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Útdráttur  
 

Íslenskt samfélag hefur breyst úr einsleitu þjóðfélagi yfir í þjóðfélag sem nú er af 

mörgum talið vera orðið fjölmenningarlegt samfélag. Samkvæmt tölum frá 

Hagstofunni voru innflytjendur 24.379 í ársbyrjun 2009, eða 7,6% af 

heildarmannfjölda. Pólverjar eru langfjölmennasti hópur innflytjenda, 11.003 

talsins, en með innflytjendum er átt við einstaklinga sem hafa búsetu á Íslandi en 

eru fæddir erlendis og báðir foreldrar hafa erlendan bakgrunn. Fjölmiðlar gegna 

mikilvægu hlutverki í aðlögun innflytjenda en rannsóknir á fjölmiðlanotkun þeirra 

er skammt á veg komin. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna notkun 

fjölmiðla meðal Pólverja á Íslandi til að komast að raun um hvort þeir noti 

almennt innlenda fjölmiðla, og þá hvernig, auk samanburðar við fjölmiðla frá 

upprunalandi. Helstu niðurstöður eru að meirihluti Pólverja, eða 55%, nota 

reglulega íslenska fjölmiðla. Flestir fylgjast með dagblöðum en fæstir með 

sjónvarpi. Í íslenskum dagblöðum eru gengis- og veðurfréttir, auglýsingar, myndir 

og fyrirsagnir mest lesnar en innlendar og erlendar fréttir í pólskum dagblöðum. 

Mest er horft á fréttir og afþreyingarefni bæði í íslensku og pólsku sjónvarpi en 

sex af hverjum tíu þátttakendum hafa aðgang að pólsku sjónvarpi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru byggðar á svörum 649 Pólverja og endurspegla þátttakendur 

aldur og búsetu Pólverja búsettra á Íslandi. 
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Abstract 

Icelandic society has changed from a homogeneous community to what most 

people would call a multi-cultural society. According to information from 

Statistics Iceland there were 24.379 immigrants living in Iceland in the beginning 

of 2009, or 7.6% of the total population. Polish immigrants are the largest group 

by far, numbering 11.003. Immigrants are individuals who live in Iceland but 

were born abroad to parents with a foreign background. The media plays an 

important role in the integration of immigrants but there is a shortage of research 

of how they use the media. The aim of this research is to look into media usage 

among Poles in Iceland in order to better understand if they use domestic media, 

if so how and also to compare it to the way they use Polish media. The 

predominant results showed that the majority of Poles or 55% used Icelandic 

media on a regular basis. Most read the newspapers but fewer watched television. 

In Icelandic newspapers they read about the exchange rate, weather, 

advertisements, pictures and headlines compared to domestic and international 

news in Polish newspapers. The most watched on both Polish and Icelandic 

television is news and entertainment. Six of ten participants have access to Polish 

television. The results are based on the answers of 649 Poles and reflect the ages 

and distribution of Poles living in Iceland.  
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Formáli 
Þessi ritgerð er fræðilegi hluti lokaverkefnis míns í meistaranámi í blaða- og 

fréttamennsku við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands sem metinn er til 

15 ECTS-eininga. Leiðbeinendur voru Þorbjörn Broddason, prófessor í 

félagsfræði, og Rannveig Þórisdóttir, aðjúnkt í félagsfræði. Ég vil þakka þeim 

báðum fyrir góða leiðsögn; Þorbirni fyrir hvatninguna og góðan og gagnrýnan 

yfirlestur, og Rannveigu fyrir að halda þétt í höndina á mér í gegnum heim 

tölfræðinnar, og hjálpsemina allt frá mótun spurningalistans til flókinna 

útreikninga og vangaveltna. Í verklega hlutanum í lokaverkefninu skrifaði ég 

frásagnargrein um sextuga pólska konu sem ég fylgdi eftir á annað ár.  

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði út frá áhuga mínum á tengslum 

innflytjenda og fjölmiðla en meðan á náminu stóð starfaði ég hjá Alþjóðahúsi. Lá 

því beinast við að tengja þessi tvö svið saman. Af nægu var að taka en þar sem 

engin rannsókn hefur verið gerð á fjölmiðlanotkun þeirra hér á landi lá beinast við 

að taka af skarið. Þá voru hæg heimatökin hjá Alþjóðahúsi en þar var mér veitt 

ómetanleg aðstoð, sem gerði mér í raun kleift að ráðast í þetta verkefni. Kann ég 

öllu því góða samstarfsfólki og vinum mínum sem ég eignaðist þar miklar þakkir. 

Fjárhagslegur stuðningur Alþjóðahússins auðveldaði mér að ráðast í ferðalög um 

landið vegna fyrirlagningar á könnuninni. Sérlegar þakkir fær Mirek, Miroslaw 

Luczynski, fyrir alla þýðingavinnuna og hjálpsemina í hvívetna. Einnig vil ég 

þakka Tomasz Chrapek fyrir góðar ábendingar, og bróður mínum Braga Ólafssyni 

fyrir yfirlesturinn. Þá vil ég þakka Innflytjendaráði fyrir að hafa styrkt mig við 

gerð þessarar rannsóknar. Að lokum vil ég þakka mínum heittelskaða eiginmanni, 

Helga Birni, fyrir óbilandi þolinmæði og stuðning og ævintýralegan 

könnunarleiðangur þvert um landið.   

Ég átti því láni að fagna að fá að sækja námskeið fyrir doktorsnema í fjölmiðla- 

og innflytjendafræðum í Svíþjóð fyrr á þessu ári. Á námskeiðinu kynntu  

fræðimenn í fremstu röð á þessum vettvangi nýlegar rannsóknir sínar, auk þess að 

fá innsýn í rannsóknir annarra nemenda og samræður um efnið. Sú ferð varð mér 

enn frekari innblástur í þeirri ferð sem ég er að hefja.  
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1. Inngangur 
 

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Það hefur 

breyst úr einsleitu þjóðfélagi yfir í þjóðfélag sem nú er af mörgum talið vera orðið 

fjölmenningarlegt samfélag. Samþætting innflytjenda að íslensku samfélagi er ört 

stækkandi málaflokkur samhliða fjölgun innflytjenda í íslensku samfélagi. Með 

hugtakinu innflytjendur er átt við einstaklinga sem hafa búsetu á Íslandi en eru 

fæddir erlendis og báðir foreldrar hafa erlendan bakgrunn (Hagtíðindi, 2009).1 

Þannig fór hlutfall innflytjenda á Íslandi úr 2,4% árið 1999 í 7,6% árið 2009, eða 

úr 6.521 í 24.379, sem er rúmlega þreföldun á tíu árum. Pólverjar eru langstærsti 

hópur innflytjenda en heildarföldi þeirra var 11.003 í ársbyrjun 2009 samkvæmt 

tölum Hagstofu Íslands (2009) en þeir eru einmitt viðfangsefni þessarar ritgerðar.  

Fjölgun innflytjenda hefur leitt til aukins þrýstings á ríki og sveitarfélög að 

setja sér stefnu í innflytjendamálum en lítið hefur farið fyrir umræðu um hlutverk 

fjölmiðla hér á landi í tengslum við innflytjendur, hvernig þeir ná til þeirra og 

endurspegla þá. Í tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum 

innflytjenda sem samþykkt var vorið 2008 segir m.a. að fjölmiðlar eigi að 

endurspegla þjóðfélagið á hverjum tíma á sama tíma og þeir hafi mótandi áhrif á 

það (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008).  

Fjölmiðlar eru sennilega mikilvægasta upplýsingaveita almennings í 

lýðræðissamfélögum nútímans, og gegna meðal annars því hlutverki að vera 

leiðarvísir fyrir almenning. Íslenskt samfélag er með öfluga fjölmiðla sem miðla 

skoðunum stórs hluta þjóðarinnar og er neysla fjölmiðla og dagleg útbreiðsla á 

mann ein sú mesta innan Evrópu (Menntamálaráðuneytið, 2005). Raunveruleiki 

okkar er þannig samofinn fjölmiðlum. Vegna þess hve íslenskt samfélag hefur 

breyst á skömmum tíma eru rannsóknir á innflytjendum skammt á veg komnar og 

                                                 
1 Í ritgerðinni eru hugtökin innflytjendur og etnískir hópar notuð jöfnum höndum.  
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engar rannsóknir til um fjölmiðlanotkun þeirra hér á landi. Í ritgerðinni er fjallað 

um þróun rannsókna á þessu sviði á Norðurlöndum, og leitast við að svara hver 

notkun Pólverja er á íslenskum fjölmiðlum og hvort þeir endurspegli 

fjölmenningarlegt samfélag, auk samanburðar við notkun fjölmiðla frá 

upprunalandi.   
 

1.1 Fjölmenning 

Með auknum fjölda innflytjenda á Íslandi hefur hugtakið fjölmenning fengið 

aukið vægi í samfélagsumræðunni og skiptar skoðanir eru um hvort Ísland sé 

fjölmenningarlegt samfélag. Heldur eru ekki allir á einu máli um hvað 

fjölmenning er. Aukinn fjöldi innflytjenda ögrar því viðteknum hugmyndum 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Hugmyndafræðin sem er ríkjandi í dag byggist á 

því sem kallast samþætting (integration), eða gagnkvæm aðlögun2 eins og hún er 

stundum nefnd, en hún kom í kjölfarið á hugmyndinni um aðlögun (assimilation) 

og umræðunni um tímabundið vinnuafl.3 Aðlögun felur í sér að samfélagið 

breytist ekki sjálft við tilkomu innflytjenda, heldur skulu innflytjendur tileinka sér 

menningu og samfélag innfæddra. Markmið þessarar stefnu var að gera 

útlendinga sem líkasta innfæddum í siðum og venjum þannig að þeir myndu 

samlagast nýrri menningu og tungu og segðu þar af leiðandi skilið við sína eigin. 

Með samþættingu er reynt að koma til móts við þarfir innflytjenda til að gera 

þeim kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Áhersla er lögð á að 

innflytjendur missi ekki þau sérkenni sem þeir búa yfir, missi ekki tengsl við 

menningu sína og tungumál heldur eiga þessir þættir að fá notið sín í samfélagi 

sem einkennist af fjölmenningu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004; 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur (án árs). Samþætting virkar í báðar áttir hvað 

varðar jöfn réttindi og skyldur. Það felur í sér að  samfélög þurfa að sjá til þess að 
                                                 

2 Hugtakið gagnkvæm aðlögun (sjá í Rauði Kross Íslands, 2006 og Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005) hefur einnig 
verið notað yfir samþættingu en inntakið er hið sama. Notkunin er misjöfn eftir einstaklingum og stofnunum en hugtakið 
samþætting er að öllu jöfnu notað hér. 
3 Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, þegar hugmyndafræðin um aðlögun (assimilation) var ríkjandi, notuðu 
Þjóðverjar hugtakið ,,gestaverkamenn” (gastarbeiter) í því skyni að hvetja til áframhaldandi tengsla við sitt upprunaland í 
þeim tilgangi að auðvelda þeim að fara aftur heim þegar ekki væri lengur þörf fyrir þeirra vinnuframlag. Svíar aðgreindu 
sig frá þýska módelinu og innleiddu hugtakið innflytjendur (invandrare) í stað útlendinga á sjöunda áratugnum til að leggja 
áherslu á að fólki sem kæmi til Svíþjóðar til að vinna væri gert kleift að búa þar áfram (Horsti, 2007). 
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innflytjendur og etnísk minnihlutasamfélög hafi jafnan rétt á við aðra íbúa 

samfélagsins, og gera þeim kleift að hafa þau tækifæri. Það er því áríðandi að vel 

til takist bæði fyrir þá innflytjendur sem fyrir eru, og þá sem eiga eftir að koma 

(Klute, 2006). Þegar aðlögun verður ekki til með neinu móti er vísað til 

hugtaksins aðskilnaðar (separation). Þegar engin tengsl eru milli hinnar nýju 

menningar, eða tengsl við upprunalega menningu, er um að ræða einangrun 

(marginality) (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005).  

Evrópuráðið (sjá í Guðrún Pétursdóttir, 2006) gengur skrefinu lengra og skilur 

á milli annars vegar margmenningarlegra samfélaga (multicultural societies) og 

hins vegar fjölmenningarlegra samfélaga (intercultural societies). Samkvæmt því 

er búseta ólíkra hópa fólks á sama landsvæði ekki nægileg ein og sér til að 

samfélag geti kallast fjölmenningarlegt, heldur er nauðsynlegt að hóparnir njóti 

jafnréttis og hafi samskipti sín á milli. Í margmenningarlegum samfélögum býr 

fólk af ólíku þjóðerni og með ólíka menningu og trú á sama landssvæði en hefur 

lítil samskipti sín á milli. Minnihlutahópar eru afskiptir og ekki viðurkenndir eða 

metnir að verðleikum. Í fjölmenningarlegum samfélögum býr fólk af ólíku 

þjóðerni og með ólíka menningu og trú á sama landsvæði, hefur opin samskipti 

sín á milli og ber virðingu fyrir ólíkum lífsháttum. Þar ríkir umburðarlyndi og 

samskipti eru á jafnréttisgrundvelli þar sem allir eru jafn mikilvægir. Aukin 

alþjóðavæðing hefur haft í för með sér að snúið hefur verið baki við hugtökum 

eins og aðlögun og samþættingu og áherslunni beint í auknum mæli að 

þverþjóðleika og fjölmenningarlegum samfélögum þar sem fólk með mismunandi 

menningarlegan bakgrunn býr saman (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna 

Wojtynska, 2008; Klute, 2006). 

Hugtakið fjölmenning er tiltölulega nýlegt í íslensku samfélagi. Flestir 

innflytjendur koma úr flóknari og fjölbreytilegri samfélögum sem eiga lengri 

fjölmenningarlega sögu en íslenskt samfélag. Menningaráhrif berast á milli 

einstaklinga og landa, t.d. með tækninýjungum eins og Internetinu og 

gervihnattadiskum, og fólk velur meðvitað og ómeðvitað ákveðna þætti sem það 

kýs að halda í að heiman (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Þannig má segja að öll 

samfélög séu fjölmenningarleg hvort sem þar býr fólk af ólíku þjóðerni eða ekki 
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(Guðrún Pétursdóttir, 2006). Fjölmenning felur í sér að breytingar eigi sér stað 

með nýjum þegnum, og snúið er baki við hugmyndinni um einsleit þjóðríki. Í dag 

er sjónum beint í auknum mæli að áframhaldandi tengslum við upprunaland 

innflytjenda í tengslum við fjölmenningu. Fólk flytur ekki endilega til að byrja 

nýtt líf annars staðar, heldur til að finna tækifæri sem gera því kleift að bæta líf 

sitt heima fyrir. Þrátt fyrir að búa á tilteknum stað og eiga persónuleg sambönd 

við íbúa þar þá tilheyrir oft hugur þeirra heimaslóðunum (Unnur Dís Skaptadóttir 

og Anna Wojtynska, 2008 og 2007; Unnur Dís Skaptadóttir, 2004).  

 

1.2 Íslenskur veruleiki og Pólverjar á Íslandi  

Fjölmargar ástæður liggja að baki hinni miklu aukningu fólks af erlendum 

uppruna sem orðið hefur undanfarin ár hér á landi. Fjölgunin átti sér fyrst og 

fremst stað frá og með árinu 2006 vegna mikillar eftirspurnar eftir vinnuafli og 

hagsæld (Hagstofa Íslands, 2009; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). Í 

kjölfar samningsins um evrópska efnahagssvæðið sem tók gildi 1994 opnaðist 

landið fyrir frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks. Árið 2004 gengu átta ný 

ríki í Evrópusambandið, þar á meðal Pólland. Árið 2006 var bráðabirgðaákvæði 

um kröfu um atvinnuleyfi meðal ríkisborgara aðildarlanda sambandsins aflétt, og 

því fólki frjálst að búa og starfa á Íslandi (Kári Gylfason, 2006; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2005). Óhætt er að segja að nýjar aðstæður hafi skapast 

á Íslandi þar sem að útlendingar setja mikinn svip á samfélagið. Nú er fólk búsett 

á Íslandi frá yfir 130 löndum en eins og komið hefur fram eru langflestir frá 

Póllandi, en þeir hafa undanfarin ár verið fjölmennasti hópur innflytjenda á 

Íslandi (Hagstofa Íslands, 2009).  

