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Útdráttur 

Mikilvægi kynja í rannsóknum á fólksflutningum hefur náð aukinni viðurkenningu á 

síðustu árum. Athyglin hefur mestmegnis beinst að stöðu og upplifun kvenkyns 

innflytjenda. Þar af leiðandi var markmið rannsóknarinnar að öðlast innsýn í og fá upp á 

yfirborðið upplifun hæfra karlkyns innflytjenda á viðmóti á íslenskum vinnumarkaði og 

hvernig þeir upplifa aðgengi að störfum í samræmi við hæfni. Viðfangsefnið er enn fremur 

skoðað með tilliti til félagslegra auðkenna og áherslu á kynjajafnrétti í íslensku samfélagi. 

Tekin voru 12 hálfstöðluð djúpviðtöl við mjög hæfa innflytjendur þar sem stuðst var við 

fyrirbærafræðilega aðferðafræði í þeim tilgangi að fanga upplifun og reynslu viðmælenda 

á hlutlausan hátt. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að mjög hæfir karlkyns 

innflytjendur upplifi að jafnaði neikvætt viðmót á íslenskum vinnumarkaði sem tengist 

félagslegum auðkennum, svo sem kyni, þjóðerni, kynþætti og trúarbrögðum, sem leiðir 

af sér mismunun. Viðmælendur upplifa að karlkyns innflytjendur séu ekki samþykktir 

vegna þeirrar miklu áherslu sem lögð er á kynjajafnrétti eða kvenréttindi á Íslandi og 

staðalímynd af hættulegri erlendri karlmennsku. Þá upplifa þeir að viðmót gagnvart 

karlkyns innflytjendum takmarki aðgang hæfra karlkyns innflytjenda að íslenskum 

vinnumarkaði. Enn fremur upplifa þeir að aðgengi að störfum í samræmi við hæfni og/eða 

að stjórnendastöðum sé lítið sem ekkert og sé að mestu frátekin fyrir Íslendinga. Þá 

upplifa þeir að þeir hafi ekki rétt til að ræða mismunun á vinnumarkaði og tilfinningar 

sínar þar sem þeir eru karlkyns og hæfir.  
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Abstract 

The importance of gender when it comes to research on migration has established an 

increased acknowledgement in the past years, but the attention has been primarily 

focused on the status and experiences of female immigrants. Therefore, the objective of 

this research was to gain insight and get to the surface, experiences of highly skilled male 

immigrants access to job opportunities in accordance with their qualifications and the 

attitudes they receive in the Icelandic labour market. The subject is furthermore explored 

with regards to social identities and with focus on gender equality in the Icelandic 

community. The study is based on 12 semi-structured in-depth interviews with highly 

skilled immigrants supported by phenomenological methodology for the purpose of 

capturing the experience of the interviewees in a neutral manner. The conclusion of the 

research supposes that highly skilled male immigrants in most cases receive negative 

attitude in the Icelandic labour market connected to their social identities, such as 

gender, nationality, race and religion, which results in discrimination. The understanding 

of the interviewees is that male immigrants are not accepted because of the immense 

importance of gender equality or women rights in Iceland and an image of dangerous 

foreign masculinity. They experience that the attitude towards male immigrants limits 

the access of skilled male immigrants to the Icelandic labour market. Furthermore, they 

experience that the access to jobs related to qualifications and/or managerial positions 

is little to none and are mostly reserved for Icelanders. Finally, they experience that they 

do not have the right to discuss discrimination in the labour market and their feelings as 

they are males and qualified.  
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1 Inngangur 

Hæfni er talin lykilatriði fyrir þátttöku landa í alþjóðlegu hagkerfi og til að tryggja aukinn 

hagvöxt til lengri tíma. Framtíðarþróun í heiminum mun samkvæmt því reiða sig mjög á 

fólksflutninga mjög hæfs vinnuafls og alþjóðlegt samstarf (Iredale, 2001; Syed, 2008). Á 

síðustu árum hafa stjórnvöld á Íslandi lagt aukna áherslu á hæfni við þróun á stefnum, lögum 

og reglugerðum í málum innflytjenda til að liðka fyrir aðgengi og innlimun mjög hæfra 

innflytjenda svo sem með lögum nr. 116/2012 um málefni innflytjenda, 

framkvæmdaáætlunum í málefnum innflytjenda, lögum nr. 86/2018 um jafna meðferð á 

vinnumarkaði (félagsmálaráðuneytið, 2007; þingskjal 1692/2015-2016). 

Staðalímyndin um hæfa innflytjendur felur oft í sér hugmynd um karlmenn, oft hvíta og frá 

Vesturlöndum, sem mæta fáum hindrunum sem innflytjendur (Koskela, 2019). Þegar mjög 

hæfur karlkyns einstaklingur flytur yfir landamæri mætti þannig halda því fram samkvæmt 

kenningu Bourdieus (1986) um auð (e. capital) að það að vera karlkyns og með sérhæfða 

menntun myndi auka möguleika hans á starfi í samræmi við hæfni. Það er þó ekki alltaf raunin 

þar sem rannsóknir sýna að hæfni innflytjenda er oft gengisfelld (Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra 

Christiansen, 2019; Fossland, 2013; Guo, 2015; Salmonsson og Mella, 2013; Syed, 2008; Þóra 

Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016) en samkvæmt kenningu Bourdieus (1990) um svið 

(e. field) getur auður glatað virði sínu þegar hann er utan tiltekins sviðs, svo sem við 

fólksflutninga. Þá sýna rannsóknir að aðilar stjórnvalda og vinnumarkaðsins leggi oft mat á 

hæfni eftir mismunandi félagslegum auðkennum svo sem kyni, þjóðerni, kynþætti, stétt, 

kynhneigð og trú (Donaldson, Pease, Howson og Hibbins, 2009; Fossland, 2013; Mattoo, 

Neagu og Özden, 2008; Réttur Aðalsteinsson & partners, 2019; Salmonsson og Mella, 2013). 

Hlutfall innflytjenda af heildarmannfjölda á Íslandi hefur vaxið ört á síðastliðnum árum og 

var 15,2% árið 2020 (Hagstofa Íslands, 2020). Þátttökuhlutfall starfandi karlkyns innflytjenda 

á vinnumarkaði á Íslandi var 85,8% en 79,3% hjá kvenkyns innflytjendum (OECD, 2019). 

Rannsóknir og skýrslur á Íslandi hafa sýnt að hæfir innflytjendur hafa takmörkuð tækifæri á 

störfum í samræmi við hæfni. Þeir upplifa vankanta og mismunun við mat á hæfni bæði hjá 

stofnunum og á vinnustöðum ásamt því að upplifa fordóma og mismunun á vinnumarkaði 

(Bjarney Friðriksdóttir og Guðrún Pétursdóttir, 2011; Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra 

Christiansen, 2019; Guðrún Pétursdóttir, 2013; Kristín Loftsdóttir, Margrét Sigrún 
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Sigurðardóttir og Kári Kristinsson, 2016; Réttur Aðalsteinsson & partners, 2019; Þóra 

Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). Í skýrslu OECD (2019) fyrir Ísland er bent á að 

brýn þörf sé á að nýta hæfni innflytjenda betur þar sem mikið stærri hluti innflytjenda, 

sérstaklega utan EES, séu of hæfir í starfi miðað við innfædda starfsmenn.  

Á síðustu áratugum hefur jafnrétti kynjanna verið kynnt sem sérstakur eiginleiki 

Norðurlandanna en samhliða sýna rannsóknir að fordómar gagnvart karlkyns innflytjendum á 

Íslandi hafa aukist, sérstaklega gegn karlkyns innflytjendum af sjáanlegu þjóðarbroti og/eða 

vegna trúarbragða (Astapove, Bergmann, Dyrendal, Rabo, Rasmussen, Thórisdóttir og 

Önnerfors, 2021; ECRI, 2012, 2017; Kristín Loftsdóttir, 2012; MIPEX, 2019). Líkt og Kristín 

Loftsdóttir (2012) bendir á eru karlkyns innflytjendur oft tengdir við ofbeldi, glæpastarfsemi 

og kvenfyrirlitningu. Þeir eru gjarnan málaðir upp á þann hátt af stjórnmálamönnum og 

fjölmiðlum. Viðvera þeirra hefur verið sett í það samhengi að hún brjóti verulega í bága við 

áætlanir um jafnrétti kynjanna en neikvæð orðræða leiðir af sér fordóma og mismunun í 

samfélaginu (Eyrún Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019; Kristín Loftsdóttir, 2012; 

Wojnicka og Pustułka, 2019). 

Þessar svipmyndir leyna þannig varnarleysi og tilfinningalífi hæfra karlkyns innflytjenda á 

íslenskum vinnumarkaði. Þeir þurfa ekki aðeins að vinna með tilfinningar sem fylgja 

fólksflutningum heldur einnig að horfast í augu við víðtækar persónulegar, menningarlegar og 

kerfisbundnar hindranir sem standa í vegi fyrir getu þeirra til þess að uppfylla hlutverk sitt 

bæði sem karlmenn og mjög hæfir einstaklingar. Í rannsókn Kristínar Loftsdóttur, Margrétar 

Sigrúnar Sigurðardóttur og Kára Kristinssonar (2016) á ráðningum fólks af erlendum uppruna 

til íslenskra fyrirtækja benda þau einmitt á að mikilvægt sé að hafa í huga hversu kynjaðir 

fordómar, og íslenskur vinnumarkaður, eru og þau benda á að niðurstöður rannsóknar þeirra 

væri mjög líklega aðrar ef atvinnuumsækjendurnir hefðu verið karlkyns. Það er því brýnt að fá 

innsýn í það hvort og hvernig hæfir karlkyns innflytjendur upplifa fordóma á íslenskum 

vinnumarkaði og hvaða áhrif þeir hafa á stöðu og ákvarðanir þeirra sem hæfir einstaklingar. 

Rannsóknir á sniðmengi kynja og fólksflutninga eru þó ekki nýtt svið í fræðunum en hingað 

til hefur ofuráhersla verið lögð á stöðu og upplifun kvenkyns innflytjenda (Charsley og Wray, 

2015; Hibbins og Pease 2009; Wojnicka & Pustułka, 2019). Framlag hæfra innflytjenda getur 

verið verðmæt auðlind fyrir íslenskan vinnumarkað. Þörfin fyrir að laða að og halda í hæfa 

innflytjendur mun að öllum líkindum aukast á næstu árum. Þrátt fyrir það er lítið vitað um það 

hvernig mjög hæfir karlkyns innflytjendur upplifa aðgengi og samþykki á íslenskum 
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vinnumarkaði og rannsóknir takmarkaðar. Það er því mikilvægt að fá dýpri innsýn í upplifun 

hæfra karlkyns innflytjenda á aðgengi og samþykki á íslenskum vinnumarkaði.  

Þar af leiðandi er markmið rannsóknarinnar að öðlast innsýn í og skilja upplifun hæfra 

karlkyns innflytjenda á viðmóti sem þeir mæta á íslenskum vinnumarkaði með tilliti til 

félagslegra auðkenna og áherslu á kynjajafnrétti í íslensku samfélagi og hins vegar hvernig þeir 

upplifa aðgengi að störfum í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði.  

Gengið er út frá þeirri skilgreiningu að hæfur karlkyns innflytjandi sé einstaklingur sem er 

fæddur erlendis og eigi foreldra sem einnig eru fæddir erlendis. Hann hafi sérhæft sig á 

ákveðnu sviði, þá annaðhvort með iðnmenntun eða með menntun á háskólastigi eða jafngildi 

hennar (Beigi, Shirmohammadi og Stewart, 2019; Hagstofan, 2020; Syed, 2008). Lagt var upp 

með tvær rannsóknarspurningar: 1. Hvernig upplifa mjög hæfir karlkyns innflytjendur viðmót 

gagnvart þeim sem karlkyns innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði?; Og 2.  Hvernig upplifa 

þeir aðgengi að störfum í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði?  

Til að öðlast frekari skilning á upplifun og reynslu mjög hæfra karlkyns innflytjenda er 

notast við eigindlega aðferðafræði en sú aðferð var valin þar sem hún hentar vel þegar um er 

að ræða upplifun sem þarf að skoða á dýptina (Merriam, 2009). Stuðst er við 

fyrirbærafræðilega nálgun en með henni eru félagsleg fyrirbæri útskýrð með því að öðlast 

innsýn í reynslu einstaklinga sem upplifa fyrirbærið. Rannsakandi safnar gögnum í gegnum 

einstaklinga sem hafa upplifað fyrirbærið og þróar svo  lýsingu af kjarna þessarar reynslu. Til 

að komast að kjarna upplifunar er fyrirbærafræðilegt viðtal aðalaðferðin við gagnasöfnun en 

með því eru viðmælendur fengnir til að lýsa reynslu og upplifun sinni. Útkoman eru lýsandi  

þemu sem sýna hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og 

einstaklinga (Merriam, 2009; Van Manen, 1990). 

Uppbyggingu ritgerðarinnar er þannig háttað að í þessum fyrsta kafla er inngangur og í 

öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í fyrsta hluta fræðilega 

kaflans er fjallað um fólksflutninga en þar undir verður fjallað um hnattvæðingu, stefnur, lög 

og reglugerðir sem varða hæfa innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði ásamt kenningum um 

auð, svið og venjur. Í öðrum hluta fræðilega kaflans er fjallað um innflytjendur. Sá hluti skiptist 

í tvennt. Fyrst er umfjöllun um hæfa innflytjendur þar sem rannsóknir eru reifaðar. Síðar er 

fjallað um karlkyns innflytjendur þar sem farið er yfir fordóma og kynjaða sýn ásamt 

hugmyndir um karlmennsku. Í þriðja og síðasta hluta fræðilega kaflans er fjallað um hindranir 
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og áskoranir mjög hæfra innflytjenda þar sem komið er inn á fordóma og mismunun á 

vinnumarkaði, mat á hæfni, tengslanet og tungumál.  

Þriðji kafli snýr að aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað verður meðal annars um 

rannsóknarsnið, framkvæmd rannsóknar, val á þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu gagna 

og siðferðisleg álitamál og takmarkanir. Í fjórða kafla eru svo niðurstöður rannsóknarinnar 

reifaðar og fjallað um þau þemu sem spruttu fram í gagnagreiningu. Að lokum eru settar fram 

niðurstöður um upplifun og reynslu mjög hæfra karlkyns innflytjenda á íslenskum 

vinnumarkaði. 

Í fimmta og síðasta kaflanum er umræða um niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 

við fræðilega umfjöllun sem fór fram í kafla tvö. Kaflinn endar á lokaorðum þar sem 

rannsóknarspurningunum er svarað og bent er á rannsóknarefni sem áhugavert væri að taka 

fyrir í framhaldinu. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í eftirfarandi kafla er fræðileg umfjöllun sem tengja má við efni rannsóknarinnar. Þau hugtök 

sem talin eru mikilvæg fyrir heildarsamhengi rannsóknarinnar eru skilgreind. Hér verður 

fjallað um fólksflutninga í víðara samhengi og kenningar þar að lútandi. Dýpra verður kafað 

inn í viðfangsefnið með því að fara yfir rannsóknir um  hæfa innflytjendur annars vegar og 

karlkyns innflytjendur og karlmennsku hins vegar. Þá verður sérstaklega fjallað um hindranir 

sem hæfir innflytjendur mæta á vinnumörkuðum í móttökulöndum.   

2.1 Fólksflutningar 

Fólksflutningar hafa alltaf verið staðreynd heiminum og munu ávallt vera. Í tilkynningu um 

nýjan sáttmála um fólksflutninga og hælisleitendur sagði forseti framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins, Ursula von der Leyen, að „í gegnum aldaraðir hafa fólksflutningar 

skilgreint samfélög okkar, auðgað menningu okkar og mótaði líf okkar margra“ (European 

Commission, 2020). 

 Alþjóðlegir innflytjendur eru 272 milljónir á heimsvísu. Framlag þeirra til þróunar í 

uppruna- og móttökulöndum sem þau flytja á milli er mikilvægt (IMO, 2020). Það eru þó ekki 

allir sammála um þá hugmynd að fólksflutningar leiði eingöngu af sér mikilvæg framlög heldur 

dragi þeir einnig úr þróun og auðmyndun í upprunalöndum og hjá innflytjendum (Donkar, 

2005). Þá eru fólksflutningar ekki einsleitir um allan heim heldur mótast þeir af 

efnahagslegum-, landfræðilegum-, lýðfræðilegum- og fleiri þáttum (IMO, 2020).  

 Í alþjóðlegu samhengi eru fólksflutningar skilgreindir af framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins (2019) sem „hreyfing manns eða hóps einstaklinga yfir alþjóðleg 

landamæri (alþjóðlegir fólksflutningar), eða innan ríkis (innri fólksflutningar), í yfir eitt ár sem 

nær til hvers konar fólksflutninga, hver sem lengd þess, samsetning og orsakir eru“.Þessi 

skilgreining er mjög víðtæk og nær yfir flestallar gerðir fólksflutninga svo sem: óþvingaðra og 

þvingaðra; innri og alþjóðlegra; langtíma og tímabundinna; mismunandi hvata; reglulega og 

óreglulega (UNDESA, 1998; IMO, 2020). Skilgreiningin gefur innsýn í hversu margþættir 

fólksflutningar eru og þær mörgu víddir sem þurfa athygli fræðimanna, stjórnvalda og 

stofnana.  

 Fólksflutningar hafa aukist mikið frá miðri síðustu öld. Talið er að um einn af hverjum 30 

íbúum heimsins búi á öðrum stað en í fæðingarlandi sínu (IMO, 2020). Vöxtur alþjóðlegra 
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fólksflutninga í heiminum var mestur í Evrópu frá árinu 2000 til 2020, með aukningu um 30 

milljónir alþjóðlegra innflytjenda og hýsti Evrópa í kringum 87 milljónir alþjóðlegra 

innflytjenda árið 2020 (UN DESA, 2020). Þá er talið að þetta mynstur sé líklegt til að haldast 

óbreytt inn í framtíðina sem sýnir mikilvægi þess að leggja áherslu á málefni tengd 

fólksflutningum (IMO, 2020).  

 Mismunandi undirliggjandi þættir eða aðdráttaröfl geta talist til drifkrafta fólksflutninga 

svo sem pólitískar ofsóknir, stríð og átök, umhverfisspjöll, hagvöxtur, vinnumarkaðir, stefnur 

í fólksflutningum í uppruna- og ákvörðunarlöndum, vellíðan, fjölskyldusameining eða 

samsetning af þessum þáttum (IMO, 2020; Visitin, Tijdens og van Klaveren, 2015) 

 Fólksflutningar hafa leitt til þess að nútímasamfélög hafa orðið mun fjölbreyttari svo sem 

hvað varðar menningu, trúarbrögð og tungumál. Í fjölbreyttum nútímasamfélögum 

samvefjast fleiri menningarform í samfélagi og mynda hópa einstaklinga með margvíslegan 

menningarlegan bakgrunn sem byggja kraftmikla sérstöðu og auðlindir (UNESCO, 2002). Þrátt 

fyrir að mörg lönd hafi opinberlega lýst því yfir að þau séu fjölmenningarsamfélög þá hefur 

verið hörð gagnrýni á að fjölmenning sé einfaldlega yfirborðskennd yfirlýsing landa án þess þó 

að þau framkvæmi raunverulegar kerfis- og stofnanabreytingar (Hibbins og Pease, 2009).  

 Rannsóknum á fjölbreyttum málefnum fólksflutninga og hreyfanleika hefur fjölgað ört 

síðustu áratugi í samræmi við mikla aukningu fólksflutninga í heiminum. Athygli hefur beinst 

að alþjóðlegri hæfni hreyfanleika (e. skill mobility) en hnattvæðingin hefur leitt til þess að 

hann hefur komið fram í mörgum starfsgreinum og starfsstéttum. Þá hafa alþjóðavædd 

fyrirtæki einnig skapað þörfina fyrir alþjóðlega hæfni og ríkisstjórnir hafa leitast við að 

auðvelda innflytjendaferlið fyrir flutninga hæfra einstaklinga (Aure, 2013; Banerjee, Verma og 

Zhang, 2019; Beigi, Shirmohammadi og Stewart, 2019). Kynjuð sýn á fólksflutninga hefur 

einnig vakið athygli síðastliðinn áratug sem sýnir hvernig kynin upplifa fólksflutninga á 

mismunandi hátt (Donaldson, Hibbins, Howson og Pease, 2009; Wojnicka og Pustulka, 2019). 

Þá telur OCED (2014) að skilningur á fjölbreyttum áhrifum fólksflutninga til framtíðar sé 

mikilvægur til að hámarka ávinning fyrir innflytjendur, uppruna- og móttökulönd.  

2.1.1 Hnattvæðing 

Skilgreining, uppruni og áhrif hnattvæðingar sem hugtak og fyrirbæri veldur sundrungu milli 

aðila. Hugmyndin er oftast lofuð af stjórnmála- og viðskiptamönnum sem telja 

hnattvæðinguna vera lykilinn að efnahagslegum framförum og velmegun í heiminum. 
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Fræðimenn bæði vegsama og gagnrýna hana en aðgerðasinnar eru oftast svartsýnir á 

afleiðingar hnattvæðingar (Donkor, 2005). 

 Hnattvæðing er margþætt og flókið ferli sem snertir flest svið mannlífs. Al-Rodan og 

Stoudman (2006) skilgreina hnattvæðingu sem „ferli sem nær yfir orsakir, feril og afleiðingar 

af þverþjóðlegri (e. transnational) og þvermenningarlegri (e. transcultural) samþættingu allra 

mannlegra og ekki mannlegra athafna“. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e.d.) lítur 

hins vegar á hnattvæðinguna sem „samsetningu tækniframfara, lægri flutningskostnað og 

stefnufrelsi í Evrópusambandinu og víðar“ sem „hefur leitt til aukins viðskipta- og 

fjármagnsflæðis milli landa“ (European Commission, e.d.).  

 Hagkerfi heimsins hafa tekið miklum breytingum en hnattvæðing er álitin vera að mestu 

fyrirbæri vestrænna landa og að fólk í þróunarlöndum upplifi því áhrif hennar á allt annan hátt 

(Donkar, 2015). Það má því sjá hnattvæðingu sem tvær hliðar á sömu mynt, hún auðveldar 

annars vegar flæði fólks og auðlinda á milli landa en hún eykur hins vegar einnig valdamisræmi 

í heiminum og ýtir þannig undir ójöfnuð á milli landa (Donkar, 2005). Á meðan ákveðnir hópar 

og einstaklingar hafa leyfi til að flytja sig milli landa og eru í forgangi á vinnumarkaði þá eru 

aðrir sem eiga ekki kost á því. Þannig er takmörkun hreyfanleika og útilokun jafn mikill hluti af 

hnattvæðingu eins og hreyfanleiki (Donkar, 2005; Kristín Loftsdóttir, 2001; Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005).  

 Khor (1995) hefur lýst því yfir að hnattvæðing sé það sem hefur í nokkrar aldir verið kallað 

landnám (e. colonization). Donkar (2005) bendir á að þegar umræðan um landnám er borin 

saman við nútímaumræður um hnattvæðingu þá verður ákveðinn samhljómur í 

hugmyndafræði og aðferðum sem knúðu bæði fyrirbæri. Hún nefnir meðal annars að 

auðsöfnun með nýtingu erlendra auðlinda, bæði mannauð og efnislegan auð, til að styrkja 

vaxandi evrópskan markað, sé ein af forsendum landnáms (Donkar, 2005). Önnur mikilvæg 

forsenda landnáms var hugmyndin um menningarlega yfirburði, sú hugmynd að það væri „rétt 

menning“ (vestræn menning) sem aðrir ættu að laga sig að og segja skilið við sína menningu 

eða breyta þáttum hennar (Donkor, 2005).  

Áhersla í rannsóknum hefur í auknum mæli færst að kynbundnum þáttum hreyfanleika og 

því hvernig hnattvæðing hefur mismunandi áhrif á kynin. Áherslan hefur þó aðallega verið á 

reynslu kvenna en mikilvægt er að rannsaka hvernig hnattvæðingin hefur áhrif á karlmenn og 

karlmennsku. Hnattvæðing breytir félagslegu fyrirkomulagi milli kynjanna sem makar, 
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foreldrar og á milli ríkis og ríkisborgara (Kimmel, 2009; Kristín Loftsdóttir, 2012; Wojnicka og 

Pustulka, 2017; 2019).  

Samkvæmt Robertson og White (2007) samanstendur hnattvæðingin af fjórum 

meginvíddum: efnahagslegri, félagslegri, pólitískri og menningarlegri. Þau benda á að í 

nýlegum fræðum um hnattvæðingu sé það félagslega víddin sem er oftast vanrækt og þá 

sérstaklega þegar kemur að spurningum um félagslegt misrétti, völd og alþjóðleg tengsl 

(Robertson og White, 2007). Opnir markaðir, frjáls viðskipti og afnám hafta sem koma með 

hnattvæðingu vinna oft í þágu auðugra þjóða og framleiða meiri auð á kostnað aukins 

misréttis í heiminum (Guo, 2015; Kristín Loftsdóttir, 2001; Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005) 

2.1.2 Íslenskar stefnur, lög og reglugerðir  

Stefnur, lög og reglugerðir landa geta aukið hreyfanleika og einfaldað inngildingu (e. inclusion) 

innflytjenda í nýju samfélagi og á vinnumarkaði. Hins vegar geta þær einnig útilokað og 

takmarkað hreyfanleika þeirra (MIPEX, 2019). Lög nr. 105/2014 um frjálsan atvinnu- og 

búseturétt launafólks innan evrópska efnahagssvæðisins greina skýrt á um að frjálsan rétt 

ríkisborgara innan EES- og EFTA-ríkja til búsetu og atvinnu innan aðildarríkjanna. Samkvæmt 

þeim hafa þeir einnig forgangsrétt til starfa á vinnumarkaði annars aðildarríkis. Aðstandendur 

þeirra njóta einnig réttar til að ráða sig til starfa á vinnumarkaði aðildarríkjanna óháð þjóðerni.  

