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“National Needs Analysis Report ” 

Þarfagreining 

 

Ísland 

 

Rannsókn á stöðu og þörfum berskjaldaðra kvenna, ráðgjafa og 

sjálfboðaliða á Íslandi 

Summary  

The results of the research made in Iceland are based on desk research, online surveys and 

focus group meetings with the target group. 

The target group in Iceland is vulnerable women of foreign origin, staff and counsellors 

working with them and volunteers. 

There have been problems reaching volunteers in Iceland so the focus group meeting with 

them have not been organized yet. The online survey is also not finished but we are hoping 

to finish that next week. When the results of the focus groups and online survey are ready it 

will be added in this paper. 

Vulnerable women 

The number of people of foreign origin has increased from 2004 and in the year of 2014 the 

total number was 22.744 (7% of the population). Thereof women were 11.090, the largest 

representation from Poland, Germany and Thailand. (Rúnar Helgi Haraldsson, Sigríður 

Ásgeirsdóttir, 2015) 

There are certain difficulties in determining what women are vulnerable in this group. One 

measure is the number of women that search for service at the Women’s shelter for abused 

women. The number in 2015 was 27% (Kvennaathvarf, 2015) most of them from Europe. 

Another measure is the number of unemployed women but for this group it can be difficult 

to build up network outside the home. In 2016 unemployed women were 53% of 

unemployed people of foreign origin, the largest group women in the Reykjavík area at the 

age of 30-49 years old. (Vinnumálastofnun, 2016). 

When looking at hindrances that the women face the lack of language skills are a big factor, 

but not being able to speak Icelandic is a very big factor when it comes to getting suitable 

jobs and increasing network. This might include a lack of knowledge of the Icelandic society, 

laws, rules and the culture. To integrate in the society one has to have good speaking 

abilities of Icelandic. (Ministry of Welfare, 2016, Origin and multiple discrimination, 2014, 

Multicultural and information center, 2014 ). 
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Another hindrance for women is that they often are not able to use their education, received 

in their native country. Often the education is not evaluated and assessed in Iceland, making 

the women more vulnerable to unemployment or working in jobs less suitable for them (The 

Attitude of immigrants in West and East Iceland, 2004). 

When looking at the services for the target group there are several options: 

·Directorate of Labour provides services for unemployed people, counselling, training and 

participation in several projects that are aimed at increasing job opportunites. 

·Red Cross has had several projects for people of foreign origins, such as mentoring for 

women of foreign origins and support for refugees. The Red Cross is also participating in 

a project for womens shelter for homeless women. 

·The Multicultural and Information Center provides services and information for immigrants 

and has a website with information about Icelandic society (www.mcc.is) 

·The Human Rights Office, Reykjavík city offers counselling and information about the 

service of Reykjavík City (the Capital city of Iceland). 

·W.O.M.E.N is association for women of foreign origin and was founded on October 24, 

2003. The goal of W.O.M.E.N. is to unite, to express and address the interests and 

issues of women of foreign origin living in Iceland in order to bring about equality for 

them as women and as foreigners in all areas of society. The homepage contains 

information on and various projects we are engaged in. W.O.M.E.N. in Iceland is open 

to all women of foreign origin who live in Iceland. 

·The Center for Gender Equality has published information for women of foreign origin 

about their rights in the Icelandic society and information about equality. 

·Social services in municipalites are an important venue for people of foreign origin. 

Municipalities have different services, some are bigger than others so the smaller ones 

might not have as good services and the bigger ones. 

Staff and volunteers 

When looking at the profile of staff there are mainly two types of counsellors working with 

vulnerable women. Those are education counsellors and social workers. 

The Directorate of labour employs both types of staff and the education is on University 

level. The services they provide are for unemployed people but recently a special division for 

people of foreign origins such as refugees has been established. 

Reykjavík City employs social workers who provide information and services regarding social 

and personal issues.   

The Social Workers Association has a multicultural division that has the aim to increase and 

strengthen the welfare of people and families of foreign origin. 

http://www.mcc.is/
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When looking at the training that social workers and education counsellors regarding 

entrepreneurships training for the target group, one can see that it is not a big part of their 

education apart from what they learn about multicultural issues in their formal studies. 

Focus groups results 

Staff, counsellors 

Two focus groups were organized with counsellors, total of 10 participants.  The main 

findings are that the counsellors stressed the importance of Icelandic training for women of 

foreign origin as well as providing training for them that are linked to employment. They also 

feel like that information flow between institutions could be better. They spoke about 

training for women regarding putting up their own business. It is important that the women 

put up their goals and that they get encouragement from their counsellors. The knowledge 

of counsellors about relevant topics is important. Regarding job search some of them felt 

that counsellors have to be in better contact with the job sectors and companies. 

Suggestions regarding training 

To prepare practical information about what service is provided for the target group. To 

prepare some kind of measurement when speaking to women to be able to assess their 

status in regards to depression, anxiety, health to be better aware of the service they need. 

To put up training where Icelandic and topics of culture is included. 

Vulnerable women 

Two focus groups were organized with women and additional 3 individual meetings. The 

results of the focus group was that they feel that they need more information, they dont 

know where to look or what service is provided. They do not have a strong network and 

therefore they need more assistance regarding job search, education or other services. They 

agree that the language is their main hindrance to get a job but also their age and weak 

network. They also feel that it is important to strengthen their soft skills and increase their 

self-esteem. They feel that training would be beneficial and with Icelandic people whereas 

they do not often get the opportunity to meet them and practice Icelandic. To be able to put 

up their own business it would be good to have training in making business plans and 

marketing, as well as information about legal issues. 

Suggestion regarding training 

Regarding the training, they feel that a leaflet about the service would be good and training 

in soft skills, resilience and rights in the society. They also mention training courses with 

companies would be beneficial. 

Volunteers 

Focuc groups were organized with volunteers, we had to focuc groups total of 6 participants. 

The volunteers thought that the most important was to have effective informations from the 

institutions were they are volunteering. They often feel like they dont know important things 

which are available for those women. They also talked about that it would be good to have 

some material for volunteer about culture difference, system and society that they moved to 
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also how important it is to accept women on their basis and know their conditions and 

backgrounds, because of the  culture difference, it would be  good for the volunteers to 

know their culture and customs. The volunteers also found important for women to be able 

to speak the native language. They also talked about courses for women which can help 

them to strengten their stoft skills and get help them with their self-esteem. The volunteers 

think that many women would like to start their own buissines but they need to get 

modivations in a course an also to get informations about how can you and what to you 

need to do, to start a bussines in Iceland.  

Suggestions regarding training 

Available brochure for volunteers with basic information, for example where can a foreign 

women seek informations and what is available for them. The volunteers would like to attend 

to a course that would help them and teach them how to approach the women,  psychology 

support and how can the volunteers help those women to build up their self-esteem. Also 

the volunteers think that it would be good for the to get informations about the countries 

that those women are from, like the difference in  the cultur and religion.  

Online surveys 

Counsellors 

18 counsellors participated in the survey, 14 women and 4 men,  most of them at the age of 

45-54 years with MA educational level. When asked about experience with working with the 

target group, most of them had 1-5 years’ experience or 40%, 22% had 6-10 years’ 

experience. 

When asked about what kind of support they have provided, they spoke about general 

support, emotional support, training and the possibilities of education. Also support 

regarding human trafficking, communication with employees and workers unions. When 

asked about if their institution is putting emphasis on equality issues, most of them 

answered no (50%) and 38% answered yes. 

When asked if staff is prepared to provide service to social vulnerable people,  42% said yes 

and 42% said they do not know. 

When asked to mention good practices regarding support to vulnerable women they mention 

training in tourism and reading courses, training on the job programs self-esteem training. 

When asked about the training needs of the target group they mention courses in Icelandic, 

training on the job, to introduce them to Icelandic society, employability, training in 

entrepreneurship related issues. 

When asked what kind of training is available in their institutions they mention interviews, 

personal assistance, and group counselling. 

When mapping their skills in regards to the assistance for the target group they feel they 

have the skills but what could be improved is skills in group management and the skills to be 

able to work with issues in groups, such as anger. Most of them feel they are well able to 
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assist women with soft skills such as communication skills, goal setting, resilience, self-

esteem and time management. 

Volunteers 

16 volunteers participated in the survey, 15 women and 1 men, most of them at the age of 

45-54 years with MA educational level or comparable education. When asked about 

experience with working with the target group, most of them had 1-5 years’ experience or 

78%, 22% had 6-10 years’ experience. 

Most participants in the survey do not have long work experience with the group but they 

still feel that they have skills to assist them. They feel that volunteers are not well prepared 

to work with vulnerable women. They feel that the needs of the target group is to work with 

personal skills and training in Icelandic and also to learn about the culture of Iceland. 

Vulnerable women 

15 participants participated in the survey, 60% were 30-44 years old, most of them with 

master’s degree or BA degree. 20% had part time jobs, 13% full time jobs and 20% running 

their companies. 32% were unemployed. 

When asked what kind of learning methods they would prefer, most of them prefer learning 

by attending and learning by doing,  but also learning by combining training methods. 

When asked if they have considered putting up their own business 92% had considered it 

but 8% were not sure. 

Shen asked what hindered them by putting up their business they said that they were afraid 

of making mistakes, lack of information and resources, lack of knowledge of business, and 

lack of finance. 

When asked about the 5 most important skills for entrepreneurs they mention the following. 

Self-confidence, knowledge, network, experience, working in groups, flexibility, education, 

patience, finance, personality, marketing, problem solving, communication skills, organizing, 

creativity, positivity, decisiveness, assertiveness, social skills, self – motivation, negotiation 

skills, resilience.   

1. Kynning  

EMPOWER (Educational Materials for Practitioners providing Opportunities for vulnerable 

Women’s Employability and Resilience) er þriggja ára verkefni styrkt úr Erasmus+ áætlun 

Evrópusambandsins. Fjórir samstarfsaðilar vinna að verkefninu, Vinnumálastofnun á Íslandi, 

Inova ráðgjöf á Bretlandi, KMOP fjölskylduráðgjöf í Grikklandi og SIF í Litháen.  Empower 

hefur það markmið að þróa gæða stuðning og þjálfun fyrir berskjaldaðar konur sem eiga á 

hættu útilokun frá vinnumarkaði, þetta eru konur sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi, átt á 

hættu mansal, eru heimilislausar eða eru innflytjendur eða flóttamenn. Stuðningur fyrir 

hópinn getur verið margskonar svo sem frá félagsráðgjöfum eða heilbrigðiskerfinu en oftar 

en ekki er reitt á þjónustu frá sjálfboðaliðum, svo sem Rauða Krossinum og öðrum 
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félagasamtökum. Mikil þörf er á stuðningi hvað varðar persónulega hæfni, sjálfstraust og 

starfshæfni eða hæfni sem varðar eigin atvinnurekstur. Markmið verkefnisins eru því að: 

Veita ráðgjöfum og sjálfboðaliðum, sem vinna með markhópnum, persónulega hæfni sem 

skilar sér til hópsins til að efla þeirra starfshæfni og frumkvöðlahæfni.  

Að veita konunum tæki og tól til að efla þeirra sjálfsmat, trú og seiglu til að ná árangri á 

vinnumarkaði.  

Þessu markmiði verður náð með því að þróa nýstárlega fræðslu til hópanna, sem byggir á 

sjálfseflingu og aðgerðarnámi.  Boðið verður upp á tvo prufu hópa fyrir annarsvegar 

konurnar og hinsvegar ráðgjafa og sjálfboðaliða og mun fræðslan standa yfir í fjóra mánuði. 

Á Íslandi var ákveðið að vinna með konum af erlendum uppruna þar sem þær eru í 

áhættuhóp hvað varðar ofbeldi, skortir oft aðlögun að samfélaginu og eiga í vandræðum 

með að fá starf við hæfi menntunar sinnar.  

Ráðgjafar og sjálfboðaliðar – starfsmönnum Vinnumálastofnunar, félagsþjónustu og Rauða 

krossins verður boðið að taka þátt í verkefninu.  

 

2. Staðan á Íslandi  

Hér á eftir verður skoðað hvert hlutfall kvenna, berskjaldaðra og félagslegra einangraðra 

kvenna er á vinnumarkaði. Skoðað verður hvaða hindranir konur geta staðið frammi fyrir 

þegar kemur að aðlögun inn í nýtt samfélag og aðgang þeirra að vinnumarkaði. Stöðu þeirra 

á vinnumarkaði, þarfir þeirra varðandi þjálfun, nám og ráðgjöf. Farið verður yfir þá þjónustu 

sem er í boði og hver stefnumótunin er þegar kemur að aðstoð og stuðningi hvað varðar 

aðgang að samfélaginu og vinnumarkaðinum fyrir þennan hóp.  

Einnig er rætt um sjálfboðaliða og ráðgjafa sem aðstoða konurnar, menntun þeirra, fag, 

skyldur og fleira. Þjálfun og námsþarfir ráðgjafa sem snúa að þjálfun í starfshæfni, 

frumkvöðlafærni og stuðningi ásamt hver stefnan er í þessum málum.  

2.1 Berskjaldaðar konur  

Eins og áður segir þá er markhópurinn á Íslandi konur af erlendum uppruna.   Berskjaldaðar 

konur eru þær konur sem hafa til dæmis upplifað ofbeldi, eru fórnalömb heimilisofbeldis, 

eiturlyfjanotkun, mansal eða eru heimililausar.  

Flestar flóttakonur tilheyra þessum hóp þar sem meirihluti þeirra hefur upplifað ofbeldi áður 

en þær koma til landsins sem þær flýja til (Refugee counsil, e.d.).  

 

Eins og sá má á mynd 1 hefur hlutfall erlendra kvenna sem flutt hefur til Íslands farið 

vaxandi frá 2004, nema frá 2009 til 2010 þar sem þeim fækkaði örlítið. Á árunum 2007 til 

2009 voru þær mun færri en erlendir karlmenn sem fluttu til landsins en eftir það hefur 

kynjaskiptingin verið nokkuð jöfn.  
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Mynd 1. Fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi frá 2004 - 2014 (Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður 

Ásgeirsdóttir, 2015).  

Í ársbyrjun 2014 var fjöldi erlendra ríkisborgara hér á landi 22.744 eða 7% mannfjöldans, 

þar af var fjöldi kvenna 11.090. Fjölmennasti hópurinn er frá Póllandi en kynjaskipting er 

misjöfn eftir löndum. Helmingi fleiri þýskar konur hafa flutt til Íslands en þýskir karlar. Einnig 

eru taílenskar konur mun fjölmennari en taílenskir karlar á Íslandi en konur frá Póllandi, 

Englandi og Bandaríkjunum eru færri en karlar frá sömu löndum. Frá öðrum löndum er 

skiptingin nokkuð jöfn milli kynjanna (Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður Ásgeirsdóttir, 

2015). 

 
Mynd 2 Mynd 2. Fjöldi erlendra ríkisborgara eftir löndum (Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður 

Ásgeirsdóttir, 2015). 

Erfitt getur reynst að finna út fjölda berskjaldaðra kvenna í þessum hóp, þar sem oft er þetta 

falin hópur. Einn möguleikinn er að líta á fjölda þeirra kvenna sem leita til Kvennaathvarfsins 

á hverju ári. Árið 2015 leituðu 396 konur frá 38 löndum til Kvennaathvarfsins, þar af voru 

27% frá erlendar konur. (Kvennaathvarf, 2015). 
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Mynd 3  Þjóðerni kvenna sem leituðu til Kvennaathvarfsins frá 2010 til 2015 (Kvennaathvarf, 2015). 

Í rannsókn sem Guðrún Helga Sederholm gerði fyrir félags- og tryggingamálaráðuneytið árið 

2010 kemur fram að 50% dvalarkvenna hjá Kvennaathvarfinu fyrir hrun voru erlendar konur 

en eftir hrun lækkaði hlutfall þeirra niður í 37%. (Guðrún Helga Sederholm, 2010). Hátt 

hlutfall erlendra kenna sem leitar til Kvennaathvarfsins segir ekki endilega til um það að þær 

séu frekar beittar ofbeldi heldur er líklega ástæðan sú að þær hafa síður ættingja eða aðra til 

að leita til. (Kvennaathvarf, 2015). 

Til að skoða hlutfall félagslega einangraða kvenna var litið á atvinnuleysistölur. Þar sem þeim 

konum getur reynst erfitt að byggja upp tengslanet utan heimilisins og kynnast öðru fólki. 

Skoðaðar voru tölur frá mars 2016 hjá Vinnumálastofnun, á því tímabili voru alls 4.893 

einstaklingar á atvinnuleysisbótum á Íslandi af þeim voru 993 erlendir ríkisborgarar. Þar af 

voru 532 erlendar konur eða rétt rúm 53% af atvinnulausum erlendum ríkisborgurum. 

Fjölmennasti hópurinn kvennanna var á aldrinum 30 til 49 ára og býr á höfuðborgarsvæðinu. 

(Vinnumálastofun, 2016). 

Vandamál/hindranir sem konur standa frammi fyrir varðandi aðlögun þeirra inn í samfélagið 

og aðgang að vinnumarkaði 

Vandamál kvenna varðandi aðlögun inn í nýtt þjóðfélag geta verið margvísleg í skýrslu 

Velferðaráðuneytisins (2016) er lögð fram áætlun varðandi fjölmenningarsamfélagsins sem á 

að draga fram kosti og styrk sem innflytjendur koma með inn í íslenskt samfélag með því að 

nýta þekkingu þeirra til þess að auðga okkar samfélag. Í skýrslu Velferðaráðuneytisis (2016) 

er lögð fram áætlun sem leggur áherslu á upplýsingagjöf til innflytjenda fyrst eftir komuna til 

landsins. Þar kemur fram að skýr móttökuáætlunsamfélags er mikilvægur þáttur fyrir farsæla 

búsetu í nýju landi. Fram kemur að húsnæðismál hafa verið mikið í umræðunni í samfélaginu 

undanfarin á og þá er staða innflytjenda á húsnæðismarkaði ekki síst. Þar kemur fram að 

innflytjendur búi margir við bágbornar aðstæður og þar er talað um hversu mikilvægt það er 

að finna leiðir til að leggja áherslu á aðstæður þeirra á húsnæðismarkaði og í framhaldi að 

því að vinna að bættum hagi innflytjenda í húsnæðismálum.  Þjónustan þarf að mæta 

þörfum einstaklinganna  svo þeir hafi got aðgengi að opinberum stofnunum, hjá ríki og 

sveitafélagi. Einnig er lögð áhersla á að þessar aðgerðir stuðli að aukinni þátttöku 

innflytjenda í samfélagin og stuðli að meðvitund íslenska samfélagsins um ávinning sem 

fjölmenningin kemur með inn í samfélagið (Velferðarráðuneytið, 2016). Í skýrslu sem 

Fjölmenningarsetur og Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar gerðu árið 2014 kemur fram 

að skilningur á tungumáli bæði í tali og riti sé einn af lykilþáttum til þess að einstaklingar nái 

að aðlagast samfélaginu á árangursríkan hátt. Einnig kemur fram í skýrslunni að léleg 
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íslenskukunnátta sé að aftra fólki af erlendum uppruna tækifæri á vinnumarkaði og að fá 

stöðuhækkun innan síns vinnustaðs. (Elsa Arnardóttir og 

Rúnar Helgi Haraldsson, 2014). 

