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Samantekt 

 Þekking starfsfólks félagasamtaka og sérfræðinga þjónustumiðstöðva hjá velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar á aðstæðum hópa innflytjenda á leigumarkaði og helstu áhrifaþáttum 
sem þeim tengjast, byggja að mestu á persónulegri reynslu þeirra í starfi með 
einstaklingum.  
 

 Hlutfall innflytjenda á biðlista velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eftir félagslegu húsnæði er 
8,9%. Þetta hlutfall er nokkurn veginn í samræmi við heildarhlutfall innflytjenda í íslensku 
samfélagi, sem er um 9,6%. 

 

 Innri samsetning innflytjenda á biðlista velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eftir félagslegu 
húsnæði er svipuð og samsetning fólks með íslenskan bakgrunn á biðlistanum. Stærstu 
hóparnir á biðlistanum eru einkum karlar og einstæðar mæður þegar litið er til 
fjölskyldugerðar, og þá einkum karlar frá ríkjum í Austur Evrópu og einstæðar mæður bæði 
frá ríkjum innan og utan Evrópu.  
 

 Innflytjendur eru að mörgu leyti í sömu stöðu og aðrir lágtekjuhópar á Íslandi gagnvart 
erfiðum aðstæðum og kjörum á leigumarkaði, en að auki búa þeir við hindranir sem litast 
af félagslegri stöðu þeirra sem innflytjendur. Slök tekjustaða samhliða skorti á þekkingu um 
réttindi og heftu aðgengi að upplýsingum og úrræðum eru mikilvægir áhrifaþættir hjá 
innflytjendum á leigumarkaði ásamt berskjöldun þeirra gagnvart mismunun vegna stöðu 
sinnar sem innflytjendur. Síðan rannsóknin fór fram hafa verið gerðar breytingar á 
húsaleigulögum til þess að auka réttaröryggi leigjenda og greiða fyrir meiri festu í samskiptum á 

milli leigjenda og leigusala (sjá lög um breytingu á húsaleigulögum nr.36/1994 með síðari 
breytingum). 
 

 Einhleypir karlar frá Austur-Evrópu, eru einkar áberandi í þjónustu á vegum Samhjálpar, 
Hjálpræðishersins og Reykjavíkurborgar. Staða þeirra einkennist af fjölþættum vanda þar 
sem áfengisvandi er einkum áberandi samhliða atvinnuleysi, húsnæðisleysi og einangrun. 
Lítill hópur karlmanna frá ríkjum utan Evrópu er einnig í þjónustu hjá Reykjavíkurborg, 
meðal annars vegna heilsubrests, tekjuleysis og húsnæðisvanda, samhliða einangrun í 
íslensku samfélagi og lítilli íslenskukunnáttu. Þessir karlar eiga ekki við áfengisvanda að 
stríða en líkt og hópur karla frá Austur-Evrópu fá þeir í núverandi stöðu litla hvatningu til 
þess að ná tökum á aðstæðum sínum.  
 

 Einstæðar mæður eru hópur sem einkum leitar til þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar 
og til Samtaka um kvennaathvarf frekar en í önnur þjónustuúrræði. Þessi hópur býr við 
töluverðar hindranir á leigumarkaðnum og markast þær af lágtekjustöðu þeirra og stöðu 
sem konur og einstæðir foreldrar. Einstæðar mæður á vinnumarkaði fá alla jafna ekki 
sérstakar húsaleigubætur og eiga ekki auðvelt með að komast í félagslegt húsnæði séu þær 
í húsnæðiserfiðleikum.  

 

 Eftir efnahagshrunið 2008 hefur einstæðum mæðrum með millitekjur fjölgað hlutfallslega 
í hópi þeirra sem leita til þjónustumiðstöðva Reykjavíkur, og litast það af littlu framboði og 
háu verði á leigumarkaðnum. Þessi hópur er líklegur til að flakka á milli skammtíma-
leiguhúsnæða og milli ættingja og vina.  



 
 

 

 Lágtekjuforeldrar með börn eru vaxandi hópur hjá þjónustumiðstöðvunum. Aukin fátækt 
er þróun sem starfsmenn þjónustumiðstöðva merkja í hverfum Reykjavíkurborgar hjá 
einstæðum mæðrum og barnafjölskyldum.  
 

 Þörf er á að endurskoða reglur um félagslegt húsnæði og sérstakar húsaleigubætur til þess 
að koma til móts við vaxandi fjölda einstæðra mæðra og barnafjölskyldna í húsnæðisneyð 
Þótt mat og greining starfsfólks á þjónustumiðstöðvunum skipti máli um aðgang fjölskyldna 
að úrræðum Reykjavíkurborgar er það upplifun þátttakenda að erfitt sé að bregðast við 
neyð fjölskyldna að óbreyttum reglum meðan viðvarandi skortur er á húsnæði á vegum 
Reykjavíkurborgar og langur biðlisti eftir félagslegu húsnæði (Þess má geta að síðan 
rannsóknin fór fram hafa lög um húsnæðisbætur litið ljós (Lög um húsnæðisbætur 
nr.75/2016) sem hafa það að markmiði að lækka húsnæðiskostnað lágtekjufólks og er liður 
í því að jafna húsnæðisstuðning hins opinberra við ólík búsetuform. Reykjavíkurborg tók í 
gildi reglur um sérstakan húsnæðisstuðning árið 2017 (Reykjavíkurborg, 2017). Reglurnar 
hafa það að markmiði að veita fjárstuðning til greiðslu húsaleigu til einstaklinga og 
fjölskyldna sem eiga erfitt með að greiða húsaleigu sökum lágra tekna, félagslegra 
aðstæðna og hás framfærslukostnaðar. Þessi fjárstuðningur er umfram húsnæðisbætur 
sem veittar eru á grundvelli laga um húsnæðisbætur nr. 75/2016. 
 

 Einstæðar húsnæðislausar mæður úr hópi innflytjenda í Kvennaathvarfinu eru sérstakur 
hópur sem mætir viðbótar hindrunum á húsnæðismarkaði. Þær eru í erfiðum aðstæðum 
vegna einangrunar, skorts á tengslaneti og heimilisofbeldis, og við þessar aðstæður bætist 
slök réttarstaða við breytingar á hjúskaparstöðu. Þrátt fyrir að þjónustumiðstöðvar leitist 
við að sýna sveigjanleika og koma til móts við þarfir kvenna í slíkum aðstæðum er það 
fremur vegna vilja og áhuga einstakra starfsmanna en formlegrar stefnu hjá 
Reykjarvíkurborg um það hvernig skuli bregðast við þörfum þessa sérstaka hóps. Þess má 
geta að samstarfssamningur um átak gegn ofbeldi milli Reykjavíkurborgar og lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu tók gildi 2015. Samstarfsverkefnið er liður í að bæta þjónustu við 
einstaklinga sem búa við heimilisofbeldi (Reykjavík, 2015). Samstarfsverkefnið var 
tiltölulega nýhafið er rannsóknin fór fram. 
 

 Mismunun gagnvart innflytjendum á leigumarkaði er mikilvægur áhrifaþáttur í aðstæðum 
innflytjenda á leigumarkaði. Þessi þáttur hefur töluverð áhrif á þau kjör sem innflytjendum 
bjóðast og á öryggi þeirra á markaðnum.  
 

 Lítil þekking er fyrir hendi þegar kemur að aðstæðum þess hóps innflytjenda sem fjölmiðlar 
hafa oft fjallað um og dvelur á iðnaðarsvæðum á höfuðborgarsvæðinu. Hópurinn er 
“ósýnilegur” í kerfinu, meðal annars vegna þess að þessir innflytjendur hafa ekki lögheimili 
á þeim stöðum þar sem þeir búa. Hópurinn er einnig falinn í samfélögum innflytjenda.   
 

 Aðgengi innflytjenda að upplýsingum um húsnæði og réttindi á leigumarkaði er ábótavant. 
Það litast af mörgum þáttum, m.a. þess að þjónustumiðstöðvarnar virðast ekki hafa 
skilgreint hlutverk og ráðgjöf til innflytjenda á vegum Mannréttindarskrifstofu 
Reykjavíkurborgar (sem nú hefur verið lögð niður) er staðsett of langt frá þeim svæðum 
sem innflytjendur búa á. Vantraust til hins opinbera dregur einnig úr því að innflytjendur 
leiti til þeirra. Þess má geta að síðan rannsóknin fór fram hefur Reykjavíkurborg gefið út 



 
 

stefnu í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd (2017) 
sem tekur við af eldri stefnu sem kom út 2009.  Stefnan felur í sér heildstæða stefnu og 
aðgerðaráætlun í fjölbreyttum málefnum, þar á meðal þjónustu og upplýsingagjöf og 
hnykkt er m.a. á nauðsyn samstarfs á milli borgar og ríkis í þeim efnum. 
 

 Fjölþættar hindranir sem mæta innflytjendum á leigumarkaði orsakast af réttindastöðu 
þeirra á vinnumarkaði og viðhorfum í samfélaginu samhliða heftum aðgangi að 
upplýsingum, úrræðaskorti í húsnæðismálum og bágum kjörum á leigumarkaði. Ýmsir 
hópar innflytjenda eru berskjaldaðir gagnvart beinni og óbeinni mismunun á 
húsnæðismarkaði, en vísbendingar eru í niðurstöðum um að slíkt eigi einnig við um 
vinnumarkaðinn.  

 
 Húsnæðisaðstæður innflytjenda eru nátengdar efnahagsstöðu þeirra og réttindastöðu á 

vinnumarkaði.  
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1. Inngangur 

Rannsókn þessi er unnin að beiðni Rauða krossins í Reykjavík og með styrk sem Rauði krossinn í 

Reykjavík fékk úr Þróunarsjóði innflytjendamála árið 2014. Hún er jafnframt unnin í samstarfi við 

fulltrúa frá Rauða krossinum í Reykjavík og Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Aðdragandi 

hennar er sá að fjölmiðlar fjölluðu árin 2013 og 2014 um slæmar húsnæðisaðstæður innflytjenda 

á höfuðborgarsvæðinu. Fréttir hermdu að innflytjendur byggju við slæma stöðu á almennum 

leigumarkaði á svæðinu. Umræðan snerist jöfnum höndum um að innflytjendur byggju við hátt 

leiguverð, og að þeir dveldust í húsnæði sem væri í misjöfnu ástandi eða ólöglegu, og á svæðum 

fjarri íbúðarhverfum, svo sem í iðnaðarhverfum. Einnig var sagt algengt að innflytjendur sættu sig 

við þröngbýli og að nokkuð væri um að einstaklingar væru skráðir með lögheimili í öðru húsnæði 

en þar sem þeir byggju. 

 Að mörgu leyti endurspeglaði þessi fjölmiðlaumræða um húsnæðisaðstæður innflytjenda 

þróunina á leigumarkaði á höfuðborgarsvæðinu eftir efnahagshrunið 2008. Hrunið leiddi af sér 

erfiðari húsnæðislánakjör, greiðslubyrði af húsnæðislánum hækkaði, leiguverð einnig og fólki 

fjölgaði á leigumarkaði. Aukna eftirspurn og húsnæðisskort á leigumarkaði þarf þó einnig að skoða 

í samhengi við 21% fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu frá 2000 til upphafsmánaða 

ársins 2015. Af þeim sem hafa flust til höfuðborgarsvæðisins á þessu tímabili teljast innflytjendur 

– fólk af erlendum uppruna – um 40% (Hallfríður Þórarinsdóttir og  Anna Wojtynska, 2015). 

 Rannsóknir á erlendum vettvangi sýna að erfið kjör á húsnæðismarkaði, bæði eigna- og 

leigumarkaði, bitna hvað verst á efnaminni hópum samfélagsins, svo sem ófaglærðu verkafólki, 

barnafjölskyldum með eina fyrirvinnu, ungu fólki og innflytjendum (Fonseca, McGarrigle og 

Esteves, 2010; Harrison, Law og Phillips, 2005). Ljóst er að sterk orsakatengsl eru á milli 

samfélagslegra viðhorfa og þeirrar virðingarstöðu sem fólk úr láglaunahópum nýtur innan 

samfélags annar vegar og hins vegar lífskjara þess og tækifæranna sem því standa til boða á 

vinnumarkaði og á húsnæðismarkaði. Niðurstöður ýmissa rannsókna í Evrópu benda til að 

mismunun og útilokun í húsnæðismálum, bæði kerfisbundin og ókerfisbundin, eigi sér einkum stað 

gagnvart innflytjendum og fólki af erlendum uppruna (sjá skilgreiningar um innflytjendur og fólk 

af erlendum uppruna í kafla 2.1). Stór hluti fólks í þessum hópum er með lág laun og er að auki 

útsett fyrir mismunun á húsnæðismarkaði, meðal annars vegna neikvæðra viðhorfa í samfélaginu 

í garð ákveðinna þjóðernis- og menningarhópa. Þá koma í sumum tilvikum til viðbótar aðrir þættir 
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sem geta haft áhrif á stöðu fólks á húsnæðismarkaði, svo sem kyn og fötlun (Fonseca o.fl., 2010; 

Ponce, 2010). 

 Rannsóknir sýna að fjárhagsleg staða kvenna er að jafnaði lakari en karla og staða 

barnafjölskyldna lakari en barnlausra fjölskyldna. Einstæð móðir býr þannig að jafnaði við lakari 

kynja- og fjölskyldustöðu að þessu leyti. Þegar slík staða samtvinnast innflytjandastöðu eða aðild 

að þjóðernishóp sem ekki er nægilega viðurkenndur í samfélaginu, þá versna enn möguleikar 

þessara kvenna á húsnæðismarkaði (Fonseca o.fl., 2010; Robinson, Reeve og Casey, 2007). 

Innflytjendur og fólk af erlendum uppruna er líklegra en aðrir samfélagshópar til þess að búa í 

húsnæði sem er í slæmu ásigkomulagi, og á íbúðarsvæðum þar sem mjög ber á atvinnuleysi og 

fátækt. Rannsóknir benda einnig til þess að víða í Evrópu tíðkist á leigumarkaði ýmsar óformlegar 

venjur sem leiða til mismununar og útskúfunar innflytjenda, lágtekjufólks og einstæðra foreldra, 

s.s. eins og þegar leigusalar eru tregir til að leigja húsnæði einstaklingum vegna litarhátts þeirra, 

trúar,  menningaruppruna, kyns eða stéttarstöðu o.s.fr. Slík framkoma byggist á neikvæðum 

hugmyndum sem ríkja í samfélaginu um eiginleika ákveðinna hópa samfélagsins og verða til þess 

að skapa mismunun á stöðu einstaklinga á húsnæðismarkaði. Því er talið mikilvægt að yfirvöld setji 

fram skýra stefnu í húsnæðismálum, sem meðal annars beinist að því að fyrirbyggja mismunun á 

húsnæðismarkaði á forsendum félagsstöðu. Bent hefur verið á að slík stefna þurfi að vera hluti af 

heildaraðgerðum stjórnvalda til að jafna stöðu mismunandi samfélagshópa á húsnæðismarkaði 

(Ponce, 2010). 

 Gera má ráð fyrir því að staða innflytjenda á húsnæðismarkaði hér og víða í öðrum 

Evrópulöndum eigi margt sameiginlegt. Vísbendingar eru um að innflytjendur á Íslandi séu lægra 

launaðir en íbúar með íslenskan bakgrunn, og mæti hindrunum þegar þeir leita starfa sem hæfa 

menntun þeirra. Í rannsókn Elsu Arnaldsdóttur og Rúnars H. Haraldssonar (2014) var athuguð 

reynsla 686 Pólverja og Taílendinga af margþættri mismunun. Fram kom meðal annars að 85% 

þátttakenda voru á leigumarkaði og töldu 31% þeirra sig eða einhvern nákominn sér hafa orðið 

fyrir fordómum og mismunun á leigumarkaði. 

 Fáar íslenskar rannsóknir hafa beinst sérstaklega að húsnæðisaðstæðum innflytjenda og 

einstaklinga af erlendum uppruna. Þar er þó að nefna nýlega rannsókn Hallfríðar Þórarinsdóttur 

og Önnu Wojtynksu (2015) sem beindist að húsnæðisaðstæðum pólskra innflytjenda á 

höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin byggðist á spurningarkönnun sem náði til 337 þátttakenda af 

pólskum uppruna, rýnihópsviðtali og sérstökum viðtölum við þátttakendur af pólskum uppruna og 

við sérfræðinga í húsnæðismálum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að þátttakendur 
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töldu leiguverðið eina stærstu hindrun sína á leigumarkaði og tengja höfundar þessa niðurstöðu 

við slaka tekjustöðu þessa hóps almennt. Meirihluti þátttakenda í rannsókninni bjó í leiguhúsnæði 

en þar af var örlítill hópur í félagslegu húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar. Jafnframt kemur fram 

að um 13% þeirra sem voru á leigumarkaði bjuggu í húsnæði á iðnaðarsvæðum. Stór hluti 

þátttakenda taldi sig skorta þekkingu á réttindum sínum á leigumarkaði, svo sem rétti til 

húsaleigubóta og öðrum réttindum sem fjallað er um í húsaleigulögum og lögum um 

húsaleigubætur  (Húsaleigulög nr. 36/1994; Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997). Einnig var stór 

hluti þátttakenda með skammtímaleigusamning til tveggja ára eða styttri tíma. 