Pólska díaspóran4 er ein hin stærsta í heiminum en á bilinu 15-20 milljónir 

manna af pólskum uppruna búa utan Póllands í yfir 90 löndum (Pacyga, 2004). 

                                                 
4 Hugtakið díaspóra (diaspora) er upprunnið frá Grikklandi og var notað í Nýja testamentinu um kristna gyðinga sem lifðu 
utan Palestínu. Díaspóra merkir tvístraður hópur og hefur mest verið notað um tvístrun gyðinga og líf þeirra í ánauð. 
Díaspóra vísar því til tvístraðs hóps sem á einhverjum tímapunkti hefur sameinast. Hugtakið var víða notað meðal 
mannfræðinga á tíunda áratugnum. Fræðimenn sem rannsakað hafa díaspóru hafa endurskilgreint hugtakið og er díaspóra 
lykilatriði í menningarlegri margbreytni (Christiansen 2004; Georgiou 2007). 
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Pólska díaspóran er heimsþekkt fyrirbæri en í marga áratugi hafa Pólverjar þurft 

að flýja land vegna stríðsátaka, byltinga og bágborins efnahags. Eins og á við um 

aðra innflytjendahópa varð eins konar keðjuverkun þegar þeir numu nýtt land. 

Þegar fólk hafði komið sér fyrir varð til gagnkvæmt upplýsingakerfi á milli 

landanna tveggja. Þeir sem fyrstir fóru sendu upplýsingar um ferðina og 

atvinnutækifæri sem væru fyrir hendi. Það kemur heim og saman við reynsluna af 

Pólverjum sem hingað hafa komið en þróun á innflytjendastraumi til Íslands 

almennt hefur að miklu leyti byggst á persónulegum samböndum. Þannig urðu 

Pólverjar fljótt stærsti hópur innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði. Þeir sendu 

einnig peninga og flugmiða heim til að fjölskylda og vinir gætu sameinast aftur á 

nýjum stað (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2008; Kári Gylfason, 

2006; Pacyga, 2004). 

Samskiptasaga Pólverja og Íslendinga á rætur að rekja til skipasmíða en 

Íslendingar hafa bæði keypt af þeim skip og leitað til þeirra vegna skipaviðgerða. 

Skortur á járniðnaðarmönnum á Íslandi var viðvarandi í lok áttunda áratugarins og 

byrjun þess níunda og margir Pólverjar menntaðir í iðninni fengu því starf hérna 

allt fram á miðjan tíunda áratuginn (Viðskiptaþjónusta utanríkisráðuneytisins, 

2000; Kári Gylfason, 2006). Í byrjun tíunda áratugarins störfuðu margir Pólverjar 

í fiski, t.a.m. á Vestfjörðum. Á þeim tíma voru kvenmenn í meirihluta en 

kynjahlutfallið hefur þó jafnast á síðari árum og eru nú karlmenn í meirihluta. 

Stærsti hópur innflytjenda kom til landsins til að vinna í stuttan tíma. Margir fóru 

aftur til síns heima en aðrir ílengdust eða settust hér að. Konurnar sem komu til að 

vinna í fiski voru flestar fráskildar eða einstæðar mæður. Sumar giftust íslenskum 

mönnum og kom fjölskylda þeirra í kjölfarið. Hjónabönd meðal pólskra manna og 

íslenskra kvenna voru aftur á móti mun sjaldgæfari. Síðustu ár hafa Pólverjar 

komið mestmegnis til starfa í byggingariðnaði og mannvirkjagerð (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2008).   
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1.3 Stefna ríkis og sveitarfélaga í málefnum innflytjenda  

Samþætting innflytjenda að íslensku samfélagi er ört stækkandi málaflokkur 

samhliða fjölgun innflytjenda í íslensku samfélagi. Á undanförnum áratugum hafa 

innflytjendamál verið í mótun bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Þrátt fyrir að 

umtalsverður árangur hafi náðst á ákveðnum sviðum, þá er málaflokkurinn enn í 

þróun og á meðal annars eftir að skilgreina betur hlutverk hverrar stofnunar, 

verkaskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga, og hvaða verkefni geta verið í 

höndum sjálfstæðra aðila og félagasamtaka. Málefni innflytjenda snerta alla þætti 

samfélagsins en þrátt fyrir vaxandi umræðu um þennan málefnaflokk hefur enn 

ekki verið sett fram heildstæð stefna af hálfu stjórnvalda (Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, 2009; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008).  

,,Stjórnarskráin er æðsta réttarheimild íslenskrar stjórnskipunar. Í 65. grein 

hennar kveður á um að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti” (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2005, bls. 15). Félags- og tryggingamálaráðuneytið gegnir veigamiklu hlutverki á 

þessu sviði en málefni sveitarfélaga, þ.m.t. félagsþjónustan og atvinnumál, heyra 

undir ráðuneytið. Hjá félags- og tryggingamálaráðherra (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008) er í undirbúningi gerð frumvarps til laga um 

aðlögun innflytjenda sem ætlað er að kveða á um atriði sem almenn löggjöf á 

einstökum sviðum nær ekki yfir. Við samningu frumvarpsins á að vera tekið mið 

af alþjóðlegum skuldbindingum Íslands. Meðal atriða er miðlun upplýsinga til 

innflytjenda og öflun upplýsinga um innflytjendamál, verkaskipting ríkis og 

sveitarfélaga varðandi þjónustu við innflytjendur, hlutverk Fjölmenningarseturs, 

hlutverk þróunarsjóðs innflytjendamála um stuðning við rannsóknir og 

þróunarverkefni á sviði innflytjendamála, og skylda stjórnvalda til að sinna 

samfélagsfræðslu og starfi gegn fordómum í garð útlendinga í íslensku samfélagi. 

Gera má ráð fyrir að í framtíðinni verði verkefni sem Reykjavíkurborg hefur 

staðið að undanfarin ár lögum samkvæmt á ábyrgð ríkisins 

(Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). 
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Sveitarfélög hafa veigamiklu hlutverki að gegna í aðlögun innflytjenda að 

íslensku samfélagi. Hlutverk þeirra er að sinna staðbundinni stjórnsýslu, veita 

nærþjónustu og sinna hagsmunagæslu fyrir nærsamfélagið. Reykjavíkurborg, sem 

hefur að mörgu leyti verið brautryðjandi í innflytjendamálum, samþykkti 

fjölmenningarstefnu árið 2001 - samfélag sem byggir á gagnkvæmri virðingu og 

tillitsemi, jafnrétti innan stjórnsýslu bæjarfélagsins, aðgengi óháð þjóðerni eða 

íslenskukunnáttu, og forvarnir gegn mismunun og fordómum. Hluti af 

fjölmenningarstefnunni var að koma á fót Alþjóðahúsi sem var stofnað síðar sama 

ár. Alþjóðahús, sem er sjálfseignarstofnun, er með þjónustusamning við 

Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög, byggir starf sitt á hugmyndinni um 

fjölmenningarlegt samfélag þar sem allir íbúar, innflytjendur jafnt og innfæddir, 

geta notið þeirra kosta sem fjölmenning felur í sér og er markmið þess að stuðla 

að gagnkvæmri aðlögun (Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). 

Árið 2000 var Fjölmenningarsetur, sem upphaflega var nefnt Nýbúamiðstöð á 

Vestfjörðum, sett á laggirnar með þingsályktun sem tilraunaverkefni til þriggja 

ára. Tilgangurinn var að byggja upp þjónustu við fjölmenningarsamfélagið og 

vinna forvarnarstörf gegn fordómum í samstarfi við stofnanir ríkis, sveitarfélaga 

og frjálsra félagasamtaka. Fjölmenningarsetrið, sem er í samstarfi við sveitarfélög 

á Austurlandi og á Vestfjörðum, er m.a. með upplýsingaþjónustu í gegnum síma, 

fréttir á textavarpi og upplýsingavef. Miklar samfélagsbreytingar hafa verið í 

minni samfélögum á landsbyggðinni og samskipti við fólk af erlendum uppruna 

orðin mikil. Má því segja að fjölmenningarsamfélagið sé orðið rótgrónara þar en á 

höfuðborgarsvæðinu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005).  

Ein helsta áskorun stjórnvalda og þeirra sem vinna við innflytjendamál er 

hvernig best sé að miðla upplýsingum til þeirra. Fjölmiðlar og boðskipti eru 

þýðingarmiklir þættir á öllum sviðum innflytjendamála og það dylst engum 

hversu mikil áhrif fjölmiðlar hafa á félagslegan veruleika okkar á 21. öldinni. 

Fjölmiðlar eru sennilega mikilvægasta upplýsingaveita almennings í 

lýðræðissamfélögum samtímans og gegna meðal annars því hlutverki að vera 

leiðarvísir fyrir almenning.  Í fjölmiðlum fær fólk upplýsingar um hvað gerist í 

þeirra nánasta umhverfi, og heiminn allan (Horsti, 2008; Evrópuráðið, 2002). 
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Upplýsingamiðlun til innflytjenda, ásamt íslenskukennslu, er vafalaust einn 

mesti áhrifavaldur í að innflytjendur geti nýtt sér gæði samfélagsins og tekið 

fullan þátt í því. Þess vegna þurfi að gera átak í upplýsingamiðlun til innflytjenda 

þannig að öll ráðuneyti og ríkisstofnanir endurskoði upplýsingamiðlun sína og 

lagi hana jafnframt að þörfum innflytjenda (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2008). Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá árinu 2007 var kveðið á um að gerð 

yrði heildstæð framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda með það að markmiði 

að betur verði tekið á móti erlendu fólki sem flyst til landsins og því auðveldað að 

verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi og rækta menningu sína. Gert var 

ráð fyrir að framkvæmdaáætlunin yrði endurskoðuð að tveimur árum liðnum í 

kjölfar útkomu framvinduskýrslu um árangur hennar, og að þá yrði ný áætlun til 

fjögurra ára lögð fyrir Alþingi. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í 

málefnum innflytjenda sem lögð var fyrir af hálfu félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins var samþykkt samhljóða á Alþingi í lok vorþings 

2008. Þar segir m.a.:  

 
Fjölmiðlar eiga að endurspegla þjóðfélagið á hverjum tíma en þeir 
hafa einnig mótandi áhrif á það. Það hvernig fjallað er um 
innflytjendur og innflytjendamál í fjölmiðlum ræður miklu um 
hvernig til tekst með farsæla aðlögun þeirra að samfélaginu og 
samfélagsins alls að breyttum heimi. Ábyrg umfjöllun, aðgangur 
innflytjenda sjálfra að fjölmiðlunum og viðleitni til að draga úr 
fordómum og sleggjudómum eru allt atriði sem miklu ráða varðandi 
eindrægni í samfélaginu og upplýsta umræðu. Fjölmiðlar sem vilja 
axla ábyrgð sína gagnvart hinu lýðræðislega samfélagi mega aldrei 
falla í þá gryfju að kynda undir staðalmyndir eða alhæfingar. Því eru 
fjölmiðlar hvattir til að setja sér siðareglur um efnistök þegar fjallað 
er um málefni innflytjenda (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 
2008, bls. ekki tilgreint).  

 

1.4 Innflytjendur og fjölmiðlar  

Hlutverk fjölmiðla er viðamikið í nútímasamfélögum enda eru fjölmiðlar gjarnan 

nefndir fjórða valdið. Með fjórða valdinu er vísað til hinnar hefðbundnu og 

viðurkenndu þrískiptingar ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdavald og 
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dómsvald. Þrátt fyrir að fjölmiðlar búi ekki yfir neinu formlegu skilgreindu 

þjóðfélagslegu valdi gegna þeir eigi að síður miklu og sívaxandi hlutverki, ásamt 

því að hlutast til um málefni almennings (Þorbjörn Broddason, 2005a). Fjölmiðlar 

sem hið fjórða vald á rætur að rekja til kenningarinnar um merkingarsköpun sem 

kom á sjónarsviðið á níunda áratug síðustu aldar. Samkvæmt henni er líf okkar 

samofið fjölmiðlum en það er einstaklingsbundið hvaða merkingu hver og einn 

leggur í efni fjölmiðla; hver hefur sínar eigin forsendur til þess. Þannig verður 

merkingarsköpunin jafn fjölbreytileg og mennirnir eru margir. Samkvæmt þessu 

sjónarhorni hafa fjölmiðlar raunveruleg völd og áhrif og í ljósi þess ber að meta 

áhrif þeirra (Þorbjörn Broddason, 2005a; 2005b). Fjölmiðlar eru mikilvægur 

hlekkur á milli almennings (public sphere) og hins opinbera. Þeir dreifa 

upplýsingum sem eru nauðsynlegar fyrir íbúana til að taka upplýsta ákvörðun í 

kosningum hverju sinni, þeir greiða almenningi aðgang fyrir skoðanir þeirra með 

því að búa til vettvang til rökræðna, og gera fólki kleift að hafa áhrif á afstöðu 

ríkisstjórnar með skoðanaskiptum. Fjölmiðlar eru þannig í forystuhlutverki meðal 

almennings, eða fjórða valdið eins og þeir hafa verið kallaðir (Husband, 2000).  

Það dylst engum hve fjölmiðlar hafa mikið vald í nútíma 

upplýsingasamfélögum og eru þeir, beint eða óbeint, stærsti áhrifavaldur á líf 

fólks. Stjórnendur fjölmiðla eru í raun ábyrgir fyrir umræðunni í fjölmiðlum 

vegna þess frelsis sem þeir hafa. Þetta á einkum við um hlutverk fjölmiðla þegar 

kemur að etnískum minnihlutahópum. Ástæðurnar eru m.a. þær að meginþorri 

lesenda hefur lítil dagleg samskipti við minnihlutahópa og þ.a.l. takmarkað 

aðgengi að öðrum upplýsingum um þá en úr fjölmiðlunum (van Dijk, 2000). 

Almenn umræða um fjölmiðlanotkun innflytjenda hefur að miklu leyti snúist um 

samþættingu þeirra að nýju samfélagi og hver áhrif fjölmiðla eru á innflytjendur 

(Horsti, 2008). Í stað þess að rannsaka áhrif fjölmiðla bendir Husband (2000) á 

nauðsyn þess að skoða fyrirfram gefnar forsendur um hvert hlutverk fjölmiðla er í 

fjölmenningarlegum samfélögum. Husband telur að í stað þess að rannsaka hvað 

fjölmiðlar hafa gert ætti fremur að skoða hvað fjölmiðlar ættu að gera. Til að meta 

gagnrýnið hvert hlutverk fjölmiðla er í tengslum við innflytjendur þarf að skoða 

hvernig við skilgreinum fjölmenningu. Hin almenna skilgreining á fjölmenningu, 

 15



þ.e. að fjölmenning sé lýsandi hugtak á etnískum margbreytileika, er ekki nægileg 

ein og sér. Þess í stað þarf að skilgreina fjölmenningu út frá pólitískri heimspeki, 

þ.e. hvernig fjölbreyttir etnískir hópar eiga að búa saman. Horsti (2007) tekur 

undir þetta sjónarmið; að umræðan um fjölmenningu ætti fyrst og fremst að vera 

pólitísk. Það skiptir því máli hvernig við nálgumst skilning á því hvað 

fjölbreytileiki er. Fjölmenningu er stýrt af viðkomandi landsvæði að því leyti að 

ráðandi menning er aldrei dregin í efa. Nauðsynlegt er því að skoða okkar eigin 

sjálfsmynd, hvort sem við tilheyrum minnihluta eða ráðandi meirihluta, út frá því 

hvernig við nálgumst skilning okkar á því hvað fjölbreytileiki er. Sjálfsmynd 

okkar er greypt í sögu samfélagsins, hverjir hinir ,,raunverulegu” meðlimir 

samfélagsins eru, þ.e. við og hin. Þegar ákveðin mynd, eða ímynd, er gefin af 

minnihlutahópum í fjölmiðlum þá er á sama tíma búin til mynd af meirihlutanum. 