Í stefnu ríkisstjórnarinna árið 2007 kemur fram að forsenda erlendra einstaklinga til 

aðlögunar að nýju samfélagi og þátttöku felst í því að geta tjáð sig á tungumáli þjóðarinnar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Rannsóknir og viðtöl hafa sýnt að mikill meirihluti fólks af 

erlendum uppruna á Íslandi vill læra íslensku. Að því skal stefna að íslenskunám fyrir 

innflytjendur feli jafnframt í sér fræðslu um íslenskt samfélag, gildi þess, menningararf og 

réttindi borgara og skyldur.  Viðhorfskönnun sem gerð var af félagsvísindastofnun árið 2009 

sýndi að konum fannst þær oftar vanta betri kunnáttu í íslensku til að fá vinnu við sitt 

fag  miða við  karla. Í skýrslu félagsmálaráðuneytisins (2007) kemur fram að námskrá og 

námsefni íslenskunámsins þurfi að vera að vera þannig að uppsett að það mæti þörfum 

einstaklinganna, meðal annars eftir uppruna og námsgetu, og samansett úr einingum sem 

má setja inn í aðrar einingar. Meginmarkmið námskrár verða að geta  skilgreint almenn 

færnimarkmið í íslensku sem má svo hafa til hliðsjónar við ákvarðanir um veitingu 

ríkisborgararéttar. 

Í viðhorfskönnun Félagsvísindastofnunar (2009) kom fram að þátttakendur  40 ára og eldri 

vantaði oft  réttindi til að starfa við sitt fag á Íslandi. Þeir aðilar  sem höfðu lokið háskólanámi 

fannst menntun þeirra hafa nýst vel í starfi og  þeir höfðu reynt að fá menntun sína metna 

hér. Þeir aðilar sem höfðu lokið starfsnámi eða iðnnámi voru í hópi þeirra sem reyndu 

síður  að fá menntun sína metna á Íslandi. Þeir sem höfðu lokið bóklegu framhaldsskólanámi 

fannst menntun þeirra ekki hafa nýtast nægilega vel í starfi hér á landi. Í skýrslu Viðhorf 

innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi varðandi atvinnuþátttöku kemur í ljós að meirihluti 

svarenda könnunar sem var gerð var virkur á vinnumarkaði eða stundaði nám síðustu 

þrjá  mánuði áður en komið var  til Íslands eða um  74%.  Helmingur af þeim 26% sem 

fluttust til Íslands voru ekki í launaðari vinnu eða námi var atvinnulaus.  Af heildina voru því 

rúm 16% svarenda atvinnulaus á síðustu þremur mánuðum áður en þeir fluttust til Íslands. 

(Heiður Hrund Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Friðrik H. 

Jónsson, 2004). Fjórðungur svarenda í viðhorfskönnun félagsvísindasofnunar hafði áhuga á 

því að hefja eigin rekstur. Yfirleitt voru það fyrirtæki í verslun og þjónustu sem svarendur 

höfðu áhuga á að stofna en einnig höfðu töluvert margir hug á veitingahúsarekstri. Fleiri 

karlar en konur höfðu áhuga á að hefja eigin rekstur. (Vala Jónsdóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009).  

Hefur þú áhuga á að hefja eigin rekstur eða stofna fyrirtæki, og ef svo er hvers konar 

rekstur eða fyrirtæki? 
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Mynd 4 Hefur þú áhuga á að hefja eigin rekstur eða stofna fyrirtæki, og ef svo er hvers konar 

rekstur eða fyrirtæki? 

Á síðustu árum hefur verið meira um atvinnuleysi hjá innflytjendum en áður. Á síðu 

Vinnumálastofnunar var skráð atvinnuleysi 3,2% í október á síðasta ári. Fimmti hluti af þeim 

sem voru á atvinnuleysibótum voru erlendir ríkisborgarar. Atvinnuleysi hjá innflytjendum sem 

hlutfall af fjölda þeirra á vinnumarkaði og í samanburði við almenna þróun sýnir að fram til 

ársins 2008 voru hlutfallslega færri innflytjendur en Íslendingar á atvinnuleysisskrá 

(Ríkisendurskoðun, 2015). 

  
Mynd 5 Hlutfall atvinnulausra af fjölda við komandi hóps á vinnumarkaði árin 2008-2014 

Í skýrslu Velferðaráðuneytisins (2016) kemur fram varðandi atvinnuveginn að markmiðið 

sé  að styrkja stöðu innflytjenda á vinnumarkaði og sjá til þess að  þeir fái jöfn tækfæri og 

aðrir, einnig að hlutfall opinberra starfsmanna á vinnumarkaði og þá sem starfa á 

áhrifastöðum í samfélaginu endurspegli samsetningu samfélagsins. 

Í vinnumarkaðsstoð framkvæmdaáætlunarinnar eru fimm aðgerðir: 

D.1 Fjölgun innflytjenda í opinberum störfum og áhrifastöðum. 

D.2 Launajafnrétti á vinnumarkaði. 

D.3 Tengslanet innflytjenda á vinnumarkaði. 

D.4 Auknir möguleikar til endurmenntunar og starfstengds náms. 

D.5 Fjölgun sérfræðimenntaðra innflytjenda á Íslandi (Velferðaráðuneytið, 2016) 

Þarfir kvenna varðandi þjálfun, nám og ráðgjöf 

Í skýrslu sem Fjölmenningarsetur og Mannréttinda skrifstofa Reykjavíkurborgar gerðu árið 

2014 kemur fram tungumálaskilningur skiptir gríðarlega miklu máli bæði í tali og riti sé einn 
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af lykilþáttum til þess að einstaklingar nái að aðlagast samfélaginu á árangursríkan hátt. 

Einnig kemur fram í skýrslunni að léleg íslenskukunnátta sé að aftra fólki af erlendum 

uppruna tækifæri á vinnumarkaði og að fá stöðuhækkun innan síns vinnustaðs. (Elsa 

Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 2014).  

Í skýrslu ríkisendurskoðunar kemur fram að þann 10. ágúst 2004 var skipuð nefnd af 

þáverandi félagsmálaráðherra sem sett var á til þess að nefnd koma með tillögur að 

stefnumótun í aðlögunarmálum innflytjenda á Íslandi, og setja fram þau verkefni sem 

brýnust voru. Þessar tillögur átti að tryggja að að allir íbúar þessa lands skyldu njóta jafnra 

tækifæri. Með því var  átt við að allir hefðu tækifæri á því að verað virkir þátttakendur í 

samfélaginu og njóta jafnra tækifæra. Í stefnunni er lögð áhersla á að hagsmunir 

innflytjenda séu samþættir allri stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu við þá og jafnframt á 

aukna samvinnu allra aðila. Í stefnunni eru sett fram markmið og tilgreindar leiðir að þeim 

hvað varðar íslenskunám fyrir fullorðna, miðlun og öflun upplýsinga, atvinnumál og 

atvinnuþátttöku, menntamál, heilbrigðisþjónustu og hlutverk sveitarfélaga þegar kemur að 

aðlögun innflytjenda (Ríkisendurskoðun, 2015). 

Yfirlit af þjónustu sem er í boði fyrir hópinn varðandi að efla aðgang að samfélagi og aðlögun 

Vinnumálastofnun: býður þeim sem skráðir í atvinnuleit upp á námsskeið þar sem 

einstaklingar geta þróað hæfni þína og aukið möguleika sína á vinnumarkaði. Einstaklingar 

sem hafa öðlast bótarétt eða með tilvísun frá félagsþjónustunni standa boða þátttaka í 

margvíslegum námskeiðum að kostnaðarlausu. Til að ræða stefnu í námi og starfi stendur 

atvinnuleitendum til boða þjónusta náms- og starfsráðgjafa. Ráðgjöfin hvetur einnig til 

virkrar þátttöku í uppbyggingu á eigin hæfni og hvernig má mæta breyttum aðstæðum. 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

Rauði Krossinn: á Íslandi hefur tekið virkan þátt í ýmsum verkefnum tengdum innflytjendum 

á síðustu árum. Helst ber að nefna handleiðsluverkefni fyrir innflytjendakonur og fólk sem 

hefur fengið stöðu flóttamanna eða hælisleitendur ásamt stuðningi við 

kvótaflóttamenn.  Rauði krossinn rekur einnig konukot ásamt Reykjavíkurborg, Konukot er 

næturathvarf fyrir heimilislausar konur og er ætlað að sinna grunnþörfum þeirra sem flokkast 

undir húsnæði, hreinlæti og mat. Þar er þeim boðin heita máltíð og morgunverð.  Konurnar 

geta fengið að þvo af sér og farið í sturtu. Athvarfið er opið frá kl. 17:00 til kl. 10:00 þar eru 

rúm fyrir átta gesti. Í Konukoti er unnið eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði(harm 

reduction) sem í stuttu máli snýst um skaðaminnkun fíknineytenda. (Rauði Krossinn, e.d.). 

Fjölmenningasetur: Fjölmenningarsetur sinnir hlutverki að greiða fyrir samskiptum fólks af 

ólíkum uppruna og efla þjónustu við þá innflytjendur sem búa á Íslandi.  Fjölmenningarsetur 

aðstoðar  einstaklinga við  að leita eftir upplýsingum um það sem varðar daglegt líf á Íslandi, 

einnig því sem viðkemur stjórnsýslunni og þá sem leita eftir aðstoð varðandi flutning til og 

frá Íslandi. Fjölmenningarsetur starfrækir einnig  upplýsingasíma á nokkrum tungumálum, 

pólsku, serbnesku/króatísku, taílensku, spænsku, litháísku og rússnesku Hægt er að hringja í 

upplýsingasímann á þriðjudögum frá klukkan 16:30-19:00 öll samskipti eru bundin trúnaði. 

(Fjölmenningasetur, e.d.) 
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Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar: Mannréttindaskrifstofa hefur um nokkur ár veitt 

innflytjendum ráðgjöf og upplýsingar um þjónustu Reykjavíkurborgar og það hefur sýnt sig 

að mikil þörf er fyrir þessa ráðgjöf. Ráðgjafarnir veita m.a. upplýsingar um þjónustu við 

fjölskyldur, atvinnumál, dvalarleyfi, ríkisborgararéttindi og réttindi og skyldur í íslensku 

samfélagi. (Mannréttindaskrifastofa Reykjavíkur, e.d.). 

W.O.M.E.N.: Samtökin voru stofnuð til þess að skapa samstöðu- og samráðsvettvang meðal 

kvenna af erlendum uppruna sem margar hverjar eru félagslega einangraðar og í litlum 

tengslum við íslenskt samfélag. Samtökin styðja einnig við og stuðla að fjölbreyttu 

menningarstarfi og bættri ímynd kvenna af erlendum uppruna. Samtök kvenna af erlendum 

uppruna voru stofnuð árið 2003 og var markmiðið að ljá konum rödd og að styrkja 

sjálfsmynd og ímynd þeirra sem á þessum tíma var mjög veik í íslensku samfélagi. Verkefni 

samtakanna hafa verið mjög fjölbreytt, þau hafa fengið styrki til að halda 

sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir ungar konur og fylgt því eftir með heimildarmyndbandi, staðið 

fyrir bingókvöldum, söguhringjum í samstarfi við bókasöfnin, ráðstefnum og kynningum. Þá 

hafa liðskonur samtakanna skrifað greinar í dagblöð og setið nefndum.(W.O.M.E.N, e.d)  

Jafnréttisstofa: Jafnréttisstofa hefur nú gefið út bækling um mikilvægar upplýsingar fyrir 

erlendar konur á Íslandi. Bæklingurinn ber nafnið Réttur þinn og er gefinn út á íslensku, 

ensku, pólsku, spænsku, thaílensku, rússnesku og arabísku. Í honum má finna ýmsar 

gagnlegar upplýsingar varðandi íslenskt samfélag og réttarkerfi. Upplýsingar um jafnrétti 

kynjanna, dvalarleyfi, hjónabönd, skilnað, forsjármál, umgengnismál, fjármál, ofbeldi í 

nánum samböndum og hótanir. Þar má einnig finna vísanir í frekari upplýsingar um aðstoð, 

svo sem símanúmer, heimilisföng og heimasíður ýmissa stofnanna og félagasamtaka. 

(Jafnréttisstofa, e.d.) 

Félagsþjónustan: eitt af leiðarljósum Reykjavíkurborgar er að reykvískt samfélag fái notið 

fjölbreytni í mannlífi og menningu þar sem þekking, víðsýni, jafnrétti og gagnkvæm virðing 

einkenni samskipti fólks af ólíkum uppruna. Boðið er upp á þjónustu túlks ef viðkomandi talar 

önnur tungumál. Starfsmenn mannréttindaskrifstofu eru bundnir trúnaði 

Í boði er ráðgjöf og upplýsingar um: þjónustu hjá Reykjavíkurborg, t.d. félagsþjónustu, 

leikskólamál, dagvist og fleiri. málefni fjölskyldunnar t.d. meðlag, skilnað og sifjamál; 

atvinnu- og dvalarleyfi þjóðskrá, um kennitölu og lögheimili, skráning hjúskaparstöðu 

avinnutengd má 

Húsnæðismál heimilis- og kynbundið ofbeldi; Ríkisborgararéttindi; íslenskunámskeið og 

símenntun, menningar- og trúarsetur, samtök fyrir innflytjendur og flr. (Velferð-

Reykjavíkurborg, e.d.). 
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2.2 Ráðgjafar-starfsfólk 

Prófíll starfsfólks og ráðgjafa (menntun, fag, skyldur, þjónusta, hæfni ofl.).  

Hjá Vinnumálastofnun eru flestir sem vinna við ráðgjöf menntaðir sem náms- og 

starfsráðgjafar eða sem félagsráðgjafar. Menntun beggja er 5 ára háskólanám sem kennt er 

við háskóla Íslands. Ráðgjafar Vinnumálastofnunar aðstoða alla sem eru í atvinnuleit og geta 

þeir aðilar fengið aðstoð og hagnýt ráð varðandi leit að starfi sér að kostnaðarlausu. Áhersla 

er lögð á að efla einstaklinginn og skapa honum forskot á atvinnumarkaði. Markmið 

ráðgjafarinnar er að hvetja einstaklinga til aukinnar sjálfsþekkingar, aðstoða þá við að 

komast að hvar áhuginn liggur, hver hæfni þeirra er og hvert þeir stefna með tilliti til 

starfsþróunar. Ráðgjöfin er fjölþætt og felst meðal annars í ýmis konar upplýsingagjöf um 

náms- og starfsval og hvernig atvinnuleit er best háttað. Boðið er upp á áhugasviðsgreiningu, 

aðstoð við að setja sér markmið, leiðbeiningar gefnar varðandi ákvarðanatöku á náms- og 

starfsvali og möguleikar skoðaðir á starfsþjálfunar og námstækifærum. Stór þáttur 

ráðgjafarinnar felst í aðstoð við gerð ferilskrár, kynningarbréfa og undirbúning fyrir 

atvinnuviðtal. Allt miðar þetta að því að auka þátttöku og möguleika einstaklinga á 

vinnumarkaði (Vinnumálastofnun, 2016). 

Félagsráðgjafi má kalla sig félagsráðgjafa eftir að hafa lokið prófi frá félagsráðgjafaskóla sem 

er viðurkenndur af  heilbrigðisyfirvöldum. Samkvæmt íslenskum lögum um félagsráðgjöf nr. 

95/1990 má enginn kalla sig félagsráðgjafa nema að hafa lokið prófi frá félagsráðgjafaskóla 

sem er viðurkenndur af heilbrigðisyfirvöldum Einstaklingur verður að fá leyfi frá landlækni til 

þess að geta kallað sig félagsráðgjafa. Einnig verður hann að hafa lokið prófi í félagsráðgjöf 

frá Háskóla Íslands. Allir félagsráðgjafar eru bundnir trúnað um allt er varðar starf og 

skjólstæðing. Félagsráðgjafar eru skyldugir til þess að þekkja lögin og fara eftir þeim reglum. 

Þeir eiga einnig að tileinka sér nýja hluti og viðhalda kunnáttu sinni. Félagsráðgjöf telst til 

sérhæfðra fag- og fræðigreina. Störf Félagsráðgjafa beinst mikið að fjölskyldusögu, 

menningu og samfélagslegum þáttum sem hafa áhrif í lífi Félagsráðgjafar horfa á og nýta 

styrkleika einstaklingsins til að bæta lífsgæði hans. Þeir bjóða upp á fjölbreytta þjónustu fyrir 

einstaklinga, fjölskyldur, hjón/pör, stofnanir og fyrirtæki. Enn fremur verða félagsráðgjafar 

að vinna eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990, að auki eftir eigin siðareglum sem settar 

voru árið 1998 sem og fjölda annarra laga (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Náms- og starfsráðgjöf er kennd við Háskóla Íslands. Um er að ræða tveggja ára nám á 

meistarastigi sem lýkur með meistaraprófi (120e). Að námi loknu geta nemendur sótt um 

lögverndað starfsheiti sem náms- og starfsráðgjafi. Helstu markmið náms- og starfsráðgjafar 

er að efla vitund einstaklinga um hæfileika sína, viðhorf og áhuga þannig að þeir geti notið 

sín í námi og starfi. Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda fólki, á hvaða aldri sem er og við hvaða 

aðstæður sem er, að átta sig á styrkleikum sínum, færni og áhuga til að eiga auðveldara 

með að ákveða stefnu í námi og starfi. Náms- og starfsrágjafar starfa ýmis störf í 

þjóðfélaginu með börnum og unglingum í grunn- og framhaldsskólum en einnig með 

fullorðnum á háskólastigi, endurmenntun, atvinnuleit og endurhæfingu á vinnumarkaði. 

Náms- og starfsráðgjafar starfa einnig við fræðslustörf og stjórnun hjá einkafyrirtækjum. 

Náms- og starfsráðgjafar geta m.a. veitt fólki aðstoð við: 
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að átta sig á áhuga sínum og tengja við nám og störf, m.a. með áhugasviðsprófum 

að þekkja veikleika og styrkleika og efla starfshæfni 

markmiðasetningu 

að undirbúa atvinnuleit og gera ferilskrá og atvinnuumsókn 

að leita að áhugaverðu námi eða tómstundastarfi 

að bæta vinnubrögð og námstækni, s.s. hvað varðar skipulag, tímastjórnun,

 raunfærnimat 

að efla sjálfstraust, samskipti, samstarfshæfni og aðra persónulega ráðgjöf 

að finna upplýsingar um náms- og atvinnuframboð á Íslandi og erlendis (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2015). 

Félagsráðgjafar Reykjavíkurborgar, félagsleg ráðgjöf er fyrir alla borgarbúa sem þurfa á því 

að halda.  Markmið þjónustunnar er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg 

réttindamál og stuðning vegna félagslegs og persónulegs aðstæðna. Félagsráðgjafar 

þjónustumiðstöðva borgarinnar veita upplýsingar um réttindi/þjónustu, ráðgjöf eða stuðning 

ásamt því geta ráðgjafar veitt upplýsingar um aðra þjónustu sem er möguleg og vísað fólki í 

þau úrræði sem henta hverjum og einum. Hlutverk Þjónustumiðstöðva er að sinna 

velferðarþjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, 

daggæsluráðgjöf, frístundaráðgjöf og forvarnarstarfi auk almennrar upplýsingagjafar um 

starfsemi Reykjavíkurborgar. Framangreindum þjónustuþáttum er sinnt á grundvelli 

þjónustusamninga við íþrótta- og tómstundasvið, leikskólasvið, menntasvið og velferðarsvið 

Reykjavíkur. Á Þjónustumiðstöðinni er unnið á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga 

og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu með auknu samstarfi á sviði félags- og 

skólaþjónustu er hægt að veita heildstæðari og metnaðarfyllri þjónustu til skóla, einstaklinga 

og fjölskyldna í hverfinu. 

Til að þjónustan verði sem best er lögð áhersla á samvinnu við þá sem til 

þjónustumiðstöðvarinnar leita (Reykjavík, e.d.)  Innan félagsráðgjafafélags Íslands er 

fjölmenningarfagdeild sem starfar á landsvísu deildin var stofnuð 17. Febrúar 2011 

hefur  það markmið að auka og efla velferð einstaklinga og fjölskyldna af erlendum uppruna 

ásamt því að vera þeirra málsvari, bæta aðgengi innflytjenda að þjónustu félagsráðgjafa og 

stuðla þannig betri gæðum og fjölbreytileika í þjónustu, auka við  þekkingu og virkni félaga í 

Félagsráðgjafafélagi Íslands í málefnum fólks af erlendum uppruna, fylgjast með nýjungum í 

fjölmenningarfræðum og efla faglega umræðu og vinna að rannsóknum og 

þróunarverkefnum. Styrkja námið í fjölmenningarfræðum innan félagsráðgjafadeildar 

Háskóla Íslands og stuðla að frekari framhalds, og endurmenntun (Félagsráðgjafafélag, e.d.). 

Mímir símenntun er með Náms- og starfsráðgjöf sem  aðstoða einstaklinga 

við   ákvarðanatöku um nám eða starfsþróun, Náms- og starfsráðgjafi mætir einstaklingi á 

hans forsendum og aðstoðar við finna nám við hæfi í námi og þróun við starfsferilinn. Þar 

getur einstaklingur einnig fengið upplýsingar varðandi Hjá náms- og starfsráðgjafa getur þú 

fengið, raunfærnimat, áhugasviðsgreiningu aðstoð við gerð ferilskrár, fengið aðstoð við að 
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skipuleggja starfsleit, leiðsögn um góð vinnubrögð, leiðir til að takast á við hindranir í námi 

og talað um hvernig  þú getur  styrkt stöðu þína á vinnumarkaði (Mímir, e.d.). 

Þjálfun og námsþarfir ráðgjafa sem snúa að þjálfun í starfshæfni og frumkvöðlafærni ásamt 

hæfni og stuðningi (Mentorar, coaching, ráðgjöf)  

Það er enginn ákveðin þjálfun sem snýr sérstaklega að þjálfun í starfshæfni og 

frumkvöðlahæfni gagnvart konum í viðkvæmri stöðu. Fyrir utan það sem ráðgjafar læra í 

sinum námi varðandi fjölmenningu. Ráðgjafar Vinnumálastofnunar aðstoða einstaklinga 

varðandi Þróun eigin viðskiptahugmyndar þar sem þeir veita stuðning, aðstoða 

við  markmiðasetningu, handleiðslu og skoða með einstaklingnum þau námsskeið sem henta 

fyrir hvern og einn. Farið er yfir verkefnið  og skrifað er undir samning, verkáætlun ásamt 

kostnaðar- og tekjuáætlun skilað er skilað inn af einstaklingnum sem á rétt á námsstyrkur 

hjá VMST sem er helmingur af námskeiðsgjaldi en hámark 70.000 kr.  

3. Niðurstaða úr rýnihópavinnu 

3.1. Rýnihópur ráðgjafar 

Þátttakendur voru ráðgjafar sem starfa með konum af erlendum uppruna. Leitað var til 

Vinnumálastofnunar, Rauða krossins, Félagsþjónustu sveitarfélaga og Women, til að fá nöfn 

ráðgjafa. Sent var út tölvupóstur og símaskilaboð til ráðgjafa sem sýndu áhuga á að taka 

þátt í rýnihópnum. Sem urðu alls 9 konur og einn karlmaður 

Alls tóku 10 ráðgjafar þátt í rýnihópavinnunni, aldursbilið var frá um 30 til 45 ára. Allir sem 

tóku þátt voru með meistaragráðu. 

Konunum var boðið að mæta hjá Vinnumálastofnun og tekið var á móti þeim og boðið í sal 

þar sem rýnihópavinnan fór fram. Sigrún Rós Elmers, náms- og starfsráðgjafi og Ingibjörg 

Ebba Björnsdóttir útskýrðu og kynntu verkefnið. Sigrún Rós Elmers, náms- og starfsráðgjafi 

skráði svör ráðgjafann og einnig var notast við upptökutæki.  Lengd hópavinnunar var um 

tæpar 3 klukkustundir. Ráðgjafarnir voru spurðir hver fyrir sig, hverja spurning en einnig var 

opinn umræða þegar það átti við. 

1. Hefur þú vitneskju um þjálfun eða stuðning fyrir konur í viðkvæmri stöðu sem hafa 

áhuga á að efla sig og fara út á vinnumarkaðinn ? 

Ráðgjafar VMST nefndu námsskeiðin sem boðin eru upp á hjá þeim og nefndu, 

sjálfsstyrkingarnámsskeiðin, virka atvinnuleit, nefndu námsskeið sem VMST einnig töluðuð 

þær um að fólk ætti rétt á námsstyrk. Þær töluðu líka um að einstaklinga sem eru á bótum 

og fara í áfengismeðferð geta verið í eftirmeðferð á bótunum. VMST borgar íslensku 

námsskeið fyrir fyrir einstaklinga af erlendum uppruna. Ráðgjafarnir voru sammála um að 

þegar íslensku kunnáttan er ekki góð og enskan léleg þá er erfitt að finna úrræði fyrir 

þennan hóp. Ráðgjafar VMST töluðu um að þeir útlendingar sem kæmu í opnu tímana til 

þeirra halda að ráðgjafa geti reddað þeim vinnu á staðnum. VMST býður upp á 1 túlkaviðtal 

fyrir einstaklinga af erlendum uppruna sem tala hvorki íslensku eða ensku. VMST er með 

kynningarfundi á 3 tungumálum. Eures ráðgjafar hjá VMST eru með fund fyrir útlendinga 

einu sinni í viku þar sem farið er yfir atvinnuleitina, atvinnuleyfin og fleira. Það er regluverk í 

kringum þjónustu hjá VMST, ráðgjafarnir telja að til þess að fólk geti nýtt þessi úrræði sem 
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best sé að fólk hafi íslensku kunnáttu. Úrræðin henta oft ekki þeim sem virkilega þurfa á 

þeim að halda vegna þess að þau tala ekki tungumálið. Tungumálakunnáttan skiptir miklu 

máli. Ráðgjafarnir sögðu að Rauði Krossinn og kvennaathvarfið veittu konum í viðkvæmri 

stöðu stuðning en það færi eftir því hvar (konan) hún væri staðsett, þarf hún endurhæfingu, 

sálfræðiaðstoð, meðferð eða námsskeið til þess að efla sjálfstraust. Tungumálakennsla 

hjálpar, félagsþjónustan og VMST veitir stuðning með námsskeiðum, tungumálakennslu, 

sálfræðiþjónustu. Ráðgjafarnir nefndu að  Félagsþjónustan í Kópavogi aðstoðar flóttafólk 

með því að hafa félagsráðgjafa sem sýnir þeim sérstakan stuðning varðandi samfélagið og 

kennir þeim á kerfið. Þjónustumiðstöðvar reyna að hjálpa fólki og byrja yfirleitt á því að 

bjóða því á íslensku námsskeiði um leið og einstaklingar koma inn á fjárhagsaðstoðina hjá 

þeim. Mímir er með verkefni fyrir konur af erlendum upprun það er þjálfunarúrræði sem 

beinist einnig að körlum en konur sækjast meira í það. Þetta er íslensku kennsla með 

starfsþjálfun, konurnar fá að fara inn á leikskóla og vera það í starfsþjálfun. Ráðgjafi hjá 

Mímir segir að þetta námsskeið sé að virka vel, konurnar eru mest spenntar fyrir að komast í 

vinnuna og  fá starfsþjálfun. Mímir hefur einnig verið með þetta varðandi matvælageiran fyrir 

fólk af erlendum uppruna , íslensku kennslu með starfsþjálfun tengda matvælageiranum. 

Mimir veitir þessu fólki úr matvælageiranum aðgang að starfsfólki hjá sér. VMST hefur einnig 

verið að kaupa þessi námsskeið hjá Mímir fyrir konur af erlendum uppruna og hafa þau 

gengið vel 

Ráðgjafar VMST nefndu námsskeiðin sem boðin eru upp á hjá þeim, íslenskunámsskeið 

ásamt öðrum námsskeiðum Mímis er með verkefni fyrir konur af erlendum uppruna það er 

þjálfunarúrræði sem beinist einnig að körlum en konur sækjast meira í það. Þetta er íslensku 

kennsla með starfsþjálfun, konurnar fá að fara inn á leikskóla og vera það í starfsþjálfun. 

a. ef já skilgreindu nokkrar af þeim 

Hættulegt að við séum að missa viðkvæmasta hópinn vegna þess að þau geta ekki verið í 

úrræðum vegna slakrar tungumálakunnáttu. Virkja sterkan einstakling í þeirra hóp og fá 

hana/hann  til þess að gera eitthvað. Þó að þú ætlir að hópa þá saman þá er ekkert víst að 

hinir þori að koma. Mikilvægt að þau aðlagist samfélaginu og  séu ekki eingöngu í lokuðum 

hóp. Einn ráðgjafi nefndi að hafa viðtal við konur sem eru í slæmri stöðu eins og að fá ekki 

leiksskólapláss og velti fyrir sér hvort ekki sé hægt að hafa betri samgang á milli stofnann, en 

svo eru það  þeir sem hleypa þessum hópum inn í landið, á ekki  að taka betur á móti þeim, 

eins og með leiksskóla og skóla. Ráðgjafarnir töluðu um að hversu sorglegt það er  með fólk 

sem er komið með stöðu flóttamans hversu mikinn menningamun þau hljóti að upplifa. Þau 

ættu að fá aðstoða frá okkar fólki til að fá innsýn inn í okkar menningarheim. Oft er það 

þannig að konan ætlar sér ekki að fara að vinna og vill ekki að börnin fara á leikskóla og þá 

er það spurning hvort að hún upplifi sig í viðkvæmri stöðu, kannski að þau upplifi sig  á milli, 

þeim langar að prufa en vita ekki hvernig þær eiga að fara að því. Oft koma karlanir með 

þeim í viðtöl og tala fyrir þær og þá er erfitt að vita hvað þær eru að hugsa. Rágjafar telja 

að  það sé alltof mikið einblínt á 100% vinnu vill sjá meira af 50% stöðum einnig telja 

ráðgjafar  skilvirknin skili sér ekki nema að þær fái aðstoð við sjálfstraust oft er það þannig 

að innan ákveðins hóps (írakar) ef einhver segir eitthvað þá breiðist það út og ef er það ekki 

rétt þá er enginn sem leiðréttir þau. Ráðgjafar nefndu að það væri hús á Ísafirði fyrir 

útlendinga, er það ennþá í gangi, langt að fara. Ráðgjafar benda fólki á að kynningarfundirnir 

sér á pólsku og ensku. Ráðgjafar nefndu að það væri opið hús niður í ráðhúsi á þriðjudögum 
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fyrir hádegi þar sem útlendingar geta komið og fengið upplýsingaar varðandi fjármál, skatta, 

stofnun fyrirtækja og fleira. Einnig á ferilskrásnámsskeiðið hjá Rauðakrossinum sem er 2svar 

í viku þar sem útlendingar geta einnig fengið upplýsingar varðandi húsnæði og fleira. Einnig 

töluðu ráðgjafa um að það væri markvissara ef það væri þannig að einstaklingur í viðkvæmri 

stöðu hefði sinn ráðgjafa sem hægt væri að leita til og mynda ráðgjafasamband. Ráðgjafi 

nefndi eina konu sem kom til hennar í viðtal og var skráð á námsskeið, sem hún mætti 

drukkin á, hefði verið hægt að koma í veg fyrir það ef ráðgjafi hefði getað boðið henni í 

lengra viðtal og jafnvel tekið HL viðtal við hana. 

2. -Hver er þín upplifun á skilvirkni slíkrar þjónustu sem er tiltæk sérstaklega fyrir þennan 

hóp ?  Hvaða telur þú að megi fara betur/ og hverju má breyta ? 

Þeim finnst skipta mestu máli að hafa íslensku námsskeið. Að ráðgjafi hitti konurnar og 

myndi tengsl og traust. VMST er með starfsleitarstofu á pólsku þar er meira að vera að koma 

fólki vinnu. Námsskeið sem hafa verið eins og fólk í ferðaþjónustu og einnig námsskeið sem 

kemur fólki inn í leiksskólana. Þær telja að það sé hvetjandi þegar námsskeiðin eru 

atvinnutengd. Þá verða þær spenntari fyrir því þegar þær eiga möguleika á að fá vinnu. 

Styrkja tenginguna við atvinnulífið þar sem þær fá vinnu í lokin. Mætti vera með námsskeið 

þar sem einstaklingurinn fer á lista og færð vinnu í lokin. Hjálpar alltaf að fara á námsskeið 

sem eru atvinnutengd þá eru þær allavega með reynslu og jafnvel meðmæli. Ráðgjafarnir 

minntust á fordóma eins og þegar íslendingar segja að það skemmi fyrir ef það er 

útlendingur sem er að leiðbeina sínu barni. 

3. Hvað, telur þú að sé helsta hindrun kvenna í viðkvæmri stöðu sem kemur í veg fyrir að 

þær fari í vinnu eða jafnvel reyni að setja á stofn eigið fyrirtæki ? 

Athuga þeirra hvata og hvert þær vilja fara ef hvatinn er sterkur og þær sjá fyrir sér 

endapunktinn í samstarfi við ráðgjafa hvað langar þeim, hjálpa þeim að þetta sé möguleiki 

taka áhugahvetjandi samtal svo auðveldara sé að sjá hvað ert þú að spá, hvað viltu sumir 

hafa engan metnað í að stofna fyrirtæki sumar vilja vinna í þeirri viðkvæmu stöðu sem þau 

eru í hvatinn þarf að koma innan frá nota sjálfsstyrkingarnámsskeið, hugræn atferlismeðferð, 

þróun eigin viðskiptahugmyndar. Fólk finnst gott að heyra að einhver hafi trú á því sem þau 

eru að gera. Ábyrgðin á ekki að lenda á ráðgjafanum, þetta þarf að koma frá  þeim. Stofna 

litla hópa þar sem þær geta verið stuðningur við hvor aðra. Ráðgjafarnir nefndu hvort það 

þyrfti ekki að upplýsingar um hvað það þýðir að vera með eigin rekstur. Vera með heildstætt 

námsskeið um eigin rekstur ef þú hefur áhuga á því. Fyrirtæki sem ein sem kom í viðtal til 

ráðgjafa rekur hreingerningfyrirtæki, hefði verið betra fyrir hana að hafa farið í gengum 

námsskeið hvernig best er að tryggja reksturinn. Nýsköpunarmiðstöð er með námsskeið, ef 

maður nær til þessa hóps og taka þá spurningar eins og , hvert ertu að stefna, hvernig ferðu 

að því. Hjálpa þeim að setja sér markmið og koma með hvatningu. Þarf ekki að vera stórt 

fyrirtæki sem þær eru að stofna. Í draumheimi hjá ráðgjafa væri gott að hafa 25-50 ráþega 

núna er of mikið af einstaklingum á hvern ráðgjafa. 

4. Hvernig að þínu mati væri hægt að hvetja konur í viðkvæmri stöðu til þess að fara á 

námsskeið sem myndi efla þeirra starfshæfni?  

Sama svar og við spurningu 2 :  Þeim finnst skipta mestu máli að hafa íslensku námsskeið. 

Að ráðgjafi hitti konurnar og myndi tengsl og traust. VMST er með starfsleitarstofu á pólsku 

þar er meira að vera að koma fólki vinnu. Námsskeið sem hafa verið eins og fólk í 
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ferðaþjónustu og einnig námsskeið sem kemur fólki inn í leiksskólana. Þær telja að það sé 

hvetjandi þegar námsskeiðin eru atvinnutengd. Þá verða þær spenntari fyrir því þegar þær 

eiga möguleika á að fá vinnu. Styrkja tenginguna við atvinnulífið þar sem þær fá vinnu í 

lokin. 

5. Hefur þú tekið eftir einhverju sérstöku mynstri  sem tengist aðferðafræði  og nálgun á 

þjálfun og ráðgjöf fyrir konur í viðkvæmri stöðu sem hafa áhuga á að fara út  á 

vinnumarkaðinn, annað hvort við starfsmenn eða sem atvinnurekendur. Hversu mikið er 

verið að efla fræðslu, aðstoða við að efla persónuleg hæfni ásamt því að efla færni 

ráðþegans ?  

Ráðgjafar VMST  töluðu um  námsskeiðin sem þeir bjóða upp á en það er ákveðin 

aðferðafræði. Gott ef það væri Excel skjal með upplýsingum um þau námsskeið sem 

eru  sett yfir árið. Þarf að vera ítarlegri upplýsingar varðandi öll námsskeiðin, svo allir 

ráðgjafar hafi aðgang að þeim og geti séð fyrir hvern þau hentar og um hvað þau  snúast . 

Svipað mynstur hjá ráðgjöfunum, markmiðasetning og auka vinnuhæfni einstaklingsins. 

Gengur það upp að setja öll námsskeiðin upp, vitum við eftirspurnina. Misjafnt hvernig 

námsskeiðin eru fyllt, inn á vefnum okkar að það vantar fyrir útlendinga námsskeið á 

heimasíðu VMST. Vantar fleiri námsskeið fyrir útlendinga. 

Dagsform rágjafans, þær telja að það skipti máli hvaða ráðgjafa þú hittir það er enginn 

stöðluð aðferðafræði fer einnig  eftir því hversu mikið ráðþeginn gefur upp hvað hann sýnir 

mikið hvað hann vill, ábyrgðin verður að vera hjá einstaklingnum, við getum aldrei upplýst 

um allt sem ráðgjafar ábyrgðin er þeirra okkar starf er að segja fólki frá ákveðnum hlutum og 

stundum heyra þau það ekki mikilvægt að nota viðtalstækni til þess að það  gera þá 

móttækilega fyrir þessu. Þegar við erum með túlk þá er spurning hvort að hann sé að túlka 

rétt, oft finnst ráðgjöfum að það sé misskilningu einnig að það séu of miklar upplýsingar á 1 

klst., gott að túlkar skrifi niður. Mímir býður upp á fín námsskeið fólk kemur þangað frá 

VMST og fer á námsskeiðin og einnig í nám. 

6. Hvers konar færni og stuðning þurfa konur í viðkvæmri stöðu á í málefnum sem tengjas 

því að verða fjárhagslega sjálfsstæðar ? 