Atvinnurekendur geta hins vegar óskað eftir heimild um tímabundið atvinnuleyfi til að ráða 

einstaklinga sem eru ríkisborgarar utan EES- og EFTA-ríkjanna að uppfylltum skilyrðum í lögum 

nr. 97/2002 og reglugerð nr. 339/2005 um atvinnuréttindi útlendinga og í samræmi við stefnu 

stjórnvalda hverju sinni. Skilyrðin eru meðal annars að „starfsfólk fáist hvorki á innlendum 

vinnumarkaði né innan EES-ríkja, EFTA- ríkja eða Færeyja“ eða að „aðrar sérstakar ástæður 

mæli með leyfisveitingu“ svo sem vegna sérfræðiþekkingar sem er nauðsynleg í starfi og „feli 

í sér háskóla-, iðn-, list- eða tæknimenntun sem er viðurkennd“ á Íslandi. Við slíkar aðstæður 

er ríkinu heimilt að óska eftir að mat og viðurkenning á hæfni einstaklings liggi fyrir með 

vottorði í samræmi við íslenskar reglur (reglugerð um atvinnuréttindi útlendinga nr. 

339/2005).  

Tímabundið atvinnuleyfi er ávallt bundið við starf hjá ákveðnum vinnuveitanda sem þýðir 

að óheimilt er að hefja starf hjá nýjum vinnuveitanda á tímabilinu eða áður en nýtt tímabundið 

atvinnuleyfi hefur verið heimilað (lög nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga) sem 
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takmarkar starfsþróun, samningsviðræður og hreyfanleika innflytjanda á vinnumarkaði 

(MIPEX, 2019; Törngren og Holbrown, 2017).  

Gildistími tímabundins atvinnuleyfis er eitt ár í fyrsta skipti sem það er veitt, tvö ár ef um 

sérfræðiþekkingu er að ræða. Heimilt er að framlengja gildistíma atvinnuleyfis um allt að tvö 

ár í senn en ávallt að uppfylltum skilyrðum laga nr. 97/2002 sem þýðir að innflytjanda getur 

verið neitað um framlengingu atvinnuleyfis vegna skilyrða, svo sem aukins atvinnuleysis, þrátt 

fyrir að einstaklingur hafi starfað við góð meðmæli hjá atvinnurekanda síðastliðin ár. Þess má 

geta að dvalarleyfi er bundið atvinnuleyfi (reglugerð nr. 339/2005 um atvinnuréttindi 

útlendinga). 

Undanfarna áratugi hafa ríkisstjórnir áttað sig á því að þátttaka í alþjóðlegu hagkerfi byggist 

upp á hæfni en það hefur leitt til þess að lykilþáttur í stefnum og stefnumótunum landa er 

varða innflytjendur snúa að því að laða að og halda í mjög hæfa innflytjendur (Aure, 2013; 

Banerjee, Verma og Zhang, 2019; Csedö, 2008; Syed, 2008). Stefnan Evrópa 2020 undirstrikar 

nauðsyn þess að nýta sem best hæfni þeirra innflytjenda sem þegar eru löglega búsettir í ESB 

en einnig að greiða götuna fyrir nýjum efnahagslegum fólksflutningum í fleiri greinum þar sem 

skortur er á vinnuafli og hæfni (European Commission, 2010).  

Evrópuríki hafa víða tekið upp stefnur og áætlanir um inngildingu innflytjenda sem eiga að 

tryggja jafnrétti og jafna stöðu fyrir alla þegna samfélagsins (van Riemsdijk, Basford og 

Burnham, 2015) en samkvæmt MIPEX (2019) skapa inngildingarstefnur að meðaltali 

jafnmiklar hindranir og tækifæri fyrir innflytjendur við að taka fullan þátt í samfélaginu svo 

sem efnahags-, félags- og lýðræðislega (Huddleston, Bilgili, Joki og Vankova, 2015; MIPEX, 

2019). 

Árið 2007 samþykkti ríkisstjórn Íslands stefnu um aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi en markmið stefnunnar er „að tryggja sem best að allir íbúar landsins njóti jafnra 

tækifæra og verði virkir þátttakendur í samfélaginu og á sem flestum sviðum mannlífsins“ 

(félagsmálaráðuneytið, 2007). Út frá stefnunni hafa verið samþykktar tvær 

framkvæmdaáætlanir í málefnum innflytjenda. Fyrri framkvæmdaráætlunin var samþykkt 

árið 2008 og sú seinni var samþykkt 2016 fyrir tímabilið 2016 - 2019. Fyrsta 

framkvæmdaáætlunin er byggð upp af 16 liðum, hver með skilgreindum aðgerðum sem eiga 

að tryggja markmið í stefnu um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Þar er sérstaklega 

kveðið á um atvinnumál og atvinnuþáttöku innflytjenda (Þingskjal 1226/2007-2008).  Seinni 

framkvæmdaáætlunin, fyrsta lögbundna framkvæmdaáætlunin í málefnum innflytjenda, 
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byggist upp upp á fimm stoðum. Stoð í lið „c“ leggur áherslu á menntun innflytjenda en þar 

er lögð áhersla á að þekking og reynsla innflytjenda sé metin, að ferlið við að fá mat á 

prófgráðum verði auðveldað til að greiða fyrir að þekking  og hæfni innflytjenda nýtist sem 

best á vinnumarkaði. Stoð í lið „d“ leggur áherslu á íslenskan vinnumarkað en þar er meðal 

annars lögð áhersla á að “hlutfall innflytjenda í opinberum störfum og áhrifastöðum í 

samfélaginu endurspegli lýðfræðilega samsetningu samfélagsins“. Enn fremur er lögð áhersla 

á að styrkja tengslanet innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði, auka þáttöku þeirra í tilteknum 

fagstéttum, fjölga sérfræðimenntuðum innflytjendum og vinna í því að hæfir innflytjendur 

geti nýtt hæfni sína á íslenskum vinnumarkaði (þingskjal 1692/2015-2016). Markmið 

áætlunarinnar er að tryggja markmið stefnunnar en einnig markmið í lögum nr. 116/2012 um 

málefni innflytjenda en í þeim lögum er markmiðið „að stuðla að samfélagi þar sem allir geta 

verið virkir þátttakendur, óháð þjóðerni og uppruna“. Aðgerðirnar eru fjórþættar en fyrsti 

þáttur er „að samtvinna málefni innflytjenda að allri stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu 

hins opinbera“ (lög nr. 116/2012 um málefni innflytjenda). Þá ber einnig að nefna lög nr. 

86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði en þau gilda „um jafna meðferð einstaklinga á 

vinnumarkaði óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, 

aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu“. 

2.1.3 Kenningar um auð, svið og venjur 

Hugmyndin um auð (e. capital) er þekkt á sviði alþjóðlegra fólksflutninga og hafa mismunandi 

eiginleikar mannauðs (e. human capital) lengi verið lykilatriði í efnahagslegri nálgun 

alþjóðlegra fólksflutninga (Jaeeun, 2018; Mattoo, Neagu og Özden, 2008).  Mannauðskenning 

(e human capital theory) sem var mótuð af Becker (1962) heldur því fram að einstaklingar búi 

yfir hæfni og færni sem þeir geti bætt eða safnað í gegnum þjálfun, reynslu og menntun og 

felur í sér getu til að framkvæma vinnu til að framleiða efnahagslegt virði. World bank INDEX 

(2020), sem mælir mannauð landa, segir að mannauður samanstandi af „þekkingu, færni og 

heilsu sem einstaklingar safni sér í sínu lífi“ og að „aukinn mannauður tengist hærri tekjum 

einstaklinga, hærri tekjum fyrir lönd og sterkari samheldni í samfélögum“ (World bank INDEX, 

2020, bls. 1).  

Innflytjendarannsóknir nota almennt mannauðskenninguna til að skýra hvernig ákveðnir 

eiginleikar innflytjenda hafa áhrif á afkomu þeirra á vinnumarkaði (Syed, 2008). Niðurstöður 

rannsóknar Luiks, Emilssons og Bevelanders (2018) sýna þó að hefðbundna 
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mannauðskenningin skýrir aðeins lítinn hluta af ójöfnuði milli innfæddra og innflytjenda á 

vinnumarkaði og að ein af áskorunum mannauðskenningarinnar sé að taka tillit til 

gengisfellingar mannauðs sem tengist fólksflutningum (Joy, Game og Toshniwal, 2015; 

Landolta og Thiemeb, 2018).  

Á síðastliðnum árum hafa alþjóðlegir fólksflutningar oft verið tengdir hugmynd Bourdieus 

(1986) um auð (e. capital), svið (e. field) og venjur (e. habitus). Auður samkvæmt Bourdieu 

(1986) tekur á sig efnahagslega-, menningarlega-, félagslega- og táknræna vídd (Bourdieu, 

1986; Landolta og Thiemeb, 2018). Í hugtökum Bourdieus (1986) um auð er efnahagsauði lýst 

sem eignarhaldi á fjármagni, t.d. tekjum og fjármagni sem auðvelt er að umbreyta beint í vörur 

og þjónustu. (Bourdieu, 1986; Landolta og Thiemeb, 2018). Félagsauður samanstendur af 

félagslegu tengslaneti en hægt er að safna félagsauði í gegnum fjölskyldu, vini, stétt og 

hópaðild (Bourdieu, 1986; Landolta og Thiemeb, 2018). Menningarauður samanstendur af 

þremur víddum: 1) Stofnanavæddum menningarauði (e. institutionalized cultural capital) sem 

samanstendur af formlegri viðurkenningu á menningarauði einstaklings, t.d. prófgráðum eða 

starfsréttindum sem veita honum lögmæta viðurkenningu í tilteknu samfélagslegu samhengi 

á tilteknum tímapunkti. 2) Innbyggðum menningarauði (e. embodied cultural capital) sem 

samanstendur af þekkingu sem er áunnin og erfð, t.d. starfsreynsla, menningarleg reynsla af 

því að búa í tilteknu samfélagi og tungumálakunnátta. 3) Hlutlægum menningarauði (e. 

objectified cultural capital) sem felur í sér afurð af vitsmunalegri getu eða menntun í efnislegu 

formi, t.d. bækur, verkfæri, búnaður, fatnaður og húsgögn (Bourdieu, 1986; Joy, Game og 

Toshniwal, 2015; Landolta og Thiemeb, 2018). Að lokum endurspeglar táknrænn auður völd 

sem einstaklingar öðlast með því að efla efnahags-, félags- og menningarauð sinn og birtist í 

áliti, orðspori, félagslegri röðun, stéttarstöðu o.s.frv. (Bourdieu, 1986; Joy, Game og 

Toshniwal, 2015; Landolta og Thiemeb, 2018). 

Í hugmynd Bourdieus (1990) um svið leggur hann fram að auður hafi hvorki tilvist né virkni 

nema í tengslum við félagslegt samhengi og skipulag eða það sem hann kallar svið. Það er á 

sviðinu sem auður er metinn og breytist í virði og völd (Bourdieu, 1986, 1990; Landolta og 

Thiemeb, 2018). Virði auðs á hverjum tíma, eða við umbreytingu, stjórnast af félagslega 

stofnuðum eða óbeint samþykktum reglum sem einstaklingar á sviðinu fara eftir. 

Sameiginlegur skilningur einstaklinga þýðir þó ekki að allir hagnist jafnt á reglunum en þær 

eru oftast undir áhrifum þeirra sem hafa mesta auðinn og þar af leiðandi völdin (Joy, Game 

og Toshniwal, 2015). 
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Auður getur hins vegar glatað virði sínu þegar hann er utan tiltekins sviðs svo sem við 

fólksflutninga en slík gengisfelling á auði innflytjenda staðsetur þá í lægri stöðu í félagslegu 

stigveldi á sviðum móttökulandanna. Í rannsóknum hefur þessi þáttur auðsambandsins verið 

ein aðalskýringin á hindrunum á vinnumarkaði móttökulanda (Erel, 2010; Joy, Game og 

Toshniwal, 2015). 

Bourdieu (1990) kynnti hugtakið venjur til að útskýra tilhneigingu einstaklinga til aðgerða 

og hegðunar í tengslum við sviðið en þær endurspeglast til dæmis í gildum, væntingum, tali, 

klæðaburði, framkomu og siðum einstaklinga. Venjur gera einstaklingum kleift að sýna rétta 

hegðun án meðvitaðra tilrauna (Bourdieu, 1990; Jaeeun, 2018) og geta þeir tileinkað sér 

margvíslegar venjur sem eru til dæmis byggðar á stétt, kyni, þjóðerni, þjóðflokki og 

byggðarlagi (Joy, Game og Toshniwal, 2015). Ennfremur, þó að venjur eigi að vera varanlegar 

ráðstafanir, bendir Bourdieu (1990) á að þær geti umbreytt eða endurskapað sig, sérstaklega 

þegar einstaklingar koma inn á ókunnug svið þar sem núverandi venjur þeirra passa ekki inn, 

svo sem við fólksflutninga (Erel, 2010; Jaeeun, 2018; Joy, Game og Toshniwal, 2015).  

2.2 Innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði   

Hlutfall innflytjenda af heildarmannfjölda á Íslandi hefur vaxið töluvert frá árinu 2012 þegar 

hlutfallið var 8% í það að vera 15,2% árið 2020 (Hagstofa Íslands, 2020). Samkvæmt nýjustu 

tölfræðigögnum OECD fyrir árið 2019 er þátttökuhlutfall starfandi karlkyns innflytjenda á 

vinnumarkaði á Íslandi 85,8% sem er aðeins hærra en hjá kvenkyns innflytjendum sem er 

79,3% og þátttökuhlutfall starfandi innflytjenda á vinnumarkaði hæst á Íslandi meðal OECD-

landanna (OECD, 2019). Samkvæmt Hagstofu Íslands er innflytjandi „einstaklingur sem er 

fæddur erlendis og á foreldra sem einnig eru fæddir erlendis, svo og báðir afar og ömmur“ 

(Hagstofa Íslands, 2020). Það sem einkennir innflytjendur á Íslandi samkvæmt Félagsvísum, 

sérhefti um innflytjendur, er að „flestir eru á vinnualdri, hafa dvalið hér í stuttan tíma, eru 

með lága fæðingartíðni og eru að meirihluta karlmenn. Flestir innflytjendur á Íslandi koma frá 

löndum þar sem heilsa, menntun og fjárhagur er góður“ (Hagstofa Íslands, 2019).  

Samkvæmt OCED (2014, 2020) fylla innflytjendur upp í mikilvæg hlutverk bæði í ört vaxandi 

og minnkandi atvinnugreinum. Þá stuðla innflytjendur verulega að sveigjanleika á 

vinnumarkaði, sérstaklega í Evrópu (OECD, 2014). Á íslenskum vinnumarkaði er takmarkað 

svigrúm til að bregðast við aukinni þörf í atvinnugreinum sem eru í örum vexti og 
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vinnuaflsfrekar en með tilkomu innflytjenda hefur myndast rými fyrir aukinn vöxt 

(Alþýðusamband Íslands, 2019).  

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni nauðsyn fyrir innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði þá eru 

innflytjendur oftar með lægri heildartekjur en innlendir. Þá eru þeir líklegri til að vera 

ofmenntaðir, eiga í erfiðleikum með að fá mat á hæfni, komast síður í fagleg tengslanet, vinna 

oftar við áhættusöm eða skaðleg vinnuskilyrði; og mæta margvíslegum fordómum og 

hindrunum á vinnumarkaði (OECD, 2017; Hagstofan, 2019). 

World Bank (2013) skilgreinir félagslega inngildingu sem „ferlið við að bæta getu, tækifæri 

og verðleika fólks, sem er jaðarsett á grundvelli auðkennis síns, til að taka þátt í samfélaginu“. 

Á vinnustaðnum bendir Davis (2018) á að inngilding eigi sér stað þegar innflytjandi „sé hluti af 

eða samþættur öllum þáttum skipulagsheildar og hefur leyfi til að vera virkur þátttakandi og 

vera með starfsmönnum og stjórnendum á öllum stigum notandi þá getu og hæfni sem hann 

kemur með til vinnu hvern og einn dag“ (Davis, 2018, bls. 149). 

 Í MIPEX (2019) sem mælir hversu vel lönd standa sig í málefnum innflytjenda fær Ísland 56 

af 100 stigum sem bendir til þess að þrátt fyrir jákvæðar stefnubreytingar sé útkoman ekki 

hagstæð að öllu leyti varðandi inngildingu. Samkvæmt niðurstöðum nær Ísland aðeins til hálfs 

að tryggja grundvallarréttindi og jöfn tækifæri fyrir innflytjendur þar sem íslenskar stefnur 

hvetja ekki til þess að líta skuli á innflytjendur sem jafningja. Lægstu einkunn, 33 af 100, fær 

Ísland fyrir hreyfanleika á vinnumarkaði þar sem innflytjendur utan EES- og EFTA-ríkja standa 

frammi fyrir hindrunum og takmörkunum við aðgengi að íslenskum vinnumarkaði. Þá hefur 

sami hópur einnig takmarkaða möguleika til að nýta og efla hæfni sína ásamt því að 

starfsþróun er takmörkuð. Mismunun skorar þá undir meðallandi ESB og bendir MIPEX (2019) 

á að íbúar á Íslandi ættu að vera verndaðir gegn kynþátta-, þjóðernis- og trúarlegri mismunun 

þá sérstaklega vegna öflugra jafnréttisstjórnkerfa (MIPEX, 2019). 

Í könnun á viðhorfum almennings til innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins sem 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2019) gerði sem lið í mælingum á viðhorfum 

samfélagsins til innflytjenda á gildistíma framkvæmdaáætlunar í málefnum innflytjenda fyrir 

árin 2016-2019 sést að ekki hafa orðið miklar breytingar á viðhorfum Íslendinga til 

innflytjenda. Almennt er jákvætt viðhorf til innflytjenda en það má sjá að almenningur vill 

halda fjölda innflytjenda óbreyttum. Þá eru innflytjendur taldir hafa góð áhrif á efnahaginn og 

mikilvægast þótti að innflytjendur sem kæmu frá löndum utan ESB væru með starfhæfni 

og/eða góða menntun (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2019).  
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2.2.1 Hæfir innflytjendur 

Framtíðarþróun í heiminum mun reiða sig mjög á fólksflutninga mjög hæfs vinnuafls og 

alþjóðlegt samstarf. Því hefur stefnuþróun í málum innflytjenda í innlendu og alþjóðlegu 

samhengi í auknum mæli lagt áherslu á hæfni sem lykilatriði að þátttöku í alþjóðlegu hagkerfi 

og til að tryggja aukinn hagvöxt til lengri tíma (Iredale, 2001; Syed, 2008). Í stefnuskrá OECD 

(2002) voru skilgreind þríþætt markmið varðandi fólksflutninga mjög hæfra (e. higly skilled) 

einstaklinga í OECD-löndum: 1) Að bregðast við markaðsskorti. 2) Að auka birgðir mannauðs 

(e. human capital). 3) Að hvetja til dreifingar á þekkingu sem mjög hæfir innflytjendur búa yfir 

og stuðla þannig að nýsköpun.  

Mjög hæfir fólksflutningar eru í auknum mæli álitnir úthlutun auðlinda en samkvæmt 

framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Ban Ki-moon, verðum við að „fá sem mest út úr 

þeim gífurlega ávinningi sem fólksflutningar geta haft í för með sér og skapa svokallaðan 

„þrefaldan vinning““ (United Nations, 2008). Með „þreföldum vinningi“er átt við flutning 

hæfni og menntunar í þágu einstaklingsins, upprunalands og ákvörðunarstaðar (Aure, 2013). 

Hæfir innflytjendur eru skilgreindir sem einstaklingar sem hafa viðurkennda háskólagráðu, 

iðnmenntun og/eða víðtæka starfsreynslu innan fagstéttar þegar þeir yfirgefa upprunaland 

sitt til þess að sækja atvinnu í öðru landi (Beigi, Shirmohammadi og Stewart, 2019; Iredale, 

2001; Syed, 2008; Törngren og Holbrown, 2017). 

Núverandi stefnumótun í Evrópu hefur tilhneigingu til að gera ráð fyrir að mjög hæfir 

innflytjendur mæti tiltölulega fáum takmörkunum á vinnumarkaði í móttökulandi en 

rannsóknir sýna þó fram á að fjöldi innflytjenda sé of hæfur til núverandi starfa (Kogan, 2016; 

Koskela 2019; Landolta og Thiemeb, 2018; OECD, 2014; 2017).  

Þegar mjög hæfir innflytjendur flytjast yfir landamæri upplifa þeir oft fall í stöðu á 

vinnumarkaði strax eftir fólksflutninga og sóun á hæfni sinni. Við fólksflutninga þá dregur úr 

því hversu mikið innflytjendur geta nýtt hæfni sína af ástæðum eins og skorti á 

tungumálakunnáttu, mismunun á vinnumarkaði eða gengisfellingu á hæfni á nýjum 

vinnumarkaði (Salmonsson og Mella, 2013; Kogan, 2016; Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra 

Christiansen, 2016, 2019; Koskela, 2019; Réttur Aðalsteinsson & Partners, 2019). Sýnt hefur 

verið fram á að það er algengara að innflytjendur séu of hæfir fyrir þau störf sem þeir gegna 

samanborið við innfædda en það er þó mismunandi milli innflytjenda og fer oft eftir 

samsetningu á upprunalandi og móttökulandi (Visitin, Tijdens og van Klaveren, 2015).  
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Í skýrslu OECD (2019) fyrir Ísland er bent á að þörf sé á að nýta hæfni innflytjenda betur 

þar sem starfandi innflytjendur eru vaxandi hluti af samfélaginu. Engu að síður er miklu stærri 

hluti innflytjenda, sérstaklega utan EES, of hæfur miðað við innfædda starfsmenn sem bendir 

til þess að hæfir innflytjendur nái ekki að yfirfæra hæfni í betri árangur á íslenskum 

vinnumarkaði. Þá eru innflytjendur frá löndum utan EES bundnir ákveðnum vinnustöðum sem 

getur takmarkað frelsi til starfsþróunar og skapað ójöfn tækifæri á vinnumarkaði (OECD, 2019; 

reglugerð nr. 339/2005 um atvinnuréttindi útlendinga). 

Samkvæmt OECD (2019) gegna vinnuveitendur mikilvægu hlutverki í félags- og 

menningarlegri inngildingu innflytjenda. Syed (2008) bendir í því samhengi á mikilvægi 

hlutverks þeirra við að þróa og útfæra skilvirkar aðferðir og kerfi sem bæði taka á móti og 

innlima hæfa innflytjendur (Basford, Burnham og Riemsdijk, 2015).  

Að vera metinn sem mjög hæfur þýðir samkvæmt Csedo (2008) að hafa hæfileikann til að 

yfirfæra hæfni í móttökusamhengið. Hún segir það að teljast hæfur sé útkoma af 

samningaviðræðum um verðmæti hæfni og mannauðs þar sem samningsaðilarnir séu annars 

vegar hæfu innflytjendurnir, með getu sína til að semja um virði hæfni sinnar, og hins vegar 

atvinnurekendur, með getu sína til að meta mjög hæfa innflytjendur og sjá þá sem 

ráðningarhæfan mannauð (Csedo, 2008; Fossland, 2013). 

2.2.1.1 Rannsóknir á hæfum innflytjendum utan Íslands 

Rannsóknir á upplifun hæfra innflytjenda sýna að ekki sé hægt að horfa á hæfa innflytjendur 

sem einleitan hóp heldur þarf að skoða þá í tengslum við félagslegar flokkanir (auðkenni), svo 

sem kyn, kynhneigð, þjóðerni, stétt og kynþátt, og tengslin þvert þar á milli (Syed, 2008; 

Kogan, 2016). Hver flokkun hefur mismunandi stöðu og merkingu, ekki aðeins í sambandi við 

aðra heldur einnig í tengslum við staðsetningar, eða kerfi og skipulag, þar sem flokkunin er 

metin. Þess vegna er það að vera mjög hæfur innflytjandi ekki alltaf það jákvæða verðmæti 

sem gert er ráð fyrir (Kogan, 2016; Koskela, 2019).  

Efnahagsleg sjónarmið, auðsöfnun, starfsþróun og lífsgæði eru meðal ástæðna þess að 

hæfir einstaklingar ákveða að flytja. Það er því mikilvægt að beina athygli að félagslegum, 

pólitískum og menningarlegum þáttum innflytjendaferlisins í rannsóknum á mjög hæfum 

innflytjendum sem hafa oft úr ýmsum mögulegum ákvörðunarlöndum að velja (Iredale, 2001; 

Törngren og Holbrown, 2017). Rannsókn Törngren og Holbrown (2017) sýnir til dæmis hvernig 

félagslegir þættir eru stundum mikilvægari en efnahagslegir fyrir mjög hæfa einstaklinga. 
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Þá sýna rannsóknir að mjög hæfir innflytjendur upplifa fjölmargar hindranir á vinnumarkaði 

í móttökulöndum svo sem við að fá starf sem samræmist hæfni og við starfsþróun (Davis, 

2018; Fossland, 2012; Kogan, 2011), vegna yfirfærslu eða gengisfellingu á hæfni og reynslu 

sem er aflað utan móttökulands ( Banerjee, Verma og Zhang, 2019; Beigi, Shirmohammadi og 

Stewart, 2019; Kogan, 2016; Salmonsson og Mella, 2013), við að fá mat og viðurkenningu á 

prófgráðum og starfsleyfi vegna hæfni sem aflað er í löndum utan Evrópu (Luik, Emilsson og 

Bevelander, 2018; Nilsen, 2011; Salmonsson og Mella, 2013), vegna ýmiss konar mismununar 

og fordóma við innflytjendaferlið, í samfélaginu og á vinnustað (Davis, 2018; Guo, 2015; 

Kogan, 2011; Koskela, 2019; van Riemsdijk Basford og Burnham, 2015) og varðandi tungumál, 

tungumálakennslu og aðgengi að faglegum tengslanetum í móttökulandi (Banerjee, Verma og 

Zhang, 2019; Fossland 2012; Salmonsson og Mella, 2013; van Riemsdijk Basford og Burnham, 

2015).  