Ylva Brune, sem er einn helsti brautryðjandi þeirrar rannsóknarhefðar sem 

nefnist orðræðugreining (discourse analysis) á Norðurlöndum, hefur bæði 

rannsakað fjölmiðlaumfjöllun sænskra fjölmiðla um innflytjendur, sem og hvernig 

fjallað er um innfædda. En flestar rannsóknir á tengslum innflytjenda og fjölmiðla 

byggjast á þeirri rannsóknarhefð. Samkvæmt Ylvu telja Svíar Svíþjóð vera 

,,heimili fólksins” (folkhemmet) í þeim skilningi að þeir bjarga innflytjendum frá 

fyrri lífsstíl. Athyglisvert er hversu ímynd meirihlutans er mismunandi á milli 

Norðurlandanna. Norðmenn leggja t.a.m. áherslu á ,,ofurvald mannréttinda” 

(superpower of human rights) en Finnar endurspegla sig í hinum etníska spegli 

sem sterk og mikil þjóð (Horsti, 2008). Þegar rætt er um fjölmenningu innan 

íslensks samfélags er því ekki hægt að líta fram hjá því hvað felst í að vera 

Íslendingur. Að mati Unnar Dísar Skaptadóttur (2008) er íslenskt tungumál helsta 

þjóðartákn Íslendinga og er hún í augum þeirra eitt af sérkennum þess að vera 

Íslendingur. Íslenskukunnátta er í þeim skilningi lykillinn að þátttöku í 

samfélaginu. Áherslan á íslenskt tungumál kemur berlega í ljós í rannsókn Lindu 

Daggar Hlöðversdóttur (2005) um áhrif íslenskra fjölmiðla á sjálfsmynd asískra 

unglinga á Íslandi. Niðurstöður Lindu benda til að Íslendingar hafi litla þolinmæði 

í garð þeirra sem tala ekki fullkomna íslensku en margir viðmælendur í rannsókn 

hennar kusu fremur að tala ensku vegna þess að þeim þótti íslenskan sín ekki vera 
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nægilega góð, jafnvel þó enskan væri ekki betri. Þá bendir Jón Gunnar Ólafsson 

(2008) á að Íslandi hafi gjarnan verið lýst sem hinu hreinu og einstaka landi í 

markaðssetningu og kynningu á landi og þjóð, m.a. á vegum 

utanríkisþjónustunnar, en einn megintilgangur hennar er að kynna íslenska 

menningu erlendis. En hvernig er íslensk menning? Þrátt fyrir að kynningarstefna 

utanríkisþjónustunnar sé jákvæð fyrir íslensku þjóðina í heild má færa rök fyrir 

hinu gagnstæða þar sem ekki allir tilheyra þessari menningu.  

 

1.4.1 Þróun innflytjenda og rannsóknir á Norðurlöndum. Tengsl fjölmiðla og 

innflytjenda er tiltölulega ungt rannsóknarsvið. Rannsóknir á sviðinu hófust á 

áttunda áratug 20. aldar en það er ekki fyrr en á síðustu árum sem rannsóknir 

byrjuðu að einhverju marki. Norrænir fræðimenn á þessu sviði hafa á 

undanförnum árum eflt rannsóknir hver í sínu lagi en búið er að koma á fót 

norrænu rannsóknartengslaneti á sviði fjölmiðlunar, innflytjendafræða og 

samfélagsrannsókna (Nordic Research Network for Media, Migration and 

Society). Fyrstu rannsóknirnar voru framkvæmdar seint á tíunda áratugnum í 

Svíþjóð og í Danmörku. Fyrir þann tíma hefur mest verið litið til rannsókna frá 

Bretlandi og Bandaríkjunum. Með tilkomu þessa þverfaglega tengslanets hafa 

verið haldnar ráðstefnur og málþing og rannsóknir bornar saman á milli landanna. 

Þrátt fyrir að rannsóknarsviðið sé í örri þróun, eru samtímarannsóknir á 

Norðurlöndum, og samanburður við evrópskar rannsóknir, mjög takmarkaðar 

(Horsti, 2008).  

Innflytjendur á Norðurlöndum eru langt frá því að vera einsleitur hópur hvað 

varðar fjölda, á hvaða tíma þeir komu og af hvaða þjóðernum þeir eru. Tengslin á 

milli innflytjenda og fjölmiðla eru þ.a.l. mismunandi eftir löndum (Horsti, 2008). 

Fjöldi innflytjenda hefur aukist mikið hér á landi undanfarinn áratug eins og 

komið hefur fram og er hlutfallið álíka hátt og í Noregi, og heldur hærra en í 

Danmörku. Vert er hafa í huga að hin Norðurlöndin eiga sér lengri sögu um 

mikinn fjölda innflytjenda og eru því mun fleiri innflyjendur á Norðurlöndum sem 

komnir eru með ríkisfang í nágrannalöndunum. Þar af leiðandi eru annarrar 
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kynslóðar innflytjendur5 því langtum fleiri þar en hér (Hagtíðindi, 2009).  

Fjölmennustu innflytjendahóparnir í Danmörku eru frá Tyrklandi og Írak, í 

Svíþjóð eru það Finnland, Eystrasaltslöndin, Írak og Íran. Í Finnlandi eru þeir 

flestir frá nágrannalöndunum Eistlandi, Rússlandi og Svíþjóð. Nágrannaþjóðir 

hafa mest sótt til Noregs og eru stærstu hóparnir frá Svíþjóð og Danmörku og 

löndum Vestur-Evrópu (Horsti, 2008). Á Íslandi er aftur á móti langstærsti 

hópurinn frá Austur-Evrópu, þ.e. Póllandi og Litháen (Hagstofa Íslands, 2009).   

 

1.4.2 Þverþjóðlegur fjölmiðlaveruleiki. Þverþjóðlegur veruleiki 

(transnationalism) hefur verið miðlægur í fræðilegri umfjöllun um 

innflytjendamál og í rannsóknum um fólksflutninga. Margir eru virkir 

þátttakendur í fleiri en einu þjóðríki samtímis og hefur því umræðan um 

margbreytileika og þverþjóðleg tengsl leitt til endurskoðunar á hugmyndum um 

fjölmenningarlegt samfélag6 (Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). Í rannsóknum 

mannfræðinganna Unnar Dísar Skaptadóttur og Önnu Wojtynska (2008 og 2007; 

Unnur Dís Skaptadóttir 2004 og 2008) á pólsku díaspórunni á Íslandi kemur fram 

að þeir viðhalda tvíhliða sýn á veruleikann með því að fylgjast t.d. með pólsku 

sjónvarpi en þeim þykir áhugaverðara að vita hvað er að gerast í sínu heimalandi 

því að þrátt fyrir að búa á Íslandi er það ekki þeirra land. Fjölmiðlar eru því í 

auknum mæli mikilvægir fyrir díaspóru vegna þess að þeir auka möguleikann á 

tvíhliða (bifocality) samskiptum meðal svæða, hópa og einstaklinga (Georgiou, 

2007). Þeir flytja búferlum til að bæta lífskjör sín og stuðla þannig að 

fjármagnsflæði í heiminum og upplýsingastreymi á milli landa. Þeir líta því á það 

svæði sem þeir búa á sem stað til að vinna á. Margir treysta á 

innflytjendasamfélögin á svæðinu og samfélagið í upprunalandi til að byggja 

sjálfsmynd sína á. Þannig búa þeir sér til eins konar þverþjóðlegan dvalarstað en 

upprunalandið þeirra er þeim alltaf mikilvægt. Þverþjóðleg tengsl verða til og 
                                                 

5 Samkvæmt Hagstofunni (Hagtíðindi, 2009) er hugtakið annarrar kynslóðar innflytjandi skilgreint sem hópur fólks sem 
fætt er í nýja landinu en annað foreldri eða bæði eru innflytjendur. Þeir einstaklingar hafa því bæði tengsl við nýja landið 
og við fæðingarland foreldra sinna. 

 
6 Fræðimenn í félagsvísindum hafa gagnrýnt hugmyndir um fjölmenningu og fjölmenningarlegt samfélag. Gagnrýnin 
byggist á því að hver þjóðernis- eða trúarhópur hafi sína afmörkuðu menningu sem hver einstaklingur innan hópsins 
tileinki sér sjálfkrafa. Það geti leitt til þess að hópar einangrist frá meirihlutanum og ýti undir mismunun á vinnumarkaði í 
stað þess að auka gagnkvæman skilning milli meiri- og minnihlutahópa (Unnur Dís Skaptadóttir, 2008).  
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viðhaldast m.a. af því þegar íbúar ferðast, heimsækja skyldmenni og fara í frí til 

síns upprunalands. Þeir sem hafa komið upp fjölskyldu á Íslandi eða telja sig 

tilheyra landi og þjóð til frambúðar hafa minna samband við upprunaland sitt 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2008 og 2007). 

Innlendir fjölmiðlar eru því undir þrýstingi að aðlagast þverþjóðlegum 

veruleika. Þegar innlendir fjölmiðlar koma ekki til móts við sértækar þarfir 

innflytjenda, fá aðrir fréttamiðlar aukið aðgengi. Má í því sambandi nefna 

minnihlutafjölmiðla, þ.e. fjölmiðla sem eru reknir af og fyrir etníska 

minnihlutahópa. Rannsóknir á fréttanotkun etnískra minnihlutahópa er skammt á 

veg komin en samkvæmt Christiansen (2004) er viðtekin skoðun sú að 

samþætting etnískra minnihlutahópa sé betri ef þeir horfa meira á innlenda 

sjónvarpsdagskrá en frá sínu upprunalandi. Það fer eftir því hver hugmyndafræði 

og stefna stjórnvalda er gagnvart etnískum minnihlutahópum hvaða augum 

fjölmiðlanotkun þeirra er litin. Ef markmiðið er aðlögun er notkun fjölmiðla frá 

upprunalandi vandamál og í andstöðu við stefnu innlendra fjölmiðla. Ef 

markmiðið er fjölþjóða-samþætting (pluralistic integration) þá er litið á það sem 

eðlilega viðbót að etnískir minnihlutahópar fylgist með bæði fréttum frá 

móðurlandi, jafnt á við innlendar fréttir. Að síðustu þegar markmiðið er etnískur 

aðskilnaður, eða hverfamyndanir (ghetto formation), þá eru etnískir 

minnihlutahópar hvattir til að nýta sér sína eigin fjölmiðla, sem og innlenda 

fjölmiðla.   

Samkvæmt niðurstöðum evrópskra og norrænna rannsókna er ekki mótsögn að 

nota bæði þverþjóðlega og innlenda miðla. Heldur hefur ekki komið fram 

neikvætt samband á milli þess að vera með aðgang að gervihnattasjónvarpi, og 

því aðgang að efni frá upprunalandi, og hversu vel þeim gengur að samlagast nýju 

samfélagi. Þverþjóðlegar sjónvarpsstöðvar beina sjónum sínum í auknum mæli að 

innflytjendum sem uppbót fyrir innlendar sjónvarpsstöðvar í Evrópu en fólk um 

allan heim hefur nær ótakmarkaðan aðgang að sjónvarpi í gegnum kapalsjónvarp 

og gervihnattadiska. Tyrkneska díaspóran í Evrópu hefur í því sambandi vakið 

áhuga rannsakenda og fjölmiðlastjórnenda vegna áhorfs þeirra á tyrkneskar 

sjónvarpsstöðvar í gegnum gervihnattadiska. Áhugaleysi þeirra gagnvart 
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innlendum fréttum er talið standa í vegi fyrir samþættingu þeirra í því samfélagi 

sem þeir búa í (ibid). Evrópskir sjónvarpsstjórnendur hafa í auknum mæli áttað 

sig á fjölbreytileika mögulegra áhorfenda sem eru að verða fjölmenningarlegri 

með hverju árinu sem líður en etnískir minnihlutahópar eru mest vaxandi 

hópurinn meðal fjölmiðlaneytenda (Evrópuráðið, 2002). Sjónvarpsstöðvar sem 

reknar eru eingöngu á auglýsingatekjum eru í auknum mæli byrjaðar að átta sig á 

nýjum markhópum innan etnískra minnihlutasamfélaga og eru fleiri stöðvar að 

líta dagsins ljós sem einblína á áhorfendur innan etnískra minnihlutahópa. Þetta er 

líklega sú samkeppni sem innlendar sjónvarpsstöðvar víðs vegar munu standa 

frammi fyrir í nánustu framtíð. Svo ekki sé minnst á að endurtekin mynstur koma 

fram í fjölmiðlanotkun etnískra minnihlutahópa sem endurspegla það viðhorf að 

þeir séu útilokaðir í fréttaflutningi (Christiansen, 2004).  

Samkvæmt niðurstöðum fjölda danskra rannsókna er fréttaflutningur í 

dönskum fjölmiðlum almennt á þá leið að innflytjendur eru útilokaðir frá ráðandi 

hóp samfélagsins eða meirihlutanum.  Neikvæð og vandamálakennd 

birtingarmynd af þeim í innlendum fréttum í Danmörku leiðir því samkvæmt 

Christiansen (2004) til aukinnar spennu milli etnískra minnihlutahópa og 

meirihlutans. Framlag innlendra fjölmiðla stuðlar því að auknum flokkadráttum 

frekar en að þeir dragi úr þeim, og það virðist engin breyting verða á. Etnískir 

minnihlutahópar stofnuðu regnhlífasamtökin ELO (Etniske Mindretals 

Landsorganisation) árið 2000 til að sporna við þessari þróun. Niðurstöður fjölda 

rannsókna bera að sama brunninum; innflytjendur upplifa sig útilokaða frá því 

samfélagi sem þeir búa í og frá ráðandi menningu og pólitískri þátttöku. 

Umfjöllun um þá er oftar en ekki tengd afbrotum og kynþáttafordómum sem hefur 

í för með sér aukna andúð gagnvart þeim (ibid; Alghasi, 2009). Þetta er ein helsta 

ástæðan fyrir því að innflytjendur kjósa að afla sér upplýsinga frá alþjóðlegum 

miðlum (Klute, 2006; Horsti, 2008). Georgiou (2007) telur ástæðuna fyrir þessu 

vera þá að of mikið bil sé á milli fjölmiðlaútgefenda og fjölmiðlaneytenda. 

Opinberar sjónvarpsstöðvar standa því frammi fyrir mikilvægri áskorun að búa til 

umræðuvettvang fyrir opin skoðanaskipti og menningarleg gildi  (Christiansen, 

2004; Klute, 2006; Evrópuráðið, 2002).   
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1.4.3 Fjölmenning í fjölmiðlum. Ólíkt öðrum Norðurlandaþjóðum, að Íslandi 

undanskildu, er engin dönsk sjónvarpsstöð með sérstaka fréttaþjónustu fyrir 

etníska minnihlutahópa í Danmörku. Að mati Christiansen (2004) er hægt að túlka 

það á þann hátt að etnískir minnihlutahópar séu ekki hluti af dönsku samfélagi, 

eða a.m.k. ekki fyrr en þeir hafa nægilegan skilning á danskri tungu. Hún telur 

slíka stefnu sniðgenga einkum og sér í lagi fréttaþörf veikustu hópa meðal etníska 

minnihlutaþýðisins, og þeirrra sem hafa verið búsettir í stuttan tíma í viðkomandi 

landi.  

Fjölmenningarleg dagskrá BBC er gott fordæmi fyrir flesta evrópska 

sjónvarpsmiðla og hefur Evrópuráð sjónvarpsstöðva (EBU) veitt árleg verðlaun, 

PRIX Europa Iris, fyrir bestu fjölmenningarlegu dagskrárnar. Að mati Horsti 

(2007) brugðust finnskir fjölmiðlar seint við að endurspegla fjölmenningarlegt 

samfélag. Seint á tíunda áratugnum byrjuðu dagblöð að birta sérstakt efni ætlað 

innflytjendum og finnska sjónvarpsstöðin Basaari hóf að sýna fjölmenningarlegan 

þátt 1996 - ekki ósvipaðan og sænska Mosaik þáttinn en sænska ríkissjónvarpið 

setti á stofn sérstaka deild (Mosaikredaktionen på Svt) árið 1987 sem var ábyrg 

fyrir því að búa til efni til að endurspegla fjölmenningarlega samfélagið en 

deildinni var lokað haustið 2002 (Camauër, 2003).  

Framtak í þessa veru á Finnlandi var helst að finna í dagblöðum snemma á 

tíunda áratugnum og snemma á þessum áratug. Dagblaðið Aamulehti var fyrsta 

dagblaðið til að fara af stað með innflytjendasíðu í desember 1999. Það olli 

nokkrum umræðum meðal etnískra minnihlutahópa og annarra dagblaða. Eins og 

nafnið Innflytjendasíðan gefur til kynna byggir hún á aðgreiningunni milli 

innflytjenda og meirihlutans, þ.e. ráðandi menningar. Útbreiddasta dagblaðið, 

Helsingin Sanomat, ákvað að vera ekki með aðskilda síðu á þeim forsendum að 

verið væri að draga innflytjendamál í dilka – að búa til eins konar úthverfi um 

þeirra mál. Í staðinn birtu þeir margar greinar um etníska minnihlutahópa. 

Framtak þessara dagblaða hefur fengið mjög jákvæða athygli og umtal hjá 

fjölmiðlum og bæði blöðin verið verðlaunuð. Starfandi blaðamenn við þessar 

síður eru af erlendum uppruna. Markmiðið með því er m.a. að þeir komi með ný 
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sjónarhorn og nýja rödd (Horsti, 2007). Þess má geta að fimm fagleg dagblöð sem 

gefin eru út í Svíþjóð einblína á innflytjendahópa og eru fjögur þeirra gefin út á 

tungumálum innflytjenda. En um 200 blöð, sem eru gefin út af innflytjendum eða 

beint að þeim, koma út mánaðarlega eða sjaldnar í Svíþjóð (Camauër, 2003).   

 

1.4.4 Fjölmiðlanotkun innflytjenda. Samkvæmt niðurstöðum norrænna rannsókna 

er fjölmiðlanotkun innflytjenda fjölbreytt. Þeir nota útvarp, dagblöð, sjónvarp og 

Internetið á mismunandi tímum dagsins og vikunnar og í mismunandi tilgangi. 

Þeir fá því upplýsingar úr mörgum áttum en fyrst og fremst lesa þeir fjölmiðla frá 

sínu upprunalandi og fjölþjóðlega miðla. Innflytjendur vilja vita hvernig fjallað er 

um þá í innlendum fjölmiðlum, og hvernig staða þeirra er í samfélaginu en afstaða 

þeirra til innlendra fréttamiðla er oft gagnrýnin (Christiansen, 2004; Alghasi, 

2009; Horsti, 2008).  

Samkvæmt rannsóknum á aðfluttum Evrópubúum búsettum á Norðurlöndum er 

almenn tilhneiging meðal þeirra að kjósa sjónvarpsfréttir fram yfir aðra 

fréttamiðla. Auðvelt er að nálgast fréttir í sjónvarpi þar sem sjónvarpsbúnaður er í 

eigu meginþorra fólks en meðal etnískra minnihlutahópa í Svíþjóð eiga ríflega níu 

af hverjum tíu sjónvarp. Ástæða er því til að beina sjónum að sjónvarpsnotkun 

þegar fjölmiðlanotkun etnískra minnihlutahópa er rannsökuð. Christiansen (2004) 

telur sjónvarpsfréttaáhorf frá upprunalandi vera einkennandi fyrir þverþjóðlega 

ástundun en etnískir minnihlutahópar frá Evrópu kjósa fyrst og fremst að horfa á 

sjónvarpsstöðvar sem flytja efni á þeirra móðurmáli, og sem flytja fréttir frá sínu 

móðurlandi. En algengt viðhorf meðal etnískra minnihlutahópa er að skortur sé á 

fréttum um þeirra móðurland í innlendum sjónvarpsfréttum. Eins og flestir 

innlendir sjónvarpsáhorfendur kjósa etnískir minnihlutahópar að horfa á 

sjónvarpsþætti eins og fréttir, íþróttir og afþreyingarefni en etnískir 

minnihlutahópar horfa að meðaltali minna á innlent sjónvarp en innfæddir. 

Ástæðan er að hluta til samkeppni vegna gervihnattasjónvarps (ibid; Klute, 2006; 

Evrópuráðið, 2002). Í viðhorfskönnun meðal innflytjenda á Vestfjörðum og 

Austurlandi (Félagsvísindastofnun, 2004) kom t.d. fram að flestir, eða um og yfir 
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fjórðungur svarenda, fá upplýsingar í sjónvarpi um hvað er að gerast bæði á 

Íslandi og í heimalandinu.  

Kunnátta í tungumáli innfæddra hefur að sjálfsögðu áhrif á aðgang að 

innlendum fréttum. Þó tungumálakunnátta hafi áhrif á hvaða fjölmiðlar nýtast 

þeim, t.d. hvort valið er útvarp, sjónvarp eða Internet, hefur tungumál notanda 

einnig áhrif á hvaða fréttaveitur eru notaðar, og hvers lags fréttir þar eru. Þegar 

haft er í huga hversu alþjóðlegur fjölmiðlamarkaðurinn er í dag má vænta þess að 

etnískar minnihlutafjölskyldur bæti upp skort á upplýsingum í innlendum 

fjölmiðlum og kjósi einstaklingsmiðaða fjölmiðla, eins og t.d. Internetið og fréttir 

úr farsímakerfum. Þeir miðlar geta vissulega komið til móts við ákveðnar 

fréttaþarfir innan sérstakra áhugasviða (Christiansen, 2004). 

 

1.4.5 Fjölmiðlar og innflytjendur á Íslandi. Íslenskt samfélag er með öfluga 

fjölmiðla sem miðla skoðunum stórs hluta þjóðarinnar. Fjölmiðlaneysla hér á 

landi er mikil og dagleg útbreiðsla dagblaða á mann ein sú mesta innan Evrópu7 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). „Ísland er sannarlega orðið fjölmenningarlegt en 

íslenskir fjölmiðlar endurspegla engan veginn þann fjölbreytileika.” Þetta hafði 

Ed Klute, forstöðumaður Mira Media í Hollandi, að segja um íslenskan veruleika 

þegar hann var staddur hér á landi fyrir skömmu (munnleg heimild, 29. maí 

2009). Klute hefur unnið markvisst að því frá árinu 1986 að stuðla að auknum 

fjölbreytileika í evrópskum fjölmiðlum, m.a. með fjölmenningarlegri dagskrá, 

þjálfun og auknum tækifærum innflytjenda í fjölmiðlastörfum.  

Vegna þess hversu mikill fjöldi innflytjenda á Íslandi hefur komið hingað á 

síðari árum veldur ónæg íslenskukunnátta því að þeir eiga örðugt með að fylgjast 

með hvað fer fram í fjölmiðlunum. Innflytjendum gengur misvel að læra íslensku 

og hvatinn til að læra málið er mismunandi. Þá er enskukunnátta meðal margra 

takmörkuð (Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). Til að koma til móts við innflytjendur 

hefur Alþjóðahús gefið út fréttablaðið FÓLK frá stofnun hússins. Í blaðinu eru 

auk frétta gagnlegar upplýsingar byggðar á reynslu ráðgjafa hússins, sem og 
                                                 

7 Fréttablaðið er mest lesið en meðallestur á tölublað er tæp 65% og rúm 40% hjá Morgunblaðinu meðal aldurshópsins 12-
80 ára. Sjónvarpsáhorf er öllu minna í sama aldurshópi en hlutdeild RÚV vikuna 13.-19. apríl 2009 var rúm 40%, tæp 30% 
á Stöð 2 og rúmlega 10% á Skjáeinn. Útvarpshlustun er mest á Rás 2 og Bylgjuna en hlutdeild þeirra er tæp 35% meðal 
sama aldurshóps samkvæmt Capacent  (2009a,b og  c.). 
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lögfræðiráðgjafar. FÓLK, sem kemur út ársfjórðungslega, hefur verið gefið út á 

fjölmörgum tungumálum, en undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á ensku og 

pólsku, auk íslensku, byggt á hlutfallslegum fjölda þjóðerna búsettra á Íslandi 

(Alþjóðahús, 2008). Komið hefur fram í rannsóknum þeirra Unnar Dísar 

Skaptadóttur og Önnu Wojtynska (2008) að Pólverjar hafi litla þekkingu á því 

sem er að gerast í íslensku þjóðfélagi vegna samskiptaleysis við innfædda en þeir 

afla sér þó frétta í gegnum FÓLK sem það nálgast t.a.m. í verslunum í sinni byggð 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). Í lok ársins 2006 hófust útsendingar á útvarpi 

fyrir innflytjendur. Um var að ræða tilraunaverkefni á vegum Hafnarfjarðarbæjar, 

fjölmiðladeildar Flensborgarskólans og Alþjóðahúss til að auka upplýsingaflæði 

og fræðslu til erlendra íbúa Hafnarfjarðar, og tryggja betur aðlögun þeirra að 

íslensku samfélagi. Útsendingar eru í 30 mínútur í senn fjóra daga vikunnar á 

mismunandi tungumálum og þættirnir endurfluttir á sunnudögum (Alþjóðahús, 

2006). Ári síðar var útsendingarsvæði stækkað og nær nú til allra íbúa 

höfuðborgarsvæðisins (Morgunblaðið, 2007).   

Stærstu fréttastofur landsins flytja eingöngu fréttir á íslensku fyrir utan það að 

netfréttasíður fjölmiðlanna flytja fréttir í auknum mæli á öðrum tungumálum, 

t.a.m. dv.is á pólsku og mbl.is á ensku. Einnig eru blöðin Grapevine og Iceland 

Review gefin út á ensku. Dagbók nýrra Íslendinga hóf göngu sína í Fréttablaðinu 

í febrúar 2008 en þar sögðu fimm einstaklingar af erlendum uppruna hvað á daga 

þeirra hafði drifið vikulega og hvernig þeim hefur gengið að fóta sig á Íslandi en 

þau hafa dvalið á Íslandi í mislangan tíma. Dagbókin stóð yfir í eitt ár og er því 

nýlega hætt (Fréttablaðið, 2009). Fréttavefurinn dv.is, www.dv.is/wiadomosci, 

hóf að flytja fréttir á pólsku í byrjun ársins 2008 til að auðvelda þeim þúsundum 

Pólverja sem hafa sest að á Íslandi að komast í betri tengsl við íslenskt samfélag. 

Áherslan er á íslenskar fréttir en helstu fréttir frá Póllandi fljóta með í bland. 

Vefurinn er liður í því að breikka þjónustuna en hugmyndin kom í kjölfarið á 

viðhorfspistli blaðamanns DV sem fjallaði um hvernig pólska samfélagið skynjaði 

íslenskar fréttir. Í kjölfarið var ákveðið að birta hann á pólsku í blaðinu segir 

Reynir Traustason, ritstjóri DV (munnleg heimild, 12. ágúst 2008). Viðbrögðin 

voru mikil og góð og eftirspurnin því augljóslega til staðar. Ákveðið var að 
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einbeita sér að því að koma til móts við Pólverja með fréttum á fréttavef DV, 

www.dv.is, í stað þess að birta pólskan dálk í blaðinu. Vefurinn var mikið sóttur 

frá fyrsta degi og til að gera sér betur grein fyrir heimsóknum þá eru dæmi um að 

pólskar fréttir séu meðal þeirra mest lesnu á síðunni. Það sýnir fram á að Pólverjar 

nýta sér þessa þjónustu og auglýsendur hafa einnig nýtt sér síðuna til að ná til 

þessa markhóps. „Það segir sig sjálft að greiður aðgangur fólks að helstu fréttum 

úr þjóðlífinu styrkir stöðu þeirra sem eru að reyna að ná áttum í samfélagi sem er 

því ekki síst framandi vegna tungumálaörðugleika, og vefnum er ætlað að 

auðvelda þeim þúsundum Pólverja sem hafa sest að á Íslandi að komast í takt við 

íslenskt samfélag“ (DV, 2008). Upplýsingaflæði til innflytjenda er mikilvægt 

verkefni og er því þjónusta DV spor í rétta átt að sögn Hrannars B. Arnarsonar, 

formanns Innflytjendaráðs (ibid). Fréttavefurinn var lagður niður í maí 2009 

vegna samdráttar.  

Að mati Lindu Daggar Hlöðversdóttur (2005) hafa fjölmiðlar gert lítið til að 

kynna fjölbreytileikann eða umburðarlyndi gagnvart mismunun. Hún telur 

umfjöllun um innflytjendur í íslenskum fjölmiðlum hafa sniðgengið þarfir og 

reynsluheim innflytjendasamfélagsins. Framlag fjölmiðla gagnvart þessum vanda 

er að skilja innflytjendur algerlega frá fréttaumfjöllun – eða að gefa einsleita 

mynd af þeim og fjalla um þá sem einsleitan félagslegan hóp sem þeir eru alls 

ekki. Fjölmiðlar eru þannig eitt öflugasta tækið til að gera þennan hóp ósýnilegan. 

Í viðtali við Lindu Dögg (sjá í Morgunblaðið, 2005) segir hún að íslenska 

ríkissjónvarpið, sem er í eigu allra og á að þjóna öllum landsmönnum, hafi ekki  

mótað neina stefnu sem segir að stofnunin eigi að þjóna einhverjum tilteknum 

minnihlutahópum sérstaklega. Að mati þeirra er samfélagið of lítið og því ekki 

rökrétt að framleiða sérefni fyrir tiltekna hópa eða nauðsyn á því að tryggja að 

innflytjendur komist t.d. að í umræðuþáttum eða barnaefni. Niðurstöður 

rannsóknar Lindu Daggar (2005) um áhrif íslenskra fjölmiðla á sjálfsmynd asískra 

unglinga á Íslandi leiddu í ljós að enginn af ungum viðmælendum hennar af 

asískum uppruna sagðist upplifa sig sem íslenskan, hvorki þeir sem hafa flust 

hingað, né þeir sem eru fæddir hér og hafa alist upp alfarið á Íslandi. Hún telur að 

ósýnileiki innflytjenda í fjölmiðlum geti verið ein af meginástæðum þess að 
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unglingarnir upplifi sig ekki sem Íslendinga. Linda Dögg telur að ósýnileiki 

innflytjenda í fjölmiðlum geti verið ein af meginástæðum fyrir því. Niðurstöður 

fjölda rannsókna bera að sama brunninum eins og komið hefur fram.  