 Hallfríður og Anna álykta að niðurstöðurnar staðfesti umfjöllun fjölmiðla árin áður um 

almennt versnandi kjör á leigumarkaði, og benda einnig á að þáttur aukinna fólksflutninga til 

höfuðborgarsvæðisins síðan um aldamótin 2000, þar sem innflytjendur eru þriðjungur aðfluttra, 

geti einnig átt þátt í versnandi stöðu Pólverja á leigumarkaði. Þær undirstrika neikvæð áhrif 

efnahagshrunsins á húsnæðismarkað höfuðborgarsvæðisins, og segja að almennt hafi staða allra 

á leigumarkaði höfuðborgarsvæðisins versnað. Það séu samverkandi þættir sem hafi áhrif á erfiða 

stöðu Pólverja á húsnæðismarkaðinum, þar á meðal sú lakari efnahagsstaða sem þessi hópur býr 

við miðað við aðra hópa í samfélaginu, samhliða þekkingarleysi um réttindi og almennan skort á 

húsnæðisstefnu af hálfu stjórnvalda. Innflytjendur eru almennt tekjulágur hópur (Rúnar H. 

Haraldsson og  Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Atvinnuleysi hjá erlendum ríkisborgurum er meira en 

hjá íslenskum ríkisborgurum (Vinnumálastofnun, 2016). Sterk tengsl eru á milli sárafátæktar og 

húsnæðisaðstæðna samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands frá árinu 2016 sem unnin var fyrir 

velferðarvakt velferðarráðuneytisins. Í skýrslunni kemur m.a. fram að tíðni sárafátæktar sé hærri 

á meðal leigjenda en eigenda íbúðarhúsnæða. Einnig kemur fram að  tíðni sárafátæktar á meðal 

erlendra ríkisborgara hafi á árunum 2004 til 2015 verið töluvert hærri en á meðal íslenskra 

ríkisborgara (Hagstofa Íslands, 2016b). 

 Í ársskýrslu Samtaka um kvennaathvarf 2015 kemur fram að um 32% kvenna sem dvöldu í 

Kvennaathvarfinu voru af erlendum uppruna og er hér átt við konur með annað þjóðerni en 

íslenskt eins og fram kemur í skýrslunni. Hlutfall þessa hóps er hátt miðað við hlutfallslegan fjölda 

í samfélaginu. Í Kvennaathvarfinu dvelja konur með börn lengur en barnlausar konur og konur af 

erlendum uppruna lengur en konur með íslenskan bakgrunn (sjá skilgreiningar sem lúta að 

innflytjendum og fólki með erlendan bakgrunn í 2.1) vegna erfiðleika við að finna húsnæði að dvöl 

lokinni (Samtök um kvennaathvarf, 2015). Sú litla þekking sem til er hérlendis um aðstæður 

innflytjenda á leigumarkaðnum gefur vísbendingar um að innflytjendur njóti ekki mikils 
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húsnæðisöryggis, meðal annars vegna slakrar tekjustöðu samhliða stöðu sinni sem innflytjendur, 

vegna tungumálahindrana og skorts á þekkingu um réttindi sín. Eins og áður segir benda erlendar 

rannsóknir til að það séu einkum fjölþættar hindranir í lífi innflytjenda sem valda því að þeir búa 

ekki við sömu tækifæri á húsnæðismarkaði og aðrir samfélagshópar (Culhane og  Byrne, 2011). 

 Sú rannsókn sem hér er kynnt er liður í að kortleggja stöðu innflytjenda á húsnæðismarkaði 

og er einnig ætlað að bæta við þá þekkingu sem fyrir liggur um húsnæðisaðstæður innflytjenda. 

Aflað var rannsóknargagna á tímabilinu 2015 til 2016. Í rannsókninni er einkum leitast við að öðlast 

aukna innsýn í áhrifaþætti húsnæðisvanda og tækifæra innflytjenda á leigumarkaði. Það ber þó að 

taka fram að síðan rannsóknin fór fram hafa verið gerðar breytingar á húsaleigulögum (sjá Lög um 

breytingu á húsaleigulögum nr.36/1994 með síðari breytingum) til þess að auka réttaröryggi 

leigjenda og greiða fyrir meiri festu í samskiptum leigjenda og leigusala. Einnig hafa lög um 

húsnæðisbætur verið gefin út (Lög um húsnæðisbætur nr.75/2016) og Reykjavíkurborg tekið í gildi 

reglur um sérstakan húsnæðisstuðning (Reykjavíkurborg, 2017). Lög um húsnæðisbætur 

nr.75/2016 hafa það að markmiði að lækka húsnæðiskostnað lágtekjufólks og er liður í því að jafna 

húsnæðisstuðning hins opinberra við ólík búsetuform. Reglur Reykjavíkurborgar um sérstakan 

húsnæðisstuðning hafa það að markmiði að veita fjárstuðning til greiðslu húsaleigu til einstaklinga 

og fjölskyldna sem eiga erfitt með að greiða húsaleigu sökum lágra tekna, félagslegra aðstæðna og 

hás framfærslukostnaðar. Þessi fjárstuðningur er umfram húsnæðisbætur sem veittar eru á 

grundvelli laga um húsnæðisbætur nr. 75/2016. Einnig ber að nefna að nokkur þjónustuúrræði 

sem þátttakendur rannsóknarinnar fjalla um,  hafa verið felld niður, s.s. eins og ráðgjöf 

Mannréttindarskrifstofu Reykjavíkurborgar til innflytjenda og Dagsetur Hjálpræðishersins. Ný 

þjónustuúrræði hafa litið dagsins ljós,  s.s. eins og Opið hús fyrir innflytjendur, verkefni Rauða 

krossins í Reykjavík þar sem sjálfboðaliðar aðstoða við ýmis praktísk úrlausnarefni, meðal annars 

við húsnæðisleit, og samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Barka samtakanna (pólsk samtök) 

sem miða að því að aðstoða heimilislausa pólska ríkisborgara við að snúa til baka til Póllands 

(Reykjavíkurborg, 2016a). Einnig má geta þess að samstarfssamningur um átak gegn ofbeldi sem 

Reykjavíkurborg og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu á árinu 2015 var tiltölulega 

nýtilkominn er rannsóknin fór fram og því lítil reynsla af honum í starfi á meðal þátttakenda úr hópi 

sérfræðinga og félagasamtaka. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla því ekki reynslu 

þátttakenda af þessum breytingum í lögum, reglum og þjónustu.  
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Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu innflytjenda á húsnæðismarkaði. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

 

Hver er fjöldi innflytjenda á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg? 

 

Í hvaða mæli nýta innflytjendur sér og óska eftir þjónustu félagasamtaka í Reykjavík vegna 

húsnæðisleysis? 

 

Hverjar eru húsnæðisaðstæður innflytjenda í Reykjavík og staða þeirra á almennum leigumarkaði? 

Rannsóknina vann Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd í samstarfi við Rauða krossinn í 

Reykjavík og Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Mörður  Árnason sá  um málfars yfirlestur 

og  Sigrún Júlíusdóttir las yfir handrit. Þátttakendum rannsóknarinnar er þakkað fyrir þeirra 

framlag.  Öðrum sem veittu verkefninu lið eru einig færðar bestu þakkir.  

 Eftir þennan inngang er gerð grein fyrir skilgreiningum og hugtökum sem fram koma í 

skýrslunni. Síðan er fjallað um markmið rannsóknarinnar og aðferðina sem þar er beitt. Að því 

loknu eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar, og koma þar fram helstu niðurstöður úr 

rýnihópsviðtölum við pólskumælandi og arabískumælandi þátttakendur, við sérfræðinga hjá 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar og starfsfólk frá félagasamtökum. Í næsta kafla verður fjallað um 

þau hugtök sem notuð eru í þessari rannsókn. 

 

2. Skilgreiningar og hugtök 

2.1 Innflytjendur og einstaklingar með erlendan bakgrunn 

Innflytjendur eru þeir einstaklingar sem fæddir eru erlendis og eiga foreldra, ömmur og afa í báða 

ættliði sem eru fædd erlendis. Einstaklingur er skilgreindur með erlendan bakgrunn ef annað 

foreldra hans er fætt erlendis (Hagstofa Íslands, 2016a). Í þessar skýrslu er stuðst við báðar þessar 

skilgreiningar þegar fjallað er um innflytjendur. Íslendingar sem ekki eru innflytjendur eru hér 

sagðir vera af íslenskum uppruna. Innflytjendur geta verið Íslendingar – með ríkisborgararétt hér 

– og er þessi hugtakanotkun því nauðsynleg. 
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2.2 Húsnæðisleysi 

Hugtökin húsnæði og heimili eru nátengd. Húsnæði telst dvalarstaður einstaklings og heimili sá 

dvalarstaður sem einstaklingur telur heimili sitt. Í alþjóðasamþykktum telst til sjálfsagðra 

mannréttinda að einstaklingar eigi öruggt húsnæði. Í Alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi (1979), sem hefur lagagildi á Íslandi, kemur fram í 1. tölulið 11. greinar 

að aðildarríki samningsins viðurkenni með aðild sinni „rétt sérhvers manns til viðunandi lífsafkomu 

fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans, þar á meðal viðunandi fæðis, klæða og húsnæðis og sífellt 

batnandi lífsskilyrða“. Aðildarríkjum ber samkvæmt samningnum að tryggja að þessi réttindi 

einstaklinga séu tryggð og gera þær ráðstafanir sem til þarf. 

 Þegar fjallað er um húsnæðisleysi í víðum skilningi er átt við það ástand að einstaklingur 

eigi ekki löglegt heimili sem hann hefur aðgang að, vegna efnahagslegra eða félagslegra aðstæðna 

sinna, vegna slæms aðbúnaðs (t.d. þegar salernisaðstöðu eða eldunaraðstöðu nýtur ekki við eða 

húsnæðið er gluggalaust) eða ástands húsnæðis. Því er húsnæðisleysi sú staða að viðkomandi á 

hvergi dvalarstað, hvort heldur um er að ræða stað sem hann telur heimili sitt eða stað þar sem 

hann getur dvalist á. Er þá ekki aðeins átt við dvalarstað í óviðunandi ástandi eða með slæman 

aðbúnað. Þetta verður að hafa í huga. Þeir eru taldir húsnæðislausir sem búa á götunni í 

bókstaflegum skilningi, þeir sem dveljast í skammtímaathvarfi fyrir húsnæðislausa, þeir sem njóta 

svokallaðra millistigsúrræða í húsnæðismálum, þeir sem flakka á milli skammtíma- og 

millistigshúsnæðis og síðast en ekki síst þeir sem eru á flakki á milli ættingja og vina og dveljast hjá 

þeim til skamms tíma en eiga þar ekki fast heimili. Ljóst er því að þegar fjallað er um húsnæðislausa 

einstaklinga er bæði átt við einstaklinga án dvalarstaðar og einstaklinga sem búa við erfiðar 

aðstæður á dvalarstað (Culhane og  Byrne, 2011). 

 Það húsnæðislausa fólk sem síðast var nefnt er lítt rannsakaður hópur, og telst hulinn hópur 

húsnæðislausra. Þetta er oft fólk sem ekki kemur við sögu hjá stofnunum og félagasamtökum sem 

sinna húsnæðismálum. Lítið er því vitað um orsakir húsnæðisleysis hjá þessum hópi. Vegna þess 

að einstaklingarnir leita sjaldan til stofnana og félagasamtaka er heldur ekki mikið vitað um þörf 

þeirra fyrir þjónustu. Erlendis er þessi huldi hópur stundum kallaður sófaflakkarar (e. sofa surfers) 

(Clarke, Burgess, Morris og Udagawa, 2015). 

 Meðal fræðimanna er húsnæðisleysi í senn talið einkenni og orsök fátæktar og félagslegrar 

útskúfunar (Culhane og  Byrne, 2011). Það sem einkennir húsnæðislaust fólk er einkum bágar 

efnahagslegar og félagslegar aðstæður. Þær tengjast oftar en ekki þeirri félagslegu jaðarsetningu 

sem það sætir í samfélaginu vegna stöðu sinnar sem innflytjendur, fatlaðir, einstæðar mæður 
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o.s.frv. Bágar efnahagsaðstæður leiða til húsnæðisleysis, sem leiðir jafnframt af sér félagslega 

jaðarsetningu og mismunun á vinnumarkaði og húsnæðismarkaði. Innflytjendur og fólk úr 

þjóðernislegum minnihlutahópum eru til að mynda hlutfallslega stór hópur á meðal 

húsnæðislausra einstaklinga samkvæmt evrópskum rannsóknum, og má allajafna rekja ástæður 

húsnæðisvanda þeirra til bágra efnahagslegra kjara, skertra réttinda og mismununar (Ponce, 

2010). 

 Í nýlegri greinargerð um þessi efni frá Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna er 

húsnæðisleysi skilgreint í tveimur þrepum. Annars vegar er talað um fyrsta stigs húsnæðisleysi (e. 

primary homelessness), það ástand að maður á sér hvergi dvalarstað. Þá er meðal annars átt við 

fólk sem hefst við í skammtímaathvarfi af því að það á ekki skjól hjá vinum eða ættingjum og væri 

á götunni í bókstaflegum skilningi nyti það ekki slíkra úrræða. Hins vegar er talað um annars stigs 

húsnæðisleysi (e. secondary homelessness) sem það ástand að maður á sér hvergi fastan 

dvalarstað en flakkar á milli ýmissa dvalarstaða, bæði úrræða á borð við skammtíma- og 

millistigshúsnæðis og á milli vina og ættingja (Sameinuðu Þjóðirnar, 2009). Í þessari 

rannsóknarskýrslu er fjallað um bæði þessi stig húsnæðisleysis. Athugaðar eru aðstæður þeirra 

sem eru á götunni og/eða njóta skammtímaúrræða á borð við Gistiskýlið, Konukot, 

Kvennaathvarfið, og einnig aðstæður þeirra sem búa í óviðunandi húsnæði eða eru á flakki á milli 

vina og ættingja sem þeir dveljast hjá um skamma hríð. 

2.3 Samþætting 

Fræðimenn telja margir að samþætting (e. integration) sé lykilþáttur í lífskjörum innflytjenda í 

móttökulandi. Samþætting er það félagslega ferli sem á sér stað þegar innflytjandi eða 

einstaklingur með erlendan bakgrunn viðheldur upprunamenningu sinni ásamt því að samlagast 

menningu sem einkennir það ríki sem hann býr í. Hugtakið felur í sér þá hugmynd að slíkt ferli sé 

forsenda velfarnaðar samfélaginu. Í fjölmörgum ríkjum hefur verið mótuð stefna í málefnum 

innflytjenda sem hefur samþættingu að kjarnahugtaki. Slík samþættingarstefna (e. integration 

policy) byggist á því að samþætting náist varla án þess að innflytjendur búi við sömu réttindi og 

aðrir þegnar samfélagsins, og njóti jafnra tækifæra til atvinnu, menntunar og húsnæðis svo 

eitthvað sé nefnt (Olwig, 2011). Samþætting er talin forsenda fyrir velfarnað einstaklings og 

samfélags þar sem fólk af ólíkum menningaruppruna býr saman. Einstaklingum af erlendum 

uppruna þarf að finnast að þeir tilheyri því samfélagi sem þeir búa í, en til þess verða þeir að njóta 
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jafnra réttinda og tækifæra til þátttöku í samfélaginu og aðrir íbúar. Öruggt húsaskjól er almennt 

talið ein af lykilforsendum jákvæðrar samþættingar og velfarnaðar innflytjenda. 

3. Rannsóknar markmið og aðferð 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við blandaðar rannsóknaraðferðir. Rannsóknin 

byggðist annars vegar á fyrirliggjandi tölum frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar um fjölda 

einstaklinga á biðlista eftir félagslegu húsnæði og hins vegar á gögnum sem aflað var með fjórum 

rýnihópsviðtölum. Í þeim tók þátt fólk úr arabíska samfélaginu á Íslandi og úr pólska samfélaginu, 

starfsfólk sem starfar í félagasamtökum sem meðal annars þjónusta fólk sem á við húsnæðisvanda 

og annan félagsvanda að stríða, og sérfræðingar sem starfa hjá þjónustumiðstöðvum hjá 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum og aðferðum 

rannsóknarinnar, sagt frá undirbúningi hennar og framkvæmd, lýst þátttakendum í rannsókninni, 

fjallað um siðferðileg álitamál sem upp komu við rannsóknina og greindar takmarkanir hennar. 

3.1 Markmið og aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við blandaðar aðferðir, þ.e. bæði megindlegar og eigindlegar, til þess 

að ná fram markmiðum rannsóknarinnar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu 

innflytjenda á húsnæðismarkaði. Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

 

Hver er fjöldi innflytjenda á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg? 