Takmarkanir og hindranir geta verið breytilegar eftir kyni, hæfni, starfsgrein, upprunalandi 

og tungumálakunnáttu (Koskela, 2019; Mattoo, Neagu og Özden, 2008). Þá hafa rannsóknir 

bent á að atvinnurekendur og stjórnendur líti venjulega á erlenda hæfni, menntun og 

starfsreynslu, sérstaklega frá þróunarlöndum, sem minna virði en hæfni, menntun og 

starfsreynslu í móttökulandi (Syed, 2008). Innflytjendum sem eru með menntun frá 

móttökulandinu gengur oft betur (Kogan, 2011; McGuinness og Byrne, 2015; Nielsen, 2011) 

en þó ekki eins vel og innfæddum (Nielsen, 2011; Kogan, 2011; McGuinness og Byrne, 2015; 

Visitin, Tijdens og van Klaveren, 2015). Þá benda fyrri rannsóknir til þess að viðhorf til 

innflytjenda í móttökusamfélaginu í heild hafi áhrif á ákvarðanir mjög hæfra innflytjenda um 

hvort þeir eigi að vera eða fara (Iredale, 2001; Törngren og Holbrown, 2017).  

2.2.1.2 Íslenskar rannsóknir á hæfum innflytjendum  

Þó nokkrar rannsóknir og skýrslur hafa verið settar fram er varða hæfa innflytjendur á 

íslenskum vinnumarkaði. Þar ber fyrst að nefna rannsóknarskýrslu Bjarneyjar Friðriksdóttur 

og Guðrúnar Pétursdóttur (2011). Markmið rannsóknarinnar var að kanna aðgengi 

innflytjenda sem hafa sérhæfða háskóla- eða iðnmenntun frá upprunalandi sínu að störfum í 

samræmi við menntun sína á íslenskum vinnumarkaði. Rannsóknin náði til 100 einstaklinga, 

51 konu og 49 karla. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að innflytjendur eru í minna 

mæli en innfæddir í starfi í samræmi við menntun sína, eða 49% viðmælenda. Þá gefa 

niðurstöður einnig til kynna að innflytjendur frá Evrópuríkjum eiga auðveldara en 
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innflytjendur sem koma frá löndum utan þeirra með að fá starf í samræmi við menntun sína 

frá upprunalandi (Bjarney Friðriksdóttit og Guðrún Pétursdóttir, 2011).  

Þá ber að nefna rannsókn: Claudie Ashonie Wilson og Auðar Tinnu Aðalbjarnardóttur birt 

af Réttur Aðalsteinsson & partners (2019) á atvinnumöguleikum og tækifærum innflytjenda 

sem búa yfir sérfræðiþekkingu hjá hinu opinbera og stjórnsýslunni. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að færni í íslensku, óhagstæðar stefnur og lög og framkvæmd þeirra séu 

stærstu hindranirnar. Þá kemur fram að það getur verið erfitt að fá prófgráður metnar, bæði 

í lagalegum skilning og vegna hindrana í skipulagsverki. Þá sýna niðurstöður að um helmingur 

viðmælenda er í starfi sem hæfir ekki menntun. 

Í rannsókn Þóru Christiansen og Erlu S. Kristjánsdóttur (2016) á upplifun háskólamenntaðra 

innflytjenda af samskiptum og samningsstöðu gagnvart vinnuveitendum sýna niðurstöður að 

við samningaborðið upplifi viðmælendur stöðu sína veika þrátt fyrir sérþekkingu, menntun og 

starfsreynslu sem þeim finnst ekki metin að verðleikum. Færni í íslensku vegur þungt en þeir 

upplifa að hún takmarki starfsmöguleika, starfsþróun og aðgengi að tengslaneti. Önnur 

rannsókn Erlu S. Kristjánsdóttur og Þóru Christiansen (2019) á upplifun háskólamenntaðra 

innflytjenda frá Filippseyjum af samskiptum og aðlögun á íslenskum vinnumarkaði 

endurspeglar niðurstöður fyrri rannsóknar með að færni í íslensku vegi þungt þegar komi að 

aðgengi að tengslaneti, starfsþróun, samskiptum og aðlögun á vinnustað. Þá kemur fram að 

viðmælendur upplifi fordóma, óþolinmæði og skilningsleysi á vinnustaðnum og fáir af 

viðmælendum höfðu leitast eftir starfsþróun.  

Í meistararitgerð Irenu Halinu Kolodziej (2020) á upplifun pólskra innflytjenda á mati og 

viðurkenningu á menntun og starfsreynslu á Íslandi kemur fram að upplýsingaflæði til pólskra 

innflytjenda á vinnumarkaði sé ábótavant. Flestir viðmælendurnir vissu ekki af því að hægt 

væri að fá menntun sína metna til að starfa í löggildri iðngrein viðurkennda þegar þeir komu 

til landsins. Þeir sem sóttu um viðurkenningu af viðmælendum töluðu um óskilvirkni ferlisins 

í kerfinu en þó sagði tæplega helmingur þeirra sem fóru í mat og viðurkenningu að það hefði 

gengið án mikilla erfiðleika.  

Í rannsókn sem fjallar um ráðningarferli í sérfræðistarf hjá þjónustufyrirtækjum á Íslandi út 

frá viðhorfi til erlendra kvenkyns umsækjenda sem gerð var af Kristínu Loftsdóttur, Margréti 

Sigrúnu Sigurðardóttur og Kára Kristinssyni (2016) sýna niðurstöður að mannauðsstjórar 

virðast oft upplýstir um fordóma gagnvart innflytjendum frá Austur-Evrópu en setja ekki fyrir 

sig að ráða þá í starf bókara. Þá er komið inn á að kynjaðir fordómar hefðu getað leitt til 
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öðruvísi niðurstaðna en fordómar gagnvart karlkyns innflytjendum af ákveðnum kynþætti 

og/eða trúarbrögðum eru oft á tíðum meiri en til kvenkyns innflytjenda af sama kynþætti 

og/eða trúarbrögðum. Þá sýna niðurstöður einnig að hæfni og reynsla sé metin að töluverðu 

leyti eftir uppruna, s.s. hvort hennar hafi verið aflað í upprunalandi eða á Íslandi.     

Síðast ber að nefna að meirihluti innflytjenda upplifir viðvarandi og margþætta fordóma í 

íslensku samfélagi sem og á vinnumarkaði sem leiðir af sér hindranir og neikvæðar tilfinningar 

(Guðrún Pétursdóttir, 2013). Þá upplifa innflytjendur mismunun við atvinnuleit og starfsþróun 

ásamt því að fá ekki tækifæri sem hæfa menntun þeirra. Fordómar og mismunun takmarkar 

aðgengi þeirra að tengslaneti og félagsauði (Bjarney Friðriksdóttir og Guðrún Pétursdóttir, 

2011; Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra Christiansen, 2019; Guðrún Pétursdóttir, 2013; Þóra 

Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016 ). 

2.2.2 Karlkyns innflytjendur 

Síðastliðinn áratug hefur mikilvægi kynja í rannsóknum á fólksflutningum náð aukinni 

viðurkenningu. Athyglin hefur þó mestmegnis beinst að stöðu og upplifun kvenkyns 

innflytjenda (Charsley og Wray, 2015; Hibbins og Pease 2009). Boyd og Grieco (2003) benda 

á að með því að leggja mun meiri áherslu á upplifun kvenkyns innflytjenda geti það grafið 

undan kynjaðri sýn á fólksflutninga sem hjálpar til við að skýra reynslu bæði karla og kvenna. 

Karlkyns innflytjendur eru 52% af heildarfjölda alþjóðlegra innflytjenda í heiminum (IOM, 

2020) en 56% af innflytjendum á Íslandi (Hagstofan, 2020). 

Þá bentu Charsley og Wray (2015) á ákveðna þversögn um að karlkyns innflytjendur væru 

á sama tíma of mikið rannsakaðir sem viðmiðs (e. normative) innflytjendur en væru samt of 

lítið rannsakaðir vegna alhæfinga og fyrirframákveðinnar hugmyndar um einsleita reynslu 

þeirra. Þá hafa fræðimenn bent á að það sé nauðsynlegt að hugsa þverþjóðlega um karlkyns 

innflytjendur og karlmennsku sem mótast bæði af móttöku- og upprunasamfélagi (Koskela, 

2019; Wojnicka og Pustulka, 2017). Til þess að meta upplifun, reynslu og stöðu karlkyns 

innflytjenda þarf skilning á flóknum félagslegum auðkennum (e. social identities), svo sem 

kyni, þjóðerni, kynþætti, stétt, kynhneigð, hæfni og trú og hvernig þessi auðkenni mætast 

þvert hvert við annað við fólksflutninga (Anthias, 2008).  

Skörunaraðferð (e. intersectional approach) var kynnt af Crenshaw (1989) til að fá skilning 

á því hverni félagsleg auðkenni svo sem kyn, þjóðerni, kynþáttur, stétt, trú og kynhneigð 

skarast og geta leitt af sér mismunandi þætti af forréttindum og mismunun. Þannig geta tvö 
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eða fleiri félagsleg auðkenni geta skarast og skapað flókna upplifun af mismunun (Chrenshaw, 

1989). Skörunaraðferð sýnir að það er til dæmis engin merking í hugmyndinni „karlkyn“ sem 

flokkast ekki með öðrum auðkennum svo sem innflytjandi og múslími (Koskela, 2019; 

Wojnicka og Pustulka, 2019). Hver flokkun hefur mismunandi stöðu og merkingu, ekki aðeins 

í sambandi við aðra heldur einnig í tengslum við staðsetningar eða skipulag þar sem hún er 

metin. Þetta samhengi leiðir af sér afleiðingar fyrir stöðu karlkyns innflytjenda í 

móttökulandinu (Anthias, 2008; Charsley og Wray, 2015; Koskela, 2019; Wojnicka og Pustulka, 

2019).  

Lítið er skjalfest um það hvernig karlkyns innflytjendur bregðast við, semja um og mæta 

þeim kröfum og breytingum sem krafist er af þeim af einstaklingum og menningu sem þeir 

mæta við að setjast að í öðru landi (Donaldson og Howson, 2009). Meðan á ferlinu við að 

setjast að stendur þurfa karlkyns innflytjendur að aðlaga félagsleg auðkenni sín við 

móttökulandið í fjölbreyttu félags- og menningarlegu samhengi sem getur leitt af sér 

mismunandi viðbrögð, svo sem viðnám, aðlögun, hlýðni, einangrun, mótmæli og uppreisn 

(Connell, 2005). Á þessu tímabili eru þeir að læra nýtt hegðunarmynstur sem tengist 

staðbundnum, eða ríkjandi, afbrigðum af karlmannlegri hegðun. Þessi mynstur eru svo 

aðlöguð að eða þeim breytt til að koma til móts við þau sem eru notuð í upprunalöndum. 

Fræðilega, hugmyndalega og aðferðafræðilega getur verið áskorun að fanga þessa hliðrun, 

flæði og/eða brot á kynauðkenni innflytjandans (Connell, 2005; Paese, 2009). Pessar og 

Mahler (2003) bentu einnig að líta þyrfti á kyn sem aðalhugtak í skilningi á innflytjendareynslu 

og þar með í stefnugreiningum. Margar stefnur og stefnumótanir eru ekki aðeins byggðar á 

og í gegnum tilgátu um kyn heldur er einnig hægt að skilja margar stefnur og stefnumótanir 

sem stefnur um og varðandi kyn og kynjatengsl. 

2.2.2.1 Fordómar og kynjuð sýn 

Fólksflutningar fela í sér margs konar menningarlegt samhengi, þátttakendur og sjónarhorn 

og fjölmargar flokkanir af karlmennskuhugmyndum (Charsley og Wray, 2015; Connell, 2005; 

Donaldson o.fl., 2009; Wojnicka og Pustulka, 2019). Á síðustu áratugum hefur jafnrétti 

kynjanna verið kynnt sem sérstakur eiginleiki Norðurlandanna sem gerir greinarmun á 

innfæddum og innflytjendum og þá sérstaklega þeim sem koma frá löndum utan Evrópu 

(Astapove o.fl., 2021; Koskela, 2019; Kristín Loftsdóttir, 2012). Staðalímyndin um hæfa 

innflytjendur felur oft í sér hugmynd um hvíta karlmenn frá Vesturlöndum sem mæta fáum 
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hindrunum sem innflytjendur, jafnvel ekki titlaðir sem innflytjendur, og þá er oft gert ráð fyrir 

því að karlkyns innflytjendur séu ekki hæfir sem eru hvorki frá Vesturlöndum né hvítir 

(Koskela, 2019).  

Menningarfordómar hafa aukist verulega á Norðurlöndum og er þeim sérstaklega beint 

gegn karlkyns innflytjendum af sjáanlegu þjóðarbroti og/eða vegna trúarbragða (Astapove 

o.fl., 2021; ECRI, 2012, 2017). Líkt og Kristín Loftsdóttir (2012) bendir á eru karlkyns 

innflytjendur, utan Evrópu eða Vesturlanda, oft tengdir við glæpastarfsemi og 

kvenfyrirlitningu. Þeir eru sýndir í þessu ljósi í gegnum stjórnmál og fjölmiðla sem síðan elur 

af sér fordæmi fyrir samfélagið í heild. Viðvera þeirra í Evrópu hefur verið sett í það samhengi 

að hún brjóti veruleg í bága við áætlanir um jafnrétti kynjanna og kvenréttindi (Wojnicka og 

Pustułka, 2019). Þessi neikvæða orðaræða sem hefur aukist verulega gegn minnihlutahópum 

á Íslandi leiðir af sér hatur, fordóma og mismunun (ECRI 2012, 2017; Eyrún Eyþórsdóttir og 

Kristín Loftsdóttir, 2019). Í rannsókn sinni bendir Koskela (2019) á að mesta mismununin 

meðal hæfra innflytjenda í Finnlandi sé sú sem hæfir karlkyns innflytjendur af ákveðnum 

kynþáttum upplifa. Þeir líða fyrir fordóma á flestum sviðum móttökulandsins og í meira magni 

en kvenkyns innflytjendur af sama kynþætti. 

Innflytjendamál eru þannig beintengd kynjamálum þar sem slík þróun hefur gert 

stjórnvöldum kleift að nota staðalímynd karlkyns innflytjenda sem mögulega ofbeldismenn, 

menningarlega ógn og efnahagslega byrði til að beita sér með skipulögðum hætti og færa rök 

fyrir takmarkandi lagalegum aðgerðum í sambandi við innflytjendur (Charsley og Wray, 2015; 

Scheibelhofer, 2017; Wojnicka & Pustułka, 2017). Þessi ímynd gerir það líklega að hæfir 

karlkyns innflytjendur mæti fordómum og ótta þegar þeir sækja um störf á íslenskum 

vinnumarkaði líkt og bent er á í rannsókn Kristínar Loftsdóttur, Margrétar Sigrúnar 

Sigurðardóttur og Kára Kristinssonar (2016). Þá er mikilvægt að hafa í huga hversu kynjaðir 

fordómar og íslenskur vinnumarkaður er. Þau benda á að niðurstöður rannsóknar þeirra væru 

mjög líklega aðrar ef atvinnuumsækjendurnir hefðu verið karlmenn. 

Umræður um fólksflutninga í lagalegum skilningi og hjá stjórnvöldum einkennast þó áfram 

af vanrækslu á hugmyndinni „kyn“ þegar kemur að reynslu karlkyns innflytjenda sem gerir það 

að verkum að þeir eru útilokaðir sem kyn og sem einstaklingar (Charsley og Wray, 2015). 

Charsley og Wray (2015) benda enn fremur á að það sé umdeilt að gefa tilfinningalífi karlkyns 

innflytjenda meiri athygli á sviði þar sem áherslan er oftar sett á það varnarleysi og hættu sem 

kvenmönnum stafar af karlmönnum og feðraveldinu. Samkvæmt Kristínu Loftsdóttur (2012) 
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er þetta sýnilegt í sambandi við karlkyns innflytjendur þegar umfjöllun er um mikilvægi þess 

að standa vörð um réttindi kvenna eða „hryllinginn sem kúgaðar íslamskar konur verða fyrir“.  

2.2.2.2 Karlmennska 

Hugtakið yfirburða eða hvít ríkjandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) líkt og Connell 

(2005) lýsti henni hefur ráðið hugmyndinni, umræðunni og viðmiðinu um það hvað það þýðir 

að vera karlmaður. Hugmyndin um ríkjandi karlmennsku samkvæmt Connell (2005) er 

„aðgerð sem heimilar yfirráðandi stöðu karlmanna í samfélaginu og réttlætir að hinn almenni 

karl og kona séu víkjandi sem og önnur jaðarsett afbrigði af karlmönnum“. Mikilvægt er því 

að tala um karlmennsku í fleirtölu en henni er raðað í stigveldi í kringum viðmiðs karlmennsku 

eða ríkjandi karlmennsku á því sviði sem hún er staðsett. Karlmennska er því eitthvað sem 

þarf að ná fram í sérstöku félagslegu samhengi (Connell, 2005; Connell og Messerschmidt, 

2005; Donaldon o.fl., 2009; Scheibelhofer, 2017).  

Í rannsóknum á karlmennsku og kynjum er mikilvægt að fjarlægja ríkjandi karlmennsku 

hugmyndir sem miðpunkt greininga þar sem tengsl feðraveldis við kyn tengjast ekki eingöngu 

kerfisbundnum yfirráðum karla yfir konum heldur einnig í stigveldissambandi milli karla eða 

karlmennsku (Connell, 1995, 2005; Hibbins og Pease, 2009; Scheibelhofer, 2017). Með slíkri 

nálgun er lögð áhersla á breytileika karlmennsku milli ólíkra menningarheima sem og 

mismunandi kynjamun sem stafar meðal annars af kynþætti, stétt, þjóðerni og kynhneigð, 

innan ákveðinna menningarheima (Hibbins og Pease, 2009; Scheibelhofer, 2017).  

Connell (2005) setti fram mismunandi afbrigði af karlmennsku svo sem ríkjandi, víkjandi, 

meðvirk og jaðarsett afbrigði karlmennsku. Við fólksflutninga þurfa karlkyns innflytjendur að 

semja sér leið í gegnum þessa fylkingu af afbrigðum sem sum geta stangast á við eigin 

karlmennskuauðkenni (Hibbins og Pease, 2009). Í lagalegu samhengi hefur lítilli athygli verið 

beint að muninum og sambandinu milli karlmanna og hins vegar á milli karlmennsku, 

sérstaklega milli ríkjandi og annarra gerða karlmennsku (Connell 2005; Charsley og Wray, 

2015).  

Samkvæmt Crossley og Pease (2009) er launuð vinna lykilatriði í karlmennsku hæfra 

karlkyns innflytjenda. Í ljósi mikilvægi launaðrar vinnu í lífi þeirra hefur það veruleg áhrif á 

karlmennskutilfinningu að stunda vinnu sem er ekki í samræmi við hæfni. Þeim finnst þeir 

einnig smánaðir þegar hæfni og prófgráður sem setti þá á góðan stað í upprunalandi er 

meðhöndluð af vanvirðingu í móttökulandi eða hún gengisfelld (Donaldson og Howson, 2009). 
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Í Donaldson o.fl. (2009) sýndu rannsóknir að hugmyndin um karlmennsku á sameiginlega 

þætti þvert á menningu og átti það sérstaklega við um hugmyndina um nauðsynina að vera 

fyrirvinna til að vera karlmaður. 

2.3 Hæfir innflytjendur og hindranir  

Þrátt fyrir að hnattvæðingin hafi opnað aðgengi heimsmarkaðarins að mjög hæfu vinnuafli til 

að auðvelda flutning mannauðs (e. human capital) þá er það mögulegt að virði af slíkum 

flutningum nái ekki alltaf fullum ávinningi þar sem staðbundnir markaðir virðast oft leggja mat 

á hæfni og prófgráður eftir mismunandi félagslegum auðkennum svo sem kyni, kynþætti, stétt 

og þjóðerni þeirra sem búa yfir henni (Li, 2008; Mattoo, Neagu og Özden, 2008).  

Þar sem aðalatriðið fyrir hæfa innflytjendur felst fyrst og fremst í því að komast að á 

vinnumarkaði í móttökulandi þá setti Guo (2015) fram hugmyndina um þreföldu gleráhrifin 

(e. triple glass effect) til að sýna þau mörgu lög af hindrunum sem hæfir innflytjendur geta 

staðið frammi fyrir vegna afhæfni (e. deskilling) á því sem Bourdeou (1986) kallar auð. Guo 

(2015) kallar þessi áhrif glerhlið, glerhurð og glerþak.  

Glerhliðið ákveður hvort hæfir innflytjendur fá inngöngu í fagsamfélög með viðurkenningu 

og mati á menntun og hæfni hjá matsstofnunum eða með veitingu starfsleyfis hjá 

fagstofnunum í móttökulandi. Þessar stofnanir geta virkað sem hliðverðir og takmarkað 

aðgang hæfra innflytjenda að störfum sem samsvara hæfni. Á sama tíma tryggir farsælt mat 

á hæfni og starfsleyfi ekki sjálfkrafa starf í samræmi við hæfni en í tilraunum sínum til að 

tryggja sér starf lenda margir innflytjendur í því sem Guo (2015) kallar glerhurðina sem getur 

hindrað aðgang hæfra innflytjenda að atvinnu hjá fagfyrirtækjum. Á þessu stigi eru það 

atvinnurekendur sem eru lykilaðilar í að ákveða og meta hvort innflytjendur séu hæfir fyrir 

starfið og verði ráðnir. Það þriðja er glerþakið sem oft hindrar hæfa innflytjendur í að fá 

stjórnunarstöður innan skipulagsheilda vegna félagslegra auðkenna og skynjaðs 

menningarmunar (Guo, 2015). Samkvæmt Guo (2015) geta glerhliðið, glerhurðin og glerþakið 

blandast saman til að framleiða „þreföld gleráhrif“ sem skapað geta margvíslegar 

kerfisbundnar hindranir og mismunun.  

Í rannsóknum á hæfum innflytjendum á Norðurlöndum og á íslenskum vinnumarkaði hefur 

komið fram að þeir upplifa mismunun, fordóma og fjölmargar hindranir svo sem við mat á 

hæfni og menntun, aðgang að félagsauði og faglegum tengslanetum, auk þess varðandi 

tungumál, samningsstöðu og samskipti (Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra Christiansen, 2019; 
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Fossland, 2012; Guðrún Pétursdóttir, 2013; Koskela, 2019; Luik, Emilsson og Bevelander, 

2018; Réttur Aðalsteinsson & partners, 2019; Salmonsson og Mella, 2013; Þóra Christiansen 

og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). 

2.3.1 Fordómar og mismunun 

Fjölmargar tegundir af mismunun hafa verið skilgreindar af mannréttindalögfræðingum eftir 

birtingarmynd þeirra. Hvort tveggja í hagfræði og félagsfræði er bent á ýmiss konar form af 

mismunun við aðgang innflytjenda að vinnumarkaðnum. Í hagfræði og félagsfræði er fjallað 

um tvenns konar mismunun. Annars vegar val (e. preference) eða smekk (e. taste) og hins 

vegar tölfræðilega mismunun. Í félagsfræðunum er svo nefnd þriðja tegund mismununar sem 

er óbein eða kerfisbundin mismunun(Bevelander, 2001; Geðhjálp, e.d.).  

Hugmyndin að baki vals- eða smekksmismunun, upphaflega þróuð af Becker (1957), er sú 

að vinnuveitendur, vinnufélagar eða viðskiptavinir hafi „smekk“ fyrir mismunun, þeir vilja 

frekar ráða inn, vinna með eða láta þjóna sér af innfæddum. Þetta mun aftur leiða til þess að 

innfæddir hafi aðgang að betri störfum og hærri tekjum (Bevelander, 2001). Enn fremur talar 

Phelps (1972) um tölfræðilega mismunun eða „ekki jafngildi“ (e. nonequivalence) sem byggist 

á því að vinnuveitendur gera greinarmun á milli lýðfræðilegra hópa og taka sjáanleg einkenni 

eins og aldur, kyn, kynþátt og álitna menningarlega fjarlægð sem viðeigandi gögn fyrir 

ákvarðanir á vinnumarkaði (Bevelander, 2001). 

Óbein eða kerfisbundin mismunun er einnig nefnd í fræðunum, vísar til laga, stefna eða 

framkvæmda sem oft án ásetnings stuðla að óhagstæðari árangri fyrir minnihlutahópa og 

mismuna fólki þannig með því að huga ekki að mismunandi áhrifum og kringumstæðum fólks. 

Hægt er að flokka tengslanetsráðningar sem tegund af slíkri mismunun. Þær eru teknar fyrir í 

skilgreiningu á óbeinni mismunun í lögum nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði 

(Bevelander, 2001; Geðhjálp, e.d.). 

Lögð hefur verið áhersla á tengsl milli stefnu í fólksflutningum og kynþáttafordóma af fjölda 

fræðimanna sem benda til dæmis á að rétturinn til að komast inn og dvelja í landi byggist á 

viðmiðum um aðgreiningu og útilokun (Bevelander, 2001; Guo, 2015; Réttur Aðalsteinsson og 

partners, 2019). Evrópskir innflytjendur eru undaþegnir innflytjendaeftirliti innan ESB en 

innflytjendur frá löndum utan Evrópu eru undir strangari innflytjendatakmörkunum (lög nr. 

105/2014; MIPEX, 2019). Þá eru lög nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga takmarkandi 



 

32 

á vinnumarkaði fyrir hæfa innflytjendur utan EES-ríkja, EFTA-ríkja og Færeyja sem getur 

takmarkað hreyfanleika og starfsþróun á íslenskum vinnumarkaði.  

Rannsóknir á hæfum innflytjendum sýna einnig fram á menntunar- eða hæfnifordóma 

(Salmonsson og Mella, 2013; Fossland, 2013; Guo, 2015). Með umræðu Bourdieus (1986) um 

félags- og menningarauð mætti halda því fram að háskólamenntun og/eða sérhæfð 

starfsreynsla myndi auka atvinnu- og efnahagslega frammistöðu innflytjenda. Við yfirferð á 

rannsóknum á hæfum innflytjendum kemur í ljós að hæfni og starfsreynsla innflytjenda er oft 

gengisfelld, fyrirbæri kallað „gengisfelling mannauðs“ (e. human capital devaluation) (Guo, 

2015; Salmonsson og Mella, 2013; Syed, 2008).  

Menningarheimild (e. cultural authorization) er annað hugtak sem lýsir samfélagi þar sem 

þeir með völdin verða að veita innflytjendum leyfi til að nýta auð, svo sem starfsréttindi, 

prófgráður og hæfni eða meta hvort hann sé „réttur“ út frá menningu móttökulands 

(Salmonsson og Mella, 2013). Þessi þörf á menningarheimild er talin hafa meira vægi þegar 

fjallað er um háhæfa innflytjendur (e. highly skilled) sem koma frá löndum utan EES, þar sem 

þeir lenda sjálfkrafa neðst í stigveldi á vinnumarkaði á Norðurlöndunum (Guo, 2015; Koskela, 

2019; Salmonsson og Mella, 2013). 

Í þessu samhengi fjalla Salmonssen & Mella (2013) um lækna með innflytjendabakgrunn í 

Svíþjóð og hvernig skilningur á hæfni, trausti og fagmennsku er tengdur kynþáttasjónarmiðum 

á innflytjendum frá mismunandi löndum. Svipuð mál hafa verið tekin fyrir í Finnlandi meðal 

lækna utan EES (Koskela, 2019). Einnig sýnir rannsókn Guos (2015) að hæfni er ekki aðeins 

kynbundin og stéttskipt heldur er hún einnig kynþáttavædd. Rannsóknir benda þannig á að 

hæfir innflytjendur frá löndum sem eru menningarlega ólík móttökulandi  geti upplifað mesta 

mismunun (Syed, 2008). 

Þá hefur verið farið inn á fjölþætta fordóma gagnvart karlkyns innflytjendum á 

Norðurlöndum í gegnum fjölmiðlaumræðu sem er knúin áfram af stjórnmálamönnum sem 

hafa tilhneigingu til að lýsainnflytjendum sem karlkyns og hættulegum (Kristín Loftsdóttir, 

2012; Scheibelhofer, 2017; Wojnicka & Pustułka, 2019).  

Skýrslur ECRI (2012, 2017), Evrópunefndar gegn kynþáttamisrétti og umburðarleysi, hafa 

lengi vel bent á vaxandi andúð og haturstjáningu hérlendis sem leiðir af sér ákveðið fordæmi 

í samfélaginu sem skapar rými fyrir tjáningu neikvæðra viðhorfa gegn minnihlutahópum sem 

ætlað er að kynda undir hatri og mismunun. Niðurstöður rannsóknar Kristínar Loftsdóttur o.fl. 
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(2016) benda einnig til þess að fordómar á íslenskum vinnumarkaði birtist oftast varðandi 

trúarbrögð, sérstaklega andstaða við íslam.  

2.3.2 Mat á hæfni  

Fjölmargar rannsóknir fjalla um mikilvægi þess að fá viðurkenningu á starfsréttindum og 

prófskírteini metin í móttökulandi til að finna starf sem samræmist hæfni. Í þeim kemur einnig 

fram áberandi mynstur um strangt, flókið og kostnaðarsamt ferli við mat á hæfni hjá mat-, 

fag- eða starfsleyfisstofnunum á Norðurlöndunum, þá sérstaklega fyrir þá sem eru utan 

Evrópu (Beigi, Shirmohammadi and Stewart, 2019; Kofman, 2012; MIPEX; 2019; Réttur 

Aðalsteinsson og partners, 2019). Samkvæmt Rétti Aðalsteinssyni og partners (2019) verður 

þessi hindrun „oft til vegna skorts á úrræðum fyrir þennan hóp þar sem ólíkindi eru milli 

menntakerfa, ekki er tilvist tvíhliða viðurkenningarsamninga, eins og eru á milli norrænu 

ríkjanna, og vegna sögulegra og menningarlegra tengsla“. Þá er ferlið talið vera 

aðalvandamálið fyrir aðlögun hæfra innflytjenda í móttökulandi (Kofman, 2012).  

Hæfir innflytjendur eiga oft í erfiðleikum með að yfirfæra erlenda menntun, hæfni og 

starfsréttindi yfir á vinnumarkað móttökulands, þá bæði á vinnustöðum og við viðurkenningu 

í gegnum opinberar stofnanir (Banerjee, Verma og Zhang, 2019; Réttur Aðalsteinsson og 

partners, 2019). Það hefur leitt af sér að margir mjög hæfir innflytjendur neyðast til að vinna 

störf sem eru ekki í samræmi við hæfni (Banerjee, Verma og Zhang, 2019).  

Samkvæmt ENIC/Naric Ísland (e.d.) sinnir stofnunin „akademísku mati á erlendu námi fyrir 

stofnanir, háskóla, ráðuneyti, einstaklinga og fyrirtæki“ en það kemur þó fram að hún veiti 

ekki starfsleyfi. Í Rétti Aðalsteinssyni og partners (2019) kemur fram að það séu töluverðar 

hindranir í því að viðurkenning á menntun, hæfni og starfsreynslu sé tvístrað milli fleiri en tíu 

stofnana hérlendis. 

Þá skiptast atvinnugreinar einnig í reglubundnar (lögbundnar) og óreglubundin störf. 

Rannsóknir sem beindust að greinum í heilsubrigðisþjónustu sýndu til dæmis að strangt 

faglegt starfsleyfisferli hindraði innflytjendur frá því að vinna á sérfræðisviði sínu eða að fá 

starf sem hæfði menntun og reynslu (Fossland, 2013; Salmonsson og Mella, 2013). Á Íslandi 

er ferlið við viðurkenningu á menntun sem snýr að heilbrigðisþjónustu einnig strangt og fylgir 

sérreglum samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfmenn. Það á sérstaklega við hjá 

innflytjendum frá löndum sem Ísland hefur ekki gert samninga við um viðurkenningu á faglegri 

menntun (Réttur Aðalsteinsson og partners, 2019). Á hinn bóginn kom í ljós að hæfir 
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innflytjendur með réttindi og menntun á sviðum sem er ekki eins reglubundin upplifðu minni 

niðurfærslu á vinnumarkaði við fólksflutninga (Beigi, Shirmohammadi og Stewart, 2019). 

Arðsemi á hæfni og menntun reynist meiri fyrir innflytjendur frá Evrópu og Vesturlöndum 

en fyrir innflytjendur þar utan sem bendir til að hæfni sé einnig bundin við félagsleg auðkenni 

einstaklinga. Ríkjandi staðalímyndir eru til, jafnvel meðal fagfólks sem hefur tilhneigingu til að 

flokka hæfa innflytjendur og hæfni þeirra eftir upprunalandi (Kofman, 2012; Mattoo, Neagu 

and Özden, 2008).  

Á vinnumarkaðnum gegna stjórnendur og mannauðsstjórar lykilhlutverki þegar kemur að 

því að meta hæfni og menntun hæfra innflytjenda (Guo, 2015). Þannig er framseljanleiki 

hæfni einnig háður þekkingu vinnuveitenda á að meta hlutlægt erlenda hæfni, menntun og 

reynslu (Csedö, 2008; Andriescu, 2018). Vinnuveitendur hafna oft hæfum innflytjendum  um 

ráðningu þar sem hæfninnar var ekki aflað í móttökulandi eða hún gengisfelld þar sem hún er 

talin síðri en sú í móttökulandinu eða Evrópu. Þá geta hæfir innflytjendur oft ekki tryggt sér 

fagstarf vegna vals eða smekks mismununar eða „mismununar undir óvissu“ vinnuveitanda 

(Syed, 2008; Guo, 2015). Þetta hefur sýnt sig þar sem hæfum innflytjendum með starfsreynslu 

eða menntun sem aflað er í móttökulandi vegnar oft betur en þeim sem hafa aflað hennar 

utan móttökulands (Kogan, 2011, Kristín Loftsdóttir o.fl., 2016; McGuinness og Byrne, 2015). 

2.3.3 Tengslanet 

Rannsóknir benda til þess að félagstengslanet gegni mikilvægu hlutverki í upplifun hæfra 

innflytjenda (Ryan og Mulholland, 2014). Rannsóknir sýna að hæfir innflytjendur séu oft settir 

á eigin bát í móttökulandinu og að skortur á stuðningskerfum neyði þá til að grípa til 

óformlegra félagslegra tengslaneta, aðallega samþjóðernis, í leit sinni að atvinnuaðlögun 

(Syed, 2008; Kofman, 2012). Þá er athyglisvert að rannsóknir benda til þess að þegar tengsl 

hæfra innflytjenda eru takmörkuð við sama þjóðerni, án þess að hafa vinnutengd samskipti, 

minnkuðu líkur þeirra á að finna starf sem hæfir menntun og hæfni (Beigi, Shirmohammadi 

og Stewart, 2019).  

Meðal mismunandi tegunda félagslegra tengslaneta voru fagleg tengslanet í 

móttökulandinu þau árangursríkustu í að gera hæfum innflytjendum kleift að tryggja sér starf 

í samræmi við hæfni og menntun, þá sérstaklega fljótt eftir komu til móttökulandsins (Beigi, 

Shirmohammadi and Stewart, 2019). Sterkt innra tengslanet og samheldni í 

móttökusamfélagi, meðal innfæddra, leiðir þó oft til mismununar og útilokunar einstaklinga 
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sem eru ekki innan tengslanetsins, svo sem innflytjenda (Þóra H. Christiansen og Erla S. 

Kristjánsdóttir, 2016). Í rannsókn Törngren og Holbrown (2017) lýstu viðmælendur því hvernig 

Svíar halda vinahringum sínum aðskildum frá öðrum, með vísan í innflytjendur. Í rannsókn 

Fossland (2013) kemur fram að ráðningar séu oft í gegnum tengslanet. Með tímanum hefur 

verið vikið frá leiðum til atvinnuleitar sem eru opnar öllum sem eru í leit að atvinnu yfir í leiðir 

þar sem sá sem leitar að atvinnu er þegar þekktur. Ráðningar í gegnum tengslanet hafa 

almennt orðið mikilvægari sem gæti falið í sér meiri, óbeina mismunun gagnvart hæfum 

innflytjendum (Bevelander, 2001). Mismunun er stunduð á margvíslegum forsendum en 

þegar talað er um mismunun er átt við mismunun á ótilgreindum grundvelli. Hún getur komið 

fram í klíkuskap (e. cronyism) sem Khatri, Tsang og Begley (2006) segja vera „mismunun á 

grundvelli félagslegra tengsla“ og ekki síst tryggðar og vináttu.   

Í rannsókn Fosslands (2013) áttu þátttakendur sem fengu störf sem pössuðu við hæfni og 

menntun þeirra eða bauðst stjórnunarstörf það allir sameiginlegt að fá einhvers konar hjálp 

frá maka sínum eða starfstengdu tengslaneti. Samkvæmt rannsókn Kristínar Loftsdóttur o.fl. 

(2016) eykur það líkur á ráðningu að vera með umsagnaraðila/meðmælanda sem er í 

tengslaneti, þá íslenskan eða sem tengist fagi. 

Þá er bent á að menntakerfið sé vafalaust stór þáttur í tengslanetsferlinu. Þar fá 

einstaklingar mikið af hæfni sinni og stóran hluta af samfélagstengslaneti sínu (Ballarino og 

Panichella, 2015). Hvað varðar tengslanet þá er einn af grunnþáttum félagsauðs að 

einstaklingarnir hafi sameiginlegt tjáningarform og geti þannig átt í mikilvægum samskiptum, 

samanber rannsókn Þóru H. Christiansen  og Erlu S. Kristjánsdóttur (2016) um að skortur á 

færni í íslensku takmarkaði starfsþróun hæfra innflytjenda og aðgengi að tengslaneti og 

félagsauði. 

2.3.4 Tungumál  

Tungumálahæfni hefur verið notuð sem kerfisbundinn þröskuldur og eins konar viðhald 

takmörkunar sem kemur í veg fyrir að hæfir innflytjendur aðlagist móttökusamfélaginu sem 

jafningjar (Guo, 2015). Viðurkenning og mat á hæfni og menntun byggist oft á kunnáttu 

innflytjenda á tungumáli í móttökulandi og á það einnig við um ferlið við að fá ríkisborgararétt 

sem svo gerir innflytjendum frá löndum utan EES auðveldara fyrir á vinnumarkaði (Guo, 2015). 

Samkvæmt rannsókn Fossland (2013) stóðu hæfir innflytjendur frammi fyrir 

tungumálahindrunum þegar þeir reyndu að fá viðurkenningu á erlendri menntun sinni og 
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fengu jafnvel ekki starfsleyfi vegna útkomu á tungumálaprófi. Þá tala hæfir innflytjendur um 

að skortur á tungumálakunnáttu sé hindrun í því að fá starf í samræmi við hæfni og menntun 

ásamt því að vera fyrirstaða við starfsþróun (Beigi, Shirmohammadi og Stewart, 2019; Réttur 

Aðalsteinsson og partners, 2019; Törngren og Holbrown, 2017; Þóra H. Christiansen og Erla S. 

Kristjánsdóttir, 2016). 

Hæfir innflytjendur telja mikinn mun á gæðum tungumálanámskeiða. Aðeins fáir höfðu 

aðgang að vönduðum tungumálanámskeiðum sem tengjast hæfni og menntun þeirra. Faglega 

tengd tungumálanámskeið eru mikilvæg til að ná orðaforða sem fagrein byggist á og aðstoðar 

hæfa innflytjendur við að fá atvinnu sem samsvarar menntun og hæfni í móttökulandinu 

(Beigi, Shirmohammadi og Stewart, 2019; Fossland, 2013). 

Tungumálakunnátta er oft talin lykilþáttur að aðlögun á vinnumarkaðinum (Landolta og 

Thiemeb, 2018). Talið er að atvinnurekendur séu fyrirframuppteknir af tungumálakunnáttu 

og jafnvel umfram það sem starfið krefst (Aure, 2013). Í mörgum tilfellum telja 

atvinnurekendur að viðskiptavinir þeirra vilji starfsmenn sem bæði tali og skilji tungumálið á 

háþróuðu stigi (Fossland, 2013). Hreimur er stundum nefndur sem rök fyrir því að vera ekki 

ráðinn inn á vinnumarkaðinn jafnvel þó að hæfur innflytjandi tali tungumál móttökulands 

(Guo, 2015). Samkvæmt Salmonsson og Mella (2013) tjá innflytjendalæknar sig í styttri og 

beinskeyttari setningum og geta því verið skynjaðir sem harkalegir í samskiptum. Innfæddur 

hreimur og framburður verður því mælistikan til að mæla hæfni innflytjenda á vinnumarkaði 

(Guo, 2015). Samkvæmt Kristínu Loftsdóttur o.fl. (2016) virðist reynsla af íslensku samfélagi 

skipta máli, líkt og reynslan sé viðurkenning á íslenskukunnáttu, svo sem að að það sé vísir á 

íslenskufærni að vera með prófgráðu frá skóla á Íslandi. 

Þá hafa hæfir innflytjendur frá löndum sem talin eru vera menningar- og tungumálalega 

nær móttökulandi meiri möguleika á að fá atvinnu í samræmi við hæfni en þeir sem eru frá 

löndum sem eru skynjuð sem menningar- og tungumálalega fjær (Bevelander, 2001). Þá 

virðist tungumálakunnátta vera hlutfallslega mikilvægari fyrir karlkyns innflytjendur 

samkvæmt Adsera og Chiswick (2007) en í rannsókn Törngren og Holbrown (2017) kemur 

fram að lítill fjöldi fyrirtækja hefur sett sér tvítyngda stefnu. 

Í næsta kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Stuðst var við eigindlega 

aðferðafræði með það markmið að skoða upplifun hæfra karlkyns innflytjenda á viðmóti á 

íslenskum vinnumarkaði og aðgengi að störfum í samræmi við hæfni.  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessari rannsókn er upplifun mjög hæfra karlkyns innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði 

rannsökuð. Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. Gerð verður grein 

fyrir framkvæmd rannsóknar, vali á þátttakendum og hvernig gagnaöflun og úrvinnsla fór 

fram. Að lokum verða siðferðilegum álitamálum og takmörkunum gerð skil. 

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Við rannsóknir í félagsvísindum er notast við tvenns konar rannsóknaraðferðir, annars vegar 

megindlegar aðferðir og hins vegar eigindlegar. Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega 

aðferðafræði þar sem hún hentar betur þegar það á að kafa djúpt í viðfangsefnið og þegar 

innri veruleiki einstaklinga er rannsakaður (Merriam, 2009). Stuðst er við fyrirbærafræðilega 

nálgun sem leitast við að útskýra félagsleg fyrirbæri í gegnum einstaklinga sem upplifa þau 

með það að markmiði að þróa samsetta lýsingu af kjarna þessarar reynslu. (Merriam, 2009; 

Van Manen, 1990). Áður en lagt er af stað í gagnaöflun setur rannsakandi fram 

rannsóknarspurningu/ar og skilgreinir þær aðferðir sem hann telur henta best til að ná fram 

lýsandi gögnum sem geta gefið sem besta mynd af þýðinu og leiða hann áfram að kenningu 

og/eða tilgátu (Merriam, 2009; Padgett; 2008).  Eigindleg rannsókn er sveigjanleg og getur því 

þróast eða tekið breytingum á rannsóknartímabilinu. Þá felst gagnagreining í því að fara 

ítrekað yfir og ígrunda hvert skref. Túlkun sprettur svo út frá gögnum og leitað er að 

upplýsingum eftir mynstri (Merriam, 2009). 

3.1.1 Fyrirbærafræði 

Aðferðafræðin sem er stuðst við er fyrirbærafræðileg nálgun en með henni eru félagsleg 

fyrirbæri útskýrð með því að öðlast innsýn í reynslu einstaklinga sem upplifa fyrirbærið. 

Rannsakandi safnar gögnum í gegnum einstaklinga sem hafa upplifað fyrirbærið og þróar svo  

lýsingu af kjarna þessarar reynslu af kjarna þessarar reynslu. Til að komast að kjarna 

upplifunar er fyrirbærafræðilegt viðtal aðalaðferðin við gagnasöfnun en með því eru 

viðmælendur fengnir til að lýsa reynslu og upplifun sinni. Útkoman eru lýsandi  þemu sem 

sýna hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga 

(Merriam, 2009; Van Manen, 1990). Við rannsóknina var stuðst við þrjú skref 

fyrirbærafræðinnar við úrvinnslu gagna sem eru lýsing, samþætting og túlkun.  
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Lýsing er fyrsta skrefið en þar þarf rannsakandinn að gera sér grein fyrir hans/hennar 

viðhorfi af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka og setja í sviga sína hversdagslegu þekkingu 

til að skoða gögnin. Áður en viðtöl eru tekin við einstaklinga sem hafa beina reynslu af 

fyrirbærinu kannar rannsakandinn eigin reynslu, að hluta til að kanna víddir reynslunnar og 

að hluta til að verða meðvitaður um persónulega fordóma og sjónarmið. Þetta ferli er kallað 

„epóche“ (Moustakas, 1994). Í þessu skrefi leyfir rannsakandinn sér að vera til staðar fyrir 

gögnin án þess að fullyrða um réttmæti þeirra eða tilvist. Þannig afritar rannsakandi viðtölin 

frá orði til orðs og allar lýsingar hafa jafn mikið vægi við að fanga reynslu og upplifun 

viðmælendanna (Nelson, 1989; van Manen, 1990).  

 Annað skrefið er að samþætta gögnin en þá er farið ýtarlega yfir lýsingu viðmælenda. Í 

þessu skrefi er þess krafist af rannsakanda að hann lesi lýsinguna aftur og aftur til að fá 

tilfinningu fyrir upplifun viðmælenda í heild. Rannsakandinn leyfir sér þannig að horfa á 

gögnin eins og þau birtast og í eigin samhengi án efa eða trúar. Því næst fer rannsakandinn 

yfir lýsinguna línu fyrir línu og finnur mikilvæg atriði í henni með það að markmiði að komast 

að kjarna upplifunar hvers og eins. Út frá gögnunum myndast mörg þemu og undirþemu sem 

rannsakandi flokkar og styðst svo við til að túlka gögnin á kerfisbundinn hátt (Merriam, 2009; 

Nelson, 1989; Orbe, 1998; van Manen, 1990). 

 Þriðja skrefið er túlkun þar sem rannsakandi túlkar niðurstöður út frá gögnunum. Við 

túlkun reynir rannsakandi að finna þemu í lýsingunum sem voru ekki eins sjáanleg fyrr í ferlinu 

og kafa þannig dýpra í það sem viðmælendur eru að segja. Þetta skref hefst á því að yfirfara 

mikilvæg þemu, finna tengingu á milli þeirra og setja þau í samhengi. Mikilvægt er að horfa til 

rannsóknarspurninga þar sem áherslan er að þemun hafi þá burði að gefa svör við 

spurningunum. Rannsakandinn túlkar að lokum niðurstöður um upplifun og reynslu 

viðmælendanna með kynningu á aðskildum niðurstöðum með eigin orðum og styður við þær 

með tilvísun í lýsingar (Merriam, 2009; Orbe, 1998; van Manen, 1990). 

3.2 Val á þátttakendum 

Til þess að hefja rannsókn þarf fyrst að ákveða hvaða viðmið eru mikilvægust við val á 

þátttakendum. Rannsakandinn þarf því að velja hvað, hvar og hvern á að skoða og  taka viðtöl 

við. Markvisst úrtak byggist á því skilyrði að rannsakandi vilji fá upp á yfirborðið, skilja og 

öðlast innsýn í ákveðið fyrirbæri og þá er mikilvægt að velja úrtak sem hægt er að læra mest 

af (Merriam, 2009).  
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Í þessari rannsókn var rætt við  karlkyns innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði sem hafa 

sérhæfða menntun, þá menntun á háskólastigi eða iðnmenntun. Þar sem að upplýsingar um 

einstaklinga sem uppfylla framangreind skilyrði eru ekki skráðar að vitund rannsakanda, 

hvorki hjá opinberum stofnunum né óháðum félagasamtökum, var ákveðið að nýta svokallað 

snjóboltaúrtak við framkvæmd rannsóknarinnar. Snjóboltaúrtak felur í sér að finna nokkra 

þátttakendur sem uppfylla auðveldlega þau skilyrði sem sett hafa verið fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Þegar rannsakandi tekur viðtal við fyrstu þátttakendur biður hann hvern og einn 

um að vísa á aðra þátttakendur (Merriam, 2009).  

Tekin voru 12 djúpviðtöl við hæfa karlkyns innflytjendur sem uppfylltu skilyrðin sem sett 

voru fram. Þátttakendur voru allir háskólamenntaðir með bakkalár, meistara- og/eða 

doktorsgráður. Sjö af þátttakendunum höfðu aflað háskólamenntunar sinnar utan Íslands, 

fjórir höfðu aflað hennar bæði utan og innan Íslands og einn viðmælandi hafði alfarið aflað 

háskólagráðna sinna hér á landi. Tíu viðtöl voru tekin á ensku og tvö á íslensku. Viðtölin tíu 

sem fóru fram á ensku voru greind á ensku en tilvísanir sem notaðar eru í niðurstöðukafla 

voru þýddar yfir á íslensku, merking getur því breyst við þýðingu. Þá voru tveir viðmælendur 

frá Mið-Evrópu, tveir frá Balkanskaga, einn frá Austur-Evrópu, einn frá Vestur-Evrópu, einn frá 

Suður-Ameríku, einn frá Mið-Ameríku, einn frá Norður-Ameríku, einn frá Mið-Austurlöndum, 

einn frá Suður-Asíu og einn frá Vestur-Afríku. Allir þátttakendurnir voru upplýstir um trúnað 

við gerð rannsóknarinnar og að engin persónugreinanleg gögn myndu koma fram í henni. Til 

að tryggja þann trúnað við þátttakendur hefur þeim tilviljanakennt verið úthlutað nöfnum. 

Nöfnin eru Ásmundur, Bjarni, Helgi, Finnur, Kristján, Njáll, Trausti, Reynir, Kári, Páll, 

Sigmundur og Sigurður. 

3.4 Gagnaöflun 

Eigindleg gögn eru lýsandi og varða fyrirbæri sem hægt er að sjá en ekki mæla svo sem 

menningu, hugarfar og reynslu einstaklinga. Rannsakandinn sjálfur er aðaltækið við 

gagnasöfnun og greiningu (Merriam, 2009). Í eigindlegum rannsóknum eru djúpviðtöl algeng 

heimild gagna sem rannsakandi þarf að nálgast til að öðlast skilning á því fyrirbæri sem er 

rannsakað. Eigindleg viðtöl geta verið sett upp á mismunandi vegu, allt frá því að vera alveg 

stöðluð í að vera alveg óstöðluð. Algengast í eigindlegum rannsóknum er þó hálfstaðlað viðtal, 

oft í formi samræðna, sem hefur að leiðarljósi þær spurningar og málefni sem á að rannsaka 

en hvorki nákvæmlegt orðalag né röð spurninga er fyrirframákveðin. Viðtalsspurningar geta 
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beðið um reynslu, skoðanir, tilfinningar, þekkingu, skynjun eða lýðfræðileg gögn en góðar 

spurningar eru lykillinn að því að fá marktæk gögn (Merriam, 2009). 

Í rannsókninni var stuðst við hálfstaðlaðan viðtalsramma sem einkennist af skilgreindum 

opnum spurningum er varða lykilhugtök rannsóknarinnar. Í viðtölunum var ramminn settur 

fram sem stuðningur í viðtölunum en gat verið breytilegur milli viðtala. Markmiðið var að gefa 

viðmælendum tækifæri til að tjá sig og svara spurningum frjálslega og með eigin orðum og ná 

þannig fram upplifun og reynslu viðmælandans af fyrirbærinu.  

Í upphafi auglýsti rannsakandi eftir karlkyns þátttakendum í lokuðum hópum á Facebook 

en fékk einnig hjálp við að auglýsa í gegnum vini sem eru í öðrum lokuðum hópum innflytjenda 

á Íslandi. Í auglýsingunni var markmiði og tilgangi rannsóknarinnar gerð skil og hvaða skilyrði 

væru fyrir þátttöku. Töluverður áhugi var fyrir þátttöku en í upphafi var hópur þeirra sem 

buðu sig fram nokkuð einsleitur. Rannsakandi leitaðist því við að velja viðmælendur eftir 

fjölbreytileika þegar kom að upprunalöndum og nýtti tengslanet þeirra sem gátu bent áfram 

á fleiri karlkyns innflytjendur sem uppfylltu skilyrðin. Það var þó takmarkað að hve miklu leyti 

það er hægt þar sem snjóboltaaðferðinvar nýtt við val á viðmælendum. Eftir fyrstu tíu viðtölin 

upplifði rannsakandi að það vantaði fleiri raddir að borðinu með hæfum karlkyns 

innflytjendum frá ákveðnum heimsálfum og svæðum. Rannsakandi auglýsti því aftur eftir 

þátttakendum í lokuðum hópum á Facebook en í auglýsingunni var markmiði og tilgangi 

rannsóknarinnar lýst ásamt því að auglýst var sérstaklega eftir þátttakendum frá þessum 

ákveðnu heimsálfum og/eða svæðum. Viðbrögð við auglýsingu voru mjög góð og gekk það 

eftir að fá þátttakendur sem uppfylltu skilyrðin.  

Átta af viðtölunum fóru fram í fundarsal sem rannsakandi var með til afnota og fjögur viðtöl 

fóru fram í gegnum fjarfundabúnað. Viðtölin voru tekin upp, átta á hljóðupptökutæki og fjögur 

í gegnum fjarfundabúnað með samþykki þátttakenda. Viðtölin tóku að meðaltali 80 mínútur 

og voru frá 49 mínútum upp í 122 mínútur hvert.  

3.5 Siðferðileg álitamál og takmarkanir 

Í upphafi er mikilvægt fyrir rannsakanda að gæta þess að framkvæmd rannsóknar standist 

siðferðilega skoðun. Við rannsóknir á fólki ber að gera ráðstafanir til að halda áhættu í 

lágmarki ásamt því að hafa velferð og virðingu viðmælenda að leiðarljósi með því að tryggja 

réttláta meðferð við framkvæmd. Leitast skal við að gæta trúnaðar við meðferð upplýsinga, 

upplýsa viðmælendur um tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar og hafa það að leiðarljósi 
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að valda einstaklingum ekki skaða. Mikil ábyrgð fylgir því að framkvæma rannsóknir og þess 

þarf að gæta að rannsóknin sé framkvæmd með viðeigandi þekkingu og færni og að hún standi 

undir þeim tilgangi að bæta hagsmuni ákveðins hóps (Sigurður Kristinsson, 2003). Í 

rannsókninni var leitast við að samræmi væri gætt í niðurstöðum til þess að forðast mótsagnir 

og þannig tryggja áreiðanleika. Við rannsóknarferlið var viðhaft eftirlit með gæðum við 

gagnaöflun, afritun gagna og túlkun til þess að leitast við að tryggja sem best réttmæti 

rannsóknarinnar (Kvale, 1996). Rannsakandi leitaðist eftir bestu getu að huga að þessum 

þáttum við skipulag og framkvæmd rannsóknar ásamt gagnaúrvinnslu. 

Meðal þeirra atriða sem huga þarf að þegar rannsókn af þessu tagi er framkvæmd er að 

fyllsta trúnaðar sé gætt og að nafnleynd sé tryggð svo ekki sé hægt að rekja svör viðmælenda 

til þeirra. Þessar kröfur voru uppfylltar með því að breyta nöfnum viðmælenda og við 

úrvinnslu gagna voru öll persónugreinanleg gögn sem gætu leitt til þessa að rekja mætti svör 

þátttakenda tekin út.  

Við rafræn viðtöl þarf sérstaklega að gæta þess að viðmælandi sé í mynd og því 

persónugreinanlegur. Rannsakandi aflaði því samþykkis viðmælenda fyrir viðtalinu og 

upptöku. Þá var þess gætt að enginn væri í umhverfi rannsakanda sem gæti séð eða heyrt 

hvað færi fram á meðan viðtali stæði. Myndrænum gögnum var eytt eftir að rannsakandi lauk 

gagnagreiningu.  

Þar sem rannsóknin krafðist ekki leyfis frá Vísindasiðanefnd eða Persónuvernd þá var 

upplýst samþykki viðmælenda nóg. Rannsakanda ber skylda að  að upplýsa þátttakendur 

rannsóknarinnar um tilgang og markmið hennar ásamt því að upplýsa þá um að það sé heimilt 

að draga þátttöku til baka hvenær sem er í ferlinu. Upplýsingar um tilgang og markmið 

rannsóknar lágu fyrir í auglýsingu um þátttöku og eins var viðmælendum kynntur tilgangur og 

markmið rannsóknarinnar áður en viðtöl hófust. Í upphafi viðtals var einnig farið yfir trúnað, 

meðferð á gögnum og fengið samþykki fyrir upptöku á viðtölum.  
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verða helstu niðurstöður í rannsókninni reifaðar. Til að svara 

rannsóknarspurningunum: 1) Hvernig upplifa mjög hæfir karlkyns innflytjendur viðmót á 

íslenskum vinnumarkaði?; Og 2)  Hvernig upplifa þeir aðgengi að störfum í samræmi við hæfni 

á íslenskum vinnumarkaði? voru tekin viðtöl við tólf hæfa karlkyns innflytjenda á íslenskum 

vinnumarkaði. Við greiningu gagna spruttu fimm þemu upp úr gögnunum sem verða rædd hér 

fyrir neðan. Þemun eru: 1) „Það er engin leið. Engin fjölskylda, ekkert blóð“ 2) „...tungumálið 

er ekki hindrunin“ 3) „...farðu til fjandans og farðu heim“ 4) „Ég held að það hafi líklega verið 

smekkur fyrir að ráða Íslendinga” 5) Ísland „...réttara fyrir konur“.  

4.1 „Það er engin leið. Engin fjölskylda, ekkert blóð“ 

Aðgengi að íslenskum vinnumarkaði veltur mikið á því að eiga íslenskt tengslanet.  

Viðmælendur upplifa að ráðningar og starfsþróun fari að mestu í gegnum tengslanet og/eða 

frændhygli. Upplifun viðmælenda er enn fremur sú að ávinningur á íslenskum vinnumarkaði 

vegna félagslegra og faglegra tengslaneta sé að mestu bundin við og milli Íslendinga. 

Viðmælendur lýstu því flestir hversu erfitt væri að komast inn í félagsleg tengslanet Íslendinga 

og þegar kæmi að faglegum tengslanetum þá væri það mjög erfitt, næstum ómögulegt eða 

eins og Helgi segir: „krefjandi“. Það mætti því halda því fram að aðgengi hæfra karlkyns 

innflytjenda að störfum í samræmi við hæfni og framgang í starfi væri mjög takmarkað þar 

sem aðgengi að hæfnistörfum byggist að mestu á því hverjum fólk tengist líkt og Sigmundur 

sagði: „Hver heldur þú að hafi orðið stjórnandinn? (...) Það var nítján ára dóttir eða frænka 

eigandans sem hafði aldrei unnið á ævi sinni“ og hvort það sé íslenskt. Njáll sagði í sambandi 

við það hvað hvað má bæta á íslenskum vinnumarkaði:  

... að hafa jöfn tækifæri (...) það væri frábært þar sem að þú ert jafnvel með 
einhvern sem er mjög fullkominn, mjög hæfur. Hann veit að heilinn er góður. Hann 
veit hvað hann er að gera. En af því að hann er ekki íslenskur þá bara.  

Þeir viðmælendur sem áttu íslenskan maka töldu það skipta töluverðu máli þegar kæmi að 

því að komast inn í félagsleg tengslanet Íslendinga eins og Helgi tekur fram að það væri „allt 

annað þegar þú værir með tengingu, staðbundna tengingu“. Einnig upplifðu þeir stuðning þar 

sem þeir eru með einhvern sem stendur með þeim og að þeir eignist fjölskyldu í gegnum 

makann. Þessi tengslanet virðast þó ekki hafa vægi fyrir viðmælendur þegar kemur að aðgengi 
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að störfum í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði.  Sigmundur upplifir að „...jafnvel 

þótt þú giftist íslenskri manneskju þá munt þú í besta falli vera þekktur sem eiginmaður eða 

eiginkona þessarar íslensku manneskju. Það er engin leið. Engin fjölskylda, ekkert blóð“.  

 Það var samhljómur milli flestra viðmælenda, hvort sem þeir áttu íslenskan maka eða 

ekki, að þegar kom að því að byggja upp sitt eigið félagslega tengslanet eða nána vini líkt og 

þeir lýstu. Það var oftar bundið við aðra innflytjendur þar þeim fannst það auðveldara og 

þægilegra. Þegar kafað var dýpra inn í það af hverju viðmælendur ættu frekar innflytjendur 

sem vini kom það í ljós að það væri erfitt að komast inn í íslenska vinahópa. Sumir upplifa að 

þeir þurfi að haga sér öðruvísi í kringum Íslendinga en Helga finnst að hann þurfi hreinlega „að 

vera önnur manneskja“ í kringum Íslendinga.  

Flestir viðmælendur upplifa að Íslendingar sem þeir þekkja séu meira kunningjar en vinir, 

að tengslin væru meira á yfirborðinu og að þeir væru ekki alveg velkomnir í innsta hringinn, 

Trausti segir að hann „... muni alltaf vera kunningi frekar en náinn vinur“. Þeir upplifa enn 

fremur að íslenskir vinahópar séu lokaðir og að Íslendingar séu frekar lokaðir að eðlisfari en 

Helgi segir: „...hér er eins og fólk sé mun lokaðara, það vill ekki vera opnara og hér eru 

félagshringir lokaðari, þannig að það er mjög erfitt að komast inn í félagshringi“. Það er samt 

smá smuga að komast inn en til þess þarft þú eins og Ásmundur segir: „... að leggja þig fram 

til að kynnast fólki og komast yfir þetta og svo ertu bara orðinn fjölskylda”. Sumir þeirra töldu 

þetta hugsanlega stafa af því hversu lítið og afskekkt Ísland er miðað við þau lönd sem þeir 

koma frá. Þá halda Íslendingar fast hópinn og margir eiga fasta vinahópa frá því að þeir voru 

börn og/eða ungmenni sem erfitt er að komast inn í. Trausta fannst félagslegt tengslanet á 

íslandi, íslenskir vinahópar, áhugaverð upplifun og sagði:   

Þar sem þetta er lítið samfélag þá býr fólk enn í sömu götu og grunnskólavinir 
þess. Þannig að hringirnir þeirra, eins og fjölskylduhringir þeirra og vinahópar hafa 
þegar verið stofnaðir. Þeir hafa ekki breyst lengi. Þannig að þessir hringir eru mjög 
sterkir. Eins og það er, verður það. Já, það er það sem ég upplifi, eins og þessir 
hringir eru þegar komnir á fót og fólk er nú þegar í sínum þægindahring. Þannig 
að sem útlendingur, þá er það, það er erfitt. En auðvitað er það ekki ómögulegt. 

 
Þegar umræðan færðist frá félagslegum tengslanetum í fagleg tengslanet var upplifun þeirra 

að það væri almennt mun erfiðara að nálgast þau og komast inn í þau, Helgi lýsir ferlinu sem  

„... krefjandi“. Þeir sem stunduðu nám á Íslandi sammæltust um að það hefði hjálpað til við 

að eignast félagsleg tengslanet en oftast ekki fagleg tengslanet sem hjálpi til við aðgengi að 
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íslenskum vinnumarkaði eftir nám. Líkt og Helgi kemur inn á þá hafi hann „...eignast 

tengslanet með fjölda nemenda en það hjálpaði mér ekki svo mikið“. Þá áttu þeir það einnig 

til að kynnast frekar öðrum innflytjendum í náminu. Finnur sagði að flestir félagar hans í 

náminu hefðu verið aðrir innflytjendur en þeir voru einnig í sumum tilvikum tengdir við 

leiðbeinendur í háskólanum sem eru innflytjendur.  

Líkt og fram hefur komið upplifa viðmælendur að fagleg tengslanet séu mjög lokuð og að 

það sé erfitt að komast inn. Þeir upplifa eins konar viðmót af „Ísland fyrir Íslendinga“ þegar 

kemur að aðgengi á vinnumarkaði eins og Ásmundur segir: „Það er meira svona fyrir 

Íslendinga sem eru með svona tengslanet, það þekkja allir alla“. Fagleg tengslanet eru þó ekki 

öll eins. Nokkrir viðmælendur komu inn á það að aðrir innflytjendur sem væru í störfum í 

samræmi við hæfni og stjórnendastöðum hefðu reynt að nýta tengsl sín til að útvega þeim 

starf í samræmi við hæfni en án árangurs. Árangursrík fagleg tengslanet virðast því verið 

bundin við íslensk fagleg tengslanet. Helgi lýsti atviki:  

Ég á náinn vin. Hann er frá (land) og er (menntun) í dag. Hann hefur verið 
(starftitill) hér í fimm ár og hann var að reyna að útvega mér stöðu á vinnustaðnum 
sínum. Það gekk ekki. Ég fór í svona eitt viðtal og svo reyndi hann mjög mikið en 
það gekk ekki. Og já, þannig að ég veit það ekki. 

 
Nokkrum viðmælendanna fannst íslenski fagmarkaðurinn einnig mjög litill sem gerir það að 

verkum að erfitt er að komast í fagleg tengslanet þar sem það væru bara örfáir sem hefðu 

sömu sérþekkingu og viðmælendur. Þá var áberandi að þeir sem eru ekki með aðgengi að 

íslensku tengslaneti, svo sem maka og/eða tala ekki fullkomna íslensku, eiga erfiðara með að 

nálgast upplýsingar og fá þjónustu hjá aðilum vinnumarkaðarins sem getur komið þeim í 

vandasama stöðu gagnvart vinnuveitendum og við starfsþróun. Reynir lýsir atviki:  

... þeir voru mjög hissa þar sem ég fékk ekki atvinnuleyfi fyrir þessum störfum. Það 
er þannig að ég þarf að fá sérstakt leyfi fyrir hvert starf sem ég er að sækja um og 
þetta kom mér líka mjög á óvart. Þetta er í raun alvarlegt brot á lögum. (...)  Þeir 
hófu einhverskonar rannsókn og lögreglan kom á vinnustaðina mína. (...) og ég 
held að þeir hafi í raun gefið einum vinnuveitendum mínum sekt fyrir þetta, en ég 
er samt ekki viss þar sem við höfðum ekki mikil samskipti um þetta. Við ræddum 
það ekki en ég er nokkuð viss um að þeir gerðu það. En auðvitað missti ég báðar 
vinnurnar eftir þetta. 

Skortur á upplýsingum til innflytjenda á vinnustöðum varðandi ferla og reglur leiða einnig til 

þess að þeir fái ekki sömu kjör og tækifæri. Trausti lenti í þessu á vinnustaðnum sínum þar 
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sem verklagið er að fara á hverju ári að „...kynna árangur sinn og ferilskrá“ eftir árið „... þannig 

að þeir fái bónus samkvæmt því og ég komst að því að þetta væri það sem væri gert þegar ég 

var á öðru árinu mínu (...) Enginn sagði mér það“.   

Flestir viðmælendur töluðu um að aðgengi að upplýsingum og þjónustu sem hefði áhrif 

á stöðu þeirra á vinnumarkaði væri ábótavant. Þá væri viðhorf gagnvart innflytjendum hjá 

þessum stofnunum frekar neikvætt. Þeir sem eiga íslenska maka sögðu að þegar þeir fengju 

þá til að stíga inn í samskipti við stofnanir og þá væri allt annað viðmót og allt gengi upp. 

Kristjáni finnst það „...lýsa fullkomlega ekki eingöngu hvernig Ísland er heldur líka hversu mikið 

þú getur fengið bara með því að vera íslenskur“.  

4.2 „... tungumálið er ekki hindrunin“ 

Í viðtölunum barst umræðan að færni í íslensku. Misjafnar skoðanir voru á milli viðmælenda 

um það hvort, hvar eða hvernig færni í íslensku bætti aðgengi að íslensku samfélagi. Við 

samþættingu og túlkun gagna má greina að færni íslensku hafi lítil áhrif á aðgengi að störfum 

í samræmi við hæfni og framgang í starfi á íslenskum vinnumarkaði. Það virðist frekar sem 

krafa um færni í íslensku sé sett fram til að skapa þröskuld fyrir hæfa innflytjendur að störfum 

í samræmi við hæfni og aðgengi að stjórnendastöðum á íslenskum vinnumarkaði. Þeir upplifa 

að alltof mikið vægi sé sett á íslensku eins og Sigurður segir: „Ísland leggur of mikinn fókus á 

íslenskt tungumál, jafnvel of mikinn stundum“ og rétta íslensku þegar þess þarf jafnvel ekki 

líkt og Kristján segir: „þá er það íslensku þátturinn sem slær mig virkilega niður um nokkur 

þrep. Þannig að mér finnst að það sé mjög erfitt að komast inn í starfsferil menni án þess að 

kunna næstum fullkomna íslensku“. Þá upplifa þeir að það mætti frekar gera  kröfu um að 

hæfir einstaklingar læri íslensku meðfram starfinu. Íslendingar sem búa ekki yfir þeirri 

sérfræðiþekkingu sem starfið krefst eru þá frekar ráðnir í starfið en einstaklingar sem búa yfir 

þeirri sérfræðiþekkingu sem það krefst. Viðmót gagnvart innflytjendum sem reyna að tala 

íslensku er almennt gott í samfélaginu og inni á vinnustöðum þrátt fyrir að Íslendingar séu 

fljótir að skipta yfir í ensku. Þetta viðmót hefur hins vegar ekki vægi þegar kemur að aðgengi 

að störfum í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði eins og Kári segir þá er „... 

tungumálið er ekki hindrunin“. 

Upplifun viðmælenda sem höfðu búið lengi á Íslandi og tala íslensku er að það skipti litlu 

máli hvort þeir tali íslensku eða ekki þegar kemur að aðgengi að störfum í samræmi við hæfni 

og aðgengi að stjórnendastöðum en til þess þarft þú að vera íslenskur eða eins og Sigmundur 
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upplifir: „Ég áttaði mig á því að sama hvaða menntun þú hefðir, sama hver bakgrunnur þinn 

væri, þá kemst þú aldrei upp stigann. Sem þýðir, hvort sem þú talar íslensku“ eða ekki. Munur 

var á opinbera eða einkageiranum en færni í íslensku virðist skipta minna máli við ráðningar 

og starfsþróum í einkageiranum. Færni í íslensku hjálpar viðmælendum að leita að og lesa 

starfsauglýsingar frekar en að auka aðgengi að störfum í samræmi við hæfni eins og Ásmundur 

segir: „Allar þessar síður sem auglýsa atvinnu eru bara á íslensku og flest, eða flestar 

auglýsingar eru á íslensku“. Þá tók Njáll það fram að hann teldi að þörf væri á færni í íslensku 

til að setja hæfa innflytjendur og Íslendinga í jafna stöðu á íslenskum vinnumarkaði þar sem 

„...þú getur í raun ekki keppt við hinn aðilann sem talar íslensku. Jafnvel þó að þið tvö hafið 

sömu hæfni”.  

Viðmælendum finnst vera of mikil áhersla lögð á íslensku á íslenskum vinnumarkaði, eða 

eins og Sigurður segir: „... rétta íslensku,“ eða líkt og Kristján tekur fram: „... næstum 

fullkomna íslensku“, þegar þess þyrfti jafnvel ekki, til dæmis í starfsgreinum sem byggjast 

jafnvel upp á ensku í grunninn. Páll sem býr yfir mikilli sérfræðiþekkingu sem erfitt er að finna 

hérlendis var sóttur erlendis frá til að koma að vinna á núverandi vinnustað. Páll sagði: „Ein af 

ástæðunum fyrir því að ég kom hingað” þegar hann „... hefði getað farið til annarra norrænna 

landa“ væri sú að hann þurfti ekki að læra íslensku enda hefði hann þá „... ekki komið“. Hann 

vill enn fremur meina að með því að setja tungumálakröfu á þá sérfræðinga sem koma hingað 

og eru jafnvel nauðsynlegir samfélaginu þá sé Ísland „... að missa virkni“. 

Viðmælendur lýstu því að Íslendingar væru fljótir að „... skipta yfir í ensku“ út af „... hreim“, 

ef þeir „... hika“ og ef þeir segja „... eitthvað rangt“. Ásmundur sem lærði íslensku áður en 

hann kom til Íslands vildi þó meina að ef þú „... reynir að tala íslensku við fólk þá tekur það 

mjög vel á móti manni“. Hann tók þó undir upplifunina að íslenskt „... fólk skipti mjög fljótt 

yfir í ensku“ þrátt fyrir að hann tali íslensku. Viðmælendur upplifa þó almennt jákvætt viðmót 

í samfélaginu þegar þeir reyna að tala íslensku en að það hafi ekki mikið vægi á íslenskum 

vinnumarkaði.  

Íslendingar ganga líka út frá því að viðmælendur tali ekki íslensku út frá sjáanlegum 

útlitsauðkennum eins og Bjarni segir: „Af því að ég er dökkur á hörund þá gerist það oft að 

fólk byrjar að tala við mig á ensku“. Þetta á jafnt við í samfélaginu og á vinnumarkaði en Njáll 

lýsir upplifun sinni af starfsviðtali sem mjög hæfur innflytjandi:  
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Konan sat þegar ég kom inn og sagði „Góðan daginn“. Í hennar huga þá var hún 
viss um að ég kynni ekki íslensku (….) Þannig að hún vildi bara, þannig, loka skránni 
fljótt með þessari hendi, þú veist, „næsti“ og kalla í næsta mann (....) hún sagði, 
jæja, bíddu aðeins, skilur þú? Hún vissi ekki hvað hún ætti að segja. „Ég hélt að þú 
kynnir ekki íslensku“ sagði hún. Ég sagði: „Ég kann íslensku“. Hún var þá: “Allt í 
lagi, þetta er búið, þú getur farið og þú getur byrjað á morgun að vinna.“ 

 

Allir viðmælendurnir hafa tekið nám eða námskeið í íslensku eða það stóð til að hefja slíkt 

nám í íslenskum háskóla, Kristján er einn af þeim og segir:  

Ég vonast til að þegar ég klára BA prófið mitt í (skóli), þú veist, að þá er það á 
ferilskránni minni og ég vona, þar sem ég ætla að setja það efst, og ég vona að það 
verði svona, segi fólki að mér sé ekki aðeins alvara með það að búa á Íslandi, 
heldur einnig varðandi hæfnisstig mitt og hæfnistig mitt í íslensku. Og líka bara, 
þú veist, gráða á Íslandi, sem ég held að það muni hafa mun meira vægi en 
gráðurnar mínar frá heimalandi. 

Þrír af viðmælendunum höfðu lært íslensku fyrir komuna til landsins, tveir vegna áhuga á 

Íslandi og plönum um að flytja til landsins en annar í gegnum íslenskan maka sem var búsettur 

erlendis. Upplifun flestra viðmælenda sem töluðu ekki íslensku fyrir komu til landsins var að 

aðgengi að íslenskunámi væri ekki fullnægjandi, sérstaklega þar sem þeir væru í vinnu og 

jafnvel vaktavinnu sem gerði það erfitt að sækja námskeið sem eru föst á ákveðnum dögum 

og tímum. Páll segir: 

Sko, þrátt fyrir að ég hafi reynt að fara í skólann þá er dagskráin mín mikið rugl 
þannig að ég þurfti að yfirgefa skólan mörgum sinnum. Stundum var ég á vakt og 
ég gat ekki farið aftur inn eftir að hafa misst út heila viku af tímum.  

Þeim fannst mörgum að það mætti nútímavæða íslenskukennslu og hafa hana rafræna. Einnig 

benti Helgi á að: „... til að fólk kæmist meira inn í tungumálið, til dæmis, þá væri hægt að veita 

því námskeið á vinnustaðnum“. Þannig upplifðu flestir að aðgengi að íslenskunámi og innihald 

námskeiða væri ábótavant.  

4.3 „...farðu til fjandans og farðu heim“  

Meirihluti viðmælenda hefur upplifað fordóma, stéttaskiptingu og/eða flokkun eftir 

félagslegum auðkennum í íslensku samfélagi og/eða á vinnumarkaði. Viðmót gangvart 

innflytjendum virðist vera að versna eftir að Covid-19 farsóttin skall á eins og Kári segir að 

Íslendingar telji að innflytjendur séu  „... að stela íslenskum störfum“. Viðmótið var betra 

þegar Ísland var í uppsveiflu og það vantaði fólk til að vinna ákveðin störf, til dæmis í 
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ferðaþjónustu, en þá var allt í lagi að innflytjendur væru hér. Núna hefur viðmótið breyst 

töluvert. Þá upplifa þeir að fjölmiðlar séu jafnvel ákafari í að setja þjóðerni í fréttir sem skapa 

neikvæðar staðalímyndir af karlkyns innflytjendum líkt og Reynir segir: „... þá stundum setja 

þeir bara þjóðernið í fyrirsögnina“. Bjarni lýsir upplifun sinni a viðmóti gagnvart innflytjendum:  

… það er alltaf svona fólk sem er fjandsamlegt og vill alls ekki taka á móti, við sjáum 
svona kommentakerfið og allt það. Það eru ekki margir, kannski svona 30%. En ég 
myndi segja að 70% Íslendinga séu svona. Ég myndi nú ekki segja hlýir en kannski 
bara svona, jæja, bara, þú mátt kannski bara vera þarna en ekki alveg koma.  

 
Margir viðmælenda upplifa að það sé ekki mjög jákvætt viðmót gagnvart innflytjendum og að 

meirihluti horfi ekki á sem samborgara. Kristján segir: „... að oft þegar fólk hugsar um 

innflytjendur þá eru það alltaf útlendingarnir. Þeir eru aldrei eins og fólk sem flutti hingað til 

Íslands og að þeir vilji búa hér,“ segir Kristján. Sigmundur lýsti þessari upplifun: 

… ég ætla ekki að kalla það útlendingahatur (e. xenophobia). Það er nákvæmlega 
þvert á móti. Ég held að Íslendingar, íslenskt samfélag almennt, sé alveg þvert á 
móti. Það er útlendingablæti (e. xenophile), þeim líkar við útlendinga. Svo lengi 
sem útlendingarnir standa á sínum stað. 

 
Þeir hafa misjafna upplifun á viðmóti frá viðskiptavinum. Bjarni lýsti því þegar viðskiptavinur 

labbaði inn á vinnustaðinn og sagði: „Vinna bara útlendingar hér?“ Páll upplifir ekki mjög 

neikvætt viðmót frá sínum viðskiptavinum nema stundum frá eldri Íslendingum þar sem hann 

talar ekki íslensku og þá þarf samstarfsmaður að eiga samskiptin. Kári upplifði að þegar það 

var vísað á hann af öðrum ánægðum viðskiptavini þá komu tilvonandi viðskiptavinir og sögðu: 

„... en hann er svona, þú veist, útlendingur hitt og þetta“. Páll upplifir einnig að almennt 

viðmót Íslendinga breytist “... þegar þeir uppgötva að þú ert með, að þú hafir einhverjar 

prófgráður eða sért hámenntaður“. Nokkrir af viðmælendunum höfðu ekki fundið eins mikið 

fyrir neikvæðu viðmóti gagnvart þeim sem innflytjendum og töldu það stafa af umhverfinu 

sem þeir starfa í sem er fjölbreytt miðað við aðrar starfsgreinar.   

Flestir viðmælendur lýsa einnig ákveðnu stigveldi sem byggist á félagslegum auðkennum. 

Þegar kom að þjóðernum þá barst Austur-Evrópa mikið í tal. Þeir sem koma þaðan upplifa 

mikla fordóma gagnvart innflytjendum. Einnig skilgreina Íslendingar hvaða atvinnugrein 

ákveðin þjóðerni tilheyri og hvaða störf séu aðgengileg þjóðernum. Kári segir að þau eigi bara 

að „...vinna vinnuna og svo þegar þú þarft þá ekki, þá farðu bara í burtu,“. Njáll segir að viðmót 
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frá flestum yfirmönnum sem hann þekki til sé í góðu lagi en svo eru einhverjir svona inni á 

milli. Hann þekkti til dæmis einn yfirmann sem sagði við hann: „Mér líkar ekki að vera með 

þessu filippseyska fólki eða taílenska fólki.” Njáll lét yfirmanninn vita að það væri ekki við hæfi 

að tala svona sem yfirmaður. Sigmundur lýsti stigveldinu á þennan veg:  

Þýski maðurinn mun alltaf verða valinn eða betur séður en sá tékkneski. Já, franski 
gaurinn verður alltaf valinn fremur en sá pólski. Maðurinn fá Eistlandi verður 
valinn fremur en þessi gaur. Já, það er þannig en kona verður alltaf betur liðin því 
hún er kona. Kannski húðlitur en ég held að það verði samt það sama. 

Það var áberandi í upplifun viðmælenda hversu margir töldu karlmenn sem eru svartir hörund 

og/eða karlmenn frá Mið-Austurlöndum lenda í mestum fordómum og samkvæmt því vera 

neðstir í stigveldinu á Íslandi. Þetta á jafnt við upplifun viðmælenda sem tilheyra og tilheyra 

ekki þessum félagslegu auðkennum. Bjarni segir: „Sko þar sem ég er dökkur á hörund þá gerir 

fólk ráð fyrir að kannski sé ég afrískur eða eitthvað. Og hérna, bara Afríkubúar eru mjög lágt 

settir í stigveldinu,“. Enn fremur upplifa flestir fordóma gagnvart trúarbrögðum. Þeir upplifa 

sterkt að félagsleg auðkenni svo sem kynþáttur, þjóðerni og trúarbrögð hafi áhrif á tækifæri á 

störfum í samræmi við hæfni en Bjarni segir:  

... bara já það er svolítið erfitt að komast inn í starf og ég veit að það er erfitt fyrir 
alla innflytjendur, svona að koma sér í vinnu en mér líður stundum þannig að ef 
ég væri Evrópskur og kannski svona bara fölur á hörund að það yrði aðeins 
auðveldara heldur en að ég væri svona öðruvísi og svona að það væri jafnvel 
ennþá erfiðara að ég væri Afrískur eða svona frá Mið-Austurlöndunum.   

Þeir sem litu út eins og staðalímynd af íslenskum karlmönnum, hvítir,  fannst þeir sleppa betur 

við fordóma og mismunun en ekki alfarið. Páll kemur frá landi utan EES og hefur átt tiltölulega 

auðvelt með aðgengi að íslenskum vinnumarkaði. Hann er í starfi í samræmi við hæfni og segir 

að upplifun sína á Íslandi sé ólíka því sem hann hafi kynnst áður. Honum finnst það 

„...forvitnilegt að í þau þrjú skipti sem ég hef lent í mismunun vegna kynþáttar míns hefur 

verið hér. Hér voru þetta greinilega athugasemdir úr frá kynþáttafordómum“ og lýsir einu 

atviki á þennan veg:  

… hitt var á bílastæðinu á (vinnustaðnum). Svo ég lagði bílnum mínum þar sem 
starfsmennirnir leggja og það var maður að segja við mig: „Hvers vegna ert þú að 
skilja bílinn þinn eftir hérna?“ Ég sagði: „Fyrirgefðu, af hverju ert þú að stara á 
mig?“ Og hann sagði: „Ég starði ekki á þig.“ „Ég meina, það er augljóst. Þú ert að 
horfa á mig, hvað er vandamálið?“ (….) Ég er kurteis og þá segir hann eitthvað eins 
og farðu til fjandans og farðu heim. Þetta er setning hlaðin kynþáttafordómum og 
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hann sagði: „Nei, þetta eru ekki kynþáttafordómar þar sem ég er giftur arabískri 
konu.“ „Allt í lagi, það gerir þig samt ekki sjálfkrafa að einstaklingi sem er ekki 
kynþáttahatari. Þú veist, ef þú þú átt dóttur þýðir það ekki að þú sért ekki 
karlremba.“ Þetta upplifði ég ekki á öðrum stöðum (löndum). 

 
Viðmælendur telja þetta viðhorf oft liggja í skorti á þekkingu. Trausti hefur einnig upplifað 

„...móðgandi athugasemdir“ vegna sjáanlegra auðkenna og vegna þjóðernis síns. Hann segir 

þó að þetta viðmót sé ekki endilega bundið við Ísland „...en auðvitað um leið og þau spyrja 

hvaðan þú ert, og þú segir það, ó, ég kem þaðan, þá setja þau strax ákveðna staðalímynd á 

þig.“ Þá segir Trausti að fólk hafi spurt hann: „Hvað finnst þér um konur?“ þegar þeir sjá eða 

fá að vita hvaðan hann kemur. 

Nokkrir af viðmælendunum minntust á það hvernig fjölmiðlar bæru töluverða ábyrgð 

þegar kæmi að því að ala á fordómum í samfélaginu og búa til ákveðnar staðalímyndir byggðar 

á félagslegum auðkennum. Njáll minnist á það að fordómar kæmu innan frá og það hefði að 

gera með hluti sem fólk heyrði í fréttunum, jafnvel frá barnæsku. Njáll segir:  

Og þú veist að fréttirnar sem þú hlustar á, það sem þú horfir á hefur áhrif á hvernig 
þú hugsar. Og hvernig þú bregst við fólki, þú veist. Fyrir mig, persónulega, ég gæti 
séð Íslendinga, Dani, ég veit ekki, ég hef engin viðbrögð, ég er bara rólegur, því ég 
hef ekki þessa neikvæðu ímynd.   

Njáll lýsir einnig upplifun sinni af samtali sem átti sér stað þegar hann hitti góðan vin sinn, 

Íslending, hér á Íslandi í fyrsta skipti: 

… þú ert frá (land). Ég veit að þið eigið nokkur tré og fólk sefur í trjánum. Ert þú 
svona? Ég var bara guð minn góður hvað í fjáranum? Sagði hann þetta? Þetta er 
það sem við sjáum í fréttunum alltaf, þannig að þetta er staðalímynd. (…) … 
fjölmiðlar hafa búið til eitthvað inni í þér. Þú þekkir ekki einu sinni þessa 
manneskju og finnst þetta bara. Hann hlýtur að vera glæpamaður. Fólk eins og 
þetta. Við sjáum það í fréttunum. Já, þetta er svona. 

4.4 „Ég held að það hafi líklega verið smekkur um að ráða Íslendinga” 

Upplifun flestra viðmælenda er að aðgengi að störfum í samræmi við hæfni og starfsþróun 

fyrir hæfa karlkyns innflytjendur er lítið sem ekkert. Fjórir af tólf viðmælendum voru í störfum 

í samræmi við hæfni þegar viðtölin voru tekin en öllum fjórum fannst ólíklegt að þeir næðu 

lengra en þar sem þeir væru nú. Einn af viðmælendunum, Helgi, var kominn í starf í samræmi 

við hæfni í öðru landi þar sem hann fékk ekki starf í samræmi við hæfni sína á Íslandi. Hann 

ákvað því að það væri „...kominn tími til að leita til útlanda“. Trausti sagði að hann hefði nýlega 
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fengið starf í samræmi við hæfni í öðru landi og væri því að flytja burtu fljótlega „...vegna þess 

að ég, já, ég fann þessa stöðu þar“. Líkt og með ráðningu eru fá tækifæri á starfsþróun. Nokkrir 

viðmælendanna töldu að þeir væru líklegir til að flytjast úr landi ef staðan breyttist ekki á 

næstu fimm árum. Njáll sagði: „Ef ég fæ betri starfsstöðu eins og ég vil, þá verð ég kyrr. Ef það 

gengur ekki upp á þessum fimm árum þá mun ég sennilega reyna (starfsferill) heima fyrir.”  

Flestir höfðu sent mjög margar umsóknir en fengu lítil viðbrögð og sögðu að þá skorti þetta 

tengslanet frá einhverjum íslenskum sem getur ýtt á eftir umsóknum. Kristján segir: „Mjög 

lítið hlutfall svara. Ég held að það sé innan við 5%.“ Þá kom fram að ástandið í umsóknarferlinu 

væri í raun að versna eftir að Covid-19 faraldurinn skall á. 

Við ráðningu og starfsþróun var það almenn upplifun að þrátt fyrir að fá viðtal eins og 

Kristján lýsir að „...hinn fengi starfið, sennilega Íslendingur“ og flestir viðmælendanna upplifa 

smekk fyrir Íslendingum líkt og Finnur segir: „Ég held að það hafi líklega verið smekkur fyrir að 

ráða Íslendinga,” jafnvel þó að þeir hefðu ekki sömu hæfni. Sigmundur segir brosandi að „eina 

hæfnin sem Íslendingur þyrfti að búa yfir þegar hann sækti um starf væri að hann gæti andað”. 

Sigurður lýsir þessu: 

Hann sagði mér (sá sem tók viðtalið) við erum aðeins með þrjár manneskjur á þínu 
hæfnistigi hjá (nafn á íslensku fyrirtæki) okkar. Restin af öllum, eins og þú veist, ef 
þeir eru með 20 og þá aðeins þrjá einstaklinga eins og mig og restin er eins, undir 
mér (hæfnisstigi). En hann gat samt ekki boðið mér starfið. 

 
Viðmælendur upplifðu fá tækifæri á starfsferli í samræmi við hæfni og þeim fannst erfitt að 

ná ekki að uppfylla væntingar sínar eftir að hafa eytt bæði tíma og fjármagni í að afla sér 

menntunar. Þá voru þó nokkrir af viðmælendunum í störfum í samræmi við hæfni áður en 

þeir fluttu til Íslands. Ef þeir hefðu vitað hvaða áhrif flutningarnir myndu hafa á starfsferil 

þeirra þá hefðu þeir eins og Sigurður segir: „...líklega aldrei flutt hingað“. Þá hafa margir af 

viðmælendunum þurft að sætta sig við störf sem samræmast ekki hæfni. Einn af 

viðmælendunum ákvað að sinna vinnu í samræmi við hæfni án greiðslu þar sem hann vildi 

ekki að það myndaðist eyða í starfsferli hans þar sem hann upplifir að það muni enn frekar 

takmarka líkurnar að fá starf í samræmi við hæfni í framtíðinni.  

Nokkrir viðmælendur hafa stundað nám í öðrum löndum en upprunalöndum sem er hátt 

skrifað í stigveldinu samkvæmt viðmælendum en þrátt fyrir það ná þeir ekki árangri á 

vinnumarkaði þar sem upprunalandið hefur meira vægi. Helgi lýsir að hann sé „...næstum viss 
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um að þeir sjái BS-gráðu mína frá (upprunalandi) og þeir segi eitthvað eins og hann veit líklega 

ekki neitt”. Þá bendir Bjarni á að það sé mikilvægt að aðilar vinnumarkaðarins hafi í huga að 

“...menntun sem sé erlendis frá sé jafngild þeirri sem sé hér og menntun sem sé erlendis frá 

sé oft betri en héðan“. Þeir upplifa að Íslendingum finnist eina rétta þekkingin sé hér á Íslandi 

og meina þá þekkingu sem Íslendingar búa yfir. Sigmundi finnst að hann hefði allt eins getað 

notað menntun sína „...sem klósettpappír og það hefði leitt af sér meiri afköst“.  

Viðmælendur upplifa að þeir fái staðfestingu á þessari mismunun því þegar Íslendingar hafi 

lokið námi í sama skóla eða landi þá virðist menntunin vera mun verðmætari en hjá 

innflytjendunum og jafnvel betri en íslensk menntun. Bjarni lýsir því að ef Íslendingur mennti 

sig erlendis „...þá segir fólk bara  já, bara mjög flott, hún er búin að fara út að sjá heiminn og 

svona,“ enn fremur lýsir hann reynslu sinni:  

Einmitt, og ég þekki einn sem fór í nám í (land) og hann er íslenskur og hérna 
(einstaklingur frá því landi) þurfa að gera mjög mikið til að fá menntun sína og 
starfsreynslu sína viðurkennda hér á landi en fyrir hann (Íslendinginn) er það bara 
ekkert mál.  

 
Trausti hafði hins vegar jákvæða reynslu af mati á erlendri menntun enda sagði hann sjálfur 

að hún væri frá landi sem er ofarlega í virðisstigveldi um menntun. Þá finnst viðmælendum 

þeir oft knúnir til að fara aftur í háskóla á Íslandi til að bæta við sig þar sem þeir upplifa að það 

gæti verið auðveldara til að fá starf í samræmi við hæfni að vera með íslenska háskólagráðu 

þar sem það eins og Kristján segir: „...muni vega þyngra en háskólagráður mínar að heiman“. 

Helgi sem ákvað að bæta við sig meistaragráðu í háskóla upplifði að það væri ekki raunin þar 

sem hann upplifði að það væru „...ennþá mikið af lokuðum dyrum“. 

Upplifun á mati á menntun var mjög misjöfn eftir því hvaðan viðmælendur komu og hvaða 

starfsgrein þeir störfuðu við. Þá hafa nokkrir af viðmælendunum ekki þurft að láta meta 

menntun sína. Þeim sem koma frá ákveðnum svæðum í Evrópu fannst þetta mjög einfalt, fyrir 

aðra var þetta mjög flókið. Þá var þetta einfaldara fyrir þá sem komu til að vinna í opinbera 

geiranum. Njáll hefur tekið nokkrar gráður erlendis og sagði:  

Þannig að ég þurfti að bæta við í Háskóla Íslands. Þú veist, það er eins og þú farir 
kannski til útlanda, til dæmis í háskólann í (borg), til dæmis. Og svo eftir að þú 
hefur lokið gráðunni þinni og kemur aftur þá segja þeir að þú þurfir sex mánaða 
námskeið til að fá löggildingu á Íslandi, svoleiðis. Svo, þá varð ég að fara á þetta 
námskeið í Háskóla Íslands til að geta fengið löggildingu. 
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Þá er upplifun viðmælenda einnig sú að hæfir karlkyns innflytjendur séu dæmdir út frá 

sjáanlegum félagslegum auðkennum en Ásmundur segir: „...verkamenn frá Póllandi og það er 

bara svona staðalímynd“. Upplifunin er sú að þeir sem stjórna fyrirtækjum og sjá um að ráða 

inn í fyrirtæki hafi nú þegar ákveðið hvaða störf eru í boði fyrir ákveðin þjóðerni eða önnur 

félagsleg auðkenni hæfra innflytjenda. Kári lýsir þessu ennfremur „Þú myndir ráða karlmann 

frá Póllandi, Litháen og Rússlandi til að vinna erfiðis vinnu, en svo þegar koma hámenntaðir 

karlmenn þaðan inn á skrifstofuna þá er það nei hann á ekki heima þar sendið hann í 

byggingarvinnu“. Kári segir ennfremur: „... ef þú ert frá Taílandi, Indónesíu eða Víetnam, farðu 

að þrífa eitthvað, farðu í eldhúsið (...) getur líka nuddað“. Sigurður fór í atvinnuviðtal sem 

einstaklingur úr hans tengslaneti útvegaði honum og lýsti upplifun sinni:  

Hann (sá sem var að taka ráðningarviðtalið) sagði bara eitthvert land eins og Litáen 
eða eitthvað, eitthvert land eins og Pólland, að hann veit að sumir læknar koma 
hingað og starfa við þrif. Þess vegna leið mér mjög illa. Eins og þú veist, þegar hann 
sagði þetta þá spurði ég hann hvað hann væri að reyna að segja. „Ertu að reyna 
að segja að ég eigi að starfa við þrif?“ 

 
Sterk upplifun er hjá flestum viðmælendum um mismunun í ráðningum og starfsþróun á 

Íslandi. Allir viðmælendur nema einn vísuðu í frændhygli og tengslanetsráðningar sem 

aðalráðningarferlið á Íslandi og hvaða áhrif þetta hefði á þá sem innflytjendur. Viðmælendur 

höfðu orð á því að íslenskir vinnuveitendur veldu einstaklinga sem eru vinir, frændur, frænkur 

eða tengdir öðrum áhrifaríkum aðilum á vinnumarkaði og væru jafnvel  ekki með þá hæfni 

sem starfið krefðist.  

Viðmælendur telja að aðgengi að störfum í samræmi við hæfni byggist mikið á því hvern 

þú þekkir og að það setji hæfa innflytjendur í slæma stöðu þar sem þeir eru ekki með stór eða 

áhrifarík íslensk tengslanet. Sigumundur segir: „Hvernig kemst ég inn í þetta samhengi hér á 

Íslandi þar sem ég er ekki fjölskylda. Ég er ekki framagosi (e. social climber). Ég hef engar 

tengingar. Ég á enga tegund af auði.“ Þá eru þeir einnig hugsi yfir því hvernig þeir eigi að fara 

að því að komast inn í slíkar ráðningar en vilja ekki spyrja eins og Sigurður segir: „Getur þú 

beðið konuna þína um að finna mér stað“ eða „...grátbiðja“.  

Tveir af viðmælendunum töluðu einnig um að þar sem skylda væri að auglýsa laus störf til 

að gæta jafnréttis og að hæfasti einstaklingurinn ætti að vera ráðinn í starfið finni 

vinnuveitendur (Íslendingar) eins og Njáll segir eins konar „...göt“ í reglunum og „...geri það 
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leynilega“ og á þá við tengslanetsráðningar. Þeir, Njáll og Finnur, upplifa einnig að 

atvinnuauglýsingar í opinbera geiranum séu eins og Finnur segir: „...hannaðar með ákveðinn 

einstakling í huga“ og að vinnuveitendur „...vilja þennan ákveðna einstakling sem er hér á 

Íslandi“ og auglýsa þá eftir þeirri hæfni og eiginleikum sem sá einstaklingur hefur. Njáll lýsir 

þessu:  

Ég mun taka (vinnustaður) sem dæmi, þar sem ég vinn til dæmis, þeir gera varla 
auglýsingar. Kannski ertu yfirmaðurinn, þú átt frænku, frænda, vin, og þannig að í 
stað þess að þú gerir auglýsingu þá ræður þú þau bara. Hvort sem þau eru með 
hæfnina sem þarf eða ekki. Það skiptir ekki máli. Vegna þess að þú ert 
yfirmaðurinn, þú ert stjórnandinn. Þannig er það, þú sérð aldrei neinar 
starfsauglýsingar í Reykjavík en það er alltaf verið að ráða fólk. 

 
Enginn af viðmælendunum er í stjórnendastöðu þegar viðtölin eru tekin og þegar kemur að 

aðgengi að starfsþróun þá virðast þeir flestir upplifa að það sé ákveðinn smekkur fyrir 

Íslendingum í stjórnunarstöðum. Þeir upplifa flestir mjög sterkt glerþak þegar kemur að 

starfþróun og Bjarni segir: „...en það eru helst Íslendingarnir sem fá stöðuhækkanir, 

stjórnendastöður og launahækkanir,” en að þeir örfáu innflytjendur sem nái að brjótast í 

gegnum glerþakið hafi verið „...frá Evrópu og kunnu íslensku nú þegar og voru hérna svona föl 

á hörund (hvítir Evrópubúar)“. Þá virðast flestir upplifa að hæfni Íslendinganna skipti ekki eins 

miklu máli og að það væri eins. Njáll kallar þetta fyrirbæri skipulagt (e. institutional) og lýsir 

því:  

Þú getur verið þarna, þú veist, stjórnað öllu. Þeir vita að það varst þú sem 
stjórnaðir öllu. En stjórnandinn veit ekki, veit ekki mikið. En hún er stjórnandinn, 
þannig að þú sinnir tilkynningaskyldu til hennar, þú veist, og þið tvö vinnið sama, 
en þú (hæfi innflytjandinn) gerir allt sem þarf að gera. En hún er bara þarna sem 
stjórnandi. (…) Það er engin ástæða. Þetta á bara að vera svona. Skilurðu það? Já, 
við erum bara Íslendingar, þetta á að vera svona skilurðu? 

 
Viðmælendur upplifa einnig flestir að þeim sé í raun ekki leyft að færast til í stjórnendastöðu. 

Þeir virðast upplifa að þetta sé meiri áskorun fyrir hæfa karlkyns innflytjendur þar sem það 

séu oftar íslenskir karlmenn sem sitji við stjórnvölinn í fyrirtækjum. Þeir vilji ekki hæfa karlkyns 

innflytjendur í stjórnendastöður þar sem þeir vilja ekki þá samkeppni, eins og Kári lýsir: „...þeir 

bara hleypa þér ekki inn.“  
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Þá upplifa margir af viðmælendunum mismunun milli þess hvaðan þú kemur og hvort 

íslenskar reglur, lög og leyfi geri þér kleift að þróast á íslenskum vinnumarkaði jafnt við aðra. 

Þetta veldur mikilli vanlíðan hjá þeim viðmælendum sem þurfa að fara í gegnum þetta ferli. 

Kristján segir til dæmis að staðan sé þannig að eftir að hafa beðið í sjö ár eftir ríkisborgararétti, 

þá tekur ferlið 14 mánuði og hann skilur „...ekki af hverju það tekur svona langan tíma að 

staðfesta hann. Og mér finnst þessi eini hlutur hjálpa okkur (innflytjendum) að líða eins og við 

eigum heima hér“. Þeir viðmælendur sem eru innan EES eða eiga íslenskan maka segjast vera 

heppnir og hafa upplifað að þetta sé mun erfiðara fyrir fólk sem er ekki innan EES. Þeir 

viðmælendur sem hafa komið hingað sem háskólanemar á nemendaleyfi tala um hversu 

takmarkandi íslensk lög, reglur og leyfi eru. Reynir lýsir þessu:  

Samkvæmt Útlendingaeftirlitinu, ef þú ert eins og fólk utan Evrópusambandsins 
og þú ert með námsleyfi þá ert þú mjög takmarkaður af hlutfalli vinnutíma. Og þá 
báðu þeir um, þá árið 2016, þeir báðu um að hvern mánuð þurftir þú að hafa hvern 
mánuð, í hverjum mánuði, 180.000 krónur fyrir 60 klukkustundir, sem er í raun 
ómögulegt. Augljóslega myndi enginn borga 3.000 krónur á tímann fyrir 
uppvaskara. 

Þá leggur Reynir ekki í að leita að öðru starfi sem samræmist hæfni því þeir óttast að missa 

dvalar- og atvinnuleyfi komist núverandi vinnuveitandi að því.  

4.5 Ísland „...réttara fyrir konur“  

Það mátti skynja miklar tilfinningar í upplifun viðmælenda og mikið rót er á tilfinningum við 

að setjast að í nýju landi.. Þá virðist upplifun viðmælenda vera að það gangi ekki eins vel hjá 

hæfum karlkyns innflytjendum á vinnumarkaði á móts við hæfa kvenkyns innflytjendur en 

Reynir segir: „...en kannski er það vegna þess að konur á Íslandi fá meiri vernd í gegnum 

mismunandi félög og stofnanir“. Viðmælendur eru allir sammála um að barátta fyrir 

kynjajafnrétti og kvenréttindum sé mjög brýnt og þarft málefni í heiminum. Það var þó 

upplifun að þessi ofuráhersla á kvenkyn á Íslandi hefði áhrif á aðra jaðarhópa svo sem karlkyns 

innflytjendur. Þeim finnst því að lög og reglur um jafnrétti snúist meira um kynjajafnrétti, 

jafnvel kvenréttindi en Bjarni segist einmitt hafa verið „...að rýna lög um jafnrétti og þau snúist 

alltaf um kynjajafnrétti, og það mætti bara breyta titlinum í kynjajafnréttislög eða eitthvað 

þannig“.  

Kristján upplifir að það sé ákveðið form af „...jákvæðri mismunun“ í gangi á Íslandi þar sem 

þeim sem hefur verið mismunað í gegnum tíðina (kvenkyni í þessu tilfelli) „...vinna sér inn 
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ávinning“ en hann hefur tekið eftir því að kvenkyns innflytjendur sem hann þekkir til „...séu í 

góðu starfi eða með mjög fínan starfsferil“. Hann upplifir að það stafi af framförum í jafnrétti 

kynjanna og að það gæti „...jafnvel verið auðveldara“ fyrir kvenkyns innflytjendur á 

vinnumarkaði. Hann er þó ekki viss um hvort hann þekki marga karlkyns innflytjendur sem 

hann geti sagt það sama um. Flestir telja því að kvenkyns innflytjendur séu í betri stöðu á 

vinnumarkaði vegna kvenréttindabaráttu og því líkt of Reynir segir: „...verndaðri fyrir 

mismunun“. Nokkir upplifa að það geri að verkum að það er betra aðgengi að vinnumarkaði 

og vegna áherslu á kynjakvóta á vinnustöðum. Finnur telur að ef að valið stæði milli hans og 

kvenkyns innflytjanda með sömu hæfni þá myndu þeir „...sennilega ráða konuna“. Kári telur 

þó að aðgengi karlkyns innflytjenda að vinnumarkaði byggist á íslenskum karlmönnum:  

Sérstaklega! Ef þú ert erlend kona, allt í góðu, það er vegna þess að íslenskt 
samfélag jafnvel þó að það sé, hvernig á að segja það, kynjajafnrétti, þá er það 
samt nokkurn veginn karlkyns ráðandi. Allar ákvarðanir eru teknar af karlkyninu á 
Íslandi. Þeir sjá um pólitík, efnahag og allt (…) Þannig að aðrir karlar frá öðrum 
löndum, hvernig á að segja þetta, ég verð að segja að þeir eru eins konar 
samkeppni. En konur eru velkomnar. 

 
Eftir því sem Njáll segir þá er Ísland „...réttara fyrir konur“ og að viðhorf og reglur geri það að 

verkum að karlmenn hafi í raun fá réttindi og fá úrræði eru í boði fyrir þá. Sigmundur er skýr 

þegar kemur að upplifun á því hvernig karlkyns innflytjendum farnast í íslensku samfélagi og 

á vinnumarkaði: „Kvenkynið mun hafa það auðveldara. Ég geri ráð fyrir því að sem karlmaður 

þá getur þú gleymt því.“  

Viðmælendur upplifa margvíslegar tilfinningar við að setjast að í nýju samfélagi og eiga 

erfitt með að komast ekki í störf í samræmi við hæfni, tilfinningar líkt og að þeir nái ekki að 

fylla upp í hlutverk sitt sem hæfir karlmenn og að þeir standi ekki undir væntingum. Sigurður 

segir: „Ég hef hæfnina. Ég er ekki bara tóm manneskja og hef fjárfest í þessari menntun.“ Þá 

upplifa nokkrir viðmælendur að þeir séu hvorki héðan né þaðan. Þeir eru ekki fullkomlega frá 

upprunalandinu eftir mörg ár í burtu og þeim finnst þeir ekki heldur tilheyra Íslandi. Helgi lýsir 

þessari tilfinningu að vera “...ekki héðan og þá ekki þaðan, það er svolítið í limbói“. Hann telur 

það jafnvel stafa af viðmóti gangvart karlkyns innflytjendum og „...kannski eru þau 

vingjarnlegri við kvenmann (innflytjenda)“. Viðmælendur lýstu upplifun og tilfinningu við að 

fá ekki aðgang að störfum við hæfni sem „yfirþyrmandi“, „hræðslu“ og „miklu álagi“. Enn 

fremur upplifa þeir líðan á borð við þunglyndi og mikinn leiða. Þeim finnst sem þeir megi ekki 
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sýna tilfinningar þar sem þeir séu karlkyns og þeir eigi í raun að standa sig og ekki kvarta. Njáll 

lýsir þessu:  

Þú veist, þeim finnst karlmenn sterkir. Karlar geta til dæmis tekist á við þunglyndi 
sem er ekki satt. Þú veist, þeim finnst að konur ráði ekki við þunglyndi svo vel, 
þeim finnst að konur, þú veist, finni fyrir meiri ótta en karlar. En það er ekki satt. 
(…) Það er eins og það sé ekki búist við því að karlar hafi tilfinningar. Þú átt að vera 
karlmennskuvíkingur. Það sterkur. Nei, það er ekki satt. Karlar fremja sjálfsmorð, 
karlmenn eru stressaðir yfir svo mörgu. Þú veist, þeir eru undir álagi á hverjum 
einasta blessuðum degi. 

 

Viðmælendur upplifa einnig fá úrræði fyrir karlkyns innflytjendur. Bjarni telur þetta vera 

„...risastórt vandamál“ á Íslandi og að það þurfi að leggja vinnu í það að skapa úrræði, 

stuðningsnet og vettvang fyrir karlkyns innflytjendur þar sem þeir eiga erfiðara með að leita 

sér aðstoðar og eru berskjaldaðir. Bjarni lýsir þessu:  

Ég myndi segja að það væri aðeins verra hjá karlkyns innflytjendum. Því, kannski 
er það bara út af hvernig bara, hvernig samfélagið sér karla yfirhöfuð og bara 
flestir sjá karla sem bara sjálfstæða og já, bara þeir geta bjargað sér. En konur, það 
eru fleiri úrræði fyrir konur af erlendum uppruna  en fyrir karla. 

 

Þá upplifa margir viðmælendur hugsanir um að þeir séu kannski vandamálið þegar þeir fá ekki 

störf í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði. Þá vakna efasemdir um eigið virði. Þegar 

Helgi fékk strax starf í samræmi við hæfni utan Íslands eftir að hafa reynt í mörg ár hérlendis 

upplifði hann loksins: „Allt í lagi, þannig að það var ekki ég. Það var ekki ég sem var 

vandamálið.“ Viðmælendum sem eru hvítir finnst þeir ekki mega upplifa sem það sé 

mismunun á íslenskum vinnumarkaði því þeir hafi ekki rétt til þess að segja neitt um það líkt 

og Kristján segir: „... það er mjög erfitt að vera mismunað, vegna þess að mér finnst ég tilheyra 

flestum forréttindaþáttum, verandi hvítur, verandi karlkyns. Þannig að ég held að ég hafi 

kannski engan rétt til að segja einhvað um það“. Reynir upplifði ekki heldur mikla 

viðurkenningu á andlegri vanlíðan sinni á vinnumarkaði hjá heilbrigðiskerfinu:  

Ég fór bara á læknastofu á staðnum og talaði svo bara við lækninn. Ég sagði honum 
bara söguna mína og hann bara já, það kom mér líka mjög á óvart. Vegna þess að 
í (landi) þegar þú ferð þegar þú heimsækir lækni og þú segir honum hvernig þér 
líður þá gefur hann þér einhverja greiningu, þú veist. Þú færð bara læknisfræðilega 
niðurstöðu á blaði. Þessi maður (læknirinn), hann endursagði í rauninni bara það 
sem ég sagði á blaðið. 
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Margir af viðmælendunum áttu það til að stoppa í viðtölunum til að afsaka það sem þeir væru 

að segja og sögðust vona að þeir hljómuðu ekki reiðir, harkalegir, vanþakklátir eða annað slíkt 

sem sýnir að þeim finnst þeir þurfa að byrgja tilfinningar sínar inni svo að þeir mæti ekki 

ákveðnu viðmóti staðalímynda.  

Upplifun flestra á viðmóti til karlkyns innflytjenda virðist byggjast á því að þeir séu 

árásagjarnir, hættulegir og eigi engin vandamál líkt og Njáll kemur inn á „Þeim hefur verið 

mismunað vegna þess að erlendir karlmenn, þeir eru séðir sem meira árásargjarnari, meiri  

karlmenn, meira vondir“. Þá upplifa þeir að ef þeir segi það sem þeim finnst þá mæti þeim 

ákveðið viðmót staðalímynda, eins og Bjarni segir: „...sérstaklega bara með svarta karlmenn 

er fólk bara mjög fljótt að stimpla þá sem þannig,“. Þeir upplifa nokkrir að þetta stafi af því að 

fjölmiðlar hafa skapað staðalímynd af innflytjendum.  

Þá upplifa flestir viðmælenda að karlkyns innflytjendur frá Austur-Evrópu mæti neikvæðu 

viðmóti og staðalímyndum. Það er litið á þá sem verkamenn og að þeir eigi að vera í störfum 

sem krefjast ekki menntunar. Það eru ekki bara karlkyns innflytjendur frá Austur-Evrópu sem 

þeir upplifa að mæti neikvæðu viðmóti eða staðalímyndum eins og Ásmundur segir: „...þetta 

er aðallega það og svo náttúrulega fólk frá, ég skal segja Afríku sem er ekki hvítt,“. Þá upplifa 

nokkrir neikvætt viðmót gagnvart trúarbrögðum í samfélaginu og að það beinist sérstaklega 

gegn karlkyns innflytjendum sem eru múslímar. Ásmundur segir í kaldhæðni út frá viðmóti 

Íslendinga: „Já, þeir eru allir hryðjuverkamenn, auðvitað. Já, konur eru yfirleitt ekki 

hryðjuverkamenn þannig að já. Á þann hátt eru kannski karlkyns innflytjendur sem eru með 

svona ummerki“ og vísar í sjáanleg félagsleg auðskenni svo sem litarhátt og trúarbrögð. Þá 

upplifir Reynir að Útlendingastofnun sé ekki hlutlaus og sé “...ekki tilbúin til að veita karlkyns 

innflytjendum dvalarleyfi eða framlengingu á dvalarleyfi þeirra“.   

 Flestir viðmælendur vonuðust til að með því að taka þátt í rannsókninni þá myndi það 

hjálpa öðrum hæfum karlkyns innflytjendum í framtíðinni þar sem þeir upplifða að athygli 

væri lítið sem ekkert beint að reynslu og upplifun karla á íslenskum vinnumarkaði. Þeir vonast 

til að rannsóknin dragi athygli að efninu líkt og Sigurður segir: „... kannski fæ ég ekki tækifæri, 

en sá sem kemur eftir 20 ár, þeim mun ekki líða eins erfiðlega og mér“. 
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5  Umræða  

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í og fá upp á yfirborðið upplifun hæfra karlkyns 

innflytjenda á viðmóti á íslenskum vinnumarkaði og hvernig þeir upplifa aðgengi að störfum í 

samræmi við hæfni. Viðfangsefnið er enn fremur skoðað með tilliti til félagslegra auðkenna 

og áherslu á kynjajafnrétti í íslensku samfélagi. 

Helstu niðurstöður gefa til kynna að viðmælendur upplifa neikvætt viðmót á íslenskum 

vinnumarkaði og þá sér í lagi gagnvart ákveðnum félagslegum auðkennum svo sem kyni, 

þjóðerni, stétt, kynþætti og trúarbrögðum. Þeir upplifa að neikvætt viðmót beinist sérstaklega 

að karlkyns innflytjendum og að sú mikla áhersla sem lögð er á kynjajafnrétti, eða 

kvenréttindi, setji karlkyns innflytjendur í viðkvæma stöðu varðandi mismunun á íslenskum 

vinnumarkaði. Þeir upplifa að þetta viðmót takmarki aðgang þeirra að vinnumarkaði og 

aðgengi að störfum í samræmi við hæfni sé lítið sem ekkert. Aðgengi að íslenskum 

vinnumarkaði veltur enn fremur mikið á því að eiga íslenskt tengslanet. Flestir 

viðmælendanna upplifa mismunun á vinnumarkaði þar sem aðgengi þeirra að tengslaneti er 

takmarkað og hefur það töluverð áhrif á starfsferil þeirra á íslenskum vinnumarkaði.   

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun og leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum: 1.) Hvernig upplifa mjög 

hæfir karlkyns innflytjendur viðmót gagnvart þeim sem karlkyns innflytjendur á íslenskum 

vinnumarkaði?;  Og 2.) Hvernig upplifa þeir aðgengi að störfum í samræmi við hæfni á 

íslenskum vinnumarkaði? 

5.1 Viðmót á íslenskum vinnumarkaði 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluti viðmælenda hafi upplifað fordóma, 

stéttaskiptingu og/eða mismunun í íslensku samfélagi og/eða vinnumarkaði.  Þessar 

niðurstöður samsvara niðurstöðum í rannsókn Guðrúnar Pétursdóttur (2013) á 

birtingarmyndum dulinna fordóma og mismununar í garð innflytjenda á Íslandi sem og 

rannsókn Erlu S. Kristjánsdóttur og Þóru Christiansen (2019) á upplifun háskólamenntaðra 

innflytjenda frá Filippseyjum af samskiptum og aðlögun á íslenskum vinnumarkaði.  

Viðmælendur upplifa jafnan neikvætt viðmót gagnvart félagslegum auðkennum sínum, þá 

bæði tengt því að vera karlkyns og innflytjandi. Þeir upplifa einnig að þegar önnur félagsleg 

auðkenni mætast þvert á hin, svo sem þjóðerni, kynþáttur og trúarbrögð, þá geti það skapað 
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flókna upplifun og mun neikvæðara viðmót. Þetta samræmist skörunaraðferð Crenshaw 

(1989) sem dregur athygli að mikilvægi einstaklingsupplifana sem mætast þvert yfir 

félagslegar flokkanir. Því geta tvö eða fleiri félagsleg auðkenni skarast saman og myndað 

mismunandi þætti af forréttindum og mismunun (Crenshaw, 1989). Þess vegna er það að vera 

hæfur eða karlkyns ekki alltaf það jákvæða verðmæti sem gert er ráð fyrir (Kogan, 2016; 

Koskela, 2019). Enn fremur hefur þetta áhrif í tengslum við staðsetningar eða það skipulag þar 

sem félagslegu auðkennin eru metin, í þessu tilfelli á íslenskum vinnumarkaði. Þetta samhengi 

leiðir af sér afleiðingar fyrir stöðu innflytjenda í móttökulandinu (Anthias, 2008; Charsley og 

Wray, 2015; Koskela, 2019; Wojnicka og Pustulka, 2019) en í niðurstöðum kemur fram að 

viðmælendur upplifi að neikvætt viðmót í íslensku samfélagi gagnvart karlkyns innflytjendum 

hafi áhrif á aðgengi þeirra að störfum í samræmi við hæfni.  

Í þessari rannsókn telja flestir viðmælendur að mestu fordómarnir beinist að karlkyns 

innflytjendum af ákveðnum kynþáttum, oftast þeim sem eru svartir á hörund, og hins vegar 

að karlkyns innflytjendum frá Mið-Austurlöndum. Þessi upplifun á því að mestu fordómarnir 

beinist gegn ákveðnum kynþáttum, sér í lagi gegn karlmönnum sem eru svartir á hörun, virðist 

samsvara rannsóknum á Norðurlöndum, svo sem Finnlandi (Koskela, 2019) og Svíþjóð 

(Salmonssen og Mella, 2013). Þá virðist upplifun af fordómum gagnvart karlkyns 

innflytjendum frá Mið-Austurlöndum stafa að einhverju leyti af fordómum gagnvart 

trúarbrögðum og/eða hugmyndum um feðraveldi í þessum löndum. Það samsvarar 

rannsóknum á Íslandi um að menningarfordómar hafi aukist verulega og að þeim sé beint 

sérstaklega gegn innflytjendum af sjáanlegu þjóðarbroti og/eða vegna trúarbragða (ECRI, 

2012, 2017; Eyrún Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019; Kristín Loftsdóttir, 2012). Enn 

fremur styrkja niðurstöður rannsóknar Kristínar Loftsdóttur o.fl. (2016) upplifun viðmælenda 

um fordóma vegna staðalímynda um karlkyns innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði.  

Viðmælendur vísuðu enn fremur flestir í fordóma og virkar staðalímyndir gagnvart 

ákveðnum þjóðernum á íslenskum vinnumarkaði og það væri ákveðið stigveldi, t.d. minntust 

nokkrir viðmælendur á karlkyns verkamenn frá Austur-Evrópu. Þeir upplifa að vinnuveitendur 

og vinnumarkaðurinn hafi sett innflytjendur í ákveðna flokka eftir þjóðernum sem skilgreina 

hvaða störfum þeir hafa aðgengi að og eru hæfir fyrir. Þeir virðast þannig upplifa að það sé 

staðalímynd á Íslandi um hverjir teljist hæfir innflytjendur.  Þá er oft gert ráð fyrir því að 

karlkyns innflytjendur sem eru ekki frá Vesturlöndum og ekki hvítir séu ekki hæfir. Þetta 

samsvarar rannsókn Koskela (2019) á mjög hæfum innflytjendum í Finnlandi. En samkvæmt 
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þessu má túlka að Íslendingar horfi á innflytjendur sem „þið“ en ekki sem „við“ en það  

endurspeglar niðurstöður MIPEX (2019) fyrir Ísland.  Samkvæmt MIPEX (2019) nær Ísland 

aðeins til hálfs að tryggja grundvallarréttindi og jöfn tækifæri fyrir innflytjendur þar sem 

íslenskar stefnur hvetja ekki til þess að líta skuli á innflytjendur sem jafningja. 

Þegar viðmót gagnvart innflytjendum er skoðað má sjá greinarmun á því hvort að efnið sé 

skoðað út frá upplifun innflytjenda eða út frá svörum Íslendinga um viðhorf þeirra til 

innflytjenda. Niðurstöður rannsóknarinnar á upplifun viðmælenda um neikvætt viðmót 

gagnvart karlkyns innflytjendum samræmast þannig ekki niðurstöðum úr könnun á viðhorfum 

almennings til innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins sem Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands (2019) framkvæmdi. Þar sýna niðurstöðurnar að það sé almennt jákvætt viðhorf til 

innflytjenda á Íslandi (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2019). Það væri því áhugavert að 

kanna hvort viðhorf almennings væri annað ef um væri að ræða viðhorf til karlkyns 

innflytjenda. Skýrslur ECRI (2012, 2017), Evrópunefndar gegn kynþáttamisrétti og 

umburðarleysi endurspegla þó betur niðurstöður rannóknarinnar. Þær hafa lengi vel bent á 

vaxandi andúð gagnvart innflytjendum á Íslandi sem leiðir af sér ákveðið fordæmi í 

samfélaginu sem skapar rými fyrir tjáningu neikvæðra viðhorfa gegn minnihlutahópum sem 

ætlað er að kynda undir hatri og mismunun.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist mikil áhersla á kynjajafnrétti, eða 

kvenréttindi, á Íslandi jaðarsetja hæfa karlkyns innflytjendur í íslensku samfélagi sem smitast 

svo inn á vinnumarkað. Viðmælendur upplifa að þeir mæti neikvæðu viðmóti vegna 

staðalímynda sem sýna karlkyns innflytjendur, þá sérstaklega þá sem eru utan Evrópu, sem 

hættulega og ógn við jafnrétti kynjanna á Íslandi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

rannsókn Kristínar Loftsdóttur (2012) sem bendir á að karlkyns innflytjendur oft tengdir við 

ofbeldi, glæpastarfsemi og kvenfyrirlitningu. Þetta leiðir af sér að þeir mæta neikvæðu 

viðmóti sem getur takmarkað aðgengi þeirra að störfum í samræmi við hæfni á íslenskum 

vinnumarkaði. Flestir viðmælendur upplifa einnig í þessu samhengi að vinnumarkaðurinn sé 

opnari fyrir kvenkyns innflytjendum. Eins og Kristín Loftsdóttir o.fl. (2016) benda á þá eru 

kynjaðir fordómar á íslenskum vinnumarkaði og að niðurstöður rannsóknar þeirra væru mjög 

líklega aðrar ef atvinnuumsækjendurnir hefðu verið karlkyns. Þá leiðir kynjajafnrétti, eða 

kvenréttindi, af sér úrræði fyrir kvenkyns innflytjendur þar sem þær eru taldar vera 

viðkvæmari fyrir mismunun. Flestir viðmælendur í rannsókninni upplifa þó fá eða engin 

úrræði fyrir karlkyns innflytjendur. Þeir upplifa að það stafi af því að þeir séu séðir sem sterkir, 
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sjálfstæðir og að þeir eigi ekki í neinum vandræðum á vinnumarkaði. Þetta samræmist 

rannsókn Koskela (2019) og Charsley og Wray (2015) um að hæfir karlkyns innflytjendur séu 

álitnir hafa einsleita reynslu og fá vandamál á vinnumarkaði. MIPEX (2019) bendir á að 

innflytjendur á Íslandi ættu að vera verndaðir gegn mismunun þá sérstaklega vegna öflugra 

jafnréttisstjórnkerfa (MIPEX, 2019). Það væri því áhugavert að skoða nánar jafnrétti kynjanna 

þegar kemur að karlkyns innflytjendum á Íslandi. 

Viðmælendur höfðu nokkrir orð á því að þeir upplifðu að fjölmiðlar ættu stóran þátt í að 

skapa neikvætt viðmót gagnvart karlkyns innflytjendum og staðalímyndir á Íslandi. Þeir upplifa 

að þessi staðalímynd í fjölmiðlum flæði inn í íslenskt samfélag, stjórnskipulag og 

vinnumarkaðinn líkt og kemur fram í rannsókn Kristínar Loftsdóttur (2012). Í þessu samhengi 

hafa fræðin bent á að  innflytjendamál séu beintengd kynjamálum þar sem slík þróun hefur 

gert stjórnvöldum kleift að nota staðalímynd karlkyns innflytjenda sem mögulega 

ofbeldismenn og menningarlega ógn til að færa rök fyrir takmarkandi lagalegum aðgerðum í 

sambandi við innflytjendur (Charsley og Wray, 2015; Scheibelhofer, 2017; Wojnicka & 

Pustułka, 2017).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hæfir karlkyns innflytjendur upplifa lítil sem engin 

tækifæri á störfum í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði. Þá líður þeim illa vegna 

stöðu sinnar á vinnumarkaði en þeim finnst sem þeir megi ekki sýna tilfinningar þar sem þeir 

séu karlmenn og hæfir, að þeir eigi í raun að standa sig. Þetta gæti stafað af því sem kemur 

fram í rannsókn Charsley og Wrays (2015) um að það sé umdeilt að gefa tilfinningalífi karlkyns 

innflytjenda meiri gaum á sviði þar sem áherslan er oftar sett á það varnarleysi og hættu sem 

kvenmönnum stafar af karlmönnum og feðraveldinu. Nokkrir af viðmælendunum lýstu 

þungum tilfinningum sem fylgja því að fá ekki starf í samræmi við hæfni og að væntingar þeirra 

hafi verið aðrar við flutninga. Samkvæmt Crossley og Pease (2009) er launuð vinna lykilatriði 

í karlmennsku hæfra karlkyns innflytjenda. Í ljósi mikilvægi launaðrar vinnu í lífi þeirra hefur 

það veruleg áhrif á karlmennskutilfinningu að stunda vinnu sem er ekki í samræmi við hæfni. 

Þeim finnst þeir einnig smánaðir þegar hæfni og prófgráður sem setti þá á góðan stað í 

upprunalandi er meðhöndluð af vanvirðingu í móttökulandi eða hún gengisfelld (Donaldson 

og Howson, 2009).  
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5.2 Aðgengi að störfum í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hæfir karlkyns innflytjendur upplifa lítið sem ekkert 

aðgengi að störfum í samræmi við hæfni og framgang í starfi. Þeir upplifa enn fremur að hæfni 

þeirra glati virði sínu, eða sé gengisfelld, út frá félagslegum auðkennum og/eða við flutninga 

sem styður við kenningu Bourdieus (1990) um auð og svið. Þetta endurspeglar einnig 

rannsóknir á hæfum innflytjendum sem sýna að hæfni innflytjenda er oft gengisfelld á 

vinnumarkaði í móttökulandi (Guo, 2015; Salmonsson og Mella, 2013; Syed, 2008). Á Íslandi 

eru innflytjendur einnig líklegri til að vera ofmenntaðir á vinnumarkaði (Bjarney Friðriksdóttir 

og Guðrún Pétursdóttir, 2011; OECD, 2017, 2019; Hagstofan, 2019). Í skýrslu OECD (2019) fyrir 

Ísland er bent á að þörf sé á að nýta hæfni innflytjenda betur þar sem starfandi innflytjendur 

eru vaxandi hluti af samfélaginu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna enn fremur að flestir af viðmælendum sem höfðu aflað 

sér háskólamenntunar á Íslandi, hvort sem það var að hluta til eða alfarið, upplifa að það auki 

ekki líkurnar á að fá starf í samræmi við hæfni og/eða framgang í starfi. Aðgengi er áfram lítið 

sem ekkert. Samkvæmt niðurstöðum virðist það því ekki auka virði innflytjandans að vera með 

prófgráðu frá íslenskum háskóla. Það er í ósamræmi við rannsóknir sem hafa sýnt að 

innflytjendum með prófgráður frá móttökulandi vegni oft betur á vinnumarkaði 

móttökulandanna (Kogan, 2011; Kristín Loftsdóttir o.fl., 2016; McGuinness og Byrne, 2015; 

Syed, 2008). Það gefur vísbendingar um að á íslenskum vinnumarkaði snúist þetta ekki um 

það hvar hæfninnar er aflað frekar en hver það er sem yfir henni býr. Með öðrum orðum 

virðist það byggjast á félagslegum auðkennum svo sem kyni, kynþætti, trúarbrögðum, 

þjóðerni og stétt. Þetta mætti því skilja sem það sem Phelps (1972) kallar tölfræðilega 

mismunun en hún byggist á því að vinnuveitendur gera greinarmun á milli lýðfræðilegra hópa 

og taka sjáanleg einkenni eins og kyn, kynþátt, þjóðerni og trúarbrögð sem viðeigandi gögn 

fyrir ákvarðanir á vinnumarkaði (Bevelander, 2001). 

Af upplifun viðmælenda má túlka að það sé smekkur fyrir því að ráða að mestu Íslendinga 

í stjórnunarstörf á íslenskum vinnumarkaði. Þá virðast Íslendingar einnig vera í forgangi þegar 

kemur að ráðningum og starfsþróun á íslenskum fagvinnumarkaði. Þeir upplifa að þetta eigi 

eins við um þá Íslendinga sem hafi ekki þá hæfni sem starfið krefst. Þetta samræmist hugmynd 

Beckers (1957) um val eða smekksmismunun sem snýr að því að vinnuveitendur hafa smekk 

fyrir mismunun þar sem þeir vilja frekar ráða inn og vinna með innfæddum (Bevelander, 
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2001). Þetta skapar hindranir og takmarkanir fyrir hæfa karlkyns innflytjendur sem lenda á 

eins konar glerhurðum í ráðningarferlinu og glerþaki þegar kemur að framgangi í starfi þar 

sem þeir upplifa að stjórnendastöður séu fráteknar fyrir Íslendinga. Þetta samsvarar hugmynd 

Guos (2015) um þreföld gleráhrif en glerhurð hindrar aðgang hæfra innflytjenda að atvinnu 

hjá fagfyrirtækjum og glerþak hindrar hæfa innflytjendur í að fá stjórnunarstöður innan 

skipulagsheilda vegna félagslegra auðkenna og skynjaðs menningarmunar.   

Í gögnunum kom fram þráður sem túlka mátti í fyrstu sem menntunar- eða hæfnifordóma 

sem samræmast rannsóknum á hæfum innflytjendum sem sýna einnig fram á menntunar- eða 

hæfnifordóma í móttökulöndum (Fossland, 2013; Guo, 2015; Salmonsson og Mella, 2013). 

Þegar nánar var skoðað, og komið var inn á hér fyrir ofan, þá snýst þetta ekki um það hvar 

hæfninnar er aflað frekar en hver það er sem býr yfir henni, í þessu tilfelli hæfir karlkyns 

innflytjendur. Þrátt fyrir ítarleg lög, stefnur og áætlanir er varða jafnrétti á Íslandi þá virðist 

mismunun vera allt frá aðgengi að vinnumarkaði er varða lög og reglugerðir, yfir í mat á hæfni 

og svo inn á íslenskan fagvinnumarkað. Benda niðurstöður rannsóknarinnar því til þess að lög 

nr. 116/2012 um málefni innflytjenda, stefna um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi 

og framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda séu ekki að ná tilsettum árangri þegar kemur 

að hæfum karlkyns innflytjendum á íslenskum vinnumarkaði (félagsmálaráðuneytið, 2007; lög 

nr. 116/2012 um málefni innflytjenda; Þingskjal 1226/2007-2008; þingskjal 1692/2015-2016).  

Af reynslu viðmælenda má greina að rétturinn til að komast inn á íslenskan vinnumarkað 

byggist á viðmiðum um aðgreiningu og útilokun. Þetta á sérstaklega við hæfa innflytjendur 

sem eru utan EES en þeir eru bundnir vinnustöðum skv. reglugerð nr. 339/2005 um 

atvinnuréttindi útlendinga sem getur takmarkað frelsi til starfsþróunar og skapað ójöfn 

tækifæri á íslenskum vinnumarkaði. Þá virðist mat á menntun hjá íslenskum matsstofnunum 

einnig vera bundið við hvaðan menntunin kemur, við hvað þeir starfa og hver sækir um matið. 

Samkvæmt reynslu viðmælenda virðist ferlið ganga betur þegar opinberar stofnanir eru að 

ráða til sín hæfa einstaklinga. Þetta setur upp ákveðna hindrun eða glerhliðið líkt og Guo 

(2015) setur fram. Þannig geta stofnanir virkað sem hliðverðir og takmarkað aðgang hæfra 

innflytjenda að störfum sem samsvara hæfni. Salmonsson og Mella (2013) fjalla um hugtakið 

menningarheimild (e. cultural authorization) í þessu samhengi. Þá upplifa flestir viðmælendur 

neikvætt viðmót hjá stofnunum sem fara með málefni innflytjenda og nokkrir þeirra upplifa 

þeir vilji síður aðstoða eða veita karlkyns innflytjendum aðgengi að vinnumarkaði.   
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aðgengi að íslenskum vinnumarkaði byggist 

á því að eiga íslenskt tengslanet. Viðmælendur upplifa að ráðningar og starfsþróun fari að 

mestu í gegnum tengslanet. Þetta leiðir til þess að flestir þeirra upplifa mismunun á íslenskum 

vinnumarkaði þar sem þeir hafa takmarkað aðgengi að íslensku tengslaneti eða félagsauði líkt 

og Bourdieu (1990) talar um. Þá upplifa þeir að þetta hafi mikil áhrif þegar kemur að 

tækifærum á því að fá starf í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði. Ráðningar í 

gegnum tengslanet teljast til óbeinnar eða kerfisbundinnar mismununar og er um það getið í 

lögum nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði. Óbein eða kerfisbundin mismunun, oft 

án ásetnings, stuðlar að óhagstæðari árangri fyrir minnihlutahópa (Bevelander, 2001; 

Geðhjálp, e.d.). Samkvæmt rannsókn Kristínar Loftsdóttur o.fl. (2016) eykur það líkur á 

ráðningu að vera með umsagnaraðila/meðmælanda sem er í tengslaneti, þá íslenskan eða 

sem tengist fagi. Þetta er í ósamræmi við niðurstöður rannóknarinnar þar sem það virtist ekki 

auka líkur á ráðningu að hafa íslenskan umsagnaraðila/meðmælanda en nokkrir af 

viðmælendunum eru með slíka aðila. Upplifun flestra viðmælenda er sú að ávinningur 

félagslegra tengslaneta á íslenskum vinnumarkaði sé að mestu bundinn við og á milli 

Íslendinga.   

Viðmælendur upplifa flestir að  það sé mjög erfitt að komast inn í félagsleg tengslanet 

Íslendinga þar  eru mjög lokuð og sterk. Þetta samræmist niðurstöðum í rannsókn Þóru H. 

Christiansen og Erlu S. Kristjánsdóttur (2016) um að sterk innri tengslanet og samheldni í 

móttökusamfélagi, meðal innfæddra, leiði oft til mismununar og útilokunar einstaklinga sem 

eru ekki innan tengslanetsins, svo sem innflytjenda. Í rannsókn Beigi, Shirmohammadi og 

Stewart (2019) kemur fram að meðal mismunandi tegunda félagslegra tengslaneta voru 

fagleg tengslanet í móttökulandinu þau árangursríkustu í að gera hæfum innflytjendum kleift 

að tryggja sér starf í samræmi við hæfni og menntun, þá sérstaklega fljótt eftir komu til 

móttökulandsins. Viðmælendur höfðu sérstaklega orð á því að erfiðast væri að fá aðgengi að 

faglegum tengslanetum á Íslandi.   

Það spratt upp mynstur í gögnunum um viðmót Íslendinga gagnvart íslensku og  

innflytjendum sem túlka mætti á þann hátt að við viljum að þið lærið íslensku en við viljum 

ekki að þið talið hana. Í rannsóknum hefur komið fram að hæfir innflytjendur upplifi að skortur 

á tungumálakunnáttu sé hindrun í því að fá starf í samræmi við hæfni ásamt því að vera 

fyrirstaða við starfsþróun (Beigi, Shirmohammadi and Stewart, 2019; Erla S. Kristjánsdóttir og 

Þóra H. Christiansen, 2019; Réttur Aðalsteinsson og partners, 2019; Törngren og Holbrown, 
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2017; Þóra H. Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). Þetta er í nokkru ósamræmi við 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem meirihluti þeirra viðmælenda sem tala íslensku upplifa 

að færni íslensku hafi lítil áhrif á aðgengi að störfum í samræmi við hæfni og framgang í starfi 

á íslenskum vinnumarkaði. Þeir upplifa að krafa um færni í íslensku sé að einhverju leyti sett 

fram sem þröskuldur sem hindrar hæfa innflytjendur að fá störf í samræmi við hæfni og 

aðgengi að stjórnendastöðum. Þetta samræmist því sem kemur fram í rannsókn Guos (2015) 

um að tungumálahæfni hafi verið notuð sem eins konar viðhald takmörkunar í móttökulandi. 

Þeir upplifa enn fremur að alltof mikið vægi sé sett á íslensku og „rétta íslensku“ þegar þess 

þarf jafnvel ekki eða það sé hægt að gera kröfu um að hæfir einstaklingar læri íslensku 

meðfram starfinu. Þetta samsvarar því sem kemur fram í rannsókn Aure (2013) um að 

atvinnurekendur séu fyrirframuppteknir af tungumálakunnáttu umfram sanngjarnar þarfir og 

Fossland (2013) um að atvinnurekendur telji að viðskiptavinir þeirra vilji starfsmenn sem bæði 

tali og skilji tungumálið á háþróuðu stigi.  Þessi mikla áhersla á íslensku getur leitt til þess að 

Ísland missi af því að fá inn og halda í mjög hæfa einstaklinga. Jafnvel misst af nauðsynlegri 

sérfræðiþekkingu sem væri ávinningur fyrir samfélagið í heild. Viðmælendur upplifa flestir að 

það sé í raun frekar smekkur fyrir Íslendingum heldur en íslensku á vinnumarkaði. Þannig að 

upplifunin er að tungumálið sé ekki hindrunin.   

Undanfarna áratugi hafa ríkisstjórnir áttað sig á því að þátttaka í alþjóðlegu hagkerfi byggist 

upp á hæfni en það hefur leitt til þess að lykilþáttur í stefnum og stefnumótunum er varða 

innflytjendur snúa að því að laða að og halda í mjög hæfa innflytjendur (Aure, 2013; Banerjee, 

Verma og Zhang, 2019; Csedö, 2008; Syed, 2008). Samkvæmt því er áhugavert að skoða 

niðurstöður rannsóknarinnar en meirihluti viðmælendanna myndi ekki mæla með íslenskum 

vinnumarkaði fyrir aðra hæfa karlkyns einstaklinga. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að skoða upplifun hæfra karlkyns innflytjenda á 

viðmóti sem þeir mæta á íslenskum vinnumarkaði með tilliti til félagslegra auðkenna og 

áherslu á kynjajafnrétti í íslensku samfélagi og hins vegar hvernig þeir upplifa aðgengi að 

störfum í samræmi við hæfni á íslenskum vinnumarkaði.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að mjög hæfir karlkyns innflytjendur upplifi að 

jafnaði neikvætt viðmót á íslenskum vinnumarkaði sem tengist félagslegum auðkennum, svo 

sem kyni, þjóðerni, kynþætti og trúarbrögðum, sem leiðir af sér mismunun. Viðmælendur 

upplifa að karlkyns innflytjendur séu ekki samþykktir vegna þeirrar miklu áherslu sem lögð er 

á kynjajafnrétti eða kvenréttindi á Íslandi og staðalímynd af hættulegri erlendri karlmennsku. 

Þeir upplifa að þannig sé litið framhjá hugmyndinni um „kyn“ þegar kemur að reynslu karlkyns 

innflytjenda sem gerir það að verkum að þeir eru útilokaðir. Mjög sterkar staðalímyndir eru 

ríkjandi í samfélaginu gagnvart karlkyns innflytjendunum, oft tengdar við glæpastarfsemi og 

kvenfyrirlitningu sem rekja má til fjölmiðla og eru að því felldar að passa ekki inni í 

„jafnréttisímynd“ Íslands sem síðan elur af sér fordæmi fyrir samfélagið í heild.  

Þá finnst þeim sem viðmót gagnvart karlkyns innflytjendum takmarki aðgang hæfra 

karlkyns innflytjenda að vinnumarkaði og upplifa jafnframt að aðgengi á störfum í samræmi 

við hæfni og stjórnendastöðum sé lítið sem ekkert. Aðgengi að íslenskum fagvinnumarkaði 

veltur mestmegnis á því að eiga íslenskt tengslanet og vera íslenskur.  Flestir viðmælendanna 

upplifa mismunun á vinnumarkaði í gegnum tengslanetsráðningar þar sem takmarkað aðgengi 

að tengslaneti hefur töluverð áhrif á starfsferil þeirra. Þeir upplifa að þessi tengslanet séu að 

mestu lokuð. Þá upplifa þeir að þeir hafi ekki rétt til að segja neitt yfir stöðunni þar sem þeir 

eru karlkyns og hæfir.  

 Í rannsókn sem þessari felast bæði veikleikar og styrkleikar. Helstu veikleikar 

rannsóknarinnar er hversu fáir viðmælendur voru og hversu einstaklingsbundin gögnin eru og 

því reynist ekki hægt að alhæfa um niðurstöður viðmælenda yfir á heildina (Merriam, 2009). 

Þá getur það verið veikleiki að fæstir viðmælendurnir töluðu á móðurmáli sínu og þá þurfti 

rannsakandi að þýða lýsingar viðmælenda sem töluðu ensku yfir á íslensku. Þá fóru sum 

viðtölin fram í gegnum fjarfundabúnað en önnur í persónu. Rannsakandi þarf svo alltaf að 

hugsa um stöðu sína í viðtölunum þar sem hann er kvenkyns og íslenskur en viðmælendurnir 

eru karlkyns og erlendir. Þetta getur þó bæði verið styrkleiki og veikleiki. Ef vikið er að 
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styrkleikum þá er kostur eigindlegrar aðferðafræði að hún nær að skoða fyrirbærið á dýptina 

til að ná fram upplifun og reynslu viðmælenda. Enn fremur er styrkleiki rannsóknarinnar 

hversu fjölbreytt úrtakið er með tilliti til upprunalanda og bakgrunns viðmælenda.  

Vert er að benda á að margir af viðmælendunum tóku fram annaðhvort í viðtalinu eða eftir 

það að þeir vonuðust til að hljóma ekki bitrir, harkalegir, reiðir eða vanþakklátir þegar þeir 

fóru að ræða um mismunun, fordóma og tilfinningar. Rannsakanda fannst þetta áhugavert í 

því samhengi því hann upplifði að þeim liði eins og þeir hefðu ekki leyfi tjá tilfinningar og 

upplifanir sínar. Með það í huga þarf að hafa varhug á því að alhæfa um upplifanir og stöðu 

viðmælenda í íslensku samfélagi og vinnumarkaði sem gæti styrkt neikvæða staðalímynd 

karlkyns innflytjenda í samfélaginu.  

Rannsóknin er mikilvægt framlag til innflytjenda- og mannauðsfræðanna þar sem fræðin 

líta ennþá framhjá hugmyndinni um „kyn“ þegar kemur að reynslu og upplifun karlkyns 

innflytjenda. Rannsakandi hefur ekki fundið rannsókn á Íslandi sem einblínir á upplifun og 

líðan karlkyns innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði. Rannsóknin er því góður grunnur að 

frekari rannsóknum á efninu. Það væri því í framhaldi áhugavert að gera frekari rannsóknir á 

hvaða afleiðingar kynjajafnrétti hefur á karlkyns innflytjendur á vinnumarkaði. Þá má einnig 

veita tilfinningalífi karlkyns innflytjenda og líðan á íslenskum vinnumarkaði aukna athygli. 

Áhugavert væri að gera samanburðarrannsókn við rannsókn Kristínar Loftsdóttur o.fl. (2016) 

sem fjallar um ráðningarferli í sérfræðistarf hjá þjónustufyrirtækjum á Íslandi út frá viðhorfi 

til erlendra karlkyns umsækjenda. 

Mikilvægt er að skoða þetta efni vel til þess að nýta sem best þann ávinning sem hæfir 

innflytjendur hafa á íslenskt samfélag. Áhugavert er að meirihluti viðmælenda sagðist ekki 

muna mæla með Íslandi við aðra hæfa erlenda karlkyns einstaklinga. Viðmælendurnir vildu 

þó flestir eiga heima á Íslandi vegna annarra þátta í umhverfinu en gætu þurft að flytja ef þeir 

fá ekki störf í samræmi við hæfni.  
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi íslenska 

  

Bakrunnur - Um viðmælanda 

• Segðu mér aðeins frá þér og þínum bakgrunn?  (aldur, trú, fjölskylda, þjóðerni, o.fv.) 

• Hver er hæfni og menntunar bakgrunnur þinn? 

• Gætir þú sagt mér frá starfsferli þínum áður en þú komst til Íslands?  

• Getur þú lýst því afhverju þú ákvaðst að flytja til Íslands? 

• Gætir þú lýst starfsferli þínum á Íslandi?  

 

Aðgengi og samþykki 

1. Segðu mér frá því hvernig þú upplifðir aðgengi að Íslandi sem hæfur innflytjandi? Þá í 

tengslum við upplýsingar, dvalarleyfi/atvinnuleyfi, búsetu og þjónustu. 

2. Getur þú lýst fyrir mér upplifun þinni á því hvernig það var að komast inn í  íslenskt 

samfélag, félagslega? Hvernig upplifðir þú viðmót innfæddra? (Persónulega/Faglega) 

a. Getur þú lýst upplifun þinni af aðgengi að faglegu tengslaneti?  

b. Getur þú lýst þínu nánasta tengslaneti hérlendis, ss. vinahring, og hvernig þið 

kynntust?  (Innfæddir / erlendir, tengls í gegnum félagsleg auðkenni) 

3. Getur þú lýst fyrir mér hvernig þú upplifir tækifæri á störfum í samræmi við hæfni og 

menntun á íslenskum vinnumarkaði? Hvernig er upplifun þín af jöfnum tækifærum á 

störfum miðað við innfædda? Aðra innflytjendur? 

4. Getur þú lýst því hvernig þú upplifir ráðningarferlið á íslenskum vinnumarkaði?  

5. Sjálf hef ég verið innflytjandi í öðru landi og skil að það fylgja ýmsar tilfinningar því að 

setjast að og aðlagast í öðru landi, bæði góðar og erfiðar. Getur þú lýst fyrir mér hvaða 

tilfinningar þú upplifðir eftir flutninga þá bæði persónulega og faglega? 
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Mat á þekkingu og menntun 

1. Getur þú lýst reynslu þinni af samskiptum í tengslum við mat og viðurkenningu á 

menntun / starfsreynslu hjá matstofnunum og fagfélögum? 

2. Vinnuveitendur á íslenskum vinnumarkaði þurfa að meta hæfni / menntun / 

starfsreynslu hæfra innflytjenda bæði við ráðningu og starfsþróun. Getur þú lýst 

upplifun þinni af getu þeirra til að leggja mat á hæfni / menntun / starfsreynslu þína 

sem fengin er erlendis frá?   

a. Dæmi? 

3. Af þinni upplifun, hvað væri hægt gera betur þegar kemur að hæfum innflytjendum á 

íslenskum vinnumarkaði af stjórnvöldum? Hvað með af aðilum vinnumarkaðarins? 

 

Samskipti og viðmót gagnvart hæfum innflytjendum 

4. Getur þú lýst upplifun þinni af viðmóti yfirmanna gagnvart hæfum innflytjendum á 

vinnustöðum hérlendis? En almennt gagnvart hæfum innflytjendum? En viðmót frá 

a. Samstarfsmönnum 

b. Viðskiptavinum 

5. Hvernig upplifir þú viðmót frá innfæddum gagnvart menntun, hæfni og starfsreynslu 

sem er aflað er erlendis frá?   

6. Getur þú lýst reynslu þinni af samskiptum við að semja um hæfni þína, menntun og 

starfsreynslu í ráðningarferlinu á Íslandi? Hvað með í starfsþróun, til dæmis að semja 

um laun, launahækkun eða fá hærri stöðu (stjórnunarstöðu)? 
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Karlkyn og jafnrétti  

1. Fordómar og mismunun eru mikið til umræðu í heiminum, getur þú lýst þinni upplifun á 

fordómum og mismunun á íslenskum vinnumarkaði? 

2. Orðspor Íslands byggist mikið á jafnrétti kynjanna og mikil áhersla er lögð á konur. Þessi 

áhersla gæti haft áhrif á aðra minnihlutahópa, svo sem karlkyns innflytjendur. Getur þú 

lýst fyrir mér upplifun þinni af því að vera karlkyns innflytjandi í íslensku samfélagi?   

3. Getur þú lýst reynslu þinni á muninum á viðhorfi til kvenkyns og karlkyns innflytjenda? 

Dæmi? 

4. Hvað með viðhorf til karlkyns innflytjenda hjá ríkisstofnunum? Á vinnustaðnum / frá 

innfæddum? 

5. Eins er því velt upp hvort önnur félagsleg auðkenni svo sem þjóðerni, kynþáttur, 

trú/trúarbrögð og kynhneigð geti spilað inn í árangur hæfra karlkyns innflytjenda á 

vinnumarkaði. Hver er þín upplifun? Dæmi? 

6. Ef kunningi þinn, hæfur karlkyns einstaklingur, væri að hugsa um flytja til íslands til að 

leita að atvinnutækifærum og myndi vilja fá að heyra þína upplifun, hvað myndir þú 

segja honum?  

Lok 

1. Hvar sérðu þig eftir 5 ár? 

2. Annað sem þú vilt taka fram? 
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Viðauki 2 – Hálfstaðlaður viðtalsrammi - enska 

Background - About the interviewee 

• Tell me a little about your background? (Age, religion, family, ethnicity, etc.) 

• What is your educational and qualification background? 

• Could you describe your career before you came to Iceland? 

• Describe what led you to make a decision to move to Iceland? 

• Could you describe your career in Iceland? 

 

Accessibility and acceptance 

1. Tell me about your experience of accessing Iceland as a qualified immigrant? In 

connection with information, permits and services. 

2. Can you describe your experience of what it was like to enter and participate in 

Icelandic society, socially? How did experience the attitude of natives? (Personally / 

professionally) 

a. Can you describe your experience of accessing professional networks? 

b. Can you describe your closest network in Iceland, e.g. circle of friends, and 

how did you meet? (Native / foreign, link through social identity) 

3. Can you describe how you experience job opportunities in accordance with your 

education and qualifications in the Icelandic labour market? How is your experience 

of equal employment opportunities? 

4. Can you describe how your experience on the recruitment process in the Icelandic 

labour market?  

5. I have been an immigrant in another country, and I understand that there are 

various feelings and cultural adapting involved, both positive and difficult. Can you 

describe to me what feelings you experienced, both personally and professionally? 
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Evaluation of skills and education 

1. Can you describe your experience of the assessment, evaluation and/or recognition 

of your educational qualifications / work experience?  (institutions / professional 

associations) 

2. Employers in the Icelandic labour market need to assess the skills / education / work 

experience of qualified immigrants both at the hiring process / for career 

development. Can you describe your experience when it comes to employers’ ability 

to evaluate educational qualifications and/or work experience that is attained 

abroad? 

a. Examples? 

3. In your experience, what could be done better by the government when it comes to 

skilled immigrants in the Icelandic labour market? What about in the workplaces? 

Communication and attitude towards qualified immigrants 

1. Can you describe how you experience attitude towards (highly skilled) immigrants in 

general? 

a.  supervisors / managers in the workplace in Iceland?  

b. colleagues / co-workers  

c. Clients 

2. How do you experience the attitude of natives towards immigrants’ education, skills 

and work experience that is acquired from abroad?  

3. Can you describe your experience of communication on negotiating your skills, 

education, and work experience in the hiring process in Iceland? What about in 

career development, foor example on negotiating salary, a salary increases or to get 

a higher position (management position)? 
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Gender and equality 

1. Prejudice and discrimination are widely discussed in the world today, can you 

describe your experience of prejudice and discrimination in the Icelandic labour 

market? Society? 

2. Iceland’s reputation is based a lot on gender equality how do you experience the 

effect of thar on male immigrants?  

3. Can you describe to me your experience of being an immigrant man in Icelandic 

society?  

4. Can you describe your experience on the difference between attitudes towards 

immigrant women and immigrant man? Example? 

5. What about attitude towards male immigrants in governmental institutions? In the 

workplace / from natives? 

6. It has also been questioned whether other social characteristics such as ethnicity, 

race, religion,class or sexual orientation can play a role in the advancement of 

qualified male immigrants in the labour market in Iceland. What is your experience? 

Examples? 

7. If your acquaintance, a highly skilled male individual, was thinking of moving to 

Iceland to look for job opportunities / advancement and would like to hear of your 

experience, what would you tell him? 

Final 

1. Where do you see yourself after 5 years? 

2. Is there anything else you would like to mention? 
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Viðauki 3 - Auglýsing 

Góðan daginn 

Vona að ég megi setja þetta hér inn og eftir góðum viðtökum.  

Sem meistaranemi við HÍ er ég að leita að fjölbreyttum hópi mjög hæfra karlkyns innflytjenda 

til að taka þátt í fræðilegri rannsókn á reynslu sinni af aðgangi að vinnu í samræmi við hæfni 

sína á íslenskum vinnumarkaði. Rannsóknin beinist ennfremur að reynslu þeirra af 

samskiptum, starfstækifærum og hindrunum við að semja um menntun og starfsreynslu sína 

á íslenskum vinnumarkaði. 

Ég leita því að karlkyns viðmælendum sem eru fæddir erlendis og eigi báða foreldra sem eru 

erlendir og eru með viðurkennda háskólagráðu og / eða iðnmenntun.  

Viðtalið mun taka í kringum 1 klukkustund og getur farið fram í persónu eða á netinu ef það 

hentar betur.  

Ef þú vilt taka þátt eða benda á áhugaverðan viðmælanda máttu endilega senda mér línu á 

edi7@hi.is með titlinum: Viðmælandi. 

Með þakklæti,  

Erna Dís Ingólfsdóttir 

____________________________________________ 

 

Good morning/afternoon. 

Hope I can put this in here and that it gets a positive response. 

As a postgraduate student at HÍ, I am looking for a diverse group of highly skilled male 

immigrants to participate in an academic research on their experience of access to work in 

accordance with their skills in the Icelandic labour market. Furthermore, the study focuses on 

their experience of communication, career opportunities and the barriers to negotiating their 

education and work experience in the Icelandic labour market. 

I am therefore looking for male interviewees who were born abroad, have both parents who 

are foreign and have a recognized university degree and / or vocational education. 

The interview will take around 1 hour and can take place in person or online if preferred. 

If you want to participate or point out an interesting interviewee, you can send me an email 

to edi7@hi.is with the subject: Interviewee. 

With appreciation, 

Erna Dís Ingólfsdóttir 
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