Í þriðju skýrslu Evrópuráðsins (Council of Europe, 2006) gegn 

kynþáttafordómum og um skort á umburðarlyndi kemur fram að borið hefur á 

staðalmyndum af minnihlutahópum í óháðum íslenskum ljósvakamiðlum, sem og 

niðrandi ummælum. Á stundum hefur birtingarmynd innflytjenda í dagblöðum 

verið neikvæð og staðalmyndir verið algengar. Tekið er fram að siðareglur 

blaðamanna þar að lútandi séu til og hafi í fáum tilfellum verið stuðst við þær 

þegar svo ber undir. Í greiningu Fjölmiðlavaktarinnar (Creditinfo Ísland, 2007) á 

fjölmiðlaumfjöllun um innflytjendur var hlutfallslega mest fjallað um þá í 

tengslum við lögreglu- og dómsmál, eða 27% umræðunnar. Staðalmyndir hafa 

t.a.m. verið mótaðar af karlmönnum frá Austur-Evrópu tengdar skipulagðri 

glæpastarfsemi, nauðgunum og slagsmálum að því er kemur fram í rannsókn Jóns 

Gunnars Ólafssonar (2008) um hvernig og hvers vegna útlendingar hafa verið 

mótaðir sem ógnandi staðalmyndir í ráðandi orðræðu á Íslandi. Evrópuráðið 

(Council of Europe, 2006) mælist til þess að íslensk stjórnvöld þrýsti á fjölmiðla, 

þó án þess að ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði, að vera á varðbergi gagnvart því 

að fréttaflutningur stuðli ekki að andúð og höfnun á meðlimum minnihlutahópa, 

þar með töldum innflytjendum, múslimum og gyðingum. Mælst er til þess að 

íslensk stjórnvöld taki þátt í rökræðum með fjölmiðlum og meðlimum 

borgaralegra samfélagshópa er tengjast málaflokknum hvernig best verði á 

þessum málum tekið.  

 

1.5 Forsenda rannsóknarinnar  

Fjölmiðlar leika mikilvægt hlutverk í upplýsingamiðlun til innflytjenda, sem og 

að gefa mynd af innflytjendum fyrir aðra, og er því hlutverk þeirra mikilvægt í 

gagnkvæmri aðlögun. Þá ræður aðgangur þeirra sjálfra að fjölmiðlum miklu um 

hvernig til tekst (Jóhanna Sigurðardóttir, 2008). Að móta samfélag þar sem hver 

einstaklingur fær að njóta sín óháð uppruna er vandasamt og flókið verk og þurfa 
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stjórnvöld, aðilar vinnumarkaðarins, félagasamtök og fjölmiðlar að taka höndum 

saman vegna þess að fjölmiðlar eiga að endurspegla samfélagið á hverjum tíma 

(Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Í kjölfar tveggja áratuga rannsókna á tengslum fjölmiðla og innflytjenda leikur 

enginn vafi á um mikilvægi fjölmiðla í samþættingu innflytjenda. Þrátt fyrir það 

endurspegla evrópskir fjölmiðlar almennt ekki fjölmenningarsamfélög, hvorki á 

skjánum né bak við skjáinn (Evrópuráðið, 2002; Klute, 2006). Í skýrslu nefndar 

menntamálaráðherra um fjölmiðla (Menntamálaráðuneytið, 2005) er tekin fram 

nauðsyn þess að flytja fréttir og miðla upplýsingum frá öllum hópum 

samfélagsins. Ein leið til þess er að blaðamenn komi úr ólíkum áttum, séu með 

ólíkan bakgrunn og hafi ólíkar skoðanir.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða fjölmiðlanotkun meðal Pólverja til 

að komast að raun um hvort og hvernig þeir nota íslenska fjölmiðla. Skoðað er 

hvaða fjölmiðlar þeir nota helst, hversu oft og hvaða efni þeir neyta í tengslum við 

samþættingu þeirra að íslensku samfélagi. Til samanburðar er skoðuð 

fjölmiðlanotkun þátttakenda áður en þeir fluttust til Íslands og borið saman hvað 

þeir lesa annars vegar í íslenskum og pólskum dagblöðum, og hins vegar hvað 

þeir horfa á á íslenskum og pólskum sjónvarpsstöðvum. Tilgátur rannsóknarinnar 

eru að íslenskukunnátta, dvalartími og búseta hafi áhrif á íslenska 

fjölmiðlanotkun. Því betri íslenskukunnátta, þeim mun meira eru íslenskir 

fjölmiðlar notaðir, þeim mun lengri dvalartími, þeim mun meiri fjölmiðlanotkun, 

og að síðustu að íbúar höfuðborgarsvæðisins noti meiri fjölmiðla en íbúar á 

landsbyggðinni.  
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2. Aðferðir og gögn 
 

Í þessari rannsókn er fjölmiðlanotkun Pólverja sem búsettir eru á Íslandi skoðuð. 

Notast var við hentugleikaúrtak þar sem farið var í þau fyrirtæki þar sem Pólverjar 

vinna. Fjöldi Pólverja sem búsettir eru á Íslandi hefur búið hér í skamman tíma 

eins og sést á mynd 1 og því með takmarkaða kunnáttu í íslensku. Vegna þess var 

farin sú leið að búa til spurningakönnun sem þýdd var á pólsku og leita 

þátttakenda á vinnustöðum.   
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Mynd 1. Hlutfallsleg fjölgun Pólverja búsettra á Íslandi 2000-2009 af erlendum 
ríkisborgurum  
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2.1 Þróun rannsóknartækis 

Við gerð spurningalistans var haft að markmiði að spyrja ítarlega um íslenska 

fjölmiðlanotkun, bæði hvað varðar dagblaðalestur, sjónvarpsáhorf, útvarpshlustun 

og netnotkun. Einnig var spurt um aðgengi að pólsku sjónvarpi og dagblöðum, og 

um áhorf og lestur til að geta borið saman við íslenska fjölmiðla. Þá voru ítarlegar 

bakgrunnsbreytur, s.s. aldur, búsetulengd, íslenskukunnátta, fjölskylduhagir og 

menntun. Spurningalistinn var forprófaður á íslensku meðal starfsmanna 

Aljóðahúss og svartími mældur. Í kjölfarið var hann þýddur á pólsku. Þegar pólsk 

þýðing lá fyrir var hann lagður fyrir lítinn hóp Pólverja til að athuga orðalag 

spurninga. Í sumum tilfellum þurfti að aðlaga spurningar og svarmöguleika að 

pólskum könnunarvenjum. Íslenska útgáfan var leiðrétt til samræmis við allar 

breytingar. Einnig var útbúin netkönnun með aðstoð könnunarforritsins á 

www.surveyshare.com.   

 

2.2 Val þátttakenda 

Fjórir af hverjum tíu Pólverjum búsettum á Íslandi eru á aldrinum 25-34 ára (sjá 

mynd 1a í viðauka) og er langstærsti hluti þeirra á vinnumarkaði. Var því ákveðið 

að leggja könnunina fyrir á vinnustöðum um land allt með það að markmiði að 

endurspegla Pólverja á Íslandi en um þriðjungur þeirra er búsettur á 

landsbyggðinni (sjá mynd 2a í viðauka) samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni 

(2009). Markmiðið var því að hafa uppi á eins mörgum fyrirtækjum þar sem þeir 

starfa og mögulegt var. Leitað var upplýsinga um fyrirtæki hjá Alþjóðahúsi, hjá 

skrifstofum sveitarfélaga, skrifstofum Rauða Krossins á landsbyggðinni, 

verkalýðsfélögum, símenntunarmiðstöðvar og Fjölmenningarsetri á Ísafirði í þeim 

tilgangi að finna fyrirtæki sem Pólverjar ynnu hjá. Viðmiðið var að finna fyrirtæki 

þar sem að minnsta kosti fimm Pólverjar ynnu. Við fyrirlagningu könnunarinnar á 

netinu var farin sú leið að kynna hana á póstlista Alþjóðahúss með slóð á 

könnunina. Einnig var haft samband við pólsku ræðismannsskrifstofuna sem sendi 

einnig á sína tengiliði. 
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Sú leið, þ.e. að fara í fyrirtæki þar sem vitað er um pólska starfsmenn, getur 

mögulega skekkt niðurstöðurnar á þann hátt að Pólverjar sem hafa verið búsettir 

lengi á Íslandi vinna margir hverjir ekki á þessum vinnustöðum, heldur hafa 

blandast betur á íslenskum vinnumarkaði og hafa eflaust meiri og sértækara 

menntun og starfsreynslu. Mögulega vegur þó netkönnunin upp þá skekkju.  

 

2.3 Þátttakendur 

Alls svöruðu 649 Pólverjar könnuninni og endurspegla þeir þýðið bæði í aldri og 

búsetu. Flestir þátttakendur, eða 45%, eru á aldrinum 25-34 ára, en fjórir af 

hverjum tíu Pólverjum búsettum á Íslandi eru á því aldursbili (sjá mynd 1a í 

viðauka). Fimmtungur þátttakenda eru 24 ára og yngri og 19% á aldrinum 45-54 

ára. Hlutfallið fer niður í 14% í aldurshópnum 45-54 ára og í 2% 55 ára og eldri. 

Tveir af hverjum tíu þátttakenda, eða 65%, búa í Reykjavík og nágrenni en 67% 

Pólverja búsettra á Íslandi búa á því svæði. Þriðjungur þátttakenda eru því búsettir 

á landsbyggðinni sem skiptist nokkuð jafnt á milli landshlutanna fjögurra (sjá 

mynd 2a í viðauka).  

Kynjahlutfall þátttakenda í könnuninni er nokkurn veginn jafnt en töluvert 

fleiri karlmenn frá Póllandi eru búsettir á landinu en konur (sjá mynd 3a í 

viðauka). Kynjaskipting þeirra sem svöruðu spurningalistanum er mun jafnari en 

meðal þeirra sem svöruðu netkönnuninni, en ríflega helmingi fleiri konur tóku 

þátt á netinu (sjá töflu 1a í viðauka). Meirihluti þeirra eru konur með háskólapróf 

búsettar á höfuðborgarsvæðinu. Þegar kynjaskipting er skoðuð m.t.t. aldurs 

þátttakenda eru konurnar fleiri í yngri aldurshópnunum, þ.e. 34 ára og yngri, en 

karlarnir aftur á móti fleiri í eldri aldurshópunum eins og sjá má á töflu 1.  
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Tafla 1. Fjöldi og hlutfall þátttakenda greint eftir aldri og kyni   
  Konur Karlar Alls  
  N % N % N % 
Yngri en 25 ára 67 20 40 13 107 17
25 til 34 ára  138 42 108 35 246 39
35 til 44 ára 43 13 61 20 104 16
45-54 ára 33 10 42 14 75 12
55 ára og eldri 4 1 7 2 11 2
Aldur ótilgreindur 42 13 53 17 95 15
Samtals  327* 100 311* 100 638* 100

*Ellefu einstaklingar svöruðu ekki til um kyn 

 

Kynjaskipting þátttakenda er nokkuð jöfn m.t.t búsetu eins og sést á töflu 2. 

Konur búsettar í Reykjavík og nágrenni eru ívið fleiri, eða um 69% til 

samanburðar við um 61% karla. Karlar eru aftur á móti töluvert fleiri búsettir á 

Austurlandi, 12% til samanburðar við um 4% kvenna.   

 

Tafla 2. Fjöldi og hlutfall þátttakenda greint eftir búsetu og kyni 
  Konur Karlar Alls  
  N % N % N % 
Rvk og nágrenni 219 69 183 61 402 65
Suðurland 32 10 24 8 56 9
Vesturland og 
vestfirðir 35 11 27 9

 
62 10

Norðurland 17 5 30 10 47 8
Austurland 14 4 35 12 49 8
Samtals  317* 100 299* 100 616* 100

*33 einstaklingar gáfu ekki upp upplýsingar um búsetu  
 

Þriðjungur þátttakenda hefur annað hvort lokið iðnnámi eða stúdentsprófi eins 

og tafla 3 sýnir. Þar á eftir hafa flestir lokið háskólanámi, eða ríflega fjórðungur 

(26%). Þegar menntun er skoðuð eftir kyni þátttakenda er mesti munurinn meðal 

iðnmenntaðra, en 45% karla hafa lokið iðnnámi til samanburðar við 24% kvenna. 

Mun fleiri konur hafa aftur á móti lokið stúdentsprófi eða háskólanámi til 

samanburðar við karla.  
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Tafla 3. Fjöldi og hlutfall þátttakenda greint eftir menntun og kyni  
  Konur Karlar Alls 
  N % N % N % 

Grunnskólapróf 14 4 9 3 23 4
Iðnnám 77 24 135 45 212 34
Stúdentspróf 120 38 88 29 208 33
Háskólanám 98 31 66 22 164 26
Annað 11 3 5 1,7% 16 3
Samtals  320* 100 303* 100 623* 100

*26 einstaklingar svöruðu ekki hvaða menntun þeir hafa lokið  
 

Þegar menntun er skoðuð eftir búsetu er munurinn fyrst og fremst hjá 

þátttakendum sem lokið hafa iðnnámi og háskólaprófi, en mun fleiri iðnmenntaðir 

eru búsettir á landsbyggðinni og fleiri háskólamenntaðir búa í Reykjavík og 

nágrenni eins og sést á töflu 4.  

 

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall þátttakenda greint eftir menntun og búsetu 
  Reykjavík og nágrenni Landsbyggðin Alls  
  N % N % N % 
Grunnskólapróf 17 4 6 3 23 4
Iðnnám 111 28 98 42 209 33
Stúdentspróf 131 34 79 34 210 34
Háskólapróf 121 31 44 19 165 26
Annað 12 3 5 2 17 3
Samtals  392 100 232 100 624 100

 

Þátttakendur hafa búið mislengi á Íslandi en flestir, eða 29%, hafa búið í 3 ár 

eða lengur. Fimmtungur aðspurðra áætlar að búa á Íslandi í 5 ár eða lengur og 

fimmtungur í 1-5 ár. Ríflega helmingur aðspurðra eru óákveðnir um hve lengi þeir 

ætla að búa á Íslandi (sjá töflur 2a og 3a í viðauka).  

Flestir þátttakendur, eða 64%, eru í sambúð eða giftir en 30% eru einhleypir. 

Mikill meirihluti þátttakenda sem eru í sambúð eða giftir, eða 92%, eiga maka frá 

Póllandi en 6% þátttakenda eiga maka frá Íslandi. Flestir makarnir, eða tæp 70% 

þeirra, eru búsettir á Póllandi, um 30% á Íslandi og innan við 1% annars staðar. 

Tæplega sex af hverjum tíu þátttakenda eiga börn. Flestir eiga eitt eða tvö börn og 

býr tæpur helmingur þeirra á Íslandi (sjá töflur 4a, 5a, 6a, 7a, og 8a í viðauka).  

Tæplega helmingur þátttakenda meta íslenskukunnáttu sína slæma og tæplega 

fimmtungur sæmilega. Rúmlega einn af hverjum tíu metur íslenskukunnáttu sína 
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góða og eru konur þar í meirihluta. Ríflega fimmtungur þátttakenda talar ekki 

íslensku, helmingi fleiri karlar en konur. Flestir aðspurðra, eða tæp 70%, vilja 

læra meiri íslensku (sjá töflur 9a og 10a í viðauka).  

 

2.4 Framkvæmd 

Haft var samband við starfsmannastjóra eða framkvæmdastjóra fyrirtækja og 

verkefnið kynnt. Þegar leyfi fyrir fyrirlögn var fengið var ákvarðaður tengiliður 

sem kynnti og dreifði könnuninni. Þar til gerður svarkassi var skilinn eftir sem var 

sóttur eftir umsaminn tíma. Skráður var fjöldi þátttakenda hjá hverju fyrirtæki.  

 

2.5 Úrvinnsla 

Vegna þess hve könnunin var umfangsmikil var eingöngu unnið úr hluta af 

niðurstöðum hennar. Notkun íslenskra fjölmiðla er skoðuð og greind eftir 

eftirfarandi bakgrunnsþáttum: kyni, búsetu, aldri, menntun, dvalartíma og eigin 

mati á íslenskukunnáttu. Þá er dagblaðalestur, sjónvarpsáhorf og netnokun 

þátttakenda skoðuð sérstaklega eftir sömu bakgrunnsþáttum, og fjölmiðlanotkunin 

borin saman við fjölmiðlanotkun frá heimalandi. Útvarpshlustun er ekki skoðuð 

sérstaklega vegna þess að tónlist er það efni sem fyrst og fremst er hlustað á. 

Niðurstöðurnar eru unnar í tölfræðiforritinu SPSS.  

Aldur er reiknaður út frá fæðingarári og var þátttakendum skipt niður í fjóra 

aldurshópa sem eru: 24 ára og yngri, 25-34 ára, 35-44 ára, 45-54 ára og 55 ára og 

eldri. Búsetu var skipt í tvö svæði í stað fimm, þ.e. annars vegar Reykjavík og 

nágrenni, og hins vegar landsbyggðin sem eru þátttakendur frá Suðurlandi, 

Vesturlandi og Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi. Valmöguleikum var 

fækkað í spurningu um mat þátttakenda á íslenskukunnáttu sinni í fjóra úr sex. Í 

stað þess að greina mat á íslenskukunnáttu þátttakenda í mjög góða eða frekar 

góða var búinn til hópur sem mat hana góða. Á sama hátt var búinn til hópur sem 

metur hana slæma í stað mjög slæma og frekar slæma.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Notkun á íslenskum fjölmiðlum 

Markmið þessarar rannsóknar er að er leitast við að skoða hvort og hvernig 

Pólverjar búsettir á Íslandi nota íslenska fjölmiðla. Einnig er skoðuð notkun 

pólskra fjölmiðla og borið saman við notkun þeirra íslensku. Fjölmiðlanotkun er 

greind eftir bakgrunnsþáttunum kyn, búsetu, búsetutíma, aldri, menntun og mati 

þátttakenda á íslenskukunnáttu sinni.   

Þegar notkun Pólverja á íslenskum fjölmiðlum er skoðuð kemur fram að 

meirihluti þeirra notar íslenska fjölmiðla daglega eða nær daglega (55%), og 

ríflega fimmtungur tvisvar til þrisvar viku. Með fjölmiðlanotkun er átt við alla 

notkun eins og að fletta íslenskum dagblöðum, horfa á íslenskt efni í sjónvarpi, 

notkun á íslenskum heimasíðum eða hlustun á íslenskar útvarpsstöðvar. Einnig 

var spurt um tíðni notkunar. Fram kom að flestir þátttakenda, eða tæplega sjö af 

hverjum tíu (68%) fylgdust með dagblöðum, ríflega helmingur (54%) með 

Internetinu, tæplega helmingur (46%) með útvarpi og rúmur þriðjungur (35%) 

með sjónvarpi eins og sjá má á mynd 2.  
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Mynd 2. Hvaða íslensku fjölmiðlum fylgist þú með?  

 

Þá voru þátttakendur spurðir um tíðni notkunar, þ.e. hve oft þeir lesa íslensk 

dagblöð, horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp og nota netið. Eins og fram kemur á 

mynd 3 hlusta flestir á útvarp daglega eða nær daglega, eða 54%, og er tónlist það 

efni sem mest er hlustað á, eða meðal tæplega 80% útvarpshlustenda (sjá mynd 5a 

í viðauka). Spurt var um útvarp innflytjenda sem nær til eyrna 8% þátttakenda en 

meirihlutinn hafði aldrei heyrt um það. Rúmur þriðjungur (37%) sögðust lesa 

dagblöð daglega en fæstir nota Internetið og horfa á sjónvarp líkt og sést á mynd 

3.  
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Mynd 3. Tíðni notkunar þátttakenda á íslenskum fjölmiðlum greint eftir tegund 
fjölmiðla 
 

Marktækur munur (x² (5)=12,137, p<0,05) er á fjölmiðlanotkun kvenna og 

karla en um sex af hverjum tíu konum (60%) nota íslenska fjölmiðla daglega eða 

nær daglega til samanburðar við tæplega helming karla (49%) eins og sjá má á 

mynd 4.  
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Mynd 4. Notar þú íslenska fjölmiðla? (hér er átt við alla notkun s.s. að fletta 
dagblöðum á íslensku, áhorf á íslenskt efni í sjónvarpi, notkun á íslenskum 
heimasíðum eða hlustun á íslenskum útvarpsstöðvum). Greint eftir kyni 
 

Einnig eru marktæk tengsl (x² (5)=18,148, p<0,05) á fjölmiðlanotkun eftir 

búsetu þátttakenda. Rúmlega sex af  hverjum tíu (61%) íbúum Reykjavíkur og 

nágrennis nota fjölmiðla daglega eða nær daglega til samanburðar við 46% á 

landsbyggðinni eins og mynd 5 sýnir. Fjölmiðlanotkun íbúa á landsbyggðinni er 

litlu meiri en íbúa á höfuðborgarsvæðinu meðal þeirra sem nota miðlana 2-3 

sinnum í viku eða nokkrum sinnum í mánuði.  

 

 

 

 37



61

21

10

3 3 3

45

25

15

3 5 6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Daglega eða
nær daglega

2-3 sinnum í
viku

Nokkrum
sinnum í
mánuði

Mánaðarlega Sjaldnar Aldrei

%

Reykjavík og nágrenni Landsbyggðin 

 
Mynd 5. Notar þú íslenska fjölmiðla? (hér er átt við alla notkun s.s. að fletta 
dagblöðum á íslensku, áhorf á íslenskt efni í sjónvarpi, notkun á íslenskum 
heimasíðum eða hlustun á íslenskum útvarpsstöðvum). Greint eftir búsetu 
 

Marktæk tengsl er á fjölmiðlanotkun eftir aldri (x² (20)=42,349, p< 0,05) en 

notkunin er mest meðal þátttakenda í aldurshópunum 25-34 ára og 45-54 ára en 

ríflega sex af hverjum tíu nota fjölmiðla reglulega líkt og sjá má á töflu 5. Meðal 

þeirra sem nota aldrei fjölmiðla eru hlutfallslega flestir yngri en 25 ára, eða 8%.  
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Tafla 5. Notar þú íslenska fjölmiðla? (hér er átt við alla notkun s.s. að fletta 
dagblöðum á íslensku, áhorf á íslenskt efni í sjónvarpi, notkun á íslenskum 
heimasíðum eða hlustun á íslenskum útvarpsstöðvum). Greint eftir aldri  
  Yngri en 25 ára 25-34 ára 35-44 ára  45 ára og eldri  
  N % N % N % N % 
Daglega eða nær 
daglega 53 50 152 62 50 49 51 61
2-3 sinnum í viku 30 28 39 16 35 34 17 20
Nokkrum sinnum í 
mánuði 11 10 36 15 9 9 7 8
Mánaðarlega 2 2 4 2 4 4 4 5
Sjaldnar 3 3 7 2 4 4 5 6
Aldrei  8 7 8 3 1 1 0 0
Samtals  107 100 246 100 103 100 84 100

 

Þegar fjölmiðlanotkun er skoðuð eftir menntun er dagleg notkun mest meðal 

þeirra sem lokið hafa grunnskólaprófi og háskólanámi, en minnst meðal þeirra 

sem lokið hafa stúdentsprófi eða iðnnámi en ekki eru marktæk tengsl (sjá töflu 

12a í viðauka). Afur á móti eru marktæk tengsl á fjölmiðlanotkun eftir 

búsetulengd þátttakenda (x² (15)=35,092, p<0,05). Mestur er munurinn á meðal 

þeirra sem nota fjölmiðla 2-3 sinnum í viku líkt og fram kemur á töflu 6. 

Fjórðungur þátttakenda (25%) sem búið hafa í þrjú ár eða lengur nota fjölmiðla 2-

3 sinnum í viku til samanburðar við 19% þeirra sem búið hafa eitt ár eða skemur. 

Flestir þeirra sem nota aldrei fjölmiðla hafa verið búsettir í eitt ár eða skemur, eða 

8%.  

 

Tafla 6. Notar þú íslenska fjölmiðla? (hér er átt við alla notkun s.s. að fletta 
dagblöðum á íslensku, áhorf á íslenskt efni í sjónvarpi, notkun á íslenskum 
heimasíðum eða hlustun á íslenskum útvarpsstöðvum). Greint eftir lengd búsetu  
  1 ár eða skemur 1-2 ár 2-3 ár 3 ár eða lengur  
  N % N % N % N % 
Daglega eða nær 
daglega 83 54 68 52 93 56 108 58
2-3 sinnum í viku 29 19 28 21 39 23 47 25
Nokkrum sinnum 
í mánuði 20 13 18 14 19 11 21 11
Mánaðarlega 3 2 11 8 2 1 1 1
Sjaldnar 6 4 3 2 10 6 5 3
Aldrei  12 8 4 3 4 2 5 3
Samtals  153 100 132 100 167 100 187 100
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Marktæk tengsl (x² (15)=67,181, p<0,05) er á tíðni fjölmiðlanotkunar og mati 

svarenda á íslenskukunnáttu sinni en 75% þeirra sem meta íslenskukunnáttu sína 

góða nota fjölmiðla daglega eða nær daglega eins og sést á mynd 6. Hlutfallið fer 

niður í ríflega 60% (62%) meðal þeirra sem meta íslenskukunnáttu sína sæmilega 

og er 40% meðal þeirra sem tala ekki íslensku.  
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Mynd 6. Notar þú íslenska fjölmiðla? (hér er átt við alla notkun s.s. að fletta 
dagblöðum á íslensku, áhorf á íslenskt efni í sjónvarpi, notkun á íslenskum 
heimasíðum eða hlustun á íslenskum útvarpsstöðvum). Greint eftir mati 
þátttakenda á íslenskukunnáttu sinni 

 

3.2 Dagblaða– og fréttablaðalestur 

Eins og áður hefur komið fram nefndu flestir þátttakendur dagblöð af íslenskum 

fjölmiðlum, eða sjö af hverjum tíu, þegar spurt var um hvaða fjölmiðlum þeir 

fylgdust með. Ríflega þriðjungur þátttakenda (37%) sögðust lesa þau daglega en 

með lestri dagblaða/fréttablaða er átt við allan lestur, hvort sem blöðin eru lesin 

vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir. Meðal þeirra 
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sem lesa dagblöð þá verður Fréttablaðið helst fyrir valinu, eða hjá sjö af hverjum 

tíu svarendum. Þar á eftir koma 24 stundir, en 42% svarenda lásu það. Ljóst er því 

að fríblöðin njóta mestra vinsælda meðal Pólverja. Rúmlega 17% svarenda lesa 

Morgunblaðið, tæp 8% DV og rúmlega 2% Viðskiptablaðið (sjá mynd 6a í 

viðauka).  

Marktæk tengsl (x² (5)=32,510, p<0,05) eru á dagblaðalestri eftir kyni en 

ríflega fjórar af hverjum tíu konum (43%) lesa dagblöð daglega eða nær daglega 

til samanburðar við þrjá af hverjum tíu körlum (30%) eins og sjá má á mynd 7. 

Hlutfallslega fleiri konur lesa einnig dagblöð 2-3 sinnum í viku en karlar, eða 

fjórðungur þeirra (25%), til samanburðar við um tæplega fimmtung karla (19%). 

Ríflega fimmtungur karla (26%) karla lesa aldrei dagblöð til samanburðar við 

11% kvenna. 
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Mynd 7. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Greint eftir kyni 
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Marktæk tengsl (x² (5)=44,029, P<0,05) eru á dagblaðanotkun eftir búsetu 

þátttakenda en ríflega helmingi fleiri íbúar höfuðborgarsvæðisins nota dagblöð 

daglega eða nær daglega til samanburðar við íbúa á landsbyggðinni líkt og sjá má 

á mynd 8. Lítill munur er á búsetu meðal þeirra sem nota dagblöð 2-3 sinnum í 

viku. Ríflega fjórðungur (26%) íbúa landsbyggðarinnar lesa aldrei dagblöð til 

samanburðar við 14% íbúa Reykjavíkur og nágrennis.   
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Mynd 8. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Greint eftir búsetu  
 

Marktæk tengsl (x² (25)=43,481, p<0,05) eru á dagblaðanotkun eftir aldri 

þátttakenda. Flestir þeir sem lesa dagblöð daglega eða nær daglega eru á aldrinum 

25-34 ára líkt og sjá má á töflu 7.  Dagblaðanotkun 2-3 sinnum í viku er afur á 

móti mest meðal þeirra sem eru 45 ára og eldri.  
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Tafla 7. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Greint eftir aldri 
  Yngri en 25 ára 25-34 ára 35-44 ára 45 ára og eldri 
  N % N % N % N % 
Daglega eða nær 
daglega 38 36 106 44 31

 
32 28 32

2-3 sinnum i viku 25 24 47 19 22
 

23 28 32

Nokkrum sinnum í 
mánuði 8 8 37 15 10

 
 

10 7 8
Mánaðarlega  3 3 8 3 0 0 2 2
Sjaldnar 4 4 17 7 11 11 8 10
Aldrei  27 26 27 11 23 24 13 15
Samtals  105 100 242 100 97 100 86 100

 

Marktæk tengsl (x² (20)=36,383, p<0,05) eru á fjölmiðlanotkun eftir menntun 

en flestir þeirra sem nota fjölmiðla daglega eða nær daglega hafa lokið 

grunnskólaprófi eða háskólanámi líkt og kemur fram á töflu 8. Flestir þeirra sem 

nota aldrei fjölmiðla eru þeir sem lokið hafa iðnnámi (sjá nánar töflu 13a í 

viðauka).   

 

Tafla 8. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Greint eftir menntun  
  Grunnskólapróf Iðnnám Stúdentspróf Háskólanám Annað 
  N % N % N % N % N % 
Daglega eða nær 
daglega 10 46 53 26 81 39 72

 
44 8 50

2-3 sinnum i viku 3 14 44 22 50 24 35
 

22 2 13

Nokkrum sinnum 
í mánuði 1 5 23 11 30 15 15

 
 

9 2 13
Mánaðarlega  2 9 7 3 5 2 5 3 0 0
Sjaldnar 1 5 24 12 15 7 8 5 1 6
Aldrei  4 23 53 26 25 12 27 17 3 19
Samtals  21 100 204 100 206 100 162 100 16 100
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Marktæk tengsl (x² (15)=39,317, p<0,05) eru á lestri dagblaða eftir lengd 

búsetu en þeim mun lengur sem þátttakendur hafa búið á Íslandi þeim mun oftar 

lesa þeir dagblöð daglega eins og kemur fram á mynd 9. Hátt í helmingur 

svarenda (45%) sem búið hefur á landinu í þrjú ár eða lengur les dagblöð daglega 

eða nær daglega en hlutfallið fer niður í 28% meðal þeirra sem búið hafa í tvö ár 

eða skemur. Þrír af hverjum tíu (30%) þeirra sem búið hefur í eitt ár eða skemur 

les aldrei dagblöð.  
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Mynd 9. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Greint eftir búsetutíma  
 

Marktæk tengsl (x² (15)=1,224E2, p<0,05) eru á lestri íslenskra dagblaða og 

mati svarenda á íslenskukunnáttu sinni en eftir því sem þátttakendur meta 

íslenskukunnáttu sína betur, þeim mun meiri er dagleg dagblaðanotkun þeirra líkt 

og sjá má á mynd 10. Daglegur dagblaðalestur fer úr 64% meðal þeirra sem meta 

íslenskukunnáttu sína góða niður í 47% meðal þeirra sem meta hana sæmilega. 
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Mynd 10. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Greint eftir mati þátttakenda á íslenskukunnáttu sinni  

 

3.2.1 Samanburður á íslenskri og pólskri dagblaðanotkun. Áhugavert er að skoða 

lestur íslenskra dagblaða samanborið við lestur á pólskum dagblöðum áður en 

flust var til Íslands. Þegar dagblaðalestur þátttakenda á Íslandi annars vegar og í 

Póllandi hins vegar er borinn saman kemur í ljós að tæplega sex af hverjum tíu 

þátttakendum (57%) las dagblöð daglega eða nær daglega þegar þeir bjuggu í 

Póllandi til samanburðar við rúman þriðjung (37%) sem les íslensk dagblöð eins 

og sjá má á mynd 11. Munurinn minnkar töluvert þegar skoðaður er 

dagblaðalestur 2-3 sinnum í viku og er hann nánast jafn meðal þeirra sem skoða 

dagblöð nokkrum sinnum í mánuði.  
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Mynd 11. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Borið saman við lestur dagblaða í Póllandi 
 

Aðgengi að pólskum dagblöðum á Íslandi er takmarkað en eingöngu 6% 

svarenda les þau daglega eða nær daglega og 10% 2-3 sinnum í viku. Um 

þriðjungur les þau sjaldnar en mánaðarlega. Athyglisvert er að skoða samanburð á 

því hvað lesið er í íslenskum og pólskum dagblöðum. Í íslenskum dagblöðum eru 

gengis- og veðurfréttir, auglýsingar, myndir og fyrirsagnir mest lesnar til 

samanburðar við innlendar og erlendar fréttir, myndir og fyrirsagnir í pólskum 

dagblöðum líkt og sjá má á töflu 9. Í íslenskum og pólskum dagblöðum les um og 

yfir helmingur þátttakenda fyrirsagnir og skoðar myndir en í pólskum dagblöðum 

eru innlendar fréttir mest lesnar, eða meðal 85% svarenda, en í íslenskum 

dagblöðum eru gengisfréttir mest lesnar, eða af 72% svarenda.   
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Tafla 9. Hvað lestu helst í íslenskum dagblöðum? (krossaðu við eins mörg atriði 
og við á) borið saman við spurninguna: Ef þú lest pólsk dagblöð hvað lest þú helst 
í þeim? (krossaðu við eins mörg atriði og við á) 
  Íslensk dagblöð Pólsk dagblöð  
  N % N % 
innlendar fréttir 221 41 457 85
erlendar fréttir 161 30 280 52
slúður 49 9 209 39
viðtöl  38 7 262 23
veðurfréttir 340 58 126 39
gengisfréttir 380 72 211 31
íþróttafréttir 90 17 166 40
menningarfréttir 91 17 215 41
stjórnmálafréttir 26 5 220 31
auglýsingar 354 66 169 23
minningargreinar 50 9 17 3
pistlar 19 4 104 19
annað  10 2 13 2
myndir og fyrirsagnir 292 55 122 49

 
  

3.2.2 FÓLK, fréttablað Alþjóðahúss. Ríflega sex af hverjum tíu þátttakendum 

hefur séð FÓLK, fréttablað Alþjóðahúss. Nær allir lesendur blaðsins, eða 99%, 

lesa allt blaðið en af efnisþáttum eru fréttir mest lesnar, eða af tæpum helmingi 

svarenda. Flestir sjá blaðið í verslunum, eða tæpur helmingur svarenda. Fjórir af 

hverjum tíu sjá blaðið á vinnustöðum.   

 

3.3 Sjónvarpsáhorf  

Sjónvarp er sá miðill sem minnst er notaður af þátttakendum en eins og komið 

hefur fram fylgist þriðjungur (35%) með sjónvarpi og innan við 20% horfir á 

sjónvarp daglega eða nær daglega. Meðal sjónvarpsáhorfenda fylgjast flestir með 

RÚV og Skjá 1, eða á bilinu 27-28% þátttakenda, og litlu færri á Stöð 2 (sjá mynd 

7a í viðauka).   

 Lítil marktæk tengsl eru á sjónvarpsáhorfi þátttakenda við þá bakgrunnsþætti 

sem skoðaðir voru en fram komu marktæk tengsl við aldur þátttakenda og mat 

þeirra á íslenskukunnáttu sinni. Konur horfa lítillega meira á sjónvarp en karlar, 

og hlutfallslega jafn margir íbúar Reykjavíkur og nágrennis og landsbyggðarinnar 
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horfa á sjónvarp hvort sem það er daglega eða sjaldnar (sjá mynd 8a og 9a í 

viðauka). Þrátt fyrir að sjónvarpsáhorf þátttakenda er nánast jafnt eftir 

aldurshópum eru tengslin marktæk (x² (15)=25,649, p<0,05) en flestir þeirra sem 

horfa aldrei á sjónvarp eru yngri en 25 ára, eða 44% þeirra líkt og mynd 12 sýnir.  
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Mynd 12. Horfir þú á íslenskar sjónvarpsstöðvar? Greint eftir aldri 

 

Ekki eru marktæk tengsl milli sjónvarpsáhorfs og menntunar þátttakenda. 

Áhorfið er mest meðal iðnmenntaðra og háskólamenntaðra, en um og yfir 20% 

þeirra horfa á sjónvarp daglega eða nær daglega. Ríflega þriðjungur þeirra sem 

lokið hafa grunnskólaprófi horfa aldrei á sjónvarp (sjá töflu 14a í viðauka). Þrátt 

fyrir að reglulegt sjónvarpsáhorf sé meira eftir því sem þátttakendur hafa búið 

lengur á Íslandi eru ekki marktæk tengsl þar á milli. Fjórðungur þeirra sem búið 

hafa í þrjú ár eða lengur horfir á sjónvarp daglega eða nær daglega til 

samanburðar við 18% þeirra sem búið hafa í tvö til þrjú ár. Ríflega þriðjungur 

(37%) þeirra sem hafa búið í eitt ár eða skemur horfa aldrei á sjónvarp (sjá mynd 

10a í viðauka).   
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Marktæk tengsl (x² (5)=1,376, p<0,05) eru á sjónvarpsáhorfi eftir mati 

þátttakenda á íslenskukunnáttu sinni. Líkt og sjá má á mynd 13 horfa tæplega 

fjórir af hverjum tíu (38%) sem meta íslenskukunnáttu sína góða á sjónvarp 

daglega eða nær daglega. Reglulegt sjónvarpsáhorf er næstum helmingi minna 

(22%) meðal þeirra sem meta íslenskukunnáttu sína sæmilega.  
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Mynd 13. Horfir þú á íslenskar sjónvarpsstöðvar? Greint eftir mati þátttakenda á 
íslenskukunnáttu sinni 
 

3.3.1 Samanburður á íslensku og pólsku sjónvarpsáhorfi. Í ljósi þess hve stór 

hópur horfir lítið á íslenskt sjónvarp til samanburðar við notkun annarra íslenskra 

fjölmiðla er áhugavert að velta fyrir sér hversu margir hafa aðgang að, og horfa á 

pólskar sjónvarpsstöðvar. Í rannsókninni kemur fram að meirihluti þátttakenda, 

eða ríflega sex af hverjum tíu, hefur aðgang að pólskum sjónvarpsstöðvum í 

gegnum gervihnetti. Fleiri þátttakendur búsettir á höfuðborgarsvæðinu eru með 

aðgang, nær sex af hverjum tíu, til samanburðar við ríflega fjóra af hverjum tíu á 

landsbyggðinni. Þeim mun lengur sem þátttakendur hafa verið búsettir á Íslandi 

þeim mun líklegra er að þeir hafi aðgang, en meðal þeirra sem hafa verið búsettir í 
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þrjú ár eða lengur hefur um þriðjungur þeirra aðgang að pólskum 

sjónvarpsstöðvum.  

Fréttir er það sjónvarpsefni sem mest er horft á bæði í íslensku og pólsku 

sjónvarpi en 96% þátttakenda horfir á pólskar sjónvarpsfréttir en 70% á íslenskar 

sjónvarpsfréttir eins og sjá má á mynd 14. Afþreyingarefni er næstvinsælasta 

sjónvarpsefnið bæði í íslensku og pólsku sjónvarpi, og um helmingur þátttakenda 

fylgist með íþróttum frá báðum löndunum.  
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Mynd 14. Hvað efni horfir þú helst á þegar þú horfir á íslenskt sjónvarpsefni? (má 
krossa við fleiri en eitt atriði) borið saman við hvað horft er á á pólskum 
sjónvarpsstöðvum meðal þeirra sem hafa aðgang 

 

3.4 Internetnotkun  

Það sem vekur strax nokkra athygli er að 94% þátttakenda hafa aðgang að netinu. 

Af þeim hafa flestir aðgang heima hjá sér, eða 96%, og 28% einnig á vinnustað. 

Ríflega helmingur þátttakenda notar Internetið og þrátt fyrir að nær allir hafi 

netaðgang nota eingöngu 22% svarenda netið reglulega. Sú íslenska netsíða sem 

er langmest er notuð af þátttakendum er dv.is en pólska fréttasíðan sem þeir héldu 
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úti þar til fyrir skömmu hefur vafalaust mikið um heimsóknatíðnina að segja en 

76% nota dv.is. Aðrar íslenskar heimasíður sem helst voru nefndar eru mbl.is og 

vísir.is en á bilinu 11-13% svarenda nota þær síður.  

Marktæk tengsl (x² (5)=15,379, p<0,05) eru á milli þess hve oft íslenskar 

netsíður eru skoðaðar eftir kyni þátttakenda. Eins og kemur fram á mynd 15 skoða 

25% kvenna íslenskar netsíður daglega eða nær daglega til samanburðar við rúm 

18% karla. 
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Mynd 15. Skoðar þú íslenskar netsíður? (þá er átt við allar netsíður s.s. fréttaefni, 
umræður (blogg), síður félagasamtaka o.s.frv.). Greint eftir kyni  
  

Ekki eru marktæk tengsl á milli búsetu þátttakenda og notkun íslenskra 

netsíðna. Íbúar Reykjavíkur og nágrennis skoða íslenskar netsíður litlu meira en 

íbúar landsbyggðarinnar og er munurinn sáralítill (sjá mynd 11a í viðauka). Afur á 

móti eru marktæk tengsl (x² (20)=45,887, p<0,05) á netsíðunotkun eftir aldri 

þátttakenda. Eins og sjá má á töflu 10 er regluleg notkun íslenskra netsíðna mest 

hjá aldurshópnum 25-34 ára, eða 30%, og litlu minni hjá þeim sem eru 34-45 ára. 

Netnotkun er töluvert minni hjá yngri og eldri aldurshópunum.  
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Tafla 10. Skoðar þú íslenskar netsíður? (þá er átt við allar netsíður s.s. fréttaefni, 
umræður (blogg), síður félagasamtaka o.s.frv.). Greint eftir aldri  
  24 ára og yngri 25-34 ára 35-44 ára 45 ára og eldri  
  N % N % N % N % 
Daglega eða nær 
daglega 14 13 70 30 27

 
27 9 13

2-3 sinnum i viku 23 22 52 22 24
 

24 19 27

Nokkrum sinnum í 
mánuði 21 20 59 25 18

 
 

18 19 27
Mánaðarlega  8 8 11 5 3 3 8 11
Sjaldnar 13 12 21 9 6 6 6 8
Aldrei  26 25 19 8 21 21 10 14
Samtals  105 100 232 100 99 100 71 100

 

Þegar netsíðunotkun er skoðuð eftir menntun þátttakenda eru flestir í hópi 

þeirra sem lokið hafa grunnskólaprófi sem nota íslenskar netsíður daglega eða nær 

daglega, eða þriðjungur þeirra. Minnst er regluleg notkun meðal þeirra sem lokið 

hafa iðnnámi, en ekki eru marktæk tengsl á milli menntunar og þess hve oft 

þátttakendur skoða íslenskar netsíður (sjá töflu 14a í viðauka).  

Eftir því sem þátttakendur hafa verið búsettir lengur á Íslandi þeim mun oftar 

skoða þeir íslenskar netsíður en marktæk tengsl (x² (15)=62,043, p<0,05) eru á 

netnotkun eftir búsetutíma. Ríflega þriðjungur (36%) þeirra sem hafa búið hér í 

þrjú ár eða lengur skoða íslenskar netsíður daglega eða nær daglega til 

samanburðar við 21% þátttakenda sem búið hafa á Íslandi í 2-3 ár líkt og sjá má á 

mynd 16. Ríflega þrír af hverjum tíu (31%) meðal þeirra sem búið hafa skemur en 

eitt ár nota aldrei íslenskar netsíður.  
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Mynd 16. Skoðar þú íslenskar netsíður? (þá er átt við allar netsíður s.s. fréttaefni, 
umræður (blogg), síður félagasamtaka o.s.frv.). Greint eftir dvalartíma  
 

Þeim mun betur sem þátttakendur meta íslenskukunnáttu sína, þeim mun oftar 

skoða þeir íslenskar netsíður og eru marktæk tengsl þar á milli (x² (15)=1,426E2, 

p<0,05). Eins og sjá má á mynd 17 er ríflega helmingur (54%) þeirra sem meta 

íslenskukunnáttu sína góða sem skoða íslenskar netsíður daglega eða nær daglega. 

Hlutfallið fer niður í 31% meðal þeirra sem meta hana sæmilega og niður í 19% 

meðal þeirra sem meta hana slæma.   
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Mynd 17. Skoðar þú íslenskar netsíður? (þá er átt við allar netsíður s.s. fréttaefni, 
umræður (blogg), síður félagasamtaka o.s.frv.). Greint eftir mati þátttakenda á 
íslenskukunnáttu sinni 
 

3.4.1 Samanburður á notkun íslenskra og pólskra netsíðna. Vegna þess hve stór 

hluti þátttakenda hefur aðgang að Internetinu, og í ljósi þess hve lítil notkun er á 

íslenskum netsíðum, er áhugavert að skoða heimsóknir á pólskar netsíður og bera 

saman heimsóknatíðni á milli íslenskra og pólskra netsíðna. Á mynd 18 má sjá að 

dagleg heimsóknatíðni á pólskar netsíður er fjórfalt meiri en á íslenskar, eða 80%, 

til samanburðar við 22%. Á myndinni sést einnig töluverður munur á notkun 

hvort sem hún er 2-3 sinnum í viku eða nokkrum sinnum í mánuði.    
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Mynd 18. Samanburður á tíðni heimsókna á íslenskar og pólskar netsíður 
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4. Umræður  
 

Niðurstöður þessarar rannsóknar, að meirihluti Pólverja noti daglega íslenska 

fjölmiðla, koma um margt á óvart. Sér í lagi að notkunin er eins mikil og raun ber 

vitni. Niðurstöðurnar leiða í ljós fjölbreytta fjölmiðlanotkun Pólverja búsettra á 

Íslandi, bæði með notkun íslenskra og pólskra miðla. Miðlarnir eru notaðir í 

mismunandi tilgangi; hlustað á tónlist í útvarpi, horft á fréttir í sjónvarpi, fylgst 

með auglýsingum, veður- og gengisfréttum, og myndum og fyrirsögnum í 

dagblöðum. Nokkuð hefur verið um að auglýsingar séu birtar á pólsku í 

dagblöðum, og samkvæmt þessum niðurstöðum ná þær til Pólverjanna. Það að 

þátttakendur hafi fylgst vel með gengisfréttum er ekki að undra en þegar könnunin 

var framkvæmd voru miklar breytingar á gengi krónunnar. Netið er væntanlega 

notað til að bæta upp skort á upplýsingum, sem og að sækja sér 

einstaklingsmiðaðar upplýsingar og fréttir. Að svo stór hluti þátttakenda fylgist 

með pólskum sjónvarpsfréttum eins og fram hefur komið er einkennandi fyrir 

þverþjóðlega ástundun og rennir stoðum undir niðurstöður mannfræðinganna 

Unnar Dísar Skaptadóttur og Önnu Wojtynska (2008 og 2007; Unnur Dís 

Skaptadóttir 2004 og 2008) að þeir viðhalda tvíhliða sýn á veruleikann með áhorfi 

sínu á pólskar sjónvarpsstöðvar. 

Vegna þess hversu fjöldi innflytjenda, og þá sér í lagi Pólverjar, hefur aukist 

mikið hér á landi undanfarin ár, og þess hve mikilvægir fjölmiðlar eru í 

samþættingu þeirra að nýju samfélagi, var kveikjan að þessari rannsókn í fyrsta 

lagi sú að komast að raun um hvort Pólverjar noti almennt íslenska fjölmiðla, og 

þá hvernig notkunin er. Fjölmiðlar hafa almennt ekki komið til móts við þessa 

nýju íbúa sem margir eiga stutta sögu á landinu og hafa því takmarkaða 

íslenskukunnáttu. Því er mikilvægt að komast að raun um hvernig 
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fjölmiðlanotkun innflytjenda er, til að hægt sé að koma betur til móts við nýja 

íbúa samfélagsins.   

Þær tilgátur sem settar voru fram að íslenskukunnátta, dvalartími og búseta 

hafi áhrif á íslenska fjölmiðlanotkun stóðust. Það komu fram marktæk tengsl við 

alla fjölmiðlanotkun, hvort sem um ræðir dagblaðalestur, sjónvarpsáhorf og 

netnotkun, við mat þátttakenda á íslenskukunnáttu sinni – að þeim mun betri sem 

hún er, þeim mun meira eru miðlarnir notaðir. Það rennir því frekar stoðum undir 

að íslenskan sé lykill að þátttöku í samfélaginu. Þrátt fyrir að deila megi um hvort 

íslenskt samfélag sé fjölmenningarlegt, svo vísað sé í skiptingu Evrópuráðsins í 

fjölmenningarlegt og margmenningarlegt samfélag, þ.e. að búseta ólíkra hópa á 

sama landsvæði sé ekki nægileg ein og sér til að samfélag geti kallast 

fjölmenningarlegt (Guðrún Pétursdóttir, 2006), er óhætt að segja að íslenskir 

fjölmiðlar endurspegli ekki breytt samfélag. Það leikur enginn vafi á mikilvægi 

fjölmiðla í samþættingu innflytjenda að nýju samfélagi þar sem fjölmiðlar miðla 

skoðunum stórs hluta íslensku þjóðarinnar, en upplýsingamiðlun til innflytjenda, 

ásamt íslenskukennslu, er vafalaust einn mesti áhrifavaldur í að innflytjendur geti 

nýtt sér gæði samfélagsins og tekið fullan þátt í því (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008).  

Þróun innflytjenda hefur verið hröð á undanförnum árum, og íslenskt samfélag 

því staðið fyrir mörgum brýnum verkefnum til að koma til móts við breytt 

samfélag. Eins og fram hefur komið eru rannsóknir á tengslum innflytjenda og 

fjölmiðla skammt á veg komnar, og flestar rannsóknir hafa falist í 

orðræðugreiningu fjölmiðla um innflytjendur. Husband (2000) hefur sett fram 

áhugaverða nálgun um hlutverk fjölmiðla, þ.e. að skoða fremur hvað þeir eiga að 

gera í stað þess að einblína á hvað þeir hafa gert. Til að það sé mögulegt verðum 

við að skoða vel skilgreiningu okkar á fjölmenningu. Hún er ekki bara lýsandi 

heiti, heldur pólitísk heimspeki líkt og Horsti (2008) heldur einnig fram. Vegna 

ráðandi stöðu menningar hvers landsvæðis verður ekki hjá því komist að skoða 

hverjir hinir ,,raunverulegu” meðlimir samfélagsins eru. Hver erum við og 

hvernig eru hinir? Jón Gunnar Ólafsson (2008) kom með áhugavert innlegg í því 

sambandi um hina hreinu og óspilltu menningu sem hefur einkennt kynningu á 
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landi og þjóð. En á hinn bóginn er vafamál hvort allir tilheyri þeirri menningu. 

Þær staðalmyndir sem mótaðar hafa verið í íslenskum fjölmiðlum, tengdar 

skipulagðri glæpastarfsemi, nauðgunum og slagsmálum meðal austur-evrópskra 

karlmanna, koma heim og saman við greiningu Fjölmiðlavaktarinnar (Creditinfo 

Ísland, 2007). Þar kom fram að  fjölmiðlaumræða um innflytjendur árið 2007 var 

hlutfallslega mest í tengslum við lögreglu- og dómsmál. Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar eru Pólverjar greinilega að fylgjast með íslenskum 

fjölmiðlum, sem er jákvætt að mínu mati í tengslum við samþættingu þeirra að 

íslensku samfélagi. En ef fjölmiðlaumræða einkennist of mikið af umfjöllun um 

afbrot innflytjenda ógnar hún sjálfsmynd þeirra, sem og að leiða til aukinna 

flokkadrátta milli minni- og meirihlutans, eða okkar og hinna, sem getur haft í för 

með sér víðtækar samfélagslegar afleiðingar (Christiansen, 2004).  

Leiða má líkum að því að forstöðumenn fjölmiðla geri sér ekki grein fyrir 

hversu notkunin er mikil, a.m.k. ef litið er til íslenskra fjölmiðla í dag, sem og að 

endurspegla breytt samfélag í fjölmiðlaumræðunni. Samkvæmt van Dijk (2000) 

eru stjórnendur fjölmiðla í raun ábyrgir fyrir umræðunni í fjölmiðlum vegna þess 

frelsis sem þeir hafa. Hann segir það einkum eiga við um hlutverk fjölmiðla þegar 

kemur að etnískum minnihlutahópum. Ástæðurnar eru m.a. þær að meginþorri 

lesenda hefur lítil dagleg samskipti við minnihlutahópa og þ.a.l. takmarkað 

aðgengi að öðrum upplýsingum um þá en úr fjölmiðlunum. Án efa er mikið til í 

því sem Georgiou (2007) heldur fram, að of mikið bil sé á milli 

fjölmiðlaútgefenda og fjölmiðlaneytenda. Í skýrslu nefndar menntamálaráðherra 

um fjölmiðla (Menntamálaráðuneytið, 2005) er einmitt tekið fram nauðsyn þess 

að flytja fréttir og miðla upplýsingum frá öllum hópum samfélagsins, og er ein 

leiðin til þess að blaðamenn komi úr ólíkum áttum, séu með ólíkan bakgrunn og 

hafi ólíkar skoðanir.  

Framtak dv.is, að vera með pólska fréttasíðu var greinilega þarft framtak en hátt 

í átta af hverjum tíu heimsóttu síðuna meðal þeirra þátttakenda sem skoða 

íslenskar heimasíður. Sú niðurstaða segir okkur að þörfin er greinilega til staðar 

að flytja fréttir á pólsku um íslenskt samfélag. Vegna samdráttar í þjóðfélaginu 

var síðunni lokað og sömuleiðis er óvissa um stöðu Alþjóðahúss og útgáfu 
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blaðsins FÓLK sem ríflega sex af hverjum tíu Pólverjum lesa. Yfirgnæfandi 

meirihluti þátttakenda er með aðgang að netinu og pólskar heimasíður mikið 

heimsóttar. Má því segja að netið sé vannýttur miðill til að miðla upplýsingum og 

fréttum til þeirra.  

Tíminn vinnur með okkur að því leyti að við erum tiltölulega ungt 

fjölmenningarlegt samfélag. Þrátt fyrir að önnur Evrópulönd eigi sér mun lengri 

sögu um innflytjendur endurspegla evrópskir fjölmiðlar almennt heldur ekki 

fjölmenningarsamfélög (Klute, 2006). Rannsóknir á tengslum innflytjenda og 

fjölmiðla eru skammt á veg komnar á öllum Norðurlöndum, og sér í lagi 

rannsóknir á fjölmiðlanotkun innflytjenda, og því mikilvægt að fleiri rannsóknir 

séu framkvæmdar á þessum vettvangi.  

Pólverjar á Íslandi eru í raun afskiptur minnihlutahópur með lítil samskipti við 

Íslendinga, þrátt fyrir að vera langstærsti hópur innflytjenda á landinu (Unnur Dís 

Skaptadóttur og Anna Wojtynska, 2008; Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sem byggja á svörum 649 Pólverja sýna fram á 

fjölbreytta fjölmiðlanotkun meðal þeirra. Vissulega er rannsókn sem þessi 

takmörkunum háð þar sem um var að ræða hentugleikaúrtak. Þrátt fyrir það 

endurspegla þátttakendur aldur og búsetu Pólverja búsettra á Íslandi, og má því 

vafalítið telja að niðurstöðurnar gefi okkur góða mynd af fjölmiðlanotkun þeirra.  
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6. Viðaukar 

Viðauki 1: 6.1 Töflur 

 

Tafla 1a. Kynjaskipting þátttakenda eftir því hvort þeir svöruðu spurningalista eða 
netlista   
  Spurningalisti  Netlisti  
  N % N % 
Karlar 259 56 53 30
Konur 201 44 126 70
Samtals  460 100 179 100

 
 

Tafla 2a. Hvað ertu búin/n að vera lengi samtals á Íslandi? 
  Búsetutími á Íslandi  
  N % 
1 ár eða minna 155 24
1-2 ár 132 20
2-3 ár 169 26
3 ár eða lengur  188 29
Samtals  644 100

 
 

Tafla 3a. Hvað ætlar þú að vera lengi á Íslandi til viðbótar við þann tíma sem þú 
hefur þegar verið búsett/ur hér? 
  Áætluð búseta 
  N % 
Óákveðið 333 53
Minna en 1 ár 52 8
1 til 5 ár 117 19
Lengur en 5 ár 122 20
Samtals  624 100
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Tafla 4a. Hver er hjúskaparstaða þín? 
  Hjúskaparstaða þátttakenda  
  N % 
Einhleyp/ur 191 30
Í sambúð / gift/ur 401 64
Fráskilin/n 32 5
Ekkja/ekkill 2 0
Svarar ekki  1 0
Samtals  627 100

  
 

Tafla 5a. Ef í sambúð eða gift/ur, frá hvaða landi er makinn þinn? 
  Upprunaland maka 
  N % 
Frá Íslandi  27 6
Frá Póllandi  410 92
Frá öðru landi 7 2
Samtals  444 100

  

 
Tafla 6a. Í hvaða landi er maki þinn búsettur núna?  
  Búsetuland maka 
  N % 
Á Íslandi 307 69
Í Póllandi  138 31
Annars staðar 2 0
Samtals  447 100

 

 
Tafla 7a. Áttu börn? 
  Barneignir  
  N % 
Já 35 6
1 barn 118 19
2 börn  147 23
3 börn  54 9
Fleiri en 3 börn  11 2
Nei  265 42
Samtals  630 100
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Tafla 8a. Ef já, eru einhver búsett á Íslandi? 
  Börn búsett á Íslandi  
  N % 
Já 215 46
Nei 257 54
Samtals  472 100

 
 
Tafla 9a. Hvernig metur þú íslenskukunnáttu þína? 
  Mat á íslenskukunnáttu 
  N % 
Góð 72 11
Sæmileg 117 18
Slæm 306 48
Tala ekki íslensku 141 22
Samtals  636 100

  
 

Tafla 10a. Viltu læra meiri íslensku?  
  Viltu læra meiri íslensku? 
  N % 
Já 435 68
Veit ekki  111 17
Nei  89 14
Ógilt 2 0
Samtals  637 100

 
 

Tafla 11a. Notar þú íslenska fjölmiðla? (hér er átt við alla notkun s.s. að fletta 
dagblöðum á íslensku, áhorf á íslenskt efni í sjónvarpi, notkun á íslenskum 
heimasíðum eða hlustun á íslenskum útvarpsstöðvum). Greint eftir menntun 
  Grunnskólapróf Iðnnám Stúdentspróf Háskólanám Annað 

  N % N % N % N % N % 
Daglega eða 
nær  14 61 107 51 109 52 100 61 11 65
2-3 sinnum í 
viku 4 17 50 24 50 24 34 21 5 29

Nokkrum x í 
mánuði 2 9 30 14 27 13 17 10 0 0

Mánaðarlega 1 4 6 3 6 3 1 1 1 6
Sjaldnar 0 0 7 3 9 4 8 5 0 0
Aldrei  2 9 10 5 7 3 5 3 0 0
Samtals  23 100 210 100 208 100 165 100 17 100
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Tafla 12a. Lest þú íslensk dagblöð/fréttablöð? (Þá er átt við allan lestur, hvort sem 
blöðin eru lesin vandlega eða ef þeim er flétt lauslega og kíkt á helstu fyrirsagnir). 
Greint eftir menntun 
  Grunnskólapróf Iðnnám Stúdentspróf Háskólanám Annað 
  N % N % N % N % N % 
Daglega eða 
nær daglega 10 46 53 26 81 39 72

 
44 8 50

2-3 sinnum i 
viku 3 14 44 22 50 24 35

 
22 2 13

Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 1 5 23 11 30 15 15

 
 

9 2 13
Mánaðarlega  2 9 7 3 5 2 5 3 0 0
Sjaldnar 1 5 24 12 15 7 8 5 1 6
Aldrei  4 23 53 26 25 12 27 17 3 19
Samtals  21 100 204 100 206 100 162 100 16 100

 
 

Tafla 13a. Horfir þú á íslenskar sjónvarpsstöðvar? Greint eftir menntun 
  Grunnskólapróf Iðnnám Stúdentspróf Háskólanám Annað  
  N % N % N % N % N % 
Daglega eða nær 
daglega 7 14 34 21 46 15

 
42 

 
21 

 
2 12

2-3 sinnum i 
viku     4  18 45 15 45 15

 
41 

 
16 

 
2 24

Nokkrum 
sinnum í mánuði    1 18 38 19 41 17

 
 

45 

 
 

15 

 
 

6 24
Mánaðarlega     2 5 12 2 10 5 8 3 1 0
Sjaldnar    2 9 21 15 20 15 12 14 2 18
Aldrei     5 36 39 27 37 33 12 31 3 24
Samtals  7 100 189 100 199 100 160 100 16 100
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Tafla 14a. Skoðar þú íslenskar netsíður? (þá er átt við allar netsíður s.s. fréttaefni, 
umræður (blogg), síður félagasamtaka o.s.frv.). Greint eftir menntun 
  Grunnskólapróf Iðnnám Stúdentspróf Háskólanám Annað  
  N % N % N % N % N % 
Daglega eða 
nær daglega 7 

 
33 34 18 46 23

 
42 

 
26 

 
2 13

2-3 sinnum i 
viku 

             
4       4 

 
19 45 24 45 23

 
41 

 
26 

 
2 13

Nokkrum 
sinnum í 
mánuði      1    

 
 

5 38 20 41 21

 
 

45 

 
 

28 

 
 

6 38
Mánaðarlega        2 10 12 6 10 5 8 5 1 6
Sjaldnar       2 10 21 11 20 10 12 8 2 13
Aldrei        5 24 39 21 37 19 12 8 3 19
Samtals  21 100 189 100 199 100 160 100 16 100

 
 
 
 
 

                                                                          69



Viðauki 2: 6.2 Myndir  
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Mynd 1a. Aldur þátttakenda samanborið við aldur Pólverja búsettra á Íslandi  
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Mynd 2a. Búseta þátttakenda samanborið við búsetu Pólverja á Íslandi  
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Mynd 3a. Kynjahlutfall þátttakenda samanborið við kynjahlutfall Pólverja 
búsettra á Íslandi  
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Mynd 4a. Notar þú íslenska fjölmiðla?  
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Mynd 5a. Hvaða útvarpsefni hlustar þú helst á? (krossaðu við eins mörg atriði og 
við á) 
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Mynd 6a. Ef þú lest íslensk dagblöð, hvaða blöð verða helst fyrir valinu? 
(krossaðu við eins mörg blöð og við á) 
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Mynd 7a. Hvaða íslensku sjónvarpsstöðvar horfir þú helst á? (vinsamlegast 
krossaðu við þau atriði eiga við) 
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Mynd 8a. Horfir þú á íslenskar sjónvarpsstöðvar? Greint eftir kyni 
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Mynd 9a. Horfir þú á íslenskar sjónvarpsstöðvar? Greint eftir búsetu  
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Mynd 10a. Horfir þú á íslenskar sjónvarpsstöðvar? Greint eftir búsetutíma 
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Mynd 11a. Skoðar þú íslenskar netsíður? (þá er átt við allar netsíður s.s. fréttaefni, 
umræður (blogg), síður félagasamtaka o.s.frv.). Greint eftir búsetu  
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