 

Í hvaða mæli nýta innflytjendur sér og óska eftir þjónustu félagasamtaka í Reykjavík vegna 

húsnæðisleysis? 

 

Hverjar eru húsnæðisaðstæður innflytjenda í Reykjavík og staða þeirra á almennum leigumarkaði? 

 

Markmið og rannsóknarspurningar kölluðu á ólíkar aðferðir og þörf var á að afla bæði megindlegra 

og eigindlegra gagna til að svara ólíkum rannsóknarspurningum. Blandaðar aðferðir eru einmitt 

hentugar þegar reynt er að varpa skýrara ljósi á það fyrirbæri sem rannsakað er. Með því að beita 

eigindlegum og megindlegum aðferðum saman fæst meiri vitneskja en hægt væri með annarri 

hvorri aðferðinni einni og sér (Padgett, 2008). Hér voru notaðar blandaðar aðferðir við 
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gagnaöflunina sjálfa, við greiningu gagnanna og við túlkun þeirra. Notast var við svokölluð 

samleitandi snið, rannsóknarsnið sem felast í að greina megindleg gögn og eigindleg gögn hvor í 

sínu lagi og tengja þau síðan saman. Í þessari rannsókn var aflað tölulegra gagna frá velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar til þess að svara fyrstu rannsóknarspurningunni, um fjölda innflytjenda á biðlista 

eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg, og rýnihópaviðtölin voru notuð til þess að afla gagna 

til þess að geta svarað annarri og þriðju rannsóknar spurningunum. 

3.2 Aðferðir við gagnaöflun og greiningu á gögnum 

Eigindleg aðferð í formi rýnihópsviðtala var notuð til þess að fá aukna innsýn í reynslu og sjónarmið 

innflytjenda sem hafa verið á leigumarkaði á höfuðborgarsvæðinu. Valið var fólk úr tveimur 

samfélögum þeirra, hins pólskumælandi og hins arabískumælandi. Sama aðferð var nýtt til að 

kynnast reynslu og þekkingu þess starfsfólks sem starfar í húsnæðismálum á vegum félagasamtaka 

og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Ákveðið var að stofna til  fjögurra rýnihópsviðtala, eitt með 

4–6 þátttakendum úr pólskumælandi samfélaginu, annað með 4–6 þátttakendum úr 

arabískumælandi samfélaginu, hið þriðja með 4–6 þátttakendum frá hópi starfsfólks frá 

félagasamtökum og hið fjórða með 4–6 þátttakendum úr hópi sérfræðinga hjá velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar. Rýnihópsaðferð var talin hentugri en einstaklingsviðtöl þar sem hún er betur til 

þess fallin að fá skilning á margvíslegri upplifun og reynslu tiltekinna hópa sem þekkja 

húsnæðisaðstæður innflytjenda. Hér var tilgangurinn að hlusta á samræðu í hópunum um 

viðfangsefnið, greina ólík sjónarmið einstakra þátttakenda og draga lærdóma af frásögn og 

viðhorfum þátttakendanna (Kristín Guðmundsdóttir og  Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Sóley S. Bender, 

2013). Þessi aðferð nýttist vel í þessari rannsókn við að fá innsýn í þá margvíslegu þætti sem liggja 

að baki húsnæðisaðstæðum innflytjenda. Einnig var það fjármagn sem lá fyrir til þess að 

framkvæma rannsóknina lítið og því ekki mögulegt að afla gagna frá mörgum þátttakendum. 

 Megindleg gögn rannsóknarinnar voru skoðuð og lýsandi tölfræðileg aðferð notuð til að 

lýsa hlutfalli innflytjenda af heildarfjölda einstaklinga á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá 

Reykjavíkurborg og innri samsetningu hópsins með tilliti til ríkisfangs, fæðingarlands, 

upprunalandsvæðis, fjölskyldugerðar og kyns. Lýsandi tölfræði var nýtt til þess að varpa frekara 

ljósi á einkenni þess hóps innflytjenda sem er á biðlista hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar 

(Sigurlína Davíðsdóttir og  Anna Ólafsdóttir, 2013). Samræður í hverjum hópi fóru fram með aðstoð 

rannsakanda sem tók sér hlutverk einskonar leiðbeinanda í samræðunum og varpaði fram 

spurningum úr viðtalsvísi til þess að fá fram umræðu um þær rannsóknarspurningar sem lagt var 
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upp með og endurspegluðu markmið rannsóknarinnar. Rýnihópsviðtölin fjögur fóru fram í Háskóla 

Íslands, húsnæði Rauða krossins í Reykjavík og menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Viðtölin voru 

hljóðrituð og afrituð. Samantekt var gerð um hvert afritað viðtal. Þá var hvert rýnihópsviðtal kóðað 

samkvæmt opinni og markvissri kóðun og fékkst við það fjöldi kóða sem bæði samsvöruðu þeim 

þemum sem lagt hafði verið upp með í viðtalsvísi, og vísuðu á ný þemu sem ekki var lagt upp með 

fyrirfram. Kóðarnir voru skoðaðir enn frekar og bornir saman, flokkaðir og endurflokkaðir, og 

skoðuð tengsl þeirra innbyrðis og þvert á flokka. Úr urðu nokkrir flokkar kóða sem mynduðu 

meginþemu eða meginniðurstöður. Þemu úr rýnihópsviðtölunum voru einnig borin saman til þess 

að athuga sameiginlega og ólíka þætti sem tengdust reynslu og upplifun þátttakendanna. Við þessa 

greiningu, samantekt og innbyrðis samanburð og greiningu fékkst enn skýrari mynd af 

niðurstöðum, og skýringar á þeim þáttum sem voru sameiginlegir hópunum og þeim sem voru það 

ekki. Fjallað er um niðurstöðurnar í 4. kafla skýrslunnar. 

 

3.3 Undirbúningur, þátttaka og framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst síðla hausts 2014 með fundaröð samstarfsaðila um 

rannsóknina, fulltrúum frá Rauða krossinum í Reykjavík og Mannréttindaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar. Þar voru ákveðnir markhópar rannsóknarinnar og næstu skref. Ákveðið var að 

taka viðtöl við arabískumælandi innflytjendur og pólskumælandi innflytjendur þar sem um væri að 

ræða tvo hópa innflytjenda með ólíkan bakgrunn, upprunatungumál og reynslu. Jafnframt var það 

tilfinning samstarfsaðila út frá reynslu þeirra og umræðu í samfélagi fagstofnana og samtaka sem 

starfa með innflytjendum að arabískir innflytjendur væru verulega jaðarsettir þegar kæmi að 

aðgengi að húsnæðismarkaðnum sökum neikvæðra viðhorfa víða í samfélaginu til múslima. 

Ákveðið var að taka viðtal við pólskumælandi innflytjendur þar sem Pólverjar eru langstærsti hópur 

innflytjenda á Íslandi. Lagt var upp með að hafa jafnt kynjahlutfall í rýnihópum innflytjenda og jafnt 

hlutfall þátttakenda frá félagasamtökum og frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar í tveimur 

aðskildum rýnihópum. 

 Síðan var samin tíma- og verk áætlun, og gerðir kynningarbæklingar handa 

innflytjendasamfélögunum tveimur og handa starfsmönnum félagasamtaka og sérfræðinga hjá 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Þá var saminn viðtalsvísir. Kynningarbæklingar innflytjendanna 

voru þýddir á arabísku, pólsku og ensku. Bæklingarnir voru sendir út með tölvupósti til fjölmargra 

félagasamtaka og á þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar. Styttri útgáfur voru settar á 

samfélagsmiðla. Rannsóknin var auglýst á fjölmenningardegi Reykjavíkurborgar í maí 2015 og var 
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áhugasömum þá gefinn kostur á að skrá sig. Tölvupóstum til félagasamtaka og lykilaðila 

innflytjendasamfélaganna tveggja var fylgt eftir með símtölum. 

 Óskað var eftir fimm þátttakendum úr hópi starfsmanna fimm félagasamtaka (úr Konukoti 

- neyðarathvarfi Rauða krossins í Reykjavík fyrir heimilislausar konur, Gistiskýli – 

neyðarnæturathvarfi á vegum Reykjavíkurborgar og Samhjálpar, Dagsetri Hjálpræðishersins og 

Kvennaathvarfinu á vegum Samtaka um kvennaathvarf). Þau þrenn samtök sem fyrst voru nefnd 

hafa gegnt lykilhlutverki í starfi með húsnæðislausum einstaklingum og fjölskyldum og Samtök um 

Kvennaathvarf veita þjónustu konum sem eru að stíga út úr heimilisofbeldi. Vert er að taka fram 

að Dagsetur Hjálpræðishersins var lagt niður árið 2015. Var það eftir að viðtölum við rýnihóp 

félagasamtaka og rýnihóp sérfræðinga frá velferðarsviði lauk. Ákveðið var að þátttaka frá 

Kvennaathvarfinu væri mikilvæg þar sem vísbendingar eru um að konur sem eru innflytjendur eigi 

afar erfitt um vik að öðlast húsnæðisöryggi að dvöl lokinni og ílengjast í Kvennaathvarfinu í mun 

lengri tíma en konur með íslenskan bakgrunn. Samtök um kvennaathvarf búa því að reynslu af því 

að styðja konur sem eru innflytjendur í húsnæðisvanda. Lagt var upp með að fá þátttakendur úr 

hópi félagsráðgjafa og sérfræðinga sem starfa í húsnæðismálum og/eða með innflytjendum á 

þjónustumiðstöðvum á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 

 Þátttakendur í rýnihóp félagasamtaka og rýnihóp sérfræðinga frá velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar voru valdir samkvæmt markvissri úrtaksaðferð. Sú aðferð er oft notuð þegar 

samsetning þátttakenda þarf að samsvara markmiðum og rannsóknarspurningum rannsóknar 

(Padgett, 2008). Þeir voru allir valdir í samráði við forstöðumenn félagasamtakanna og 

forstöðumenn þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar, velferðarsviði Reykjavíkur. Í rýnihóp 

félagasamtaka fengust 4 þátttakendur (1 karl og 3 konur), frá fernum fyrrnefndum 

félagasamtökum. Í rýnihóp sérfræðinga frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar fengust 6 

þátttakendur (6 konur) frá fjórum þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. 

 Þátttakendur í rýnihóp pólskumælandi og arabískumælandi innflytjenda voru einnig valdir 

með markvissri úrtaksaðferð í samráði við lykilaðila í viðkomandi samfélögum. Valdir voru 5 

þátttakendur í pólska hópinn (1 karl og 4 konur) og 6 þátttakendur í arabíska hópinn (6 konur). 

Ekki tókst að ná jöfnu kynjahlutfalli og er gerð nánari grein fyrir ástæðum þess að neðan. 

Þátttakendur voru flestir á vinnumarkaði en nokkrir þó heimavinnandi. Misjafnt var hve lengi 

þátttakendur höfðu búið á Íslandi, allt frá tveimur árum til fimmtán. Allir þátttakendurnir bjuggu í 

leiguhúsnæði og höfðu langa reynslu af því að vera á leigumarkaðnum. 



12 
 

 Rýnihópsviðtölin fjögur fóru fram í byrjun árs, um vor og haust árið 2015 og á vormánuðum 

árið 2016. Aðgangur að tölum um fjölda innflytjenda á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá 

Reykjavíkurborg fékkst hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar á vormánuðum 2016. 

 Greining eigindlegra og megindlegra rannsóknargagna og ritun rannsóknarskýrslu fór fram 

seinni hluta árs 2016 til apríl loka 2017. Stefnt er að kynningu á niðurstöðum skýrslunnar í samráði 

við samstarfsaðila rannsóknarinnar, þ.e. Rauða krossinn í Reykjavík og Mannréttindaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar, á haustmánuðum 2017. 

 

3.4  Siðferðileg álitamál og takmarkanir 

Huga þurfti að ýmsum siðferðilegum álitamálum við framkvæmd rannsóknarinnar. Lagt var upp 

með að gæta til hins ýtrasta hagsmuna þátttakenda í rannsókninni. Þátttakendur voru því upplýstir 

um rannsóknina með kynningarbæklingum á arabísku, pólsku, ensku og íslensku. Þar kom fram 

hvað fælist í þátttökunni, heitið var trúnaði og gerð grein fyrir upplýstu samþykki. Við gerð 

bæklinganna var tekið tillit til tungumálahindrana og textinn hafður vel læsilegur. Haft var í huga 

hugsanlegt reynsluleysi þátttakenda úr hópi innflytjenda við þátttöku í rannsóknum. Rannsóknin 

hefur þann galla að þátttakendur voru fáir, og voru auk þess valdir með markvissri úrtaksaðferð. 

Þótt ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöðurnar í einstökum atriðum á samfélög þátttakenda gefa 

þær glöggar vísbendingar um aðstæður innflytjenda á leigumarkaði og þá þætti sem þar hafa mest 

áhrif.  Þetta er helsta gildi rannsóknarinnar. 

 Takmarkanir rannsóknarinnar liggja í því að við upphaf hennar skorti mjög þekkingu á 

húsnæðisaðstæðum innflytjenda. Þetta gerði rannsakanda erfitt fyrir. Hafa þarf í huga að 

rannsóknin var gerð á grunni fjölmiðlaumræðu og þeirrar upplifunar fólks sem starfar með 

innflytjendum að innflytjendur byggju við aðstöðumun samanborið við fólk með íslenskan 

bakgrunn þegar kæmi að húsnæðismarkaðnum, þá sérstaklega leigumarkaðnum. Í raun má segja 

að tilgangur þessarar rannsóknar hafi fyrst og fremst verið að ná fram aukinni innsýn í þetta 

viðfangsefni, einhvers konar byrjunarmynd sem gæti síðan nýst til áframhaldandi rannsókna.  

 Það reyndist þrautin þyngri að fá þátttakendur úr þeim tveimur innflytjendasamfélögum 

sem valin voru. Þó var auglýst víða og rannsóknin kynnt á samfélagsmiðlum og á vettvangi 

innflytjenda. Það ferli að fá samþykki fyrir þátttöku í rýnihópunum tók langan tíma og í tvígang kom 

það fyrir að fólk sem hafði samþykkt þátttöku mætti ekki í rýnihópsviðtöl. Þetta gerðist í báðum 

hópunum og þurfti því að endurtaka valferlið í þeim báðum. 
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 Margir fræðimenn telja að þegar rannsakandi velur innflytjendur sem þátttakendur komi 

við sögu ýmsar hindranir sem geta skekkt niðurstöðuna, svo sem ólík menningarleg og félagsleg 

staða rannsakanda og þátttakenda, tungumálaerfiðleikar og jafnvel reynsluleysi þátttakendanna 

af þátttöku í rannsóknum. Lykilaðilar í samfélögum innflytjenda, svo sem forystumenn 

félagasamtaka og forstöðumenn trúarsafnaða gegna mikilvægu hlutverki við að miðla upplýsingum 

um rannsóknir, við að byggja upp traust á milli þátttakenda og rannsakanda og efla trú þátttakenda 

á tilgang og áreiðanleika rannsóknarinnar. Þetta á sérstaklega við þegar rannsakandinn tilheyrir 

ekki því menningarsamfélagi sem hann hefur hug á að rannsaka og hefur jafnframt lítil tengsl í því 

samfélagi (Birman, 2005). 

 Í þessari rannsókn var leitað eftir aðstoð lykilaðila til þess að ná sambandi við hugsanlega 

þátttakendur. Sú aðferð er þó háð þeim vandkvæðum að forsendur sem liggja að baki samþykki 

geta litast af þörf þátttakenda til þess að þóknast lykilaðilum sem oft gegna ákveðnum 

valdastöðum í samfélagi innflytjandans, hafa til dæmis á hendi forystu í félagasamtökum sem 

innflytjandinn hefur sótt þjónustu til (Birman, 2005). Í rannsókninni er því um að ræða það 

siðferðilega álitamál hvort þeir þátttakendur sem fengust í rýnihópa innflytjenda með aðstoð 

lykilaðila hafi tekið þátt í þeim út frá öðrum forsendum en áhuga. Í öðrum rýnihópnum tengdust 

þátttakendur lykilaðila í gegnum þjónustu á vegum hans og í hinum rýnihópnum sem kunningjar. 

Slík tenging gæti hafa haft áhrif á það hversu fús þátttakandinn var að greina frá persónulegri 

reynslu sinni. Umrædd tengsl á milli lykilaðila og þátttakenda ber því að hafa í huga sem 

hugsanlegan áhrifaþátt þegar athuguð eru gögnin sem fengust úr rýnihópsviðtölum við 

innflytjendur. 

 Notaðir voru túlkar í báðum rýnihópum innflytjenda. Þeir þekktu þátttakendur í báðum 

tilvikum og slík tengsl geta haft áhrif á það í hvaða mæli þátttakendur treysta sér til þess að greina 

frá reynslu sinni. Aðstoð túlks í rýnihópi getur því valdið ákveðinni hindrun. Þegar túlkur er notaður 

eykst hætta á misskilningi á milli rannsakanda og þátttakenda. Í raun er undarlegt að ekki skuli 

fjallað meira en raun ber vitni í fræðunum um túlkun sem áhrifaþátt við gagnaöflun og sem hluta 

af siðferðilegum álitamálum. Túlkur er þriðji aðili í samtali sem á sér stað á milli þátttakenda og 

rannsakanda og áhrifa túlksins gætir bæði á þátttakendur og rannsakanda (Edwards, 1998). 

 Rannsakandi íhugaði stöðu túlkanna þar sem þeir þekktu þátttakendur og höfðu því 

hugsanlega áhrif á það hvað þátttakendurnir treystu sér til þess að segja. Hugsanlegt er að 

þátttakendur hafi haldið aftur af sér við að tala um ákveðna reynslu vegna viðveru túlkanna. Á hinn 

bóginn virtist ríkja traust á milli túlka og þátttakenda og þátttakendum virtist líða vel í návist 
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túlkanna, sem er jákvætt. Túlkarnir sem hér komu við sögu eru báðir faglærðir, hafa hlotið 

töluverða þjálfun og búa yfir langri reynslu sem túlkar. Þetta hvort tveggja vegur gegn 

hugsanlegum neikvæðum túlkaáhrifum. 

4. Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar fól í sér þrjár rannsóknarspurningar eins og áður segir. Ein af 

spurningunum fól í sér að kanna fjölda innflytjenda á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Önnur spurningin fól í sér að kanna í hvaða mæli innflytjendur 

nýta sér og óska eftir þjónustu félagasamtaka í Reykjavík vegna húsnæðisleysis. Þriðja spurningin 

sneri að því að kanna hverjar húsnæðisaðstæður innflytjenda í Reykjavík eru og staða þeirra á 

almennum leigumarkaði. 

 Hér að neðan verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um 

niðurstöður greiningar á tölum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um fjölda innflytjenda á biðlista 

og síðan um niðurstöður úr rýnihópsviðtölunum fjórum. 

 

4.1 Innflytjendur á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg 

Samkvæmt tölum velferðarsviðs teljast til innflytjenda annars vegar einstaklingar sem eru með 

erlent ríkisfang og hinsvegar einstaklingar sem eru fæddir erlendis. Samkvæmt skilgreiningu 

Hagstofu teljast til innflytjenda einstaklingar sem fæddir eru erlendis og eiga foreldra, ömmur og 

afa í báða ættliði sem einnig eru fædd erlendis. Til einstaklinga með erlendan bakgrunn teljast 

samkvæmt skilgreiningu Hagstofu þeir sem eiga einungis annað foreldri fætt erlendis. Hér er um 

ólík flokkunarkerfi að ræða. Í talnagögnum velferðarsviðs um einstaklinga fædda erlendis er talið 

með fólk sem á báða foreldra fædda á Íslandi og fólk sem er ættleitt að utan. Því er ljóst að í 

umfjöllun um innflytjendur á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg hér að neðan er 

átt við víðari hóp en í skilgreiningum Hagstofu. 

 Í gögnum velferðarsviðs eru innflytjendurnir flokkaðir eftir kyni, eftir því hvort þeir koma 

frá ríkjum í Evrópu eða utan og eftir fjölskyldugerð. Hafa verður í huga að í gögnum velferðarsviðs 

er miðað við fjölskyldugerð á Íslandi og eru því ekki taldir þar nánir ættingjar sem búa erlendis, svo 

sem makar og börn undir 18 ára aldri. Umfjöllun um tölur Reykjavíkurborgar um innflytjendur á 

biðlista eftir félagslegu húsnæði er því háð ýmsum takmörkunum. 

 Í heildartölum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um fjölda fólks á biðlista eru einstaklingar 

flokkaðir eftir ríkisfangi, íslensku eða erlendu. Þeir eru einnig flokkaðir eftir því hvort þeir eru 
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fæddir á Íslandi eða erlendis. Þegar fyrri flokkunin er skoðuð (ríkisfang) kemur í ljós að fjöldi 

einstaklinga með erlent ríkisfang á biðlistanum er 64 af heildarhópi 750 manna, eða um 8,9% (tafla 

4.1). Samkvæmt tölum Hagstofunnar er hlutfall erlendra ríkisborgara af heildarfjölda íbúa á Íslandi 

8,9% en þegar við bætast innflytjendur með íslenskt ríkisfang er hlutfallstalan 9,6% (Hagstofa 

Íslands, 2016a). Þegar fjölskyldugerð er skoðuð sést að einhleypir karlar eru 36% af heildinni, 

einhleypar konur 22%, einstæðir foreldrar tæplega 33%, barnlaus hjón/sambýlingar 3% og 

hjón/sambýlingar með börn 6%. Einstæðar mæður eru um 95% af hópi einstæðra foreldra. Það er 

því ljóst að einstæðar mæður og einhleypir karlar eru stærstu fjölskylduhóparnir á biðlistanum. 

 

FJÖLSKYLDUGERÐ  ERLENT 

RÍKISFANG 

ÍSLENSKT 

RÍKISFANG 

SAMTALS 

EINHLEYPUR KARL 23 357 380 

EINHLEYP KONA 14 174 188 

EINSTÆÐUR FAÐIR 1 5 6 

EINSTÆÐ MÓÐIR 20 127 147 

HJÓN/SAMBÝLINGAR 2 9 11 

HJÓN/SAMBÝLINGAR MEÐ 

BÖRN 

4 14 18 

SAMTALS 64 686 750 

Tafla 4.1. Fjöldi umsækjenda á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavík 1. mars 2016. 

 

Konur eru í meirihluta á listanum eða um 61% (tafla 4.2). Þá eru tæplega  72% af umsækjendum 

frá Evrópuríkjum (sama tafla). 

 

 KARLAR KONUR  SAMTALS   

Í EVRÓPU 19 27 46   

UTAN EVRÓPU 6 12 18   

SAMTALS 25 39 64   

Tafla 4.2. Umsækjendur með erlent ríkisfang eftir heimshluta og kyni. 
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Umsækjendur frá Póllandi, Lettlandi og Litháen eru samtals um 58% allra umsækjenda með erlent 

ríkisfang (tafla 4.3). Pólverjar eru stærsti hópur þeirra sem hafa erlent ríkisfang. Þessi samsetning 

samsvarar samsetningu erlendra ríkisborgara á Íslandi í heild. Pólskir ríkisborgarar eru 

langfjölmennastir, eða um 37,5 % allra innflytjenda (Hagstofa Íslands, 2016). Konur á biðlistanum 

eru fjölmennari en karlar á meðal ríkisborgara frá Póllandi, Lettlandi og Litháen eða um 61% á móti 

39% karla og er það sama hlutfall og konur – karlar almennt. 

 

RÍKISFANG KARLAR KONUR  SAMTALS   

PÓLLAND 7 17 24   

LETTLAND 3 3 6   

LITHÁEN 2 3 5   

ANNAÐ 13 16 29   

SAMTALS 25 39 64   

Tafla 4.3. Umsækjendur með erlent ríkisfang eftir ríki og kyni. 

 

 

Í gögnum velferðarsviðs eru innflytjendur einnig flokkaðir eftir fæðingarlandi (tafla 4.4). Hér eru 

tölur ekki áreiðanlegar því á meðal þeirra sem teljast fæddir erlendis eru einnig þeir sem eiga 

foreldra af íslenskum uppruna t.d. og eru fæddir erlendis vegna náms eða starfs foreldra erlendis. 

Einnig teljast með þeir sem eru ættleiddir erlendis frá af foreldrum af íslenskum uppruna. Þeir sem 

eru fæddir erlendis eru um 17,5% af heildarfjölda á biðlistanum. Konur eru um 58,5% og karlar um 

41,5%. Þegar litið er til fjölskyldugerðar eru einhleypir karlar flestir, 37.5%, og næst koma 

einhleypar konur, 21%. Einstæðir foreldrar eru 32,3%, og þar af eru konur 97,5%. Innbyrðis hlutföll 

eftir fjölskyldugerð í þessum hópi eru svipuð og í fyrri hópnum.  
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FJÖLSKYLDUGERÐ FÆDDUR 

ERLENDIS 

FÆDDUR Á ÍSLANDI SAMTALS 

EINHLEYPUR KARL 49  331   380 

EINHLEYP KONA 27  161   188 

EINSTÆÐUR FAÐIR 1  5   6 

EINSTÆÐ MÓÐIR 41  106   147 

BARNLAUS 

HJÓN/PAR 

4  7   11 

HJÓN/PAR MEÐ 

BÖRN 

8  10   18 

SAMTALS 130  620   750 

Tafla 4.4. Umsækjendur eftir kyni og hvort þeir eru fæddir hérlendis eða erlendis. 

 

Fjöldi einstæðra mæðra og einhleypra karla er mestur í báðum hópum, þeirra sem eru með erlent 

ríkisfang og þeirra sem eru fæddir erlendis. Þessi hlutföll eru svipuð og í hópum einstaklinga sem 

eru með íslenskt ríkisfang og þeirra sem fæddir eru á Íslandi. Þar eru einnig einhleypir karlar og 

einstæðar mæður í meirihluta á biðlistanum. 

 Sú mynd sem hér er lýst af einkennum tveggja hópa innflytjenda á biðlista eftir félagslegu 

húsnæði hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar endurspeglar um margt niðurstöðurnar sem fengust 

úr rýnihópum starfsmanna félagasamtaka og sérfræðinga. Í báðum rýnihópum kom fram sú 

upplifun að einhleypir karlar og einstæðar mæður væru fjölmennust af þeim innflytjendum sem 

leituðu til þjónustumiðstöðvanna og til félagasamtakanna vegna húsnæðisvanda. Byggist sú 

upplifun á vitneskju þátttakenda á tölum biðlistans en einnig reynslu þeirra í daglegu starfi. Hér á 

eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum í rýnihópunum fjórum. Í umræðunni innan hópanna 

birtust ákveðin meginþemu um einkenni þeirra innflytjenda sem helst eiga í húsnæðisvanda, um 

þá þætti sem hafa áhrif á húsnæðisvanda þeirra og um reynslu þátttakendanna og upplifun hvað 

snertir aðgang innflytjenda að þjónustu. 

 

4.2 Einkenni innflytjenda sem eiga í húsnæðisvanda 

 Í rýnihópi starfsfólks frá félagasamtökum var spurt um hvað einkenndi innflytjendur í 

húsnæðisvanda. Fram kom sá skilningur að húsnæðisvandi væri í raun hluti af margskonar vanda 

þeirra sem leituðu til félagasamtakanna. Eins og áður sagði hefur starfsfólk hjá félagasamtökunum 
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aðallega reynslu af fólki sem á við fjölþættan vanda að stríða. Húsnæðisvandi þess er oftast 

samtvinnaður áfengis- og vímuefnavanda, atvinnuleysi og margþátta félagslegum og 

heilsufarslegum vanda. Þar sem þátttakendur í þessum rýnihópi hafa fyrst og fremst unnið með 

afmörkuðum og jaðarsettum hópi endurspeglar reynsla þeirra ekki vanda innflytjenda í heild, svo 

sem þeirra sem eru á vinnumarkaði. Þetta á að vísu síður við um starfsfólk Samtaka um 

kvennaathvarf sem starfa með konum sem eru að stíga út úr heimilisofbeldi, en þar er 

húsnæðisvandi þó hluti aðstæðna sem við það myndast, svo sem einangrunar, samhliða félagslegri 

stöðu sem innflytjendur og bágri réttindastöðu í sumum tilvikum. Einnig er hér ekki verið að vísa 

til reynslu starfsmanna Rauða Krossins í Reykjavík í heild sinni heldur einungis starfsfólks Konukots, 

enda býr Rauði Krossinn í Reykjavík yfir áralangri reynslu af því að aðstoða innflytjendur og 

flóttafólk við að leysa ýmis félagsleg úrlausnarefni, þ.á.m. húsnæðismál.  Fram kom hjá 

þátttakanda frá Kvennaathvarfinu að konur af erlendum uppruna ættu miklum mun erfiðara með 

að finna öruggt húsnæði að dvöl lokinni í Kvennaathvarfinu en konur af íslenskum uppruna. Þetta 

tengdist erfiðum leigumarkaði en ekki síður viðhorfum leigusala til þeirra, tungumálahindrunum 

og veiku tengslaneti. 

 Þátttakendur sem starfa aðallega með einstaklingum sem eiga við fjölvanda að stríða 

samhliða húsnæðisleysi voru almennt sammála um að af innflytjendum sem þeir ynnu með væri 

fjölmennasti hópurinn einhleypir karlar frá ríkjum Austur-Evrópu, oft í áfengis- og/eða 

vímuefnaneyslu, bæði atvinnulausir og húsnæðislausir. Einnig kom fram að þátttakendurnir voru 

sumir að starfa með sömu einstaklingum. Einn þátttakandinn sagði: „Ég held að við [Nafn] fáum 

að mestu sama hópinn sem er heimilislausa fólkið á götunni sem er á nóttinni hjá [Nafni] og á 

daginn hjá okkur. Þetta eru mest Pólverjar og nokkrir Litháar.“ Það sem þótti einkenna þennan hóp 

enn frekar var lítil íslenskukunnátta og enskukunnátta, félagsleg einangrun innan íslenska 

samfélagsins en einnig innan eigin þjóðernis- og/eða menningarsamfélags hér, þekkingarskortur 

um réttindi sín og almennt hjálparleysi. 

 Þátttakendur lýstu húsnæðisvanda þessa afmarkaða hóps austurevrópskra karla sem 

afleiðingu fjölvirkandi þátta. Fram kom sú ályktun að þessum hópi karla hefði í stórum stíl verið 

sagt upp störfum í efnahagshruninu 2008 og hópur á meðal þeirra ílengst hér á landi vegna skertra 

atvinnutækifæra, bæði hér og í heimalandinu. Atvinnuleysi, tungumálahindranir og erfiðleikar við 

að fóta sig í íslensku samfélagi þóttu samhliða áfengis- og vímuefnavanda vera þættir sem hefðu 

áhrif á húsnæðisvandann sem þessi hópur á við að etja. Einnig kom fram sá skilningur að það 
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einkenndi þennan hóp hvað tengsl margra hefðu rofnað við nána ættingja í heimalandi. Einn 

þátttakandinn lýsti hópnum svona: 

Þetta eru upp til hópa einhleypir karlmenn, karlar sem hafa misst vinnuna og 

dottið í áfengi og hafa þannig misst fjölskylduna líka og þá eru þeir orðnir 

einstæðingar. Sumir eru með fjölskyldu úti í Póllandi en eru ekki í sambandi. Þeir 

hafa misst stjórn á aðstæðum sínum og lent í drykkju, sko. 

Fram kom hjá þátttakanda frá Konukoti að konur í af erlendum uppruna í húsnæðisvanda leituðu 

þangað nánast ekkert. Þær örfáu konur af erlendum uppruna sem hefðu leitað til athvarfsins 

undanfarin ár hefðu verið konur að losna undan mansali og/eða hælisleitendur. Það er því ljóst að 

snertiflötur þátttakenda í rýnihópi félagasamtaka, fyrir utan þátttakendurna frá Kvennaathvarfinu 

og Konukoti, er aðallega við ákveðinn hóp innflytjenda, karla sem eiga við fjölvanda að stríða 

samhliða húsnæðisleysi. Reynsla þátttakenda frá þessum félagasamtökum endurspeglar því ekki 

reynslu af innflytjendum almennt, einkum ekki af innflytjendum á vinnumarkaði. 

 Rýnihópurinn var spurður um ástæðuna fyrir því að konur væru tiltölulegar lítill 

þjónustuhópur. Þátttakendur töldu þetta vera vegna þess að markhópur þjónustunnar væru 

einstaklingar með margþættan vanda samhliða áfengis- og vímuefnavanda. Einnig kom fram það 

álit að konur byggju almennt yfir betri bjargráðum en karlar þegar kemur að húsnæðisvanda. 

Tengslanet kvenna væru oftar en ekki sterkara en karla og sú foreldraábyrgð sem konur byggju í 

meira mæli yfir en karlar væri einnig þáttur sem styrkti konur í erfiðum húsnæðisaðstæðum. Konur 

leituðu frekar en karlar til ættingja og vina. Staða kvenna sem foreldra gerði þær sýnilegar í 

samfélaginu og því væri líklegra að þær fengju athygli og aðstoð formlegrar félagsþjónustu en 

karlarnir. Hópurinn taldi líklegt að málefni einstæðra mæðra kæmu frekar inn á borð 

þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar en félagasamtaka í þessu samhengi. Þeim fáu konum sem 

starfsmenn félagasamtakanna töldu sig hafa reynslu af var lýst sem einhleypum barnlausum 

konum í áfengis- og vímuefnavanda. Margar þeirra kæmu frá Austur-Evrópuríkjum. Einn 

þátttakandi sagði að hjá sér hefðu verið „einstaka konur, held ég tvær konur sem voru af pólskum 

uppruna“. 

 Þátttakendur úr hópi sérfræðinga á velferðarsviði Reykjavíkurborgar töldu að stærstu 

hóparnir á meðal innflytjenda sem leituðu til þeirra vegna húsnæðisvanda væru einhleypir karlar 

og einstæðar mæður. Einn þátttakandinn sagði að það sem einkenndi þennan hóp væru 
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... fjölskyldur og þá helst einstæðar mæður sem eru að leita eftir húsnæðisöryggi 

fyrst og fremst. Þær eru búnar að vera kannski á þvælingi og jafnvel búa inni á 

öðrum en svo eru líka einstæðir karlar á miðjum aldri sem búa í óviðunandi 

húsnæði en eru kannski ekki að sækjast eftir íbúð á vegum okkar en búa kannski 

þröngt saman með öðrum karlmönnum. 

Þátttakendur í sérfræðingahópnum lýstu einhleypum körlum á svipaðan hátt og þátttakendur í 

samtakahópnum. Þeir væru fyrst og fremst Austur-Evrópumenn, atvinnulausir á framfæri 

sveitarfélaga eða Vinnumálastofnunar, ættu við áfengisvanda að stríða, væru húsnæðislausir og 

byggju í þröngbýli með öðrum körlum eða í litlu herbergi. Einnig var það mat hópsins að ekki væri 

fyrir hendi sérstök hvatning fyrir þennan hóp að snúa til baka til heimalandsins vegna þess að 

heima fyrir væri lítið um atvinnu og einstaklingar fengju þar ekki atvinnuleysisbætur á við þær sem 

hér tíðkuðust. Einnig kom fram sá skilningur að lágar bætur gerðu körlum erfitt fyrir með að standa 

við fjárhagslegar skuldbindingar í heimalandinu. Þetta sagði einn þátttakandinn: „Þeir eiga engan 

rétt úti í Póllandi, eða allavega er velferðarkerfið betra hérna en í Póllandi, og svo eru þeir 

náttúrlega að senda pening heim og borða frítt hér og gista [þátttakandi á við karla sem dvelja í 

Gistiskýli á vegum Reykjavíkurborgar og Samhjálpar og sem sækja þjónustu Kaffistofu 

Samhjálpar].“ 

 Fram kom hjá sérfræðingunum að í þjónustu hjá þjónustumiðstöðvunum væri einnig örlítill 

hópur karla frá ríkjum utan Evrópu sem hefðu misst atvinnu eftir störf í Kárahnjúkavirkjun eða á 

álíka vinnustöðum og byggju við húsnæðisóöryggi samhliða heilsufarsvanda vegna vinnuslysa eða 

annarra orsaka. Þessi hópur fengi uppbót á örorkubætur Tryggingastofnunar hjá Reykjavíkurborg 

og byggju við óviðunandi húsnæðisaðstæður í herbergjum á iðnaðarsvæðum. Þeim var lýst á 

þennan veg: 

Þetta eru mest allt karlar sem hafa þá lent í vinnuslysi eða eitthvað þannig í vinnu 

hér á Íslandi og svo einhvern veginn festast þeir hér á landi og lifa á skertum 

bótum frá Tryggingarstofnun og með uppbót frá okkur í formi fjárhagsaðstoðar. 

Flestir þeirra eru bara veikir og illa staddir. 

Eins og karlmönnum frá Austur-Evrópu er þessum hópi lýst sem félagslega einangruðum, þeir tali 

litla sem enga íslensku og eigi erfitt með að fóta sig í samfélaginu. Athyglisverð er sú ályktun í 

rýnihópum félagasamtaka og sérfræðinga að það einkenni einnig báða hópa karla í húsnæðisvanda 

að þeir hafi oftar en ekki lítil tengsl við ættingja í heimalandinu. Þátttakendur veltu fyrir sér hvort 



21 
 

skömm karla vegna breyttrar félagslegrar stöðu væri hér áhrifaþáttur þar sem margir af þessum 

körlum hefðu „misst tökin á lífi sínu“, sem áður hefði verið ólíkt því sem nú væri og mun betra. Var 

það almennt reynsla þátttakenda í báðum rýnihópum að hluti þessara karla hefði fjárhagslegum 

skyldum að gegna gagnvart mökum, börnum og jafnvel öldruðum foreldrum, og ættu nú erfitt með 

að standa við þær skuldbindingar. 

 Fram kom í báðum hópum að sá hópur karla sem fjölmiðlar hafa fjallað oft um og dvelst í 

leiguherbergjum á iðnaðarsvæðum kæmi í raun sjaldan við sögu í þeirra störfum, og væri þessi 

hópur almennt lítt þekktur „í kerfinu“. Karlarnir væru með lögheimili skráð á öðrum stöðum en þar 

sem þeir byggju og stunduðu svarta vinnu. Þar sem lítil þekking væri til staðar um þennan hóp væri 

erfitt að gera sér grein fyrir þjónustuþörfum hans. 

 Annar stærsti hópur á meðal innflytjenda í húsnæðisvanda er að mati sérfræðinganna 

einstæðar mæður á vinnumarkaðnum, bæði frá ríkjum í Evrópu og utan. Hópurinn var almennt 

sammála um að þessar konur væru alla jafna í lágtekjustörfum en taldi þó að eftir efnahagshrunið 

hefði hópur einstæðra mæðra með millitekjur stækkað hjá þjónustumiðstöðvum 

Reykjavíkurborgar. Slík þróun ætti líka við um einstæðar mæður af íslenskum uppruna. Einstæðar 

mæður sem eru innflytjendur voru taldar búa við töluvert húsnæðisóöryggi. Þær hefðu stöðugt á 

hættu að þurfa að yfirgefa húsnæði sitt vegna skammtíma leigusamninga og hárrar leigu, og ættu 

erfitt með að finna nýtt leiguhúsnæði. Konurnar í þessum hópi flökkuðu margar á milli skammtíma 

leiguhúsnæðis, dveldust í húsnæði sem væri óviðunandi sökum aðbúnaðar og staðsetningar og 

leituðu þess á milli til vina og ættingja til þess að dveljast þar tímabundið á meðan þær væru 

húsnæðislausar. Einn þátttakandinn lýsti aðstæðum þessa hóps á þennan hátt: 

Konur sem koma til okkar eru yfirleitt með börn og hafa kannski búið í húsnæði 

þar sem þær hafa þurft að deila salerni og eldhúsi, og húsnæðið sem ein kona 

var í var alveg skelfilegt en við náðum að hjálpa henni. 

Þátttakendur töldu að erfitt væri fyrir þjónustumiðstöðvar að aðstoða einstæðar mæður sem væru 

í mikilli húsnæðisneyð. Biðlistinn eftir félagslegu húsnæði væri langur og margir væru um hverja 

íbúð sem kemur til úthlutunar hjá Reykjavíkurborg. Þá uppfylltu þær ekki tekjuviðmiðin til þess að 

öðlast rétt til sérstakra húsaleigubóta. Tekjulágar barnafjölskyldur töldu þátttakendurnir þann hóp 

sem hættast væri við að lenda í langvarandi húsnæðisvanda og fátækt. Fjölskyldurnar væru háðar 

því að búa í stórum íbúðum sem skortur væri á hjá Reykjavíkurborg. Þær þyrftu líka húsnæði 

nálægt skóla og leikskóla barnanna. Einnig kom fram það álit að einstæðar mæður með börn hefðu 
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mun minni möguleika en einhleypir karlar að vera í húsnæði á iðnaðarsvæðum vegna stöðu sinnar 

sem konur og mæður: „Konur hafa minni möguleika á að leita í leiguherbergin þar sem er neysla 

og jafnvel ofbeldi og þegar kemur að gistihúsum þá vilja margir ekki leigja þeim af því þær eru með 

börn.“ 

 Þátttakendur úr rýnihópi sérfræðinga sögðu hjón og sambýlinga með börn vera 

hlutfallslega fámennan hóp af þeim sem sækja til þjónustumiðstöðvanna. Líkt og einstæðar 

mæður leitaði fólk úr þessum hópi ekki til þjónustumiðstöðvanna fyrr en allar aðrar bjargir væru 

bannaðar. Verst settar væru fjölskyldur sem búa við félagslega einangrun og tungumálahindranir 

ásamt öðrum vanda, svo sem atvinnuleysi eða heilsubresti. Erfitt er þó að koma til móts við 

fjölskyldurnar þar sem þær fara alla jafna fram úr tekjuviðmiðunum sem gilda þegar úthlutað er 

félagslegu húsnæði eða sérstökum húsaleigubótum: 

Þetta er svona viðkvæmur hópur sem að hefur einhvern veginn ekki náð að fóta 

sig almennilega og þar af leiðandi er bara þessi húsnæðismarkaður einhvern 

veginn bara svona ljónagryfja fyrir þá. Það er svo erfitt fyrir fólk að fá húsnæði 

að það bara leggur varla í þetta og eru jafnvel bara fastir í einhverjum svona 

ákveðnum slæmum aðstæðum. Í [Hverfi] þá eru margar svona ungar fjölskyldur 

sem eru kannski með eitt jafnvel upp í fjögur börn, með lágar tekjur, kannski 

annar aðilinn utan vinnumarkaðs af einhverjum ástæðum eða með 

atvinnuleysisbætur. En það erfiða er að þær oft bara uppfylla ekki skilyrðin um 

sérstakar húsaleigubætur. Við fáum svona mál mjög mikið. 

Í umræðum hjá sérfræðingunum kom fram ýmis reynsla af einstökum málum einstæðra mæðra 

og barnafjölskyldna, sem ýmist bjuggu í óviðunandi húsnæði, hafði verið sagt upp húsnæði vegna 

þess að þau áttu erfitt með að standa skil á hárri leigu, hafði verið sagt upp leiguhúsnæði þegar 

leiguupphæð var hækkuð eða áttu sögu um tíða búferlaflutninga á skömmu tímabili. Lágar tekjur 

eru því töluverð hindrun, samhliða erfiðum kjörum á leigumarkaði og synjun um úrræði hjá 

Reykjavíkurborg: 

Þú bara færð ekki íbúð þótt þú sért í einhverri vinnu. Það er bara mjög erfitt að 

fá íbúð sem þú getur borgað af á þessum launum nema þú fáir þá allavega 

sérstakar húsaleigubætur en það er auðvitað ekki nema þú sért með það lág 
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laun. Fólk er alltaf að þrýsta á að fá hjá okkur sérstakar húsaleigubætur en fær 

það ekki. 

Sérfræðingarnir töldu einstæðar mæður langverst setta hópinn þegar kæmi að leigumarkaðnum: 

Einstæðar mæður eru í langverstu stöðunni. Þær eru svolítið sá hópur sem við 

getum ekki aðstoðað út af tekjum. Þær kannski uppfylla ekki skilyrði um umsókn 

um félagslegt húsnæði eða þær fá ekki tekjustigin sem þarf til þess að fá 

sérstakar húsaleigubætur af því þær eru með tekjur yfir tekjumörkin. En samt eru 

þær bara rétt yfir mörkunum. 

Fram kom sú ályktun í báðum rýnihópum að innflytjendur „sættu sig frekar en Íslendingar“ við 

erfiðar húsnæðisaðstæður, svo sem húsnæði í óviðunandi ástandi og húsnæðisþrengsli í 

leiguhúsnæði með öðrum. Hér skipti þó máli að innflytjendur byggju almennt við veikara 

stuðningsnet en fólk með íslenskan bakgrunn að mati rýnihópanna og væru einangraðri sökum 

tungumálahindrana, og hefði þetta mikil áhrif á stöðu þeirra á markaðnum. Einn þátttakandinn bar 

saman innflytjendur og fólk með íslenskan bakgrunn hvað þetta varðar: 

Mér finnst vera rosalega mikið með útlendingana með börn, þú veist, að þegar 

þeir missa húsnæðið sitt, þú veist, þá þeir geta ekki leitað annað. Þeir geta 

stundum farið í sófann hjá einhverjum meðan þeir eru að bíða, þeir lenda samt í 

svona miklu meiri svona vandræðum heldur en Íslendingar sem við erum með 

hér á þjónustumiðstöðinni. Mér finnst þeir oft sætta sig við aðstæður sem við 

Íslendingar mundum ekki sætta okkur við. 

Konur sem eru innflytjendur og eiga í húsnæðisvanda eftir að hafa stigið út úr heimilisofbeldi og 

dvalist í Kvennaathvarfinu eru sérstæður hópur einstæðra mæðra að mati þátttakenda í 

rýnihópum félagasamtaka og sérfræðinga. Þessi hópur er talinn einkar berskjaldaður á 

leigumarkaði. Um er að ræða konur sem eiga erfitt með að snúa til baka á heimili sitt og standa því 

frammi fyrir miklum húsnæðisvanda. Fram kom hjá þátttakanda frá Kvennaathvarfinu að konur 

sem eru innflytjendur dveljast þar yfirleitt mun lengur en konur með íslenskan bakgrunn, sem 

stafar af því að leigusalar eru oft tregir að leigja þeim. Þátttakendur í sérfræðingahópnum töldu að 

í samanburði við konur með íslenskan bakgrunn ættu konur sem eru innflytjendur erfitt um vik, 

meðal annars vegna stöðu sinnar sem innflytjendur. Þar hefðu áhrif lítil íslenskukunnátta, skortur 

á upplýsingum um leiguhúsnæði, einangrun og neikvæð viðhorf til innflytjenda í samfélaginu. 
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 Þátttakendur í báðum hópunum eru sammála um að helstu hópar innflytjenda í 

húsnæðisvanda séu í fyrsta lagi karlar sem búa einir og eiga við að stríða atvinnuleysi samhliða 

húsnæðisleysi, áfengis- og vímuefnavanda eða annars konar heilsubresti, í öðru lagi einstæðar 

mæður í láglaunastörfum og í þriðja lagi sá sérstaki hópur einstæðra mæðra sem hefur dvalist á 

Kvennaathvarfinu. Sammerkt öllum hópunum eru fjölþættar hindranir sem lúta að tekjum þeirra 

og atvinnustöðu, tungumálakunnáttu, þekkingarskorti og veiku tengsla- og stuðningsneti.  

 Hér hefur verið lýst niðurstöðum um þá hópa innflytjenda sem helst eiga í húsnæðisvanda 

og einkenni þeirra. Margþætt áhrif á húsnæðisaðstæður innflytjenda endurspegluðust líka í 

upplifun og reynslu rýnihópanna tveggja sem skipaðir voru innflytjendum. Um þessa áhrifaþætti 

verður fjallað í næstu köflum þar sem reynt er að grafast betur fyrir um orsakir húsnæðisvandans 

með aðstoð þátttakenda úr öllum rýnihópunum fjórum. 

 

4.3 Þættir sem hafa áhrif á húsnæðisvanda 

Í rýnihópsviðtölunum fjórum var spurt um upplifun og reynslu af orsökum húsnæðisvanda 

innflytjenda. Eins og fram hefur komið litast reynsla rýnihóps starfsmanna hjá félagasamtökunum 

af þeim hópi sem samtökin þjónusta. Reynsla arabískumælandi og pólskumælandi þátttakenda í 

rýnihópum byggist á persónulegri upplifun og þekkingu á reynslu annarra í samfélagi þeirra. Fram 

kom það viðhorf í rýnihópum sérfræðinga og starfsmanna félagasamtaka að húsnæðisvandi 

innflytjenda sem þeir þekktu til væri margþátta og mótaðist ekki einungis af lágum tekjum og háu 

leiguverði. Hópunum varð einnig tíðrætt um þátt tungumálahindrana, einangrunar, skorts á 

þekkingu um húsnæðisúrræði, og ónógs stuðnings- og tengslanets. Mismunun og fordómar á 

leigumarkaði gagnvart innflytjendum var einnig atriði sem þátttakendur í báðum rýnihópum litu á 

sem áhrifaþátt. 

4.3.1. Leigumarkaðurinn 

Þátttakendur í pólska rýnihópnum (1 karl og 3 konur) og hinum arabíska (6 konur) voru spurðir um 

reynslu sína á leigumarkaðnum á höfuðborgarsvæðinu. Því ferli að finna húsnæði var lýst sem 

tímafreku og jafnvel streituvaldandi. Í báðum hópum kom fram að framboð væri lítið á 

leigumarkaði, erfitt væri að finna leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði og að oftast væru margir um 

hverja íbúð þannig að það þyrfti að keppa við marga aðra umsækjendur. Ferlið fæli í sér að senda 

fjölda tölvupósta til leigusala en þeim væri oft ekki svarað. Fram kom hjá báðum hópum sú upplifun 

að erfitt væri að átta sig á því á hvaða forsendum leigusalar veldu úr hópi umsækjenda. 
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Þátttakendur með börn á framfæri sögðu að þeim reyndist erfitt að finna heppilegt húsnæði með 

tilliti til skólagöngu barna því lítið framboð væri nákvæmlega í því hverfi eða þá of hátt leiguverð. 

Einnig kom fram í hópunum að tímalengd leigusamninga væri þáttur sem stuðlaði mjög að 

viðvarandi húsnæðisóöryggi á leigumarkaðnum. 

 Leigumarkaðurinn var í pólskumælandi hópnum sagður „mjög villtur“ í þeim skilningi að 

þar ríktu engin lög eða reglur og að leigusalar virtust ekki hafa neinar lögbundnar skyldur og ábyrgð 

gagnvart leigjanda. Leiguverð væri sjaldnast í neinu samræmi við stærð, ástand og/eða aðbúnað 

húsnæðis, og leigusalar „komast upp með að leigja hvað sem er“ eins og einn þátttakandinn lýsti 

því. Leigumarkaðurinn er eins og „villta vestrið“, sagði annar pólskumælandi þátttakandi. Í arabíska 

hópnum kom fram að þátttakendum og fjölskyldum þeirra reyndist erfitt að fá upplýsingar um 

leiguhúsnæði. Einn þátttakandinn lýsti því svo: „það er erfitt að fá upplýsingar um hvar er hægt að 

leita að húsnæði.“ Í þessum hópi varð þátttakendum tíðrætt um tungumálahindranir í samskiptum 

við leigusala. Innflytjendur hefðu margir hverjir litla íslenskukunnáttu og þyrftu að reiða sig á 

aðstoð íslenskumælandi samlanda eða íslenskra vina til þess að eiga samskipti við leigusala. Einnig 

kom fram það viðhorf að með því að fá íslenska vini til þess að hafa samband við eigendur 

leiguíbúða sem auglýstar væru minnkuðu líkur á að leigusalar höfnuðu arabískumælandi 

innflytjendum á forsendum trúarbakgrunns. Þátttakendur í arabíska hópnum voru flestallir 

íslamstrúar og höfðu slíka reynslu. 

 Margt af því húsnæði sem er í boði er að mati þátttakendanna í misgóðu ástandi og 

fjölmörg dæmi voru nefnd um húsnæði í kjöllurum með lága lofthæð, gluggalaust húsnæði og 

húsnæði sem hefði verið haldið illa við og væri jafnvel heilsuspillandi. Var það upplifun þátttakenda 

í báðum hópunum að sumir leigusalar nýttu sér stöðu innflytjenda með lágar tekjur og takmarkaða 

íslenskukunnáttu með því að setja upp of hátt leiguverð og bjóða í sumum tilvikum húsnæði til 

leigu í óviðunandi ástandi. Var það álit þátttakendanna að innflytjendur væru berskjaldaðir 

gagnvart því að lenda í óheiðarlegum viðskiptum við leigusala. Einn þátttakandinn í pólska hópnum 

sagði í þessu samhengi að nú þegar hún talaði „reiprennandi íslensku“ og mörg ár væru liðin síðan 

hún fluttist til Íslands, þá væri það reynsla hennar að hún yrði síður fyrir fordómum en samlandar 

hennar sem töluðu litla íslensku. 

 Þátttakendur í báðum hópum töldu að kjör og aðstæður á leigumarkaði hefðu versnað til 

muna eftir efnahagshrunið haustið 2008. Leiguverð hefði hækkað töluvert síðan samhliða vaxandi 

fjölda fólks á leigumarkaðnum, þar á meðal ferðamanna. Þátttakendur kváðust upplifa að 

leigusalar kysu í ríkara mæli en áður að leigja ferðamönnum frekar en þeim sem byggju á Íslandi. 
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Einn þátttakenda í pólska hópnum nefndi í þessu samhengi að hann vissi um þó nokkur dæmi þar 

sem fólki hefði jafnvel verið sagt upp leiguhúsnæði með þeim rökum að leigusalinn ætlaði sér að 

nýta húsnæðið til ferðamannaleigu. 

 Í báðum hópum kom fram að kröfur til leigjenda hefðu verið hertar eftir efnahagshrunið 

2008. Nú gerðu leigusalar kröfur um staðfestingu á tekju- og skuldastöðu og um sakavottorð. 

Þátttakendur í báðum hópum töldu að slík þróun væri í sjálfu sér jákvæð en á hinn bóginn væru 

litlar sem engar kröfur gerðar á móti til leigusala um skyldur og ábyrgð. „Það er algjörlega óljóst 

eftir hverju er verið að leita,“ sagði einn þátttakandinn úr arabíska hópnum um það hvernig 

leigusalar velja úr umsækjendum: „val virðist háð því hvernig maður lítur út.“ Vísaði hún í því 

samhengi til stöðu sinnar sem innflytjanda, uppruna síns, litarháttar og trúarbragða. Sú upplifun 

var nokkuð sterk í báðum hópum að leigusalar sem höfðu hafnað umsóknum þátttakenda hefðu 

gert það vegna þess að þeir voru innflytjendur. 

 

4.3.2. Tekjustaða sem áhrifaþáttur 

Hátt leiguverð samhliða almennt lágum tekjum er þáttur sem gerir að verkjum að það er „heilmikið 

púsluspil“ að ráða við að leigja. Þetta kom fram í öllum fjórum hópum. Í báðum rýnihópum 

innflytjenda sögðu þátttakendur að lágar tekjur þeirra og margra samlanda þeirra væru fyrirstaða, 

og töldu að barnafjölskyldur ættu sérstaklega erfitt hvað þetta varðar vegna þess að þær þyrftu 

stórar íbúðir sem væru dýrar í leigu. Fjölskyldur með börn á framfæri þurfa að mati þátttakendanna 

að vinna mikið til þess að ráða við leigugreiðslurnar. Krafa um hátt tryggingarfé samhliða hárri 

húsaleigu var einnig nefnt sem hindrunarþáttur við að tryggja sér öruggt leiguhúsnæði. Það 

reyndist fólki erfitt að reiða fram háa tryggingarfjárhæð áður en það tekur til við að greiða háa 

húsaleigu. Þátttakendur í báðum hópum voru í þessu sambandi spurðir um reynslu af því að fá 

bankalán. Almennt var góð reynsla af þjónustu banka og sú upplifun ríkjandi að innflytjendur sætu 

þar við sama borð og íbúar af íslenskum uppruna. Þátttakendur töldu að aðgengi að lánsfé hjá 

bönkum væri háð réttmætum skilyrðum, svo sem atvinnutekjum og að vera með skuldir í skilum. 

 Í báðum hópum kom fram sú reynsla að miðað við fólk með íslenskan bakgrunn væru 

innflytjendur almennt með lægri tekjur, og hefði þessi þáttur mikið að segja um erfiða reynslu 

þeirra á leigumarkaðnum. Einn þátttakandinn úr pólska rýnihópnum sagði í þessu sambandi: 
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Fyrir okkur er erfiðara að safna peningum fyrir tryggingum eða einhverjum 

fyrirframgreiðslum. Ég held að allir viti að innflytjendur eru á lægri launum en 

Íslendingar og það er pottþétt því eru hér allir sammála [þátttakendur hlæja]. 

Dæmi voru gefin um að þátttakendur hefðu neyðst til þess að segja upp leigusamningi og freistast 

til þess að finna ódýrara húsnæði vegna þess að þeir réðu ekki við að greiða leigu. Einn þátttakandi 

úr pólska hópnum lýsti því hvernig hún og uppkominn sonur hennar hefðu neyðst til að leigja 

stúdíóíbúð í stað þriggja herbergja íbúðar. Þegar sonurinn sneri til baka til Póllands hafði hún 

neyðst til að segja húsnæðinu upp þar sem hún réð ekki ein við leiguupphæðina. 

 Hættan á að missa húsnæði var að mati þátttakenda tengd skammtímaleigusamningum 

auk hárrar leigu. Dæmi voru gefin um að þátttakendur hefðu þurft að segja upp leiguhúsnæði sínu 

þegar þeim varð ljóst að þeir réðu ekki við leiguna. Þátttakendur töldu að það væru einkum 

foreldrar með börn á framfæri sem lentu í þessu. Einn þátttakandinn, einstæð móðir með tvö börn 

á framfæri, lýsti reynslu sinni af því að flakka á milli íbúða þegar hún þurfti að finna ódýrara 

húsnæði fyrir sig og börnin sín: 

Ég er búin að búa hér í Reykjavík í mörg ár og hef verið að leigja í langan tíma. 

En eftir að ég skildi þá er ég búin að þurfa að leigja mjög oft og það snerist alltaf 

um að reyna að leigja ódýrara. 

Fjölskyldur neyðast til þess að segja upp leiguhúsnæði þegar leigusalar hækka leiguverð, sögðu 

þátttakendur. Einn úr arabíska hópnum greindi frá því að hún og maður hennar hefðu fengið 

leiguhúsnæði á ákveðnu leiguverði en leigusalinn stuttu síðar hækkað leiguna og þau því neyðst til 

að segja upp húsnæðinu. Fram kom í báðum hópum að flestir þátttakendur höfðu þurft að flytjast 

margsinnis á þeim tíma sem þeir höfðu búið á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. í Reykjavík og nágrenni.  

 Tíðir búferlaflutningar tengjast þeim kjörum sem bjóðast við tímalengd leigusamnings. 

Fram kom í öllum rýnihópum sú upplifun að skortur væri á langtímahúsnæði á leigumarkaðnum. 

Skammtímaleigusamningar gera það að verkum að innflytjendur flakka á milli leiguhúsnæðis. Einn 

þátttakendanna kvaðst hafa skipt fjórum sinnum um leiguhúsnæði á síðustu fimm árum. Annar 

sagðist hafa flutt þrisvar á tveimur mánuðum. Það er erfitt að finna strax annað leiguhúsnæði 

þegar fólki er sagt upp og sumir þátttakendanna töluðu um að hafa fengið inni hjá vinum eða 

ættingjum tímabundið þar til þeir hefðu fundið húsnæði, eða kosið að leigja með vinafólki sem 

hefði verið með húsnæði á leigu. 
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 Tíðir búferlaflutningar hafa slæm áhrif á börn að mati þátttakenda úr öllum hópum, þar á 

meðal á skólagöngu þeirra og vinatengsl, þar sem börn í þessari stöðu eru stöðugt að skipta um 

skóla og bæjarhverfi. Þátttakendur í hópum innflytjenda með börn á framfæri sögðu að það 

reyndist þeim erfitt að forgangsraða þörfum barna sinna þegar kæmi að leigumarkaðnum og að 

þeir neyddust oft til þess að taka leiguhúsnæði þótt það hentaði  börnum þeirra illa. 

 Svartir leigusamningar, leiga sem leigusali gefur ekki upp til skatts, eru að sögn þátttakenda 

algengir hjá innflytjendum, þar sem þannig fæst leigt ódýrara leiguhúsnæði en ella. Slíkt húsnæði 

er oft í misjöfnu ástandi að mati þátttakenda í öllum hópunum. Fólk gengst líka inn á þetta vegna 

skorts á leiguhúsnæði, og leigjendurnir telja sig þá ekki hafa val: 

Það er annaðhvort að velja að vera á götunni eða taka bara einhverju glötuðu 

húsnæði með sveppum í kjallara með litlum glugga. Þetta gera flestir og þetta 

er yfirleitt líka svört leiga. 

Athyglisverður er sá skilningur í hópi sérfræðinganna að líklega væru fjárhagslegar skuldbindingar 

gagnvart nánum ættingjum heima fyrir þáttur sem gerði innflytjendum með lágar tekjur erfitt fyrir 

á leigumarkaðnum. Í hópnum kom fram sú reynsla úr starfi þátttakendanna með innflytjendum í 

húsnæðisvanda að fjárhagsleg útgjöld vegna ábyrgðar á ættingjum í heimalandi tækju verulegan 

hluta af ráðstöfunartekjum sumra innflytjenda og drægju þar af leiðandi úr getu þeirra til þess að 

greiða húsaleigu. Þegar spurt var um viðbrögð við slíkum aðstæðum á þjónustumiðstöðvunum 

kom fram í hópnum að ekki væri tekið tillit til slíkra aðstæðna í reglum um fjárhagsaðstoð. Fram 

kom sú upplifun að innflytjendur í slíkum aðstæðum veigruðu sér gjarnan við að greina frá þessum 

útgjaldalið af ótta við að þá ykjust líkurnar á að umsóknum þeirra um stuðning yrði hafnað, svo 

sem umsókn um fjárhagsaðstoð vegna sérstakra erfiðleika sem hægt er að sækja um hjá 

þjónustumiðstöðvunum. Það kom nokkuð skýrt fram hjá þátttakendum að slíkur útgjaldaliður ætti 

ekki að heyra undir nauðsynleg útgjöld: 

Ég heyri suma ráðgjafana segja, sko af því að við erum jú að tala um að 

útlendingarnir hafa lág laun, að þeir séu að senda peninga heim. Þannig að þá 

er einhver hluti af fjármagni sem þau eru að afla sér að fara í annað vegna þess 

að þau segjast ekki heldur hafa efni á að kaupa, leigja eða finna sér húsnæði því 

þau eru að senda eitthvað út. Þetta er svona grunur þegar fólk segist ekki hafa 

ráð á hlutum því fólk segir ekki beint frá því sem okkur finnst erfitt. 
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Þátttakendur í rýnihópum sérfræðinga og starfsmanna félagasamtaka voru spurðir út í þá þætti 

sem hefðu áhrif á aðstæður einstæðra mæðra og barnafjölskyldna á leigumarkaðnum. 

Þátttakendunum varð tíðrætt um slaka tekjustöðu þessara hópa og erfiðan aðgang þeirra að 

úrræðum Reykjavíkurborgar. Barnafólkið uppfyllir oft ekki skilyrði til sérstakra húsaleigubóta sem 

myndu gera þeim kleift að ráða við hærri húsaleigu, og uppfylla ekki heldur skilyrði til þess að 

komast á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Í hópi sérfræðinganna var rætt um „neyðarástand“ hjá 

Reykjavíkurborg þar sem félagslegar íbúðir losni ekki og stór hópur einstæðra mæðra á biðlista 

eftir félagslegu húsnæði, bæði af íslenskum og erlendum uppruna, þurfi nauðsynlega á húsnæði 

að halda. Margar einstæðar mæður séu í „brýnni neyð“ að þessu leyti vegna þess að þær komi að 

lokuðum dyrum á almenna leigumarkaðnum og úrræði Reykjavíkurborgar dugi ekki. 

 Erfitt reynist fyrir einstæðar mæður í láglaunastörfum að greiða háa húsaleigu þegar þær 

njóta ekki sérstakra húsaleigubóta, sem leggjast ofan á almennu  húsaleigubæturnar. Þátttakendur 

í hópum félagasamtaka og sérfræðinga sögðu að víkka þyrfti skilgreiningar hjá Reykjavíkurborg um 

félagslega erfiðleika í takt við breyttar aðstæður í samfélaginu. Eins og reglur um félagslegt 

húsnæði og sérstakar húsaleigubætur (Reykjavíkurborg, 2016b) væru nú þyrftu umsækjendur að 

eiga langa sögu um mikla félagslega erfiðleika, aðstæður sem ættu ekki endilega við í dæmi 

einstæðra mæðra á vinnumarkaði. 

 Þátttakendur í sérfræðingahópnum voru sammála um að einstæðar mæður og pör með 

börn væru hvað verst settu hóparnir á leigumarkaðnum, mun verr en einstaklingarnir. Einstæðar 

mæður með lágar tekjur þurfa að vinna mikið til þess að eiga fyrir leigu og sjá fyrir börnum sínum. 

Þá standi þær frammi fyrir erfiðleikum með að finna íbúð vegna þess að þær þekki oft ekki marga: 

Ættingjar eru oftast engir hér. Það er oft ekkert tengslanet. Stundum eru 

Íslendingar sem við vinnum með ekki með neitt sem þeir geta leitað í, en þeir 

hafa þó meiri bjargráð, eins og til dæmis tungumálið. 

Sagt var frá dæmum um barnafjölskyldur sem byggju við töluvert þröngbýli á leigumarkaðnum en 

kæmust ekki upp úr þeim aðstæðum sökum tekjustöðu sinnar. Þátttakandi í hópi sérfræðinga 

sagði: 

Ég er með nokkrar fjölskyldur sem eiga til dæmis þrjú börn sem eru að búa í 

stúdíóíbúð, þú veist, í mörg, mörg ár sko! Við erum ekki að tala um að vera þarna 



30 
 

í tvo til þrjá mánuði en, þú veist, þau eru föst þarna í þessum húsnæðisaðstæðum 

í mörg ár. 

Sérfræðingarnir töldu sig merkja vaxandi fátækt hjá barnafjölskyldum og sögðu algengt að 

fjölskyldur sem þeir störfuðu með ættu að baki tíða búferlaflutninga. Þeir töldu sig merkja ákveðna 

þróun sem hefði átt sér stað eftir hrunið 2008. Þetta væri upplifun fagfólks sem starfar með 

barnafjölskyldum bæði af erlendum og íslenskum uppruna víða um landið: 

Það verður svo mikil fátækt. Við erum að sjá mikla fátækt. Það var mikið álag á 

þjónustumiðstöðvum eftir hrun og það sem við erum að sjá núna eru svo miklar 

afleiðingar, það er svo mikil fátækt. Fólk endist ekki, það gefur sig eitthvað 

andlega þegar fólk er búið að vera sko, eiga ekki fyrir ís fyrir börnin sín í langan 

tíma og lifa við fátækt um árabil. 

Umræða skapaðist innan beggja rýnihópa innflytjenda um að húsnæðisvandi tengdist ekki einungis 

lágri tekjustöðu þeirra heldur væru margir innflytjendur óöruggir um réttindi sín á vinnumarkaði 

og óttuðust að verða sagt upp, til dæmis við samdrátt í fyrirtækjum eða aðrar breytingar. Einnig 

kom fram sú reynsla hjá þátttakendum að erfitt væri að fá atvinnu sem samsvaraði menntun þeirra 

og gæfi þeim hærri atvinnutekjur. Sumir þátttakendanna voru atvinnulausir eða áttu maka sem 

var atvinnulaus. Þeir lýstu erfiðleikunum við að finna vinnu og tregðu hjá atvinnurekendum við að 

ráða þau í vinnu vegna krafna um íslenskukunnáttu, þrátt fyrir að viðkomandi væri með þá 

menntun sem gerð væri krafa um. Í arabíska hópnum kom fram sú upplifun að erfiðleikar við að 

finna vinnu tengdust fordómum atvinnurekenda gagnvart múslimum. 

 Í báðum innflytjendahópunum kom fram að atvinnuöryggi skipti máli í tengslum við 

húsnæðisstöðu innflytjenda. Í pólska hópnum kom fram að þátttakendur og aðrir af pólskum 

uppruna sem þeir þekktu til teldu sig ekki örugga um vinnu sína. Ekki væri óalgengt að fólk óttaðist 

að vera sagt upp ef það væri frá vinnu vegna veikinda. Þessi reynsla er „týpísk fyrir innflytjendur 

sem eru í láglaunavinnu, bæði í einka- og opinbera geiranum“ eins og einn þátttakandinn sagði. 

Töldu þátttakendur ekki óalgengt að brotið væri á réttindum innflytjenda í láglaunastörfum þegar 

kæmi að veikindarétti eða rétti foreldra til að vera heima hjá veikum börnum. Þeir ættu á hættu á 

að vera sagt upp ef þeir nýttu sér veikindaréttindin. Einn þátttakandinn lýsti eigin reynslu í þessu 

samhengi: 
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Þegar ég og maðurinn minn vorum að vinna í sama fyrirtækinu þá varð ég ólétt 

og komin 7 mánuði á leið. Ég fór í vinnuna þrátt fyrir að mér liði ekki vel og sama 

dag þá hringdi ég í ljósmóður og hún heyrði í símanum hvernig mér leið á því 

hvernig ég talaði og sagði bara „hvað er að þér, þú skalt fara strax heim“. Ég 

talaði við yfirmennina sama dag og þau voru þá búin að sjá mig hvernig ég leit 

út og hvernig mér leið. En þegar ég sagði að mér liði illa og þyrfti að fara heim 

þá voru þeir alls ekki ánægðir. Sko, þetta er sérstakt því ef ég væri Íslendingur og 

væri veik þá held ég að ég myndi ekki fá svona viðhorf frá yfirmönnum. 

Athyglisvert var að þátttakendur í pólska hópnum töldu að almennt hefðu innflytjendur vantraust 

á stéttarfélögum. Algengt væri að fólk úr pólska samfélaginu upplifði að stéttarfélögin væru 

hliðholl atvinnurekendum frekar en starfsfólki, og að það hefði lítið að segja fyrir fólk að leita réttar 

síns hjá stéttarfélögum því einstaklingar ættu þá á hættu að verða sagt upp vinnu: „Tilfinningin í 

okkar samfélagi er sú að stéttarfélagið er meira að vinna fyrir vinnuveitandann en fyrir starfsfólk. 

Það er einhver tenging á milli þarna í gangi.“ Í hópnum var sagt frá mönnum sem hefðu leitað til 

stéttarfélaga en verið reknir í kjölfarið: 

Maður sem ég þekki fór til [stéttarfélag] til að tilkynna einelti á vinnustað en 

tveim vikum seinna var hann rekinn, en það var sagt að það væri alls ekki tengt 

við það að hann hefði tilkynnt til [stéttarfélags]. En það vissu allir að það væri út 

af því. 

Það er því ljóst að staða á vinnumarkaði hefur áhrif á stöðu á húsnæðismarkaði samkvæmt 

upplifun innflytjenda í rýnihópunum. Fjallað hefur verið um erfið kjör á leigumarkaði og skort á 

framboði á húsnæði á viðunandi kjörum, um lágar tekjur, atvinnuréttindi og þátt 

tungumálaerfiðleika og tengslanets. Hér að neðan verður fjallað um mismunun á leigumarkaði. 

Hún var í öllum rýnihópunum talin þáttur með ákveðið vægi á leigumarkaði þar sem lítið er um 

eftirfylgd með skyldum og ábyrgð leigusala. 

4.3.3. Mismunun á leigumarkaði 

Neikvæð viðhorf í samfélaginu gagnvart innflytjendum voru að mati allra þátttakenda í öllum 

rýnihópum þáttur sem gæti haft þau áhrif að innflytjendur sitji stundum ekki við sama borð og 

íbúar af íslenskum uppruna á leigumarkaðnum. Þátttakendur úr hópi sérfræðinga og starfsmanna 

félagasamtaka voru spurðir álits á vægi áhrifa sem neikvæð viðhorf leigusala gagnvart 
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innflytjendum hefðu á aðstæður innflytjenda á leigumarkaði. Fram kom það álit að innflytjendur 

væru berskjaldaðir fyrir mismunun ef leigusalar hefðu neikvæð viðhorf gagnvart þeim vegna 

uppruna þeirra, litarháttar, og trúarbragða og/eða menningarlegra hefða. Reynsla þátttakenda í 

rýnihópum innflytjendanna um þetta var sú að sumir leigusalar nýttu sér einnig þekkingarleysi 

innflytjenda um réttindi sín og litla tungumálakunnáttu og kæmust þannig upp með að hafna 

umsóknum þeirra eða vanefna skyldur sínar sem leigusalar á meðan samningstíma stæði. 

Sérfræðingarnir tóku fram að þeir þekktu til dæma úr starfi þar sem innflytjendum hefði verið 

mismunað á forsendum trúarbragða sinna: „Fólkið finnur bara alls staðar í þjóðfélaginu og 

leigumarkaðnum að múslimar sko séu bara mjög lágt skrifaðir.“ Einn þátttakandi í rýnihópi 

sérfræðinga sagði frá dæmum úr starfi þar sem hún hefði upplifað að skjólstæðingum sínum væri 

mismunað á leigumarkaði á forsendum trúarbragða og veikrar íslenskukunnáttu: 

Ég er með þrjú mál núna sem hafa verið fjölskyldur, tvær fjölskyldur og ein 

einstæð móðir sem hafa verið alveg í ofboðslega mikilli neyð. Þau hafa ekki 

fengið leigt, karlarnir tveir eru sýnilega múslimar þar sem þeir ganga í kuflum, 

og segja að það vilji enginn leigja þeim út af því að þau séu múslimar. Ofan á 

það tala þau bjagaða íslensku og það vill enginn leigja þeim, fordómarnir eru svo 

miklir. 

Þátttakendur í rýnihópi sérfræðinga lýstu fjölda dæma úr starfi um skjólstæðinga sem hefði gengið 

erfiðlega að fá leiguíbúðir þrátt fyrir að uppfylla öll þau skilyrði sem leigusalar settu: 

Það er bara mjög erfitt og þau bara fá ekki leigt. Eins og fjölskyldan mín sem var 

með nýfætt barn, þau fengu ekkert. Hann er dökkur og hún er frá hérna [Ríki] og 

þau bara fengu ekki leigt alveg sama hvað þau reyndu og þau voru meira segja 

með tilbúna tryggingu og allt sko. 

Töldu þátttakendur í öllum rýnihópunum þörf á því að yfirvöld settu viðurlög gegn mismunun á 

leigumarkaði til þess að leigusalar kæmust ekki upp með að brjóta á réttindum leigjenda í 

núverandi ástandi töluverðs húsnæðisskorts, vaxandi fjölda á leigumarkaði og skorti á úrræðum 

hjá félagsþjónustu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Eins og fram hefur komið þá lenda   konur 

sem eru innflytjendur og ílengjast í Kvennathvarfi í erfiðleikum við að finna leiguhúsnæði m.a. 

vegna tregðu leigusala við að leigja þeim húsnæði vegna stöðu þeirra sem innflytjendur, einstæðar 

mæður og lágtekjufólk. Þá kynnu fæstar kvennanna mikið í íslensku og hefðu ríka þörf fyrir aðstoð 
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við að fóta sig á leigumarkaðnum. Þær fengju hvergi leigt og kæmu svo líka að lokuðum dyrum hjá 

Reykjavíkurborg vegna langs biðlista eftir félagslegu húsnæði og ströngum viðmiðum um aðstoð 

ásamt öðrum hindrunum sem fjallað hefur verið um og tengjast þeirra réttindastöðu sem konur 

frá ríkjum utan EES svæðisins. 

Nefnd voru ótal dæmi í báðum rýnihópum innflytjenda um að leigusalar hefðu valið fólk með 

íslenskan bakgrunn frekar en innflytjendur úr hópi umsækjenda um leiguíbúðir. Í pólska hópnum 

var talið að ákveðnar neikvæðar staðalímyndir um innflytjendur væru að verki, svo sem að 

innflytjendum væru síður treystandi en fólki með íslenskan bakgrunn og að pólskir karlmenn væru 

drykkfelldir. Voru nefnd dæmi í báðum hópunum um þá reynslu að hafa uppfyllt öll þau skilyrði 

sem leigusalinn setti en hafa samt ekki fengið húsnæðið. Töldu þátttakendur að viðhorf til 

innflytjenda hefði mikið vægi í slíkri ákvörðun leigusala. Þessi upplifun kom einkar sterkt fram í 

arabíska hópnum. Þátttakendur sögðust upplifa sterk neikvæð viðhorf gagnvart múslimum í 

samfélaginu og töldu að það hefði töluverð áhrif á stöðu þeirra í ýmsu samhengi, ekki einungis á 

leigumarkaðnum. 

 Í báðum innflytjendahópunum voru nefnd dæmi byggð á eigin reynslu og fólks úr sama 

samfélagi um leigusala sem hefðu gengið á bak munnlegu samþykki eftir að hafa séð leigjendurna 

í eigin persónu eða heyrt í þeim í síma og uppgötvað að þeir voru innflytjendur. Þátttakandi í 

arabíska hópnum sagði að „ef leigusalinn er rasisti þá færð þú ekki íbúðina“ þegar hann lýsti reynslu 

sinni af að sækja um íbúð sem auglýst hafði verið til leigu. Annar úr arabíska hópnum lýsti því 

hvernig hún hefði upplifað óheiðarleika í samskiptum við leigusala sem hafði snerist hugur þegar 

hann sá hana og maka hennar í eigin persónu: 

Við fórum í tölvu og fundum íbúð á leigulistanum og fórum svo heim til að byrja 

að hringja. Hann spyr okkur hvaðan við erum og ég segi honum. Þá svaraði hann 

að hann muni hafa samband en hann hafði aldrei samband eftir það. Þetta er 

líka svona þegar þú ferð að skoða íbúð og skrifar nafnið þitt á listann með fullt 

af öðrum nöfnum á listanum. Hann segist hafa samband en svo hefur hann 

ekkert samband. Ég held að hann vilji ekki leigja útlendingar og haldi að við 

munum ekki greiða leigu. 

Þátttakendur gáfu einnig dæmi um mismunun meðan samningstímanum stóð. Þau sneru að 

vanefndum á leigusamningum, svo sem um viðhald, og einnig höfðu leigusalar haldið eftir 

tryggingarfé í lok samningstímans án gildra ástæðna. Nokkrir þátttakendanna greindu frá því að 
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þeir hefðu sjálfir sagt upp leiguhúsnæði vegna fordóma og neikvæðrar framkomu nágranna í sinn 

garð. Í arabíska hópnum sagði einn þátttakandi sögu um framkomu af hendi nágranna sem hafði 

gert það að verkum að hún og fjölskylda hennar neyddust til þess að segja upp húsnæðinu: 

Við vorum í [Hverfi] og það var rosalega mikið vandamál þar sem við vorum í 

íbúð. Þarna voru nágrannar sem hata múslima og voru alltaf að öskra á börnin 

okkar og við fluttum. 

Annar þátttakandi sagði frá því nágrannar hefðu ekki heilsað henni, að henni fannst vegna þess að 

hún væri íslamstrúar: „Í þessari blokk sem ég bý í var svona eldra fólk sem bjó þar. Þegar ég segi 

góðan daginn þá svara þau mér ekki.“ 

Dæmi komu þó einnig fram um jákvæða reynslu af samskiptum við leigusala og aðra í tengslum 

við húsnæðismál. Þátttakendur í báðum hópum höfðu leigt af leigusölum sem höfðu komið vel 

fram við þá og staðið við sínar skuldbindingar í leigusamningnum. Einnig voru dæmi gefin um 

nágranna, vinnufélaga og vinnuveitendur sem hefðu aðstoðað við að finna leiguhúsnæði. 

Þátttakendur í pólska hópnum töldu að jákvæðar staðalímyndir af innflytjendum skiptu máli. 

Pólverjar nytu góðs af því að á þá væri litið sem „duglegt og vinnusamt fólk“. Fram kom í hópnum 

að konur og fjölskyldufólk stæðu hér vel að vígi en einhleypir pólskir karlar væru enn álitnir 

drykkfelldir og hugsanlegt vandamál sem leigjendur. Athyglisvert er að þátttakendur í hópnum 

töldu að karlmenn með áfengisvanda væru ákveðinn stimpill á pólska samfélagið. Þetta væri „ 

neikvætt fyrir okkur“. Fram kom það álit  að „flestir Pólverjar [væru] duglegir, ynnu mikið og 

borguðu sína skatta“ í samanburði við þennan hóp karla sem væri á framfærslu hins opinberra. Í 

hópnum var talið að dregið hefði úr neikvæðum staðalímyndum af Pólverjum eftir hrunið 2008, 

svo sem þeim sem snúa að körlunum: 

Þegar ég kom til Íslands fyrir nokkrum árum þá var svolítið neikvæð umfjöllun 

um Pólverja, að þeir væru þjófar sem væru að stela úr kjallaraíbúðum og 

sumarbústöðum [hópurinn hlær] og ég hafði flutt frá Englandi hingað og þar 

voru Pólverjar eftirsóttir í vinnu og álitnir duglegir. Ég fékk vinnu strax eftir að ég 

kom en það var svolítið vandamál að finna vinnu fyrir manninn minn út af þessu 

viðhorfi. 

Þátttakendur í pólska hópnum töldu mikinn skort vera á eftirliti með leigumarkaðnum og að 

leigusalar sættu ekki viðurlögum þótt þeir brytu á réttindum leigjenda. Slík brot ættu sér einnig 
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stað hjá leigjendum með íslenskan bakgrunn en „samt er komið verr fram við innflytjendur en 

Íslendinga“ . Persónulegri reynslu var lýst í þessu samhengi: 

Fyrir átta árum sem dæmi vildi vinur minn leigja íbúð en systir hans er alin upp 

hér á Íslandi, talar íslensku, hún hringdi og þá á þessum tíma fyrir átta árum þá 

kostaði íbúðin 70 þúsund og það var 70 fermetrar. En þegar hann hringdi og 

talaði ensku þá var verðið 110 þúsund en þegar systir hans kom með manninn 

sinn sem var Íslendingur þá var aftur 70 þúsund. Einnig þegar hún var að leita að 

íbúðinni núna og þegar hún fór alein að skoða íbúðina núna með sína hérna 

takmarkaða íslensku þá var einmitt talað svona, „hvað, af hverju finnst þér það 

ekki nógu gott þessi aðstaða hér“. En þegar hún fór með vin sinn sem er 

Íslendingur þá fann hún að það var talað við hana öðruvísi. Þú veist, svona meiri 

vanvirðing. Þarna var sveppur í vegg og reynt að fela það. Þeir notfæra sér að 

það er svona mikil þörf á því að fá húsnæði. 

Í rýnihópum innflytjenda var rætt um að í samfélaginu væri álitið að innflytjendur sættu sig við 

verra húsnæði en Íslendingar. Þátttakendur veltu því fyrir sér hvort slík viðhorf hefðu áhrif á 

framkomu leigusala gagnvart þeim. Leigusalar teldu sig geta leigt þeim óviðunandi húsnæði og 

komist upp með það. Leigusalar gæfu þeim rangar upplýsingar um ástand húsnæðis í síma, – við 

skoðun á húsnæðinu kæmi fram annað ástand en lýst hefði verið í upphafi. Töldu þátttakendur að 

leigusalar reyndu ef til vill að nýta sér stöðu farandverkamanna sem margir hverjir eru pólskir og 

þurfa tímabundið húsnæði, búa ekki yfir neinni íslenskukunnáttu og hafa oft á tíðum litla þekkingu 

á réttindum sínum: 

Kannski eru þeir vanir að við erum að sætta okkur við eitthvað vont af því fólk 

oft koma bara til að vinna hér. Kannski fóru þeir einhvers staðar og voru sofa og 

ekkert gera neitt. Svo þegar ég var að leita núna að íbúð þá fann ég auglýsingu 

sem var mjög flott, mjög flott útskýring. Það átti að vera tveggja herberga íbúð 

og í [hverfi á stór- Reykjavíkursvæðinu]. Ég fór þar og það var svolítið langt í 

burtu og ég þurfti að labba. Þegar ég loksins fann húsnæðið og kom inn þá var 

þetta bara eitt herbergi. Ég spurði hvar er eldhús og þá var það bara þarna í 

horninu. Þarna voru bara tvo stólar og borð og örbylgjuofn. Þá spurði ég hvar á 

ég að elda og konan sagði: „ Þú getur borðað í vinnunni, er það ekki?“ En ég 
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sagði ókei hvar á ég að vaska upp? Þá segir hún að ég geti kannski gert það í 

baðherberginu. En í baðherberginu, þar var bara klósett og sturta og enginn 

vaskur í húsnæðinu. Konan var mjög hissa að ég væri að kvarta yfir þessu og 

sagði að fólk sem er að vinna í [fyrirtæki sem framleiðir kjöt], þeim finnst það 

bara mjög fínt að búa hér.“ 

Athyglisvert er að í rýnihópi starfsmanna félagasamtaka kom fram sú vangavelta að innflytjendur 

sættu sig ef til vill við verri húsnæðisaðstæður en íbúar af íslenskum uppruna, og hvort þetta gæti 

þá tengst menningarmun. Þessi hugmynd er nokkuð á skjön við þann skilning að áhrifaþættirnir 

væru einkum lágtekjustaða, erfið kjör á leigumarkaði og viðhorf margra leigusala til innflytjenda, 

og endurspegla slík viðhorf ef til vill takmarkaðan skilning á aðstæðum innflytjenda á 

leigumarkaðnum. 

Hér að neðan verður vikið að reynslu þátttakenda í hópum félagasamtaka og sérfræðinga af 

einhleypum körlum meðal innflytjenda. 

 

4.3.4. Fjölþættur vandi karlmanna í úrræðum Reykjavíkurborgar, Samhjálpar og 

Hjálpræðishersins 

Þátttakendur í rýnihópi starfsmanna félagasamtaka og rýnihópi sérfræðinga voru spurðir um 

orsakir húsnæðisvanda hjá hópi austurevrópskra karla. Í báðum hópum töldu þátttakendur sig 

hvað helst hafa snertingu við þennan hóp í störfum sínum með innflytjendum í húsnæðisvanda. 

Þessi karlahópur fellur nokkurn veginn að skilgreiningu fyrsta stigs húsnæðisleysis í áðurnefndri 

skýrslu SÞ, þ.e. einstaklingar sem eru háðir skammtímaúrræðum í húsnæðismálum og eiga hvergi 

fast heimili (Sameinuðu Þjóðirnar, 2009). Fram kom það álit í báðum hópum að þessi hópur karla 

upplifði fjölþættar hindranir við að leysa húsnæðisvanda sinn. Þeir ættu erfitt með að sjá fram úr 

erfiðleikunum í aðstæðum sínum og þar væri áfengisvandi veruleg hindrun. Rofin fjölskyldutengsl 

og vonleysi voru þættir sem þátttakendum þóttu einnig setja sitt mark á aðstæður þessa hóps. 

Atvinnuleysi hefði grafið undan getu karlanna til þess að standa við fjárhagslegar skuldbindingar 

heima fyrir og tengsl við nána ættingja rofnað. Þeir hefðu margir hverjir misst húsnæði sitt sem 

oftar en ekki hefði verið tengt atvinnurekanda. Áfengisvandinn sem þykir einkenna þennan hóp 

var skýrður í senn sem afleiðing atvinnuleysis og húsnæðisleysis, en einnig sem orsök viðvarandi 

atvinnuleysis og húsnæðisleysis. Einnig var talið að hópurinn væri einangraður bæði almennt í 

samfélaginu og í sínu eigin þjóðernissamfélagi. Karlarnir tengdust helst innbyrðis, þ.e. við aðra 
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karlmenn af austurevrópskum uppruna í sömu stöðu, en fram kom að flestir þeirra töluðu hvorki 

íslensku né ensku. Þannig skilgreindu þátttakendur í báðum rýnihópunum húsnæðisvanda þessa 

hóps sem hluta af hringlaga orsakatengslum á milli atvinnuleysis og áfengisvanda. 

     Fram komu getgátur um að sumir karlanna ættu sér ef til vill sögu um áfengisvanda og 

félagslegan vanda í heimalandinu, þannig að sá vandi einskorðaðist ekki við aðstæður þeirra á 

Íslandi. Í rýnihópi sérfræðinga var í þessu samhengi einnig fjallað um karlmenn frá ríkjum utan 

Evrópu sem hefðu misst vinnu eftir að framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun lauk, byggju við 

heilsubrest og fengju bætur hjá TR og Reykjavíkurborg, en ættu ekki við sama einkennandi 

áfengisvanda að stríða. Þátttakendur veltu fyrir sér hver staða karlanna í þeim hópi hefði verið fyrir 

komuna til Íslands og hvort þeir ættu sögu um félagslegan vanda heima fyrir. 

 Fram kom viðhorf hjá þátttakendum í rýnihóp starfsmanna félagasamtaka sem þjónusta 

aðallega karla með fjölvanda að margir austurevrópsku karlanna nýttu sér þjónustu Gistiskýlsins, 

Kaffistofu Samhjálpar og Dagsetur Hjálpræðishersins á „röngum forsendum“. Var það mat þessara 

þátttakenda að mikill hluti karlanna væru með þeirra orðalagi „ekki í raunverulegri þörf“ miðað við 

aðra hópa sem sækja skammtímaþjónustu og eiga að baki langvarandi sögu um mikinn félagslegan 

vanda, jafnvel frá barnsaldri. Austurevrópsku karlarnir ættu sér atvinnusögu og byggju að 

iðnmenntun, og hefðu þar af leiðandi  eiginleika sem bæri að virkja. Þrátt fyrir að þessir 

þátttakendur höfðu þó þann skilning að áfengisvandi samhliða, atvinnuleysi, tungumálahindrunum 

og félagslegri einangrun væri ein mikilvæg ástæða fyrir veru  þessara karla í úrræðunum þá kom 

þó það álit fram að margir karlanna „nýttu sér kerfið“ og var þá vísað til þess að þeir hefðu lítinn 

vilja eða áhuga til þess að taka ábyrgð á sínum aðstæðum og nýta eigin bjargir. Sumir þessara karla 

tækju sér hlutverk sem eins konar „kerfisfræðingar“ og leiðbeindu öðrum körlum í svipaðri stöðu 

að nýta úrræðin sér til fjárhagslegs framdráttar. Hér komu því fram mótsagnakennd viðhorf og á 

skjön við skilning sumra í rýnihópnum að þættir í þjónustunni væru ástæður fyrir því að þessi hópur 

ætti erfitt með að leysa úr sínum aðstæðum.  

 Sá skilningur kom einnig fram á meðal sumra í rýnihópi félagasamtakanna og rýnihópi 

sérfræðinga að vandi þessara karla við að vinna sig út úr erfiðum aðstæðum fælist einkum í því að 

þeir fengju litla hvatningu til þess. Slíkur hvati væri ekki fyrir hendi í þjónustuúrræðum á borð við 

Gistiskýli,  Kaffistofu Samhjálpar og DagseturHjálpræðishersins þar sem úrræðin væru ekki að 

koma á móts við sértækar þarfir þessa hóps. Þetta álit kom einkar sterkt fram í rýnihópi 

sérfræðinga. Fram kom í þessu sambandi það mat að erfitt væri að hvetja þessa karla til að fara í 

áfengismeðferð, sem væri forsenda þess að þeir byrjuðu að takast á við stöðu sína. Í 
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áfengismeðferðarúrræðunum væri túlkaþjónusta yfirleitt ekki í boði. Einnig kom fram það mat að 

lítil þekking væri til staðar á meðal meðferðarstofnana og starfsfólks um menningarbundnar og 

sértækar þarfir þessa hóps. 

 Að mati þátttakenda í báðum rýnihópum, þarf að gera meiri kröfur um sjálfshjálp hjá 

þessum karlahópi því flestir karlarnir væru iðnmenntaðir og ættu að baki atvinnusögu. Það væri 

einnig mikilvægt að þeir fengju viðeigandi túlkaþjónustu til þess að geta sótt áfengismeðferð og 

farið aftur út á vinnumarkaðinn. Talið var að áfengisvandinn viðhéldi einnig rofi á 

ættingjatengslum. Leigusalar á almennum markaði eru tregir að leigja þeim sem eiga við 

áfengisvanda að stríða, og þeir koma einnig að lokuðum dyrum hjá Reykjavíkurborg því þar þurfa 

einstaklingar að vera edrú til þess að fá úthlutað félagslegu leiguhúsnæði. 

 Eins og fram hefur komið er það mat þátttakenda í rýnihópum starfsmanna félagasamtaka 

og sérfræðinga að rofin fjölskyldutengsl séu afleiðing af því að karlarnir hafi brugðist fjárhagslegum 

skyldum sínum við ættingja í heimalandinu og búi við skömm og einangrun vegna þess. Þessi staða 

er einnig áhrifaþáttur í erfiðleikum þessara karla við að nýta sér aðstoð til sjálfshjálpar. Þannig lýstu 

þátttakendur í rýnihópunum í raun flóknum og margþátta orsökum að baki húsnæðisvanda þessa 

hóps. Starfsmaður félagasamtaka lýsti skilningi sínum á því ferli sem einstaklingar gengju í gegnum 

þegar þeir leita eftir skammtímaúrræðum hjá félagasamtökum eftir að hafa misst vinnu: 

Ég held að það sé bara mest út af því að þeir missa stjórn á aðstæðum sínum og 

lenda í, í drykkju, þú veist, á öllu þessu venjulega í þeirra lífi. Þegar þeir koma í 

fyrsta skipti til [Nafn á félagasamtökum] þá eru þeir rosalega fínir og eru kannski 

með vinnu en eru aðeins að partístandast, eru flott klæddir og koma eins og 

greifar. En svo sér maður hvernig líðan þeirra og útlit breytist. Ein brotin tönn, 

eitt blátt auga og maður sér hvernig allt í einu bara allt breytist hjá þeim og þú 

veist, þá er þessi maður ekki búinn að standa við að greiða leigu [af húsnæði] og 

standa í skilum og þessi litla áfengisveisla eða partí sem hann ætlaði bara aðeins 

að staldra við í um helgina er orðin að lengri tíma. Það eru mjög margar svona 

byrjunarsögur hjá mönnum sem ég veit um sko. 

Þátttakendur úr rýnihópi sérfræðinga hjá velferðarsviði voru sammála um áhrif margvíslegra þátta 

á aðstæður þessa ákveðna hóps karla. Hér væri oft um að ræða hringlaga orsakatengsl á milli 

atvinnuleysis, húsnæðisleysis og áfengisvanda. Í hópnum var talið að þessir karlar ættu – eins og 

karlahópurinn frá ríkjum utan Evrópu sem unnu á Kárahnjúkavirkjun – erfitt með að snúa til 
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heimalands síns, ekki einungis vegna rofinna ættingjatengsla heldur einnig vegna þess að þar væru 

atvinnutækifæri fá og velferðarkerfið ekki eins gott og á Íslandi. Þetta letti þá að flytjast til baka til 

heimalandsins þannig að þeir héldu áfram að búa á Íslandi í núverandi aðstæðum. 

 Þátttakendur í rýnihópunum þekkja ekki vel áhrifaþætti á húsnæðisvanda þeirra örfáu 

kvenna úr hópum innflytjenda sem leita skammtímaúrræða hjá félagasamtökum og eiga við 

fjölvanda að stríða, einmitt vegna þess að konurnar sem leita til þeirra eru fáar. Eins og fram er 

komið töldu þátttakendurnir að ástæða fyrir því að þessi hópur leitar lítið í úrræðin væri sú að þau 

henti ekki þessum hópi og/eða að konur í slíkum vanda leiti frekar á náðir einstaklinga sem þær 

eru í tengslum við. 

 

4.3.5. Aðgangur að þjónustu 

Er það reynsla þátttakenda í rýnihópum innflytjenda að innflytjendur reiði sig einkum á aðstoð og 

upplýsingar úr eigin samfélagi við leit að húsnæði. Aðspurðir hvert þeir leituðu eftir aðstoð stæðu 

þeir frammi fyrir húsnæðisleysi kváðust þátttakendurnir reyna að nýta sér allar mögulegar leiðir 

sem þeir hefðu kost á í sínu umhverfi, þar á meðal aðstoð ættingja og vina, vinnufélaga og 

kunningja á samfélagsmiðlum, og annarra sem gætu veitt upplýsingar um leiguhúsnæði. Meirihluti 

þátttakenda kvað tengslanetið í sínu samfélagi gegna lykilhlutverki á tímum erfiðs leigumarkaðar 

og lítils framboðs á húsnæði. Í báðum rýnihópum var talið mikilvægt að leita allra mögulegra leiða 

til að finna húsnæði. Miðað við leigjendur með íslenskan bakgrunn væri erfitt fyrir innflytjendur að 

finna húsnæði þar sem þeir hefðu veikara tengslanet og minni bjargráð. 

 Þátttakendur í báðum hópunum voru spurðir um reynslu sína af þjónustu félagasamtaka 

og opinberra aðila. Í hópunum kom ekki fram reynsla af þjónustu félagasamtaka nema að örfáir 

höfðu leitað til Rauða krossins í Reykjavík. Flestir þátttakendur í báðum hópum bjuggu yfir reynslu 

af þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Fram kom sú upplifun að erfitt væri að fá sérstakar 

húsaleigubætur vegna strangra skilyrða um tekjuviðmið, og að aðstoð við húsnæðisleit væri ekki í 

boði hjá Reykjavíkurborg. Þátttakendur í arabíska hópnum töluðu um reynslu sína af því að biðja 

um aðstoð til þess að finna leiguhúsnæði. Slík þjónusta væri almennt ekki í boði hjá 

þjónustumiðstöðvunum heldur háð vilja og áhuga starfsmanna til að veita aðstoð við húsnæðisleit. 

 Þátttakendur í rýnihópum innflytjenda töldu að möguleikar einstæðra mæðra á aðstoð 

vegna fjárhagserfiðleika tengdri hárri húsaleigu og framfærslukostnaði mun síðri en fólks í öðrum 

fjölskyldugerðum, til að mynda einhleypra: 
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Kerfið bregst konum með börn sem verða húsnæðislausar. Kannski er einhver 

annar einstaklingur [atvinnulaus] að fá stöðugt hjálp en svo gerist hið sama fyrir 

konu með barn og einhvern veginn lendir hún þannig að hún passar hvergi inn í 

kerfið, þú veist. Það er bara horft á tekjurnar ([atvinnutekjur] en ekki 

aðstæðurnar þínar [við afgreiðslu umsóknar um félagslegt húsnæði]. 

Umræða fór fram um húsnæðislausar einstæðar mæður og börn þeirra. Í pólska hópnum var 

„kerfið“ talið „sýna þeim lítinn skilning“. Mæðurnar fengju ekki metin inn stig sem nauðsynleg væru 

til þess að uppfylla skilyrði til sérstakra húsaleigubóta eða við umsókn um félagslegt húsnæði. 

Einstæðar mæður stæðu frammi fyrir því að þurfa að áfrýja synjun á umsókn sinni. Það væri lýjandi 

og streituvaldandi fyrir þær að takast á við. Þátttakandi í hópnum bjó yfir slíkri reynslu og lýsti því 

að það ferli hefði verið „hrikalega erfitt fyrir mig“ og hún upplifað sig vanmáttuga og hjálparlausa 

gagnvart kerfinu. 

 Í rýnihópi sérfræðinga var staðfest að aðgangur einstæðra mæðra og lágtekju-

barnafjölskyldna að úrræðum eins og sérstökum húsaleigubótum væri lítill sem enginn. Fram kom 

sú reynsla sumra þátttakenda að það væri tilfinningalega erfitt að horfa upp á að fjölskyldum í neyð 

væri synjað um aðstoð. Var það álit þátttakendanna að þrátt fyrir slíkar kerfisbundnar hindranir 

vegna strangra skilyrða í reglunum um félagslegt húsnæði og sérstakar húsaleigubætur, þá reyndi 

starfsfólk af fremsta megni að koma til móts við barnafjölskyldur, og þá með einhverjum öðrum 

hætti: 

Foreldrar þurfa að vinna miklu meira og þá hefur það áhrif á börnin og þá förum 

við félagsráðgjafarnir að hugsa um að þá þurfum við að skoða bara eitthvað 

annað sem hægt sé að styrkja fjölskylduna með en húsnæðiskostnað til þess að 

reyna láta þessa háu húsleigu ganga fyrir fjölskylduna. 

Einstæðar mæður í húsnæðisvanda eftir dvöl í Kvennaathvarfinu voru í rýnihópum starfsmