækur munur hjá þeim körlum 

sem buðu oft íslenskum vinum heim til sín (M=9.78, Sf=4.60) og þeim körlum sem buðu 

sjaldan íslenskum vinum heim til sín (M=9.34, Sf=4.33). Marktækur munur var hjá þeim 

konum sem buðu oft íslenskum vinum heim til sín (M=9.61, Sf=4.76) og þeim konum sem 

buðu sjaldan íslenskum vinum heim til sín (M=9.34, Sf=4.12). Þessar niðurstöður benda til 

þess að þrátt fyrir engan marktækan mun meðal karla var þó munur meðal kvenna. Þær konur 

sem höfðu oft boðið íslenskum vinum heim til sín töldu sig fá verri móttökur.  
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Umræða 

Í rannsókninni frá árinu 2018 voru Pólverjar um helmingur svarenda, því var einblínt á þann 

hóp í þessari ritgerð. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða ástæður Pólverja við flutninga 

og ástæður aðseturs á Íslandi. Skoðað var hvort Pólverjar kusu að fylgjast með íslenskum eða 

pólskum fréttamiðlum í þeim tilgangi sjá hvaða áhrif það hefur á aðlögun þeirra á Íslandi. Að 

auki var skoðað hvort það sé munur á móttökum frá heimamönnum eftir því hvort pólskir 

innflytjendur höfðu tekið íslenskunámskeið eða ekki.  

 Til að svara þessum spurningum voru gögnin í formi svara frá þátttakendum skoðuð út 

frá kynjum. Karlmenn eru almennt taldir vera í meirihluta þeirra sem flytja frá heimalandi 

sínu en hinsvegar sýndi rannsókn Sarihasan (2017) að kynjahlutfall meðal innfltyjenda sem 

flytja erlendis er nánast jafnt. Fleiri pólskur konur en karlar tók þátt í rannsókninni sem getur 

haft áhrif á svör sem fengust. Bæði kynin sögðust hafa flutt hérlendis vegna atvinnu og 

öryggis sem er í samræmi við fyrri rannsóknir sem gáfu til kynna að slæmar atvinnuaðstæður 

í heimalandi hafi áhrif á ástæður flutninga fólks en flestir kjósa að flytja þangað sem laun eru 

há (Arango, 2000). Uppsveiflan í efnahagslífinu á Íslandi sem átti sér stað í byrjun þessarar 

aldar hafði áhrif á aukningu innflytjenda hérlendis sem komu í leit að atvinnu og betri 

tækifærum (Óskarsson og Vaselaj, 2019). Gögnin sýndu að konur voru líklegri til að elta 

maka sína til nýs lands þar sem þeir höfðu fengið atvinnutækifæri. Þó var ekki skoðað hversu 

mikill hluti pólskra kvenna kaus að koma hingað á sínum eigin forsendum án maka en það 

hefði þó verið áhugavert.  

 Eitt af meginmarkmiðum rannsóknarinnar var að kanna aðlögun þátttakenda að 

íslensku samfélagi. Að læra tungumál í nýju heimalandi er talið vera einn mikilvægasti þáttur 

aðlögunar í hverju samfélagi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013). Margir pólskir 

innflytjendur flytja til Íslands í þeim tilgangi að vinna og styðja fjölskyldu sína erlendis 

fjárhagslega og hafa því lítinn tíma og orku til þess að sækja íslenskunámskeið (Zielinska, 

2016). Niðurstöður úr núverandi rannsókn voru þó ekki í samræmi við umfjöllun frá Zielinska 

(2016) þar sem 71,6% karla og 84,2% kvenna sögðust áður hafa sótt einhver íslensku 

tungumálanámskeið. Meirihluti þeirra höfðu þó einungis tekið eitt til þrjú námskeið og sýndu 

niðurstöður að marktækur munur var á meðal karla og kvenna sem höfðu tekið íslensku 

tungumálanámskeið eða ekki. Niðurstöður gáfu til kynna að meirihluti þátttakendanna kaus að 

fylgjast með pólskum fréttamiðlum þrátt fyrir að flestir höfðu áður lokið íslenskunámskeiði 
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og áður boðið íslenskum vinum heim til sín. Það er í samræmi við niðurstöður Skaptadóttir 

(2017) þar sem pólskir þátttakendur hennar sóttust í samskipti á pólsku þrátt fyrir að hafa 

tekið íslensku tungumálanámskeið. Hún bendir einnig á að Pólverjar telja sig sjaldan fá 

tækifæri til að spreyta sig í íslensku þar sem meirihluti samstarfsfélaga þeirra eru oft 

Pólverjar.  

 Niðurstöður varðandi móttökur gáfu til kynna að meirihluti þátttakendanna höfðu 

aldrei upplifað neikvæðar móttökur frá Íslendingum á borð við viðmót varðandi hreim og 

óvingjarnlegar móttökur í verslunum. Þeir töldu sig ekki hafa misst af atvinnutækifærum þó 

þeir væri pólskir. Þó hafði meirihluti pólskra karla mjög reglulega upplifað að þeir fengju ekki 

sömu laun fyrir sömu störf eins og íslenskir vinnufélagar þeirra. Hinsvegar hafði meirihluti 

pólskra kvenna ekki lent í því. Þær niðurstöður samræmast rannsókn Sigurgeirsdóttir (2011) 
þar sem skoðuð var upplifun Íslendinga í byggingariðnaðinum á Pólverjum. Rannsóknin gaf 

til kynna að í sumum tilfellum er litið á pólska starfsmenn sem ódýrt vinnuafl þar sem í 

sumum tilfellum fá pólskir starfsmenn í byggingariðnaðinum lægri kjör.  

 Að lokum var heildarskor á móttökum skoðað í sambandi við aðlögun. Niðurstöðurnar 

gáfu til kynna að þeir þátttakendur sem höfðu lokið íslensku tungumálanámskeiði töldu sig fá 

verri móttökur en þeir sem höfðu ekki lokið íslensku tungumálanámskeiði. Enginn 

tölfræðilegur marktækur munur var á heildarskori á móttökum og hvort þátttakandi fylgdist 

með íslenskum fréttamiðlum. Sömu niðurstöður komu í ljós varðandi það að fylgjast með 

pólskum fréttamiðlum. Heildarskor á móttökum og hvort viðkomandi hafði boðið íslenskum 

vinum heim gáfu til kynna að þær konur sem höfðu oft boðið íslenskum vinum heim til sín 

töldu sig fá verri móttökur. Þær niðurstöður komu töluvert á óvart en Guðrún Pétursdóttir 

(2013) nefnir að birtingarmyndir fordóma eða mismununar eru oft ósýnilegar öðrum en þeir 

sem fyrir þeim verða. Það getur spilað inní upplifun neikvæðra móttaka hjá þátttakendum í 

þessari rannsókn að meirihluti hafði lokið íslensku tungumálanámskeiði og því fundið meira 

fyrir einhversskonar mismunun.  

 Mikilvægt er að innflytjendum sé sýndur stuðningur gagnvart flutningi og aðsetri á 

nýjum stað í formi t.d. sálfræðiþjónustu sem gæti aðstoðað við aðlögun og almennan 

stuðning. Samkvæmt Reitmanova og Gustafson (2009) geta flutningar í nýtt land verið 

streituvaldar vegna skorts á fyrrum félagslegum stuðningi þeirra og gæti sálfræðiþjónusta 

veitt aðstoð við að draga úr streituvöldum sem kunna að myndast við flutninga. Í kringum árið 

2015 höfðu aðeins um 28% sveitarfélaga mótað sér stefnu í málefnum innflytjenda og er það 

talið geta skapað hættu á mismunun fólks (Ríkisendurskoðun, 2015). Rannsakendur telja það 
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mjög mikilvægt að öll sveitafélög marki sér skýra stefnu í þessum málefnum. Með því að 

veita innflytendum aðstoð við flutninga og aðlögun er hægt að hjálpa þeim að finnast þeir 

velkomnir í nýja landinu. Þá væri hægt að undirbúa þá fyrir nýrri menningu og siðum og 

mætti leggja ríkari skyldur á herðar vinnuveitendum að taka vel á móti erlendum 

starfsmönnum og hjálpa þeim eftir bestu getu að koma sér fyrir í nýju landi.  

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að meirihluti af þeim Pólverjum 

sem tóku þátt hafi flutt til Íslands í leit að atvinnu og vegna öryggis. Meirihluti þátttakendanna 

höfðu tekið a.m.k. eitt íslensku tungumálanámskeið en þrátt fyrir það kusu þeir að fylgjast 

með pólskum fréttamiðlum. Flestir þátttakendanna í þessari rannsókn töldu sig aldrei hafa 

upplifað mismunun eða fordóma á borð við viðmót varðandi hreim, óvingjarnlegar viðtökur 

og töpuðu atvinnutækifæri vegna uppruna. Þó höfðu flestir karlmannana upplifað ósamræmi 

varðandi laun samanborið við íslenska samstarfsmenn. Þegar mótttökur heildarskor og 

aðlögun voru skoðuð kom í ljós að fleiri konur töldu sig fá verri móttökur frá heimamönnum 

samanborið við karla. Þessar niðurstöður voru margar í samræmi við fyrri rannsóknir á 

sviðinu þó ekki allar en ljóst er að fleiri rannsóknir og umfjöllun skortir á viðfangsefninu.   
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Viðauki 

Hutök og skilgreiningar    
Helstu hugtök og skilgreiningar sem ritgerðin byggir á eru eftirfarandi:  

   

Innflytjandi (e. Immigrant)     
Innflytjandi er sá einstaklingur sem hefur fæðst erlendis, á foreldra, báðar ömmur og afa sem 

hafa einnig fæðst erlendis (Hagstofa Íslands, 2020).    

   

Fordómar (e. Prejudice)     
Fordómar eru andúð sem byggist á ósveigjanlegum eða brengluðum alhæfingum gagnvart 

hópi eða einstaklingi sem tilheyrir viðkomandi hóp (Allport, 1954).     

      
Aðlögun innflytjenda    

Aðlögun innflytjenda er hægt að skýra út frá fjórum hugtökum: samlögun (e.assimilation), 

samþættingu (e. intergration), aðskilnaði (e. separation) og einangrun (e.marginality) 

(Félgasmálaráðuneytið, 2005). Samlögun lýsir því þegar innflytjendur segja skilið við sína 

upprunalegu menningu og tileinka sér menningu og tungumál nýja landsins 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). Samþætting er þegar innflytjandi leitast við að tileinka sér 

ráðandi menningu í nýja landinu en leggur einnig áherslu á að viðhalda eigin menningu og 

tungu (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Aðskilnaður er andstæða við samlögun, þá heldur 

einstaklingur alfarið í sína menningu og hefur engan áhuga á að kynnast nýju menningunni 

sem hann hefur flutt í (Berry o.fl., 1987). Einangrun er þegar innflytjandi tileinkar sér ekki 

nýju menninguna og heldur ekki uppá þá upprunalegu (Félagsmálaráðuneytið, 2005).    

 

Flutningsnet (e. migration networks)     

Flutningsnet (e. migration networks)  er notað yfir samskipti og tengsl sem innflytjendur hafa 

við ættingja, vini og samlanda sína í nýja landinu og nær yfir aðstoð á borð við upplýsingar, 
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fjárhagsaðstoð, aðstoð við atvinnu og húsnæði ásamt öðrum stuðning. Slík samskipti draga úr 

kostnaði og óvissu sem fylgir því að flytja (Massey o.fl., 1998).   
 