Ráðgjafar segja að það geti verið erfitt að nálgast þær þar sem maðurinn þeirra  komi oft 

með þeim í viðtöl. Oft tengist þetta þeirra menningu að maðurinn stjórni. Ráðgjafinn hugsar 

að hún hljóti að vilja að vera með sitt númer og sitt email en það þarf ekki að vera. Þarf að 

taka tillit til þeirra menningar, fólkið þarf að vilja aðstoðina.  Það tekur tíma að venjast 

öðrum viðhorfum. Mismunandi, kannski fjármálalæsi, sálfræðiaðstoð 

Fer það ekki eftir eðli viðkvæmu stöðunnar, er þetta kona sem er undir manninum sínum 

komin þá er það fræðsla sem skiptir sköpum, ráðgjafa þarf að fara varlega í það að segja 

fólki  að verða fjárhagslega stæð. Kannski þekkja þær ekki kerfið hér, í sumum löndum ertu 

ekki með bankareikning og ef þú ert ekki í starfi.  Konur sækja um bætur, þá kemur í ljós að 

þær gefa upp bankanúmer mannsins síns, það hefur oft verið erfitt að segja þeim að þetta 

sé ekki leyfilegt. Félagsþjónustan má leggja inn á reikning mannsins það þarf að fræða þær 

um hvernig þetta virkar á Íslandi, grunnfræðsla svo þær viti að þær eigi val, ómögulegt að 

þurfa að leggja inn á manninnn, ráðgjafar telja að þetta eigi einnig við um íslenskar konur, 

það getur verið ýmislegt þarna á bak við. Setja þetta fram sem almennar upplýsingar fyrir 

fólk af erlendum uppruna. Ráðgjafi hjá félagsþjónustunni sagði að félagsþjónustan hefði 
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tekið á móti sýrlenskum hjónum og það fannst kallinum sérstakt að hafa bara hitt konur, 

konu sem lækni, konu á útlendingastofnun. Ráðgjafar töluðu um að það væri ekki auðvelt að 

reka heimili með einni fyrirvinnu svo kemur á móti að það er lítil ávinningur ef aðeins annað 

þeirra fær vinnu vegna þess að konan er fær ekki styrk þegar maðurinn er komin með 

ákveðið mikið á mánuði. 

7. Hvað færni telur þú mikilvæga til þess að styðja við starfsmenn og aðra sem veita 

þjálfun, kennslu og persónulega aðstoð fyrir konur sem hafa lent í erfiðum aðstæðum og 

vilja verða fjárhagslega stæðar. Að hve miklu leyti telur þú að þessar starfsmenn hafi 

slíka hæfni.  

Ráðgjafar telja að það sé mikilvægt að starfsmenn geti veitt þessum konum aðstoð og 

stuðning og þá hjálp sem konur þurfa. Að það sé skipti máli að geta veitt þeim upplýsingar 

um hvert sé best að leita.  Ef kona vill fara frá manni, þá getur hún alltaf farið í kvenna 

athvarfið. Væri gott að fá kynningu frá þeim. Þeim finnst skipta máli að það sé einn ráðgjafi 

hér sem sér sérstaklega um málefni þeirra sem þurfa að leita í kvennaathvarfið vegan 

ofbeldis, og hún geti vísað henni áfram og hafi tíma til þess að aðstoða svona fólk. Þarf að 

kortleggja þetta betur, og hafi þetta á blaði, kortleggja hvert einasta mál og hafa úrræði fyrir 

því. 

Mikilvægt að þessir starfmenn hafi þekkingu á því sem skiptir máli, eins og með rauða 

krossinn, atvinnuleyfi, ef þú ert með ákveðinn starfsmann sem er góður í viðtalstækni. Það 

skiptir einnig máli að það séu betri samskipti á milli stofnanna, þyrfti að vera til lifandi skjal 

og það þarf að vera manneskja í 100% starfi við að veita upplýsinga einnig mikilvægt að það 

sé fleiri en 1 manneskja með þekkinguna svo hættir hún og þekkingin fer með henni. Maður 

sér þetta vel þegar maður ber saman bækur sínar við fólk erlendis  þar sem það eru mikið 

fleiri í hverri deild úti, hver einasta manneskja hérna skipti mál því oft er ekki deild bara ein 

manneskja, reyna að hafa allavega 2 í verkefnum. Svo er oft ekki ráðið í störf þeirra sem 

hætta. Lausnin er sækja  meiri peninga inní þetta, svo hægt sé að sinna þessu, færni þarf að 

vera til staða ásamt því að vera  skilningsríkur og hafa þekkingu á mismunandi 

menningarheimum mikilvægt að starfsmenn þekki sitt umhverfi. Allir þurfa þjálfun í þessu, 

óraunhæft að allir vita allt en kannski að við vitum hvar hægt sé að sækja 

upplýsingar.  Náms-og starfsráðgjafar reyna að mæta sínum einstaklingum á þeim stað þar 

sem þeir eru, er ekki staðreynd inn á félagsþjónustum að það séu mikið af  félagsráðgjöfum 

og eitthvað af Náms- og starfsráðgjöfum svo er  líka hættulega að vera með of einsleitan 

hóp mikilvægt að  það sé stefnumótun, hverjar eru okkar áherslur og hvort er áherslan að 

mæta fólki og hjálpa því að öðlist meira sjáflstraust eða er ekki líka markmiðið  að koma fólki 

í vinnu,, ein ekki sammála því, önnur segir að það vantar upp á færni hjá ráðgjöfum VMST 

að vera í tengslum við atvinnulífi segir að það sé ekki nógu mikil áhersla á það hjá stofnunni 

við eigum að hjálpa einstaklingum en við höfum líka skyldur gagnvart atvinnulífinu henni 

finnst þetta stundum vanta, en getum við sett fólk í eitthvað hólf sem einstaklingurinn vill 

ekki fara í. Svo er raunveruleikinn þessi þú færð ekki ákveðna vinnu út af hinu og þessu. 

Aldrei gott að hafa einsleitan hóp, ein telur að deildarstjórinn fari eftir því hvaða upplýsingar 

eru í boði og hvaða námsskeið þar að fylla á þeim tíma. Skiptir máli að hafa tengslanet við 

aðrar stofnanir, betra að hafa samband ef maður hefur hitt manneskjuna. Ráðgjafar hafa 

fundið fyrir því að folk biður um aðstoð og þá veit ráðgjafinn ekki hvað það er sem  í gangi 

og hvað er ekki í  boði. Ein segist muna  eftir konu sem hún vildi senda til sálfræðings sem 
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var ekki á bótum, þá er lítið hægt að gera, kannski eiga einhverjir af flóttamönnum heima í 

Virk. Ráðgjafar tala aftur um að hversu mikilvægt það sé að konurnar læri  íslensku, 

íslendingar að breyta sínu viðhorfi að íslenska sé svo erfið og hvetja þau til þess að ná í 

bækur. Láta vita að þú megir vera í sjálfboðavinnu, skemmir kannski að flestir tali ensku við 

þau. Ein talar um Danmörku, í Danmörku þá ertu 2 annir á bótum en var á 

tungumálanámsskeiði sem var blandað inn í  matreiðslugeriann, spurning um að koma  þeim 

í iðnám, en það má ekki því þau eiga ekki rétt á námslánum, regluverkið stoppar oft góðu 

hugmyndirnar og  þá er erfitt að framkvæma þær. 

8. Veistu um einhverar góðar aðferðir eða einhverjar að aðferðir sem notaðar eru til að 

styðja konur í atvinnu- / frumkvöðlastarfsemi 

Ráðgjafar nefndu í Kópavogi væru upplýsingar fyrir einstaklinga um hvernig hægt er að leita 

sér hjá einum ákveðnum ráðgjafa. aðstoðar Ráðgjöfum finnst betra þegar þeir eru með sitt 

fólk, þá eru meiri líkur á að mynda ráðgjafatengsl. Þ.E.V hægt að bjóða þeim á það, er það á 

ensku. Ráðgjafar vilja vita meira hvað ertu að fá út úr Þ.E.V. Þær vita að einstaklingarnir 

fá  hvatningu og þurfa  að skila inn áætlunum.  Ativinnumálkvenna þar er hægt að sækja um 

styrk. Aðrir sjóðir sem þær nefndu voru, Guðríðarsjóður, lánasjóðurinn Svanni, þar þurfa 

konur að eiga 50% í fyrirtækinu hjá atvinnumál kvenna. Styrkir.is þar er hægt að sjá hvert er 

hægt að sækja styrki, alltaf einhverjir styrkir í gangi. Fræðslu og námsskeið, kvennasmiðjan 

þar er farið á dýptina þær  þurfa þura að eiga barn til þess að fara inn í kvennasmiðjuna. 

Mikilvægt að hafa stuðningshópa, eterprice circle er góður. Hafa sjálfsstyrkingar námsskeið 

fyrir konur. VMST var með máttur kvenna sem  var námsskeið sem Bifröst var með. 

9. Getur þú bent á styrkleika ráðþega þinna og hjálpað þeim að efla bæði styrkleika og 

sjálfstraust til þess að eiga betri möguleika á atvinnumarkaðinum og í frumkvöðlastarf ? 

Hvaða aðferðir og tæki nýtir þú í þeim tilgangi ?  

Ráðgjafar telja að það sé mikilvægt að nota áhugahvetjandi samtal, getum bent á Þ.E. og 

skoða hvort að menntun þeirra sé metinn hér. Benda þeim á að fá viðtal hjá Þ.E.V 

ráðgjöfum. Vorum með ráðgjafa sem sáu um erlenda hóp, væri gott að að hafa þannig að 

það séu ákveðnir aðilar með erlenda aðila. Vera með hópráðgjöf og nota viðtalstækni, byrja 

á að skrifa sinn styrkleika, svo smitar þetta út frá sér þegar allar í hópnum byrja að skrifa 

það er gott að segja við fólk að taka upp ferilskrána sína og skoða hana, hún minnir fólk á 

hvað það hefur gert og að það geti ýmislegt. Setja á tölvuna sína hæfileika og styrkleika nota 

styrkleikablómið en það tekur á nokkrum styrkleikum eins og að skoða, hvernig ertu  sem 

vinur, hvað hjálpar þér út á vinnumarkaðinn. Skoða hvað þú ert með í  bakpokanum hjálpa 

þeim að horfa á það jákvæða en ekki það neikvæða 

10. Hvað heldur þú að gæti aðstoðað þig í þróun eigin færni og hæfni? 

Ráðgjafar töluðu um að það þurfa ekki allir að gera allt, upplýsingagjöfin þarf að vera betri. 

Bjóða upp á handleiðslu og hafa betra skipulag. Meiri upplýsingar um hvað er í boði og 

samræma aðgerðir og ráð á milli ráðgjafa Eitthvað tæki þar sem maður getur nálgast 

upplýsinar eins og lifandi skjal sem er sniðin að þörfum útlendinga, þar sem hægt er að leita 

að hinu og þessu. Hafa örnámsskeið fyrir þá sem vinna með þessa einstaklinga, hafa tengiliði 

til þess að fá upplýsingar það tekur oft óratíma að fá upplýsinga. Endurmenntun á því sviði 

sem hver og einn er að vinna við. Þeir sem eru með háskólamenntun fái að fara í 

endurmenntun. Það virðist eins og þú eigir sjálfur að finna þér eitthvað til þess að fara á, 
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frekar en að þeir sendi þig á eitthvað svo þú verður betri starfsmaður. Hafa handleiðslu fyrir 

einstaklinga, ein nefndi að hafa handleiðslu þar sem nokkrar stofnanir bera saman bækur 

sínar einnig að hafa handleiðslur fyrir alla saman svo starfsmenn geti deilt á milli. 

11. Hvað þætti þér mikilvægt að kæmi fram í EMPOWER Yourself þjálfunar prógramminu ?  

Ráðgjafar telja að það sé mikilvægt að hafa mælitæki eins og Hl sem mælir þunglyndi, kvíða, 

heilsu og fleira til þess að ná til kvenna sem eru í viðkvæmri stöðu, þannig að maður átti sig 

betur á því hvernig hjálp viðkomandi þarf. Einnig er mikilvægt að það sé mentor inn á 

vinnustöðum sem sér um útlendingana, því oft er það þannig að einstaklingar inn á 

vinnustöðum benda á aðra (vini) sem vantar vinnu og þá tala þeir sitt tungumál og komast 

síður inn í okkar menningu.  Athuga tækniskólann eða Mímir og setja upp prógramm sem 

byggt væri A,B,C. ásamt því að læra íslensku þar sem tekið er inn í menning, matur, hefðir 

og annað. Stefnt væri að því að koma þeim inn í prógramm sem hentaði áhugasviði hver og 

eins. Hvað er í boði, leggja áherslu á tungumálakunnáttu, virðingu, upplýsingum. Búa til 

bækling þar sem fólk getur fengið upplýsingar um námsskeið.  Annað sem þær nefndu var 

að það væri got fyrir ráðgjafa að nota áhugahvetjandi samtal og að hafa tengiliði á milli 

stofnana, bjóða upp á atvinnu með stuðning fyrir útlendinga þó þeir séu ekki á örorkubótum 

3.1.1 Niðurstöður rýnihópavinnu 

Ráðgjafar VMST nefndu námsskeiðin sem boðin eru upp á hjá þeim, íslenskunámsskeið 

ásamt öðrum námsskeiðum. Mímir er með verkefni fyrir konur af erlendum uppruna það er 

þjálfunarúrræði sem beinist einnig að körlum en konur sækjast meira í það. Þetta er íslensku 

kennsla með starfsþjálfun, konurnar fá að fara inn á leikskóla og vera það í starfsþjálfun. 

Ráðgjafar nefndu að það væri opið hús niður í ráðhúsi á þriðjudögum fyrir hádegi þar sem 

útlendingar geta komið og fengið upplýsingaar varðandi fjármál, skatta, stofnun fyrirtækja 

og fleira. Einnig á ferilskrásnámsskeiðið hjá Rauðakrossinum sem er 2svar í viku þar sem 

útlendingar geta einnig fengið upplýsingar varðandi húsnæði og fleira. Þeim finnst skipta 

mestu máli að hafa íslensku námsskeið. Vera með heildstætt námsskeið um eigin rekstur ef 

þú hefur áhuga á því. Hjálpa þeim að setja sér markmið og koma með hvatningu. Þeim finnst 

skipta mestu máli að hafa íslensku námsskeið. Að ráðgjafi hitti konurnar og myndi tengsl og 

traust.  

Ráðgjafar VMST töluðu um námsskeiðin sem þeir bjóða upp á en það er ákveðin 

aðferðafræði. Svipað mynstur hjá ráðgjöfunum, markmiðasetning og auka vinnuhæfni 

einstaklingsins. Til þess að konur verði fjárhagslega sjálfsstæða, mismunandi,kannski 

fjármálalæsi, sálfræðiaðstoð. Fer það ekki eftir eðli viðkvæmu stöðu konunar. Mikilvægt að 

þessir starfmenn hafi þekkingu á því sem skiptir máli, eins og með rauða krossinn, 

atvinnuleyfi, ef þú ert með ákveðin starfsmann sem er góður í viðtalstækni. Það skiptir einnig 

máli að það séu betri samskipti á milli stofnanna, önnur segir að það vantar upp á færni hjá 

ráðgjöfum VMST að vera í tengslum við atvinnulífi segir að það sé ekki nógu mikil áhersla á 

það hjá stofnunni við eigum að hjálpa einstaklingum en við höfum líka skyldur gagnvart 

atvinnulífinu.  

Atvinnumálkvenna þar er hægt að sækja um styrk. Aðrir sjóðir sem þær nefndu voru, 

Guðríðarsjóður, lánasjóðurinn Svanni, þar þurfa konur að eiga 50% í fyrirtækinu hjá 

atvinnumál kvenna. Styrkir.is þar er hægt að sjá hvert er hægt að sækja styrki, alltaf 
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einhverjir styrkir í gangi. Fræðslu og námsskeið, kvennasmiðjan þar er farið á dýptina 

þær  þurfa þura að eiga barn til þess að fara inn í kvennasmiðjuna. Mikilvægt að hafa 

stuðningshópa, eterprice circle er góður. Hafa sjálfsstyrkingar námsskeið fyrir konur. VMST 

var með máttur kvenna sem  var námsskeið sem Bifröst var með. Ráðgjafar telja að það sé 

mikilvægt að nota viðtalstækni, áhugahvetjandi samtal, getum bent á Þ.E. og skoða hvort að 

menntun þeirra sé metinn hér. Benda þeim á að fá viðtal hjá Þ.E.V ráðgjöfum. Til þess að 

styrkja ráðþega geta ráðgjafar telja að það sé mikilvægt að nota áhugahvetjandi samtal, 

getum bent á Þ.E.V og skoða hvort að menntun þeirra sé metinn hér. 

Til þess að ráðgjafar geti þróað eigin færni er mikilvægt að ráðgjafar þurfi ekki allir að gera 

allt, upplýsingagjöfin þarf að vera betri. Bjóða upp á handleiðslu og hafa betra skipulag. Meiri 

upplýsingar um hvað er í boði og samræma aðgerðir og ráð á milli ráðgjafa Eitthvað tæki þar 

sem maður getur nálgast upplýsinar eins og lifandi skjal sem er sniðin að þörfum útlendinga. 

Efni sem Empower ætlar að útbúa mætti mælitæki til þess að ná til kvenna sem eru í 

viðkvæmri stöðu, eins og HL viðtöl sem getur mælt þunglyndi, kvíða, heilsu og fleira þannig 

að maður átti sig betur á því hvernig hjálp viðkomandi þarf. Athuga tækniskólann eða Mímir 

og setja upp prógramm sem byggt væri A,B,C. ásamt því að læra íslensku þar sem tekið er 

inn í menning, matur, hefðir og annað. Stefnt væri að því að koma þeim inn í prógramm sem 

hentaði áhugasviði hver og eins. Hvað er í boði, leggja áherslu á tungumálakunnáttu, 

virðingu, upplýsingum. 

3.1.2 Niðurstöður og tillögur 

Ráðgjafarnir töluðu mikið um hversu mikilvægt væri fyrir konur af erlendum uppruna að læra 

íslensku, ásamt því að fara á námsskeið sem eru tengd atvinnuveginu t.d. eins og Mimir-

símenntun býður upp á. Ráðgjöfum finnst að upplýsingarmiðlun á milli sín og stofnanna megi 

efla,  þær vita um opið hún hjá Rauða Krossinum, mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar 

ásamt fleiru en þær telja að upplýsingaflæði á milli stofnana geti verið betra. Ráðgjafar 

töluðu um að það væri mikilvægt að hafa heildstætt námsskeið fyrir konur sem vilja stofna 

fyrirtæki. 

Mikilvægt að konur setji sér markmið og  að ráðgjafarnir komi með hvatningu. Þeim finnst 

skipta mestu máli að hafa íslensku námsskeið. Að ráðgjafi hitti konurnar og myndi tengsl og 

traust. Ráðgjafar VMST töluðu um námsskeiðin sem þeir bjóða upp á en það er ákveðin 

aðferðafræði. Svipað mynstur hjá ráðgjöfunum, markmiðasetning og auka vinnuhæfni 

einstaklingsins. Til þess að konur verði fjárhagslega sjálfsstæða, mismunandi, kannski 

fjármálalæsi, sálfræðiaðstoð fer það ekki eftir eðli viðkvæmu stöðu konunar. Ráðgjafar telja 

mikilvægt að starfmenn sem hafi þekkingu á því sem skiptir máli, eins og með rauða 

krossinn, atvinnuleyfi, námsskeið og úrræði. Varðandi atvinnuleit þá fannst einum ráðgjafa 

að það vanti upp á færni hjá ráðgjöfum VMST, að vera í tengslum við atvinnulífi segir að það 

sé ekki nógu mikil áhersla á það hjá stofnunni. Ráðgjafar nefndu þessa aðila þegar varðandi 

styrki Atvinnumálkvenna þar er hægt að sækja um styrk. Aðrir sjóðir sem þær nefndu voru, 

Guðríðarsjóður, lánasjóðurinn Svanni, þar þurfa konur að eiga 50% í fyrirtækinu hjá 

atvinnumál kvenna. Styrkir.is. Mikilvægt að hafa stuðningshópa, eterprice circle er góður. 

Hafa sjálfsstyrkingar námsskeið fyrir konur 

Tillögur varðandi námsskeið 
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Útbúa efni varðandi nytsamar upplýsingar um hvað er í boði fyrir konur af erlendum uppruna 

og samræma aðgerðir og ráð á milli ráðgjafa. Efni sem Empower ætti  að útbúa mætti vera 

einhversskonar mælitæki til þess að ná til kvenna sem eru í viðkvæmri stöðu, eins og HL 

viðtöl sem getur mælt þunglyndi, kvíða, heilsu og eða Seiglu spurningalistann þannig að 

ráðgjafar átti sig betur á því hvernig hjálp viðkomandi þarf. Athuga tækniskólann eða Mímir 

og setja upp prógramm sem byggt væri A,B,C. ásamt því að læra íslensku þar sem tekið er 

inn í menning, matur, hefðir og annað. Stefnt væri að því að koma þeim inn í prógramm sem 

hentaði áhugasviði hver og eins. Hvað er í boði, leggja áherslu á tungumálakunnáttu, 

virðingu, upplýsingar. 

3.2 Rýnihópur konur  

Þátttakendur voru berskjaldaðar konur, af erlendum uppruna. Leitað var til 

Vinnumálastofnunar, Rauða krossins, Félagsþjónustu sveitarfélaga og Women, samtök 

kvenna af erlendum uppruna á Íslandi til að fá nöfn kvenna. Sent var út tölvupóstur og 

símaskilaboð til kvennanna sem sýndu áhuga á að taka þátt alls 13 konur. 

Alls tóku 10 konur þátt í rýnihópavinnunni, aldursbilið var frá um 20 til 55 ára. Ein var með 

kennaramenntun en ekki eru upplýsingar um menntun hinna. 

Konunum var boðið að mæta hjá Vinnumálastofnun og tekið var á móti þeim og boðið í sal 

þar sem rýnihópavinnan fór fram. Sigrún Rós Elmers, náms- og starfsráðgjafi og Ásdís 

Guðmundsdóttir, sérfræðingur, útskýrðu og kynntu verkefnið. Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 

náms- og starfsráðgjafi skráði svör kvennanna og einnig var notast við upptökutæki. Lengd 

hópavinnunar var um tvær klukkustundir. Spurningum, einni í einu, alls tólf voru lesnar og 

útskýrðar fyrir konunum en einnig gátu þær lesið þær af skjávarpa. Konurnar voru spurðar 

hver fyrir sig, hverja spurningu en einnig var opinn umræða þegar það átti við.  

1. Veist þú um einhverjar góða þjálfun/þjónustu sem gæti veitt þér þann stuðning sem þú 

þarft til að komast (aftur) inn á vinnumarkaðinn? 

Allar konurnar voru sammála um að þær væru illa upplýstar eða vissu ekki um hvaða 

þjónusta stæði þeim til boða. Þær voru einnig sammála um að það væri ekki mikil þjónusta 

sem þær hefðu fengið og ekki margt í boði. Ein sagðist hafa sótt um háskólanám en ekki 

komist inn þar sem menntun hennar, frá hennar heimalandi, hefði ekki verið metin. Þær 

ræddu mikið um hve mikill mismunur væri á milli landa í aðstoð frá félagsþjónustu. Á Íslandi 

væri ekki verið að skipta sér mikið af þeim og sækja þyrfti um allt sérstaklega. Lítið væri um 

auka þjónustu eins og læknisaðstoð og fleira. Þær gætu ekki leitað eftir annari 

fjárhagsaðstoð þar sem þær hefðu ekki aflað sér réttinda til þess eins og t.d. hjá 

stéttarfélögum. Spurðar að hvort félagsþjónustan gerir ekkert sem þeim finnst gott. Þá sagði 

ein að þau gætu farið í sund og bókasafn frítt það vær það eina sem félagsþjónusta greiðir 

aukalega. Ekki gátu allar konurnar nýtt sér frítt í sund þar sem ekki er boðið upp á sértíma 

fyrir konur.  Þetta gerði þær að þrælum heimilsins því ekki hefðu þær efni á að fara neitt. 

Einnig voru þær spurðar út í íslenskunám. Þeim fannst alltof lítið að fá 

einungis þrjú námskeið greidd, töldu að enginn gæti lært nýtt tungumál á þremur 

mánuðum. 
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2. Telur þú að konur í sömu aðstöðu, hafi minni tækifæri til að ná efnahagslegu sjálfstæði 

með því annað hvort að finna starf eða stofna eigin fyrirtæki? 

Töldu þær allar svo vera, helstu ástæður væru trúin, aldur, tungumálakunnátta og ekkert 

tengslanet. Ein tók sem dæmi að það væri hindrun að vera með höfuðslæðu. Hún hefði farið 

í atvinnuviðtöl og verið beðin um að taka slæðuna niður en það gæti hún ekki þar sem 

slæðan væri partur af henni. Þetta væri allsstaðar, ekki bara hér á landi. Önnur taldi það ekki 

skipta máli hvort einstaklingur væri hvítur, bleikur eða svartur heldur væri það hvernig 

menntun á milli landa væri metin. Erfitt væri að flytja á milli landa sem væru mjög ólík eins 

og til dæmis á milli Íslands og Afríku. Þrátt fyrir að þeim fyndist minni spilling hér á landi en í 

mörgum öðrum löndum sem þær þekktu, þá þyrfti ákveðið tengslanet til að komst áfram. 

Einnig væri skortur á upplýsingaflæði og erfitt væri að kynnast menningu og tungumáli í 

landinu þegar ekki væri nægar upplýsingar um hvernig ætti að bera sig að. Rætt var um að 

til væru ýmsir hópar sem hittast t.d. hjá Rauða Krossinum og WOMEN til að spjalla og 

kynnast en þær bentu á að þetta væru allt útlendingar sem að sjálfsögðu væri gaman að 

kynnast en það sem þær þyrftu helst væri að kynnast íslendingum. Þá gætu þær þjálfað 

íslenskuna sína og kynnst landi og þjóð betur. Þeim fannst tungumálið vera meiri hindrun 

þegar kæmi að því að finna starf heldur en að stofna fyrirtæki en það færi samt eftir því 

hvaða atvinnugeiri væri valinn. Ef leitað væri eftir starfi sem margir íslendingar væru að 

sækja um þá væri mun líklegra að þeir yrðu ráðnir. Aftur væri það helst tungumálið sem 

væri stærsta hindrunin, Það væri helst ferðamannageirinn sem þær gætu nýtt sér að kunna 

annað eða önnur tungumál sem teldist kostur í þeim störfum. 

3. Hefur þú upplifað kynja, menninga og/eða félagslega fordóma varðandi aðgang þinn að 

vinnumarkaði? 

Flestar höfðu upplifað slíka fordóma varðandi aðgang sinn að vinnumarkaði en ekki allar. Ein 

taldi það fara eftir því í hvaða starfi einstaklingur væri að leita að. Helstu fordómarnir væru 

vegna tungumálsins og ólíkrar trúar. Ekki voru allar sammála um að tungumálið skipti máli, 

að vera frá öðru landi væri frekar ástæða fyrir fordómum. Þrátt fyrir að tala íslensku hefðu 

þær ekki sama aðgang að vinnumarkaðinu og íslenskar konur. Sumar töldu það gæti verið 

kostur að vera frá öðru landi og aftur var það hvaða atvinnugeira verið væri að leita í. Að 

vera útlendingur væri ekki alltaf ókostur það gæti líka verið kostur og gefið meiri 

fjölbreytileika í atvinnulífið. Aftur ræddu þær um að þær fengju ekki tækifæri að læra og 

þjálfa sig í íslensku þar sem þau störf sem bjóðast þeim eru aðallega unnin af erlendu fólki. 

4. Hvaða úrræði (menntunar ofl.) gæti aðstoðað við að takast á við misrétti (t.d. aukið 

sjálfsöryggi, getu til að tjá sig, þekkingu á lagalegum efnum ofl.) 

Margar töldu sig þurfa helst aðstoð við að auka sjálfstraust sitt. Einnig væri gott að vinna 

með íslendingum, læra tungumálið, menningu og upplifa að vera í sama samfélagi. Þær 

töldu að útlendingar og eldri konur væru í svipuðum erfiðleikum við að fá starf. Þeim byðist 

aðallega láglaunuð störf. Gott væri að fara á námskeið, sérstaklega með fólki í sömu aðstöðu 

en ekki bara útlendingum. Gott að hafa eitthvað að gera, mæta í hverri viku og hitta fólk. 

Þær töldu að starfsþjálfun væri mjög góð eða starfsnám. Þá fengu þær aðlögun og kunnáttu 

til að takast á við ákveðin störf. 

5. Persónuleg færni er persónulega hæfni (sjálfsöryggi, aga, sjálfstjórn ofl.) og félagslega 

hæfni (hópavinnu, samskipti, tilfinningagreind ofl.) í starfi. Heldur þú að 

jafningjarfræðslu- og stuðningsnámskeið með áherslu á að byggja upp persónulega færni 



28 
 

og styrkleika, myndi vera hjálplegt í að efla og undibúa þig í atvinnuleitinni eða að stofna 

eigið fyrirtæki? Hvaða væntingar hefðir þú af slíku námskeiði? 

Flestum fannst þær þurfa á námskeiði til að auka sjálfsöryggi sitt og félagslega hæfni. Einnig 

væri starfþjálfun mjög góð og gæti tekið á mörgu í einu. Mikill munur gæti verið á menningu 

á milli þjóða og erfitt væri að kenna sumt. Konur hafa til dæmis ekki sama rétt allsstaðar og 

það getur verið erfitt að meðtaka og læra nýja siði. Sérstaklega þegar mikill munur er á því 

samfélagi sem einstaklingur kemur frá. Taka þarf tillit til þess og stundum væri betra að fá 

að upplifa hluti af eigin reynslu. Þar gæti komið svona starfsþjálfun til greina. 

6. Hvaða menntun/þjálfun og ráðgjöf telur þú væri æskileg fyrir þig og/eða konur í sömu 

aðstöðu og þú þurfir á að halda? 

Nokkrar höfðu áhuga á að mennta sig meira og fara í háskólanám. Enn og aftur var rætt um 

að tungumálið væri stærsta hindrunin. Þær þyrftu samt aðallega að finna vinnu og geta séð 

um sig sjálfar en líka til að komast út af heimilinu. Rætt um að VMST gæti komið þar inní og 

aðstoðað en það væri samt sem áður erfitt að finna starf. Ein ræddi um að áður fyrr sætti 

hún sig við ýmis störf eins og ræstingu en í dag er hún búin að mennta sig og ekki lengur 

tilbúin að sætta sig við hvaða starf sem er. Þær sem höfðu búið hér lengur á Íslandi fannst 

það erfiðara en áður að finna starf og að vera partur af samfélaginu. 

7. Átt þú (eða hefur átt) eigið fyrirtæki? 

a. Ef já, hvernig fyrirtæki 

Tvær af konunum höfðu haft sitt eigið fyrirtæki í sínu heimalandi og höfðu áhuga á að 

stofna sín eigin fyrirtæki hér á landi. Önnur þeirra átta verslun sem seldi undirfatnað og 

einnig áttu hún matvælafyrirtæki. Hin var með ræstingarfyrirtæki í heimalandi sínu. Öll 

fyrirtækin voru litil og sem þær ráku sjálfar. 

b. Ef nei, hefur þú íhugað að stofna þitt eigið fyrirtæki? 

i. Ef já, hvað hefur stoppað þig í því 

Helstu hindranir segja þær vera vankunnátta á bókahaldi og einnig þekkingarleysi á hvernig 

þær ættu að bera sig að á Íslandi. Erfitt væri að koma sér áfram þegar vantaði gott 

tengslanet og upplýsingarflæði væri takmarkað eða ekkert. Ein sagði það mest vera 

tímaleysi, hún þyrfti að kynna sér t.d. skattamál og annað sem viðkemur lögum. Margar 

sýndu áhuga á námskeiði um stofnun fyrirtækja sem kenndi bókhald og helstu lagaleg atriði. 

Einnig töldu þær mikla áhættu við að stofna eigið fyrirtæki, markaðurinn væri smár hér á 

landi og alltaf hætta á að fara á hausinn. 

8. Hvaða 5 færniþættir telur þú mikilvægasta fyrir frumkvöðul að bera? 

Helstu færniþættir sem þær töldu upp og þóttu mikilvægastir voru sjálfstæði, ábyrgð, 

markaðsetning og kunnátta, viðskiptagáfur, félags- og samskiptahæfni, bókhaldskunnátta, 

stærðfræði, sjálfsöryggi og trú á eigin getu. Einnig væri seigla mjög mikilvæg þegar kæmi að 

viðskiptum og rekstri. 

9. Hefur þú nýtt þér faglega aðstoða og ráðgjöf með það markmið að efla hæfni og 

sjálfsöryggi þitt til að auka möguleika þína á að komast á vinnumarkaðinn? 

a. Ef já, hvernig þjónustu og hvað var innifalið í henni? 
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Ein hafði fengið sálfræði aðstoð til að efla sjálfsöryggi sitt og fleira. Þar hafi verið mælt með 

að hún myndi mennta sig meira en ekki aðstoð við fara út á vinnumarkaðinn. 

b. Finnst þér sú þjónusta hafa aukið möguleika þína til að komast á 

vinnumarkaðinn? 

i. Ef nei, hvaða hindrar þig í að nýta þér slíka þjónustu? 

c. Finnst þér að þjónustan sem þú hefur nýtt þér hafa verið kyn og 

menningalega skipt? 

i. Ef nei, hvaða hindranir þig í að nýta slíka þjónustu? 

Enginn hinna taldi sig hafa fengið faglega aðstoð eða ráðgjöf til að bæta hæfni sína til að 

komast á vinnumarkaðinn hérlendis. Þær töldu að það þyrfti að vera til fyrirtæki sem hægt 

væri að leita til og fá upplýsingar um hvaða þurfi til að stofna fyrirtæki og til að hafa greiðari 

aðgang að vinnumarkaðinum. 

d.  Ef nei, myndur þú nýta þér slíka þjónustu? 

i. (Ef nei) Hvað stoppar þig í að gera það? 

Það sem aðalega kæmi í veg fyrir að þær fengju slíka aðstoð eða ráðgjöf væri að þær 

vissu  ekki hvert ætti að leita. 

ii. (Ef já) Hefðir þú áhuga á ókeypis faglegri aðstoð sem 

sameinar e-nám með „face-to-face“ æfingum og þjálfun? Villt þú 

að við höfum samband þegar EMPOWER Yourself þjálfunar 

prógrammið er tilbúið? 

Þær höfðu flestar áhuga á að fá slíka þjálfun. 

10. Hvað heldur þú að gæti aðstoðað þig í að þróa og bæta færni þína og hæfni? 

Atriði sem þær töldu mikilvægust til að þróa færni og hæfni sína væru þjálfun, 

tungumálakunnátta, reynsla, menntun og jafningjafræðsla gæti líka komið að góðum notum. 

Einnig væri mikilvægt að fá þjálfun í markaðssetningu, læra um fjárhagsáætlanir, stjórnun 

og allt sem viðkemur lagalegum atriðum hjá fyrirtækjum. 

11. Hvaða lærð færni finnst þér vera mikilvægust í þjálfunar prógrammi? 

Einni langaði að læra allt um útflutning, fjármögnun og stjórnun. Annað sem talið var upp 

var viðskiptar- og fjárhagsplan, markaðsetning og allt sem snýr að lögum og fyrirtækjum. 

12. Hvað myndur þú vilja sjá í EMPOWER Yourself þjálfunar prógramminu? 

Konurnar töldu sig þegar vera búnar að taka fram allt sem þeim datt í hug þegar þær voru 

spurðar út í hvað þær vildi að EMPOWER þjálfunar prógrammið innihaldi. Það væri helst 

námskeið sem tæki á öllu sem viðkemur að stofna sitt eigið fyrirtæki. Kennsla á fjármála- og 

lagakerfið í því landi sem þær búa í. Hugmyndir um hvernig bera ætti sig að við að ná í 

viðskiptamenn og búa sér til tengslanet. Einnig væri mjög þarft að hafa tungumálakennslu, 

ásamt þjálfun og æfingu í málinu.  
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3.2.1 Niðurstöður rýnihópavinnu  

Spurðar að því hvort þær vissu um einhverja aðstoða sem gæti stutt þær og hjálpað þeim til 

að komast út á vinnumarkaðinn aftur, töldu þær sig vera illa upplýstar eða ekki vita um slíka 

þjónustu sem stæði þeim til boða. Þær voru sammála um að það væri ekki mikil þjónusta 

sem þær hefðu fengið og ekki margt í boði. Þær ræddu mikið um að mismunur væri á milli 

landa hve mikil aðstoð væri frá félagsþjónustu. Aftur og aftur komu þær að því að kunna 

tungumálið væri mikilvægt. Þrjú námskeið sem þeim stæði til boða frítt væri alltof lítið og 

með lágar tekjur eða aðstoð geta þær ekki greitt tungumálanámskeið sjálfar. Þær töldu að 

enginn gæti lært nýtt tungumál á þremur mánuðum. Þegar þær voru spurðar um hvort þær 

teldu að konur í þeirra stöðu hefðu minni möguleika á ná fjárhagslegu sjálfstæði með því að 

finna störf eða stofna sitt eigið fyrirtæki. Töldu þær allar svo vera, helstu ástæður væru 

trúin, aldur, tungumálakunnátta og ekkert tengslanet. Ein tók sem dæmi að það væri 

hindrun að vera með höfðuslæðu. Önnur taldi útlit ekki skipta máli heldur væri það hvernig 

menntun á milli landa væri metin. Þrátt fyrir að þeim fyndist minni spilling hér á landi en í 

mörgum öðrum löndum sem þær þekktu til þá þyrfti ákveðið tengslanet til að komst áfram. 

Einnig væri skortur á upplýsingaflæði og erfitt væri að kynnast menningu og tungumáli í 

landinu þegar þær vita ekki hvernig ætti að bera sig að. Þeim fannst tungumálið vera meiri 

hindrun þegar kæmi að því að finna starf heldur en að stofna fyrirtæki en það færi samt eftir 

því í hvaða atvinnugeiri væri valinn. 

Margar höfðu upplifað kynja, menninga, og/eða félagslega fordóma varðandi aðgang sinn að 

vinnumarkaði. Ein taldi það fara eftir því í hvaða starfi einstaklingur væri að leita að. Helstu 

fordómarnir væru vegna tungumálsins og ólíkrar trúar. Ekki voru allar sammála um að 

tungumálið skipti máli, það að vera frá öðru landi væri frekar ástæða fyrir fordómum. Þrátt 

fyrir að tala íslensku hefðu þær ekki sama aðgang að vinnumarkaðinu og íslenskar konur. 

Sumar töldu það gæti verið kost að vera frá öðru landi og aftur var komið að því að það 

skipti öllu máli hvaða atvinnugeira verið væri að leita í. Þegar þær voru spurðar út í hvaða 

úrræði þær teldu myndi hjálpa sér að takast á við misrétti eða fordóma sem þær upplifa. 

Margar töldu sig þurfa helst aðstoð við að auka sjálfstraust sitt. Einnig væri gott að vinna 

með íslendingum, lærum tungumál, menningu og upplifa að vera í sama samfélagi. Þær 

töldu að útlendingar og eldri konur væru í sama flokki og erfiðleikum við að fá starf. Gott 

væri að fara á námskeið, sérstaklega með fólki í sömu aðstöðu en ekki bara útlendingum. 

Gott að hafa eitthvað að gera, mæta í hverri viku og hitta fólk. Spurðar út i hvort þeim 

fyndist námskeið ásamt jafningjafræðslu og stuðning til að byggja upp persónulega og 

félagslega hæfni yrði gagnlegt og ef svo væri hvernig námskeið það ætti að vera. Fannst 

flestum þeim þurfa á námskeiði til að auka sjálfsöryggi sitt og félagslega hæfni. Einnig væri 

starfþjálfun mjög góð og gæti tekið á mörgu í einu. Mikill munur væri gæti verið á menningu 

á milli þjóða og erfitt væri að kenna sumt. Stundum væri betra að fá að upplifa hluti af eigin 

reynslu. 

Aðaláhersla þeirra er að fá starf, til að geta séð fyrir sér og þar væri tungumálið stærsta 

hindrunin. Tvær af konunum höfðu haft sitt eigið fyrirtæki í sínu heimalandi og höfðu áhuga 

á að stofna sín eigin fyrirtæki hér á landi. Helstu hindranir voru vankunnátta á bókahaldi og 

einnig þekkingarleysi á hvernig þær ættu að bera sig að á Íslandi. Erfitt væri að bera sig að 

þegar vantaði gott tengslanet og upplýsingarflæði væri takmarkað eða ekkert. Fleiri höfðu 
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áhuga á námskeiði um stofnun fyrirtækja sem tæki á helstu atriðum eins og bókhaldi og 

lagalegum atriðum. Helstu hæfniatriði sem þær töldu sig skorta var sjálfstæði, ábyrgð, 

markaðsetning og kunnátta, viðskiptagáfur, félags og samskiptahæfni, bókhaldskunnátta, 

stærðfræði, sjálfsöryggi og trú á eigin getu. Einnig væri seigla mjög mikilvæg þegar kæmi að 

viðskiptum og rekstri. Enginn af konunum taldi sig hafa fengið faglega aðstoð eða ráðgjöf til 

að bæta hæfni sína til að komast á vinnumarkaðinn hérlendis. Þær töldu að það þyrfti að 

vera til fyrirtæki sem hægt væri að leita til og fá upplýsingar um hvaða þurfi til að stofna 

fyrirtæki og til að hafa greiðari aðgang að vinnumarkaðinum. Það sem aðalega kæmi í veg 

fyrir að þær fengju slíka aðstoð eða ráðgjöf væri að þær vissu ekki hvert ætti að leita. 

Atriði sem þær töldu mikilvægust til að þróa færni og hæfni sína væru þjálfun, 

tungumálakunnátta, reynsla, menntun og jafningjafræðsla gæti líka komið að góðum notum. 

Einnig væri mikilvægt að fá þjálfun í markaðssetningu, læra um fjárhagsáætlanir, stjórnun 

og allt sem viðkemur lagalegum atriðum hjá fyrirtækjum. 

Það sem þær vildu helst sjá í EMPOWER þjálfunar prógramminu væri námskeið sem tæki á 

öllu sem viðkemur að stofna sitt eigið fyrirtæki. Kennsla í fjármála- og lagakerfi í því landi 

sem þær búa í. Hugmyndir um hvernig bera ætti sig að við að ná í viðskiptamenn og búa sér 

til tengslanet. 

3.2.2 Niðurstöður og tillögur  

Helstu niðurstöður úr rýnihópnum hjá konunum var að þeim fannst skorta á upplýsingarflæði 

til þeirra. Þær vissu ekki hvert þær ættu að leita eða hvaða þjónusta stæði þeim til boða. 

Þær hefðu ekki sterkt tengslanet og þyrftu því á utanað komandi aðstoð að halda við að leita 

sér að starfi, menntun eða annarri þjónustu. Þær voru allar sammála um að tungumálið væri 

þeirra helsta hindrun við að fá starf en einnig væri trúin, aldur og veikt tengslanet hindranir 

sem þær þurfa að takast á við. Tungumálakunnátta þeirra gæti nýst í ýmsum atvinnugeirum 

en að kunna íslensku væri samt sem áður mikilvægara. Einnig töldu þær mikilvægt fyrir sig 

að efla sjálfstraust sitt, þekkja menningu landsins og fá að taka þátt í samfélaginu. Þær töldu 

að jafningjarfræðsla væri mjög góð en einnig myndi nýtast þeim vel að fá að vera á 

námskeiðum eða þjálfun þar sem íslendingar tæku þátt. Of mikið væri um það að þær hefðu 

bara kost á að umgangast erlent fólk og ekki tækifæri til að kynnast íslendingum og efla sitt 

eigið tengslanet og um leið þjálfa íslensku sína. 

Til að stofna eigið fyrirtæki væri mikilvægt að fá kennslu í fjárhagsáætlun og 

markaðssetningu. Einnig þyrfti að upplýsa þær um allt sem viðkemur lagalegu hliðinni hér á 

landi. Gott væri að slíkar upplýsingar væru allar á einum stað eða greiður aðgangur að 

upplýsingum hvert ætti að leita til að sækja um leyfi og annað sem þyrfti til að stofna eigið 

fyrirtæki.  

Tillögur varðandi námsskeið 

Bæklingur sem inniheldur alhliða upplýsingar um hvaða þjónusta er í boði fyrir konurnar, 

ásamt upplýsingar um hvert er hægt að sækja þjónustuna. 

Sjálfstyrkingarnámskeið til að auka sjálfstraust, seiglu og þekkingu á hvaða réttindi konurnar 

hafa í samfélaginu. Kennslu á viðskiptafærni, bókhalds- og fjárhagsþekkingu og öðru sem 
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viðkemur viðskiptalífinu. Stafsþjálfunarnámskeið sem byðu uppá starfþjálfun í lokin, samhliða 

tungumálanámskeið og æfingu í talandi máli.  

 

3.3 Rýnihópur sjálfboðaliðar  

Þátttakendur voru sjálfboðaliðar sem starfa með konum af erlendum uppruna. Leitað var til 

Vinnumálastofnunar, Rauða krossins, Félagsþjónustu sveitarfélaga og Women, til að fá nöfn 

sjálfboðaliða. Sendur var tölvupóstur til umsjónarmanna sjálfboðaliða á hverjum stað og 

fengið nöfn þeirra og þeim boðið að taka þátt. 

Alls tóku 6 sjálfboðaliðar þátt í rýnihópavinnunni, aldursbilið var frá um 30 til 50 ára. 

Sjálfboðaliðunum var boðið að mæta hjá Vinnumálastofnun og tekið var á móti þeim og 

boðið í sal þar sem rýnihópavinnan fór fram. Ástdís Guðmundsdóttir, sérfræðingur útskýrði 

og kynnti verkefni. Sigrún Rós Elmers, náms- og starfsráðgjafi lagði fram spurningar og 

stýrði umræðum, Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, náms- og starfsráðgjafi skráði svör 

sjálfboðaliðana og einnig var notast við upptökutæki. 

Lengd hópavinnunar var um tæpar 2 klukkustundir. Sjálfboðaliðarnir voru spurðir hver fyrir 

sig, hverja spurningu en einnig var opin umræða þegar það átti við. 

1. Hefur þú vitneskju um þjálfun eða stuðning fyrir konur í viðkvæmri stöðu sem hafa 

áhuga á að efla sig og fara út á vinnumarkaðinn ? ef já skilgreindu nokkrar af þeim 

Sjálfboðaliðar Rauða krossins sögðu að hjá þeim væri boðið upp á opið hús  þar sem reynt 

væri að aðstoða einstaklinga við að leita að vinna, húsnæði, hjálpa með bankamál og reyna 

að veita þeim almennar upplýsingar. Þær sögðu að flestir sem kæmu til þeirra væru ungir 

karlmenn en meirihluti flóttamanna væru karlmenn. Mun minna er um það að konur komi 

einar sem flóttamenn, þær eru yfirleitt í fylgd með eiginmönnum sínum. Aðrir sjálfboðaliðar 

nefndu námskeið hjá Vinnumálastofnun en þar væru aðallega konur. Þetta væru 

starfsleitastofu námskeið sem einnig eru kennd á pólsku og svo íslensku námskeið. 

2. Hver er þín upplifun á skilvirkni slíkrar þjónustu sem er tiltæk sérstaklega fyrir þennan 

hóp ? Hvaða telur þú að megi fara betur/ og hverju má breyta ? 

Þær töldu sig ekki vita nóg hvað væri í boði fyrir berskjaldaðar konur. Það vantaði betri 

upplýsingargjöf til sjálfboðaliða og annarra sem vinna við ráðgjöf fyrir þennan hóp til að 

ráðgjafar gætu veitt þeim betri aðstoð. Einnig mætti líka vera meira í boði eins og námskeið 

um menningu, siði og venjur. Það þurfi að finna leiðir til að nálgast konurnar sem eru að 

koma hingað, til þess að þær geti fótað sig jafnstiga manninum. Oft þyrfti að breyta  hugsun 

kvennanna, yfirleitt er mikill menningarmunur og konurnar þurfa að læra að hvaða rétt þær 

hafa. Stundum geta þær ekki talað við sjálfboðaliðana beint heldur tala þær við eiginmenn 

sína sem síðan ræða við sjálfboðaliðana. Breyta þurfi hvernig tekið er á móti erlendum 

konum. Þær vita oft ekki hvaða rétt þær hafa hér á landi. Þess vegna er mjög mikilvægt að 

til séu upplýsingar um hvað er í boði fyrir þær. Það þarf að halda betur utanum þetta allt. 

Gott væri að vera með eitt námskeið sem tekur á þessu öllu ásamt sjálfstyrkingar námskeið. 
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Námskeiðin þyrftu að vera á fleiri tungumálum en pólsku og betri aðgangur þyrfti að vera á 

túlkaþjónustu. 

3. Hvað, telur þú að sé helsta hindrun kvenna í viðkvæmri stöðu sem kemur í veg fyrir að 

þær fari í vinnu eða jafnvel reyni að setja á stofn eigið fyrirtæki ? 

Helstu hindranir töldu sjálfboðaliðarnir vera sjálfstraust, bakgrunnur þeirra, menning og 

einnig tungumál. Erlendu konurnar hefðu flestar áhuga á að stofna eigið fyrirtæki. Ákveðin 

reisn væri í því að hafa eigið fyrirtæki, en flestar fylgja maka sínum í því em gera það ekki 

einar.  Mikilvægt væri að grípa þær strax og kynna þeim réttindi sín. Munur er á konunum 

hvort þær eru að koma einar eða með maka. Erfitt er að nálgast þær ef þær eru með maka, 

þá er hann alltaf í forsvari. Oft er það samt makinn sem er opnari en þær. Þær geta verið 

mjög fastar í sínu umhverfi og eigi erfitt með að breyta hefðum. Sjálfboðaliðarnir töldu að 

einnig þyrfti líka að breyta viðhorfi samfélagsins til kvennanna. En þær setja sig stundum 

sjálfar í ákveðin hóp. Samfélagskennsla væri grundvallar kennsla svo þær opni augun fyrir 

því hvað er í lagi hér. En það þarf að fara mjög varlega í hvernig kynningar eru og hún þyrfti 

að vera mjög skýr. Ein af sjálfboðaliðunum sagði að flóttafólk koma stundum og haldi að 

hægt sé að geti reddað öllu. Þau þekkja spillingu og mútur og halda jafnvel að slíkt 

viðgangist á öllum stöðum. Stéttarskipting sé kannski meiri í þeirra heimalandi en hingað 

komi mest millistéttarfólk og vill ekki taka hvaða vinnu sem er, það á samt alls ekki við alla. 

Margir af innflytjendum eru menntaðir en fá ekki menntun sína metna eða þurfi að bíða eftir 

að hún sé metin og þyrftu í millitíðinni að taka hvaða vinnu sem er og ekki séu allir tilbúnir til 

þess. Nauðsynlegt er að komast strax út í samfélagið og atvinnulífið.   

4. Hvernig að þínu mati væri hægt að hvetja konur í viðkvæmri stöðu til þess að fara á 

námsskeið sem myndi efla þeirra starfshæfni? 

Að hvetja konurnar væri eins og hefur komið fram áður, veita þeim vitneskju um hvaða 

upplýsingar væru í boði.  Það mætti  setja auglýsingar á fjölförnum leiðum um hvert þær 

geta leitað eftir aðstoð. Góð hugmynd væri hafa bæklinga á þeirra tungumálum t.d. strax á 

flugvellinum. Svo þær vita strax grunnupplýsingar um landið, rétt sinn og hvert þær gætu 

leitað. 

5. Hefur þú tekið eftir einhverju sérstöku mynstri  sem tengist aðferðafræði  og nálgun á 

þjálfun og ráðgjöf fyrir konur í viðkvæmri stöðu sem hafa áhuga á að fara út  á 

vinnumarkaðinn, annað hvort við starfsmenn eða sem atvinnurekendur. Hversu mikið er 

verið að efla fræðslu, aðstoða við að efla persónuleg hæfni ásamt því að efla færni 

ráðþegans ? 

Ef það er mynstur þá er helst íslenskunámskeið og sjálfstyrkingarnámskeið. Taka þarf betur á 

móti þessum komum. Einhver sem fylgir þeim eins og mentor. Það ná ekki allir strax hvernig 

þetta gengur fyrir sig. Ekki nægir alltaf að tala rétt tungumál til að komast inn í samfélag en 

það auðveldar mikið. Samst sem áður er hægt að verða fyrir ákveðni neikvæðni bara að vera 

frá öðru landi. Einn sjálfboðaliði sagði frá reynslu sinni að fara til annars lands, hún fór á 

námskeið sem kenndi menningu og annað og fékk mentor en lenti í fordómum jafnvel frá 

honum. Misjafnt getur verið eftir því hvaða land er verið að flytja til og líklega erfiðara ef 

mikill menningarmunur er á milli landa. Þetta þarf að hafa í huga þegar tekið er á móti 

flóttafólki og öðrum til landsins og styðja við þau án fordóma. Einnig þarf að huga að ekki sé 
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verið einungis að leita eftir ódýru vinnuafli, heldur hver starfsmaður metinn. Erfiðara er fyrir 

erlendar konur að koma sér út í samfélagið ef þeir eru alltaf að vinna með erlendu fólki. Sum 

fyrirtæki taka mjög vel á móti flóttafólki, það þyrfti helst að fara inn í fyrirtæki með fræðslu.  

 

6.  Hvers konar færni og stuðning þurfa konur í viðkvæmri stöðu á í málefnum sem 

tengjast því að verða fjárhagslega virkar ? 

Þær þurfa til dæmis fræðslu og almenna upplýsingargjöf eins og hvernig á að stofna 

bankareikning, eigið fyrirtæki, markaðsetningu og fleiri. Sjálfboðaliðarnir töldu að gott væri 

að vera með ákveðinn hóp og kynna sér menningu í þeirra landi, ásamt því að kenna þeim 

menningu í okkar landi. Nauðsynlegt er að vera með viðmið og hver munurinn er á 

menningu þjóðanna og fleira. Við þurfum að gera okkur grein fyrir og bera virðingu fyrir 

þeirra menningu. Ekki væri hægt að kenna þeim bara um okkar samfélag heldur að sýna 

þeim hvernig hlutirnir eru hér og af hverju.  Eins og til dæmis að nauðsynlegt er að vera með 

bankareikning þegar byrjað er að vinna eða stofna fyrirtæki. Til að aðstoða erlendar konur til 

að vera fjárhagslega sjálfstæðar er nauðsynlegt að veita þeim  upplýsingar og stuðning. Oft 

vantar tíma og það þarf að fylgja þeim eftir en gott væri ef þær gætu haft sömu manneskju 

til að leita til. Helst þyrftu allir að fá Mentor. Rauði krossinn var með slíkt vinaúrræði en í dag 

er þetta meira orðið að símavini og að mestu dottið niður.  Kvóta flóttafólk fær frekar vini en 

ekki hinir. 

 

7.   Hvað færni telur þú mikilvæga til þess að styðja  við starfsmenn og aðra sem veita 

þjálfun, kennslu og persónulega aðstoð fyrir konur sem hafa lent í erfiðum aðstæðum og 

vilja verða fjárhagslega stæðar. Að hve miklu leyti telur þú að þessar konur hafi slíka hæfni. 

Sjálfboðaliðarnir töldu mikilvægt að vera góður í mannlegum samskiptum og með skilningi á 

menningu sem konurnar koma frá. Þeim fannst öllum að það myndi hjálpa mikið að hafa 

námskeið fyrir sjálfboðaliða. Kennslu á ráðgjöf og hvernig tala á við innflytjendur og hvernig 

best væri að nálgast þá. Einnig vildu þær fá námskeið um sálfræðiaðstoð, hvað væri gott að 

segja og hvað ekki. Þjálfun væri mikilvæg og með tímanum kæmi reynslan og færni í að 

aðstoða berskjaldaðar konur. Sjálfboðaliðarnir töldu að öll ráðgjöf þarf að vera á 

jafningargrunni og leggja sína eigin fordóma til hliðar, nauðsynlegt væri að vera ekki með 

fyrirframákveðnar hugmyndir. 

 

8.  Veistu um einhverar góðar aðferðir eða einhverjar aðferðir sem notaðar eru til að 

styðja konur í atvinnu- / frumkvöðlastarfsemi 

Ekki vissu sjálfboðaliðarnir um neitt sem væri eingöngu ætlað konum. Rætt var um að þá 

hugmynd að ekki eigi að vera hópamyndun heldur væri betra að þær aðlagist samfélaginu 

með því að vinna með innlendu fólki. Þær voru ekki allar sammála um hvort erlendar konur 

gætu komið og farið strax í frumkvöðlastarf. Nokkrar tölu að erlendar konur sem komu og 

fengu aðstoð og þekkingu væri sterkari í frumkvöðla starfi en íslenskar konur. Passa þyrfti að 
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draga ekki úr þeim heldur þyrfti frekar að efla þær í því sem þær geta. Aðrar töldu að konur 

sem eru í viðkvæmri stöðu  ekki sterkar né sjálfsbjarga. Oft þurfi að aðstoða þær fyrst við að 

yfirstíga hræðslu eða að komast yfir þau áföll sem þær hefði lent í. Það getur verið breiður 

hópur sem fellur undir berskjaldaðar konur. Sjáboðaliðarnir voru allir sammála um að 

upplýsingargjöf væri alltaf fyrst og fremst. 

 

9.  Getur þú bent á styrkleika ráðþega þinna og hjálpað þeim að efla bæði styrkleika og 

sjálfstraust til þess að eiga betri möguleika á atvinnumarkaðinum og í frumkvöðlastarf ? 

Hvaða aðferðir og tæki nýtir þú í þeim tilgangi ? 

Sjálfboðaliðarnir töldu fyrst og fremst væri jákvætt viðhorf sem skipti öllu máli, að trúa á að 

eitthvað gott gerist. Efla þyrfti jákvæðni og bjartsýni hjá konunum í viðtölum. Þeim fannst 

ótrúlegt hvað konurnar geta verið jákvæðar. Bara ef einhver nennir að sinna þeim eru þær 

þakklátar. Það þarf að gefa sér tíma. Mikilvægt væri að nálgast þær sem fyrst og hitta þær 

sem jafningja. 

 

10. Hvað heldur þú að gæti aðstoðað þig í þróun eigin færni og hæfni? 

Það helsta væri meiri reynsla og fræðsla. Öll fræðsla væri góð, fæðsla um allt eins og 

hvernig kerfið virkar. Auka þekkingu á bakgrunni einstaklinga og færni að leita upplýsinga 

um hvernig þeirra menning væri. Nokkrar sögðust gera það eftir fyrsta viðtal að skoðað 

þeirra land og hvað er að gerast þar. Geta ekki gert það fyrir fyrsta viðtal þar sem þær vita 

ekki fyrirfram hver kemur . 

 

11.  Hvað þætti þér mikilvægt að kæmi fram í EMPOWER Yourself þjálfunar prógramminu? 

Mikilvægt væri að læra um siði og venjur, bæði viðskiptasiði og venjur ásamt siði og hefðir í 

samfélaginu. Hvernig hvert kerfið virkar, bankastarfsemi, atvinnuveginn og margt fleira. 

Upplýsingarbæklingar sem hægt væri að dreifa með grunnupplýsingum um rétt þeirra og 

hvert þær geta leitað eftir aðstoð. Einnig væri hægt að virkja þær sjálfar í að aðstoða hvor 

aðra, oft gott að læra með því að aðstoða aðra. Vandamál væri hvað þær þyrftu að bíða 

lengi eftir öllu eins og eftir atvinnuleyfi, húsnæði og fleiru. Sami hópur gæti verið að hittast 

og kynnast og aðstoða hvor aðra. Sjálfboðaliðarnir ræddu einnig um að slíkt starf gæti 

skapað vandamál þar sem að ekki geti allir verið saman. Talað var um að það þyrfti að vera 

konur af öllum uppruna ekki alltaf bara erlendar konur. Ein kom með þá hugmynd hvort 

hægt væri að virkja félög t.d. kvenfélög til að aðstoða. Konurnar kvarta yfir að vera alltaf 

settar með erlendu fólki. Þær vilja læra íslensku og þjálfa sig í tungumálinu.  Einnig þyrfti að 

bjóða uppá lengri íslenskunámskeið sem þjálfaði talmálið betur.  

3.3.1 Niðurstöður rýnihópavinnu  

Rauði krossinn býður upp á opið hús þar sem reynt er að aðstoða einstaklinga við að leita að 

vinna. Meirihlutinn sem leitar til þeirra eru ungir karlmenn en konur sem koma til þeirra eru 
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yfirleitt í fylgd með eiginmönnum sínum og erfitt hefur reynst fyrir sjálfboðaliðana að nálgast 

þær. Yfirleitt eru það eiginmenn þeirra sem eru í forsvari fyrir þau. Sjálfboðaliðarnir töldu að 

nauðsynlegt væri að hafa betri og markvissari upplýsingargjöf til kvennanna og einnig þeirra 

sjálfra. Hvar þær gætu leitað að upplýsingum og hvert þær gætu beint konunum til að fá 

aðstoð. Það þyrfti að finna leiðir til að nálgast konurnar sem eru að koma hingað til þess að 

þær geti fótað sig jafnstiga öðrum. Mikill menningarmunur væri oft milli þjóða og þær geri 

sér oft ekki grein fyrir sínum rétti. Betur mætti halda utanum allt ferlið og meiri túlkaþjónusta 

mætti vera í boði.  Einnig mætti vera lengri og betri íslenskunámskeið fyrir innflytjendur. 

Áhugi væri yfirleitt hjá erlendum konurnar að stofna eigið fyrirtæki. Helstu hindranir hjá 

berskjölduðum konum væri skortur á sjálfstraust, bakgrunnur þeirra, menning og einnig 

tungumál. Því væri mikilvægt að grípa þær strax og kynna þeim réttindi sín. Sjálfboðaliðarnir 

töldu að einnig þyrfti líka að breyta viðhorfi samfélagsins til kvennanna. Samfélagskennsla 

væri mjög mikilvæg en hún þyrfti að vera skýr og haldið vel utanum hana.  Stéttarskipting sé 

kannski meiri í þeirra heimalandi en hingað komi mest millistéttarfólk og vill ekki taka hvaða 

vinnu sem er en mikilvægt væri að fólkið kæmist sem fyrst út á vinnumarkað og um leið út í 

samfélagið. Til að hvetja konur til að efla sig og fara á námskeið væri fyrsta skrefið að veita 

þeim upplýsingar hvert þær gætu leitað og hvað aðstoð væri í boði með bæklingum og 

auglýsingum. Þetta væri mikilvægt að gera sem fyrst eða um leið og þær koma til landsins. 

Helsta mynstur sem sjálfboðaliðarnir sjá er að senda konurnar á íslenskunámskeið og 

sjálfstyrkingarnámskeið. Misjafnt getur verið eftir því hvaða land er verið að flytja frá og 

líklega erfiðara ef mikill menningarmunur er á milli landa. Þetta þarf að hafa í huga þegar 

tekið er á móti flóttafólki og öðrum til landsins og styðja við þau án fordóma. 

Til að vera fjárhagslega sjálfstæðar þyrftu konurnar á fræðslu og almennri upplýsingaráðgjöf 

að halda. Mikilvægt væri að þekkja þeirra menningu og gera sér grein fyrir menningarmun á 

milli landanna. Bera þarf virðingu fyrir þeirra menningu og virða þeirra siði.  Ekki væri hægt 

að kenna þeim bara um okkar samfélag heldur að sýna þeim hvernig hlutirnir eru hér og af 

hverju. Skortur á tíma getur verið vandamál og gott væri að hver aðili hefði einn 

aðstoðarmann eða mentor til að leita til. Færni sem sjálfboðaliðarnir töldu mikilvægt fyrir 

konurnar að hafa væri að vera góðar í mannlegum samskiptum. Þeim fannst öllum að það 

myndi hjálpa mikið að hafa námskeið fyrir sjálfboðaliða. Kennslu á ráðgjöf og hvernig tala á 

við innflytjendur og hvernig best væri að nálgast þá. Einnig væri námskeið í sálfræðiaðstoð. 

Þjálfun væri mikilvæg, ásamt reynslu og færni í að aðstoða berskjaldaðar konur. Öll ráðgjöf 

þyrfti að vera á jafningargrunni og leggja þyrfti sína eigin fordóma til hliðar, nauðsynlegt 

væri að vera ekki með fyrirfram ákveðnar hugmyndir. 

Sjálfboðaliðarnir töldu sig ekki vita um neina aðferð til að styðja við konur í atvinnu- eða 

frumkvöðlastarfsemi. Passa þyrfti  að draga ekki úr þeim heldur þyrfti frekar að efla þær í því 

sem þær gætu. Oft þyrfti að aðstoða þær fyrst við að yfirstíga hræðslu eða að komast yfir 

þau áföll sem þær hefði lent í. Þetta getur verið breiður hópur sem fellur undir berskjaldaðar 

konur. Þær voru allar sammála um að upplýsingargjöf væri alltaf fyrst og fremst. 

Styrkleikar kvennanna væri fyrst og fremst jákvætt viðhorf og að trúa á að eitthvað gott 

gerist.. Auka þyrfti þekkingu á bakgrunni þeirra og færni að leita hvernig þeirra menning er. 

Þær töldu að mikilvægt væri að koma inn á siði og venjur, bæði viðskiptasiðir og venjur 

ásamt siði í samfélaginu. Upplýsingarbæklingar sem hægt væri að dreifa með 
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grunnupplýsingum um réttindi kvennanna og hvert þær getu leitað eftir aðstoð. Einnig væri 

hægt að virkja þær sjálfar í að aðstoða hvor aðra, oft gott að læra með því að aðstoða aðra. 

Mögulegt væri að virkja kvennafélög í landinu til að aðstoða berskjaldaðar konur. Þá gætu 

þær hitt íslenskar konur og kynnst menningu og þjóð ásamt að æfa íslensku kunnáttu sína.  

3.3.2 Niðurstöður og tillögur  

Helstu niðurstöður úr rýnihópnum hjá sjálfboðaliðunum var að þeim fannst þær ekki vita nóg 

hvað væri í boða fyrir ráðþega sína. Betri upplýsingargjöf þyrfti að vera fyrir þær hvernig og 

hvert þær gætu leiðbeint konunum að afla sér þekkingar. Sjálfboðaliðarnir töldu að það 

vantaði námskeið fyrir þær sjálfar. Meiri þekking og reynsla kæmi sér vel í þeirra starfi, 

ásamt að fá þjálfun í ráðgjöf og persónulegri aðstoð. Mikilvægt væri að taka á móti konunum 

á jafningargrunni og þekkja aðstæður þeirra og bakgrunn. Mikill menningarmunur væri oft á 

samfélaginu sem þær koma úr og gott væri fyrir sjálfboðaliðana að þekkja þeirra menningu 

og siði. 

Sjálfboðaliðunum fannst íslenskunámskeið einnig vera mikilvæg fyrir konurnar og að þau 

mættu vera lengri og meiri þjálfun í talmáli. Einnig þyrfti námskeið til að styrkja sjálfstraust 

kvennanna og að kynna fyrir þeim menningu, kerfið og samfélagið í heild sinni. Gott væri ef 

hægt væri að hafa námskeið fyrir þær sem tæki á þessu öllu og þær fengju hver sinn 

mentor sem þær gætu leitað til með sín málefni. Mikilvægt væri að konurnar kynntust 

samfélaginu sem fyrst og kæmust strax út á vinnumarkaðinn en oft þyrftu konurnar að bíða 

lengi eftir eins og atvinnuleyfi, húsnæði og öðru. Auglýsingar þyrftu að vera á opinberum 

stöðum, helst strax þegar þær koma til landsins hvert þær geti leitað, ásamt bæklingum með 

helstu upplýsingum. 

Tillögur varðandi námskeið 

Gera bækling fyrir sjálfboðaliða með helstu upplýsingum,  hvert konur af erlendum uppruna 

geta leitað sér aðstoðar og hvað er í boði fyrir þær. Námskeið um fræðslu og ráðgjöf til 

erlendra kvenna sem tekur á sjálfstyrkingu, sálfræðiaðstoð og fleiru sem getur aðstoðað 

sjálfboðaliða í ráðgjöf til erlendra kvenna. Námskeið um menningarmun á milli landa og siði, 

ásamt fordómum þar á milli.  

4. Niðurstöður netkönnunar 

4.1 Netkönnun – ráðgjafar 

Markmið kannanarinnar var að fá fram skoðanir og upplifun ráðgjafa á fræðslu og fleiri 

þáttum. Niðurstöður verða nýttar til að þróa enn frekar námsefni verkefnisins. Skýrið frá 

helstu markmiðum og umfangi könnunarinnar og hvernig niðurstöður verða nýttar til að þróa 

námsefnið í EMPOWER þjálfuninni.   

4.1.1 Yfirlit  

Könnunin var send til allra ráðgjafa hjá Vinnumálastofnun og hjá Félagsþjónustu 

Reykjavíkur.   Alls tóku 18 ráðgjafar þátt í könnuninni. 
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Flestir svarendur voru á aldrinum 45-54 ára, þá 35-44 ára.  

 

 

14 konur svöruðu könnuninni og 4 karlar.  
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Menntunarstig – flestir þátttakendur, eða 72% höfðu meistarapróf eða sambærilegt. 11% 

höfðu BA próf eða sambærilegt.    

 

95% þátttakenda voru í fullu starfi og 5% í hlutastarfi.  

4.1.2 Svörun  

Listið niður spurningar sem spurðar voru og lýsið svörum, notið gröf þar sem við á í stað 

þess að nota prósentutölur.      

Hve mikla reynslu hefur þú í að vinna 

með berskjölduðum konum? 
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Helmingur þátttakenda höfðu 1-5 ára reynslu í að vinna með hópnum, en 21% höfðu 6-10 

ára reynslu. 

Vinsamlegast greinið frá því hverskonar stuðning og ráðgjöf þú hefur veitt 

 

Flestir töldu upp almenn ráðgjöf vegna atvinnuleitar, andlegan stuðning, námskeið og 

möguleika á menntun, viðtöl og einnig ráðgjöf er sneri að mansali, hjúskaparmál, 

kynferðisáreitni.  Einnig ráðgjöf varðandi skerta starfsgetu, samskipti við vinnuveitendur og 

stéttarfélög. .    

 

Leggur stofnun/fyrirtæki þitt áherslu á ólíkar þarfir kynjanna eða kynjasjónarmið 

hvað varðar þjálfun og ráðgjöf? 
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Hér kemur fram að helmingur þeirra er svaraði könnuninni telur að stofnun eða fyrirtæki 

leggi ekki áherslu á kynjasjónarmið hvað varðar þjálfun og ráðgjöf.  

Er starfsfólk á þínum vinnustað nægilega vel þjálfað og í stakk búið að 

takast á við ráðgjöf sem tengist félagslega viðkvæmum einstaklingum? 

 

 

Vinsamlegast tilgreinið 2-3 núverandi gæðaverkefni (good practice) hvað varðar 

stuðning við berskjaldaðar konur til að aðstoða þær við að koma inn á 

vinnumarkaðinn aftur. 

 

Námskeið hjá Mími t.d. færni í ferðaþjónustu og leikskólanámskeið og almenn læsi námskeið 

fyrir ólæsa útlendinga.  Þetta verkefni er eitt af þeim sem verður til bóta.  Vinnumálastofnun 

hefur lagt áherslu á konur í starfsþjálfun hjá VMST, námskeið sem hentar sérstaklega konum.  

Starfsþjálfun og sjálfstyrkinganámskeið 

Námskeið, t.d. Lífsvefurinn og mansalteymi hjá Vinnumálastofnun.  
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Áhugahvetjandi samtal og Þróun eigin viðskiptahugmyndar.    

Hverjar telur þú vera þjálfunar- og menntunarþarfir kvenna hvað varðar starfs og 

frumkvöðlahæfni samkvæmt reynslu þinni? 

Ef við erum að tala um konur af erlendu bergi þá tel ég mikilvægast að byrja á 

tungumálakennslu til að auðveldara verði í framtíðinni að beina þeim á þá braut sem þær 

óska. Einnig að komast í verklega þjálfun og að kynna íslenskt samfélag og 

lagaumhverfi.   Tölvuþekking skiptir miklu máli. Starfshæfni almennt og frumkvöðlahæfni, 

fræðsla og stuðningur, fræðsla um nýsköpun og frumkvöðlastarf.   

Hvernig er stuðningi og ráðgjöf kvenna sem óska eftir því að koma aftur inn á 

vinnumarkaðinn háttað á þínum vinnustað? 

Fyrst og fremst viðtöl og námskeið ásamt persónulegri ráðgjöf og atvinnuleit. Eftirfylgni og 

aðstoð út frá áhugamálum. Byrjar á viðtali við ráðgjafa, síðan er fundið úrræði til stuðnings 

viðkomandi út á vinnumarkað, svo eitthvað sé nefnt. Hópráðgjöf hefur virkað vel.  

Eftirfarandi hæfni hefur verið skilgreind sem nauðsynleg fyrir ráðgjafa sem vinna 

með konum til að geta stutt þær og eflt til að gera þær hæfari í að komast inn á 

vinnumarkaðinn eða hefja eigin rekstur. Vinsamlegast tilgreinið þekkingu þína 

með því að merkja við þar sem við á. 

 

Hér kemur fram að flestir telja sig hafa þá hæfni sem til þarf að bera, en það sem mætti 

bæta er að stýra hópum og takast á við aðstæður sem myndast geta í hópum.  

 

Hversu vel myndi þér líða með að aðstoða konur til að ná eftirfarandi færni? 
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Flestir telja sig vel í stakk búna til að sinna konum vegna þessara færniþátta.  

 

4.1.3 Niðurstöður og tillögur  

Eins og fram kemur í niðurstöðum hér að ofan þá telja ráðgjafar sig vera frekar vel í stakk 

búna til að sinna þessum hópi. Það sem mætti bæta úr hæfni í að stýra hópastarfi og að 

takast á við það sem upp kemur þar.   

4.2 Netkönnun – konur  

Markmið netkönnunarinnar var að fá fram viðhorf berskjaldaðra kvenna um fræðslu og 

þjálfun í því skyni að þróa betur námskeið fyrir þær.  

4.2.1 Yfirlit  

 Könnunin var send á póstlista EMPOWER verkefnisins, kynnt á heimasíðu WOMEN og 

á fundi með þeim. 15 konur tóku þátt.   
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Flestir þátttakendur í könnuninni voru á aldrinum 30-44 ára eða 60%  

 
 

Flestar konurnar höfðu meistaragráðu og BA gráðu.  
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20% kvenna voru í hlutastarfi, 13% í fullu starfi og 20% í eigin atvinnurekstri. 32% 

kvennanna voru atvinnulausar.  

4.2.2 Svörun  
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Spurt var um hvaða lærdómsaðferðir hugnuðust hópnum best. Flestar kusu að sækja 

námskeið, en fast á eftir komu aðferðir aðgerðarnáms og að tvinna saman aðferðir.  

 

 

 

 

Spurt var hvort konurnar hefðu hugleitt að stofna eigið fyrirtæki. Yfir 90% sögðu svo vera. 

Aðspurðar um hvað hindraði þær í því að stofna sín eigin fyrirtæki þá svöruðu þær 

eftirfarandi.  

Hræðsla við að mistakast, vöntun á upplýsingum og efni. Oft vantaði fjármagn og 

viðskiptafélaga, og erfitt  fyrir útlendinga að fjárfesta á Íslandi. Skortur á þekkingu á 

viðskiptum. Hafði hugmyndir en var hrædd um að tapa öllu. Þarf að hafa pottþétta 

viðskiptahugmynd til að geta farið af stað.   Ég er upptekin eins og er og er að bíða eftir 

réttum tima til að fara inn á markaðinn.  

 

Hverjir eru 5 mikilvægustu hæfniþættirnir fyrir frumkvöðla? 

Er spurt var hverjir væru mikilvægustu hæfniþættirnir fyrir frumkvöðla þá kom eftirfarandi í 

ljós:  

Sjálfstraust, þekking, tengslanet, reynsla, teymisvinna, nákvæmni, sveigjanleiki, menntun, 

þolinmæði, að ráða fólk sem veit meira en maður sjálfur, fjármál, persónuleiki, hæfni, að 

skoða markaðinn, leysa vandamál, samskiptahæfni, skipulagnin, sköpunargáfa, opinn hugur , 

jákvæðni, mannauðsstjórnun, ákveðni, félagslyndi, sjálfshvatning, samningatækni, seigl. 

 

Hæfni og færniþættir - persónuleg færni 
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Beðið var um að meta persónulega færniþætti og kom þá í ljós að þeir þættir sem skoruðu 

lægst voru: 

Ákveðni, að leysa úr ágreiningi, að úthluta verkefnum, hvatning, sjálfstraust, seigla og 

sjálfshvatning.  

 

Hæfni og færniþættir - viðskiptatengd færni 

Beðið var um mat á þekkingu og hæfni hvað varðar viðskiptatengda þekkingu. Þá  kom í ljós 

að helst vantaði þekkingu á gerð viðskiptaáætlana, fjármálum og vöruþróun. Þegar spurt var 

um hvaða fræðslu þær vildu þá nefndi helmingur gerð viðskiptáætlana en 13% fjármál og 

markaðssetningu.  

 

 

 

Beðið var um mat á þekkingu og hæfni hvað varðar viðskiptatengda þekkingu. Þá  kom í ljós 

að helst vantaði þekkingu á gerð viðskiptaáætlana, fjármálum og vöruþróun. Þegar spurt var 

um hvaða fræðslu þær vildu þá nefndi helmingur gerð viðskiptaáætlana en 13% fjármál og 

markaðssetningu.  
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Þegar spurt var um á hvaða tungumáli þær kysu fræðsluna nefndu tæplega 80% ensku og 

rúmlega 20% önnur tungumál s.s.  

4.2.3 Niðurstöður og tillögur 

Hræðsla við að mistakast og skortur á upplýsingum var helstu ástæður þess konurnar 

stofnuðu ekki eigið fyrirtæki. Mikilvægustu hæfniþættir fyrir frumkvöðla töldu þær vera 

sjálfstraust, þekking, tengslanet, reynska og margt fleira. Einnig vildu þær fá fræðslu um 

viðskiptaáætlanir, fjármál og markaðssetningu.  

4.3 Netkönnun - sjálfboðaliðar 

Markmið könnunar fyrir sjálfboðaliða var að fá fram upplýsingar um hvaða fræðsla er í boði 

fyrir þá og hverjar þarfir þeirra eru. Einnig að fá fram skoðanir þeirra hvað varðar 

þjálfunarþarfir kvenna. 

4.3.1 Yfirlit 

Könnunin var send til Rauða kross Íslands, á póstlista verkefnis og henni var dreift á 

samfélagsmiðla verkefnisins. 
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16 manns tóku þátt í könnuninni, 15 konur og 1 karl. 

 

Flestir sem svöruðu könnuninni voru á aldrinum 45-54, eða 42%. Næst kom aldurshópurinn 

25-34 ára, 25% og 16% á aldrinum 35-44 ára. 
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Meirihluti þeirra sem svöruðu voru með meistarnám eða sambærilegt nám, eða 62%. 19% 

voru með BA nám eða sambærilegt. 

 

Tæplega 60% af þátttakendum voru í fullu starfi, um 15% í hlutastarfi en aðrir komnir á 

eftirlaun eða atvinnulausir. 
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4.3.2 Svörun 

 

Flestir þátttakendur höfðu unnið með berskjölduðum konum í 1-5 ár, eða 78% og 22% 

höfðu unnið í 6-10 ár. 

 

Er spurt var hvort stofnun/fyrirtæki legði áherslu á kynjasjónarmið varðandi þjálfun eða 

ráðgjöf þá vissi tæpur helmingur það ekki og 41% sögðu svo ekki vera. 
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Er spurt var hvort að sjálfboðaliðar væru nægilega vel þjálfaðir til að takast á við ráðgjöf við 

hópinn þá svöruðu 59% því að svo væri ekki. 25% sögðu svo vera en 1% vissu það ekki. 

 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort að þekking væri fyrir hendi á þeim þáttum sem 

mikilvægir teljast fyrir ráðgjafa sem sinna markhópnum. Flestir töldu sig hafa mikla eða mjög 

mikla þekkingu (á skalanum 0-5). 
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Spurt var hvort sjálfboðaliðar myndu treysta sér til að aðstoða konur við að ná ofangreindri 

hæfni. Flestir telja sig nokkuð vel til mjög vel hæfa til þess (á skalanum 0-5) 

Spurt var að því hvaða stuðning og ráðgjöf þú hefur veitt. Stuðningurinn er fjölbreyttur, 

stuðningur við fatlaðar konur á vinnumarkaði, gefið upplýsingar um námskeið, notað virka 

hlustun, sálfræðiaðstoð, fjárhagslegan og félagslegan stuðning, stuðning við grunnþarfir, 

vinaverkefni RKÍ fyrir folk af erlendum uppruna, vinna við Opið hús þar innflytjendum er 

hjálpað við að finna íbúðir, vinnu o.s.frv. bæði fyrir karlmenn og konur og sjálfboðaverkefni 

með flóttamönnum. Vinna hjá Frú Ragheiði þar sem koma menn og konur á öllum aldri og fá 

skaðaminnkandi aðstoð í formi fræðslu en fá einnig hreinan nálabúnað og einstaka sinnum 

mat.  Í dag vinn ég með langtíma atvinnulausum og flóttafólki. Ég veiti þeim ráðgjöf og 

stuðningi á leið þeirra út í atvinnulífið. 

Spurt var um fyrirmyndarverkefni í þjónustu við hópinn.  Það sem nefnt var, var virk, 

tímabundin námskeið og þjálfun, atvinna með stuðningi, Vinaverkefni RKÍ fyrir 

innflytjendakonur, íslenskukennsla, námskeið hjá Vinnumálastofnun, Kvennasmiðjan, Mentor 

tungumálanámskeið, Heimsóknarþjónusta RKÍ. 
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Hverjar telur þú vera þjálfunar- og menntunarþarfir kvenna hvað varðar starfs- og 

frumkvöðlahæfni samkvæmt reynslu þinni? 

Persónuleg færni, uppbygging einstaklingsins, Þær þurfa þjálfun í íslensku, að styrkja 

sjálfstraust, að setja sér markmið, fyrst og fremst þarf að vera stuðningur og tími vera til 

staðar  þjálfun og kennsla í siðum og venjum samfélagsins sem og viðskiptasiðir og 

venjur.   Kennsla/þjálfun í fjármálum og rekstri, starfsnám. 

4.3.3 Niðurstöður og tillögur 

Flestir þátttakendur hafa ekki langa starfsreynslu af því að vinna með hópnum, en telja sig 

samt hafa hæfni til að miðla þeim þáttum sem mikilvægir teljast og treysta sér vel til að 

miðla þeim. Þeir telja samt sem áður að sjálfboðaliðar séu almennt ekki vel í stakk búnir til 

að vinna með félagslega viðkvæmum einstaklingum. 

Helstu þjálfunar- og menntunarþarfir kvenna telja sjálfboðaliðar vera persónulega færni og 

uppbyggingu einstaklingsins og þjálfun í íslensku. Ennfremur er mikilvægt að þær setji sig 

inn í menningu og siðvenjur landsins. 

5. Niðurstöður og tillögur  

Ráðgjafarnir töluðu mikið um hversu mikilvægt væri fyrir konur af erlendum uppruna að læra 

íslensku, ásamt því að fara á námsskeið sem eru tengd atvinnuveginu t.d. eins og Mimir-

símenntun býður upp á. Ráðgjöfum finnst að upplýsingarmiðlun á milli sín og stofnanna megi 

efla,  þær vita um opið hún hjá Rauða Krossinum, mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar 

ásamt fleiru en þær telja að upplýsingaflæði á milli stofnana geti verið betra. Ráðgjafar 

töluðu um að það væri mikilvægt að hafa heildstætt námsskeið fyrir konur sem vilja stofna 

fyrirtæki. 

Mikilvægt að konur setji sér markmið og  að ráðgjafarnir komi með hvatningu. Þeim finnst 

skipta mestu máli að hafa íslensku námsskeið. Að ráðgjafi hitti konurnar og myndi tengsl og 

traust. Ráðgjafar VMST töluðu um námsskeiðin sem þeir bjóða upp á en það er ákveðin 

aðferðafræði. Svipað mynstur hjá ráðgjöfunum, markmiðasetning og auka vinnuhæfni 

einstaklingsins. Til þess að konur verði fjárhagslega sjálfsstæða, mismunandi, kannski 

fjármálalæsi, sálfræðiaðstoð fer það ekki eftir eðli viðkvæmu stöðu konunar. Ráðgjafar telja 

mikilvægt að starfmenn sem hafi þekkingu á því sem skiptir máli, eins og með rauða 

krossinn, atvinnuleyfi, námsskeið og úrræði. Varðandi atvinnuleit þá fannst einum ráðgjafa 

að það vanti upp á færni hjá ráðgjöfum VMST, að vera í tengslum við atvinnulífi segir að það 

sé ekki nógu mikil áhersla á það hjá stofnunni. Ráðgjafar nefndu þessa aðila þegar varðandi 

styrki Atvinnumálkvenna þar er hægt að sækja um styrk. Aðrir sjóðir sem þær nefndu voru, 

Guðríðarsjóður, lánasjóðurinn Svanni, þar þurfa konur að eiga 50% í fyrirtækinu hjá 

atvinnumál kvenna. Styrkir.is. Mikilvægt að hafa stuðningshópa, eterprice circle er góður. 

Hafa sjálfsstyrkingar námsskeið fyrir konur 

Tillögur varðandi námsskeið 

Útbúa efni varðandi nytsamar upplýsingar um hvað er í boði fyrir konur af erlendum uppruna 

og samræma aðgerðir og ráð á milli ráðgjafa. Efni sem Empower ætti  að útbúa mætti vera 
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einhversskonar mælitæki til þess að ná til kvenna sem eru í viðkvæmri stöðu, eins og HL 

viðtöl sem getur mælt þunglyndi, kvíða, heilsu og eða Seiglu spurningalistann þannig að 

Helstu niðurstöður úr rýnihópnum hjá konunum var að þeim fannst skorta á upplýsingarflæði 

til þeirra. Þær vissu ekki hvert þær ættu að leita eða hvaða þjónusta stæði þeim til boða. 

Þær hefðu ekki sterkt tengslanet og þyrftu því á utanað komandi aðstoð að halda við að leita 

sér að starfi, menntun eða annarri þjónustu. Þær voru allar sammála um að tungumálið væri 

þeirra helsta hindrun við að fá starf en einnig væri trúin, aldur og veikt tengslanet hindranir 

sem þær þurfa að takast á við. Tungumálakunnátta þeirra gæti nýst í ýmsum atvinnugeirum 

en að kunna íslensku væri samt sem áður mikilvægara. Einnig töldu þær mikilvægt fyrir sig 

að efla sjálfstraust sitt, þekkja menningu landsins og fá að taka þátt í samfélaginu. Þær töldu 

að jafningjarfræðsla væri mjög góð en einnig myndi nýtast þeim vel að fá að vera á 

námskeiðum eða þjálfun þar sem íslendingar tæku þátt. Of mikið væri um það að þær hefðu 

bara kost á að umgangast erlent fólk og ekki tækifæri til að kynnast íslendingum og efla sitt 

eigið tengslanet og um leið þjálfa íslensku sína. 

Til að stofna eigið fyrirtæki væri mikilvægt að fá kennslu í fjárhagsáætlun og 

markaðssetningu. Einnig þyrfti að upplýsa þær um allt sem viðkemur lagalegu hliðinni hér á 

landi. Gott væri að slíkar upplýsingar væru allar á einum stað eða greiður aðgangur að 

upplýsingum hvert ætti að leita til að sækja um leyfi og annað sem þyrfti til að stofna eigið 

fyrirtæki.  

Tillögur varðandi námsskeið 

Bæklingur sem inniheldur alhliða upplýsingar um hvaða þjónusta er í boði fyrir konurnar, 

ásamt upplýsingar um hvert er hægt að sækja þjónustuna. 

Sjálfstyrkingarnámskeið til að auka sjálfstraust, seiglu og þekkingu á hvaða réttindi konurnar 

hafa í samfélaginu. Kennslu á viðskiptafærni, bókhalds- og fjárhagsþekkingu og öðru sem 

viðkemur viðskiptalífinu. Stafsþjálfunarnámskeið sem byðu uppá starfþjálfun í lokin, samhliða 

tungumálanámskeið og æfingu í talandi máli.  

Helstu niðurstöður úr rýnihópnum hjá sjálfboðaliðunum var að þeim fannst þær ekki vita nóg 

hvað væri í boða fyrir ráðþega sína. Betri upplýsingargjöf þyrfti að vera fyrir þær hvernig og 

hvert þær gætu leiðbeint konunum að afla sér þekkingar. Sjálfboðaliðarnir töldu að það 

vantaði námskeið fyrir þær sjálfar. Meiri þekking og reynsla kæmi sér vel í þeirra starfi, 

ásamt að fá þjálfun í ráðgjöf og persónulegri aðstoð. Mikilvægt væri að taka á móti konunum 

á jafningargrunni og þekkja aðstæður þeirra og bakgrunn. Mikill menningarmunur væri oft á 

samfélaginu sem þær koma úr og gott væri fyrir sjálfboðaliðana að þekkja þeirra menningu 

og siði. 

Sjálfboðaliðunum fannst íslenskunámskeið einnig vera mikilvæg fyrir konurnar og að þau 

mættu vera lengri og meiri þjálfun í talmáli. Einnig þyrfti námskeið til að styrkja sjálfstraust 

kvennanna og að kynna fyrir þeim menningu, kerfið og samfélagið í heild sinni. Gott væri ef 

hægt væri að hafa námskeið fyrir þær sem tæki á þessu öllu og þær fengju hver sinn 

mentor sem þær gætu leitað til með sín málefni. Mikilvægt væri að konurnar kynntust 

samfélaginu sem fyrst og kæmust strax út á vinnumarkaðinn en oft þyrftu konurnar að bíða 

lengi eftir eins og atvinnuleyfi, húsnæði og öðru. Auglýsingar þyrftu að vera á opinberum 
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stöðum, helst strax þegar þær koma til landsins hvert þær geti leitað, ásamt bæklingum með 

helstu upplýsingum. 

Tillögur varðandi námskeið 

Gera bækling fyrir sjálfboðaliða með helstu upplýsingum,  hvert konur af erlendum uppruna 

geta leitað sér aðstoðar og hvað er í boði fyrir þær. Námskeið um fræðslu og ráðgjöf til 

erlendra kvenna sem tekur á sjálfstyrkingu, sálfræðiaðstoð og fleiru sem getur aðstoðað 

sjálfboðaliða í ráðgjöf til erlendra kvenna. Námskeið um menningarmun á milli landa og siði, 

ásamt fordómum þar á milli.  

Heimildarskrá 

Eðna Huldarsdóttir. (2015). Ég veit hvað ég við. Lokaverkefni til BA–prófs í 

félagsráðgjafardeild. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Elsa Arnardóttir og Rúnar Helgi Haraldsson. (2014). Originand Multiple Discrimination. 

Sóttaf  http://www.mcc.is/media/frettir/Progress‐skyrsla‐mcc‐‐2.pdf  þann 15. desember 

2015 

Félag náms- og starfsráðgjafa. (2015). Náms- og starfsráðgjöf. Sótt af 

http://fns.is/n%C3%A1ms-og-starfsr%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f þann 12. maí 2016 

Félagsmálaráðuneytið. (2007). Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda. Reykjavík: 

Félagsmálaráðuneytið. 

Félagsráðgjafafélag. (e.d.) Sótt af http://www.felagsradgjof.is/ þann 10. maí 2016 

Fjölmenningasetur. (e.d). Sótt af  http://www.mcc.is  þann 10. maí 2016 

Guðrún Helga Sederholm.(2010). Rannsókn á ofbeldi gegnkonum. Reykjavík: Félags- 

ogtryggingamálaráðuneytið. 

Heiður Hrund Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir og 

Friðrik H. Jónsson. (2004). Viðhorf innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi. 

Ísafjörður:Fjölmenningarsetur. Sótt af http://www.mcc.is/media/frettir/konnun-

vidhorf.pdf  þann 10. maí 2016 

Jafnréttisstofa. (e.d.). Réttur þinn - Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi - 

Önnur útgáfa. Sótt af http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=123 þann 10. maí 

2016 

Kvennaathvarf. (2015). Árskýrsla 2015. Sótt af 

http://www.kvennaathvarf.is/utgafa/Arsskyrslur/ þann 11. maí 2016 

Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkur. (e.d). Sótt af  http://reykjavik.is/skrifstofaogsvid/mannrettindaskrifstofa-0  þann 

10. maí 2016 

http://www.mcc.is/media/frettir/Progress%E2%80%90skyrsla%E2%80%90mcc%E2%80%90%E2%80%902.pdf
http://fns.is/n%C3%A1ms-og-starfsr%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f
http://fns.is/n%C3%A1ms-og-starfsr%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f
http://www.felagsradgjof.is/
http://www.mcc.is/
http://www.mcc.is/media/frettir/konnun-vidhorf.pdf
http://www.mcc.is/media/frettir/konnun-vidhorf.pdf
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=123
http://www.kvennaathvarf.is/utgafa/Arsskyrslur/
http://www.kvennaathvarf.is/utgafa/Arsskyrslur/


57 
 

Mímir. (e.d.). Sótt af http://www.mimir.is/ þann 10. maí 2016 

Rauði Krossinn á Íslandi (e.d). Sótt af afhttps://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-

vid/konukot/konukot  þann 10. maí 2016 

Refugee concil. (e.d.). sótt af http://www.refugeecouncil.org.uk/ þann 12. maí 2016 

Ríkisendurskoðun. (2015). Málefni  útlendingaog innflytjenda á Íslandi. Sótt af 

http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/utlendingar_innflytjendur.pdf  þann 

12. maí 2016 

Rúnar Helgi Haraldssonog Sigríður Ásgeirsdóttir. (2015). Tölfræðilegarupplýsingar um 

erlenda ríkisborgara og innflytjendur á Íslandi. Ísafjörður: Fjölmenningarsetur. 

Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, Ragna 

Benediksdóttir.  (2009). Innflytjendur á íslandi.Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands.  Sótt  af http://www.mcc.is/fjolmenningarsetur/verkefni/nr/1159  þann 12. 

maí 2016 

Velferð-Reykjavíkurborg. (e.d.). Ráðgjöf við innflytjendur. Sótt af 

http://reykjavik.is/thjonusta/radgjof-vid-innflytjendur þann 10. maí 2016 

Velferðarráðuneytið. (2016). félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun í 

málefnum innflytjenda árið 2016. Reykjavík: Velferðarráðuneytið. 

Vinnumálastofun. (2016). Tölfræði og útgefið efni. Atvinnuleysistölur í excelskjölum,Greining 

á atvinnuleysistölum eftir bakgrunni. Sótt afhttps://www.vinnumalastofnun.is/um-

okkur/tolfraedi-og-utgefid-efni/atvinnuleysistolur-i-excelskjolum þann 12. maí 2016. 

Vinnumálastofnun.(e.d.) Námskeið. Sótt af https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-

urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/namskeid  þann 10. maí 2016. 

W.O.M.E.N. (e.d.). Málefni innfytljenda samtökkvenna af erlendum uppruna á ÍslandiI 

(W.O.M.E.N. IN ICELAND) – Kynningarbæklingur. Sótt af 

http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4379/7414_read-24897  þann 10. maí 

2016  

6. Viðaukar  

http://www.mimir.is/
https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/konukot/konukot
https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/konukot/konukot
http://www.refugeecouncil.org.uk/
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/utlendingar_innflytjendur.pdf
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/utlendingar_innflytjendur.pdf
http://reykjavik.is/thjonusta/radgjof-vid-innflytjendur%20%C3%BEann%2010
http://reykjavik.is/thjonusta/radgjof-vid-innflytjendur%20%C3%BEann%2010
https://www.vinnumalastofnun.is/um-okkur/tolfraedi-og-utgefid-efni/atvinnuleysistolur-i-excelskjolum
https://www.vinnumalastofnun.is/um-okkur/tolfraedi-og-utgefid-efni/atvinnuleysistolur-i-excelskjolum
https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/namskeid
https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/namskeid
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4379/7414_read-24897
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4379/7414_read-24897


58 
 

Rýnihópar – mætingarlisti 



59 
 



60 
 

 

Rýnihópar – undirritað samþykki  



61 
 



62 
 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 



72 
 



73 
 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 



84 
 



85 
 



86 
 

 

Excel skjal frá spurningalista  

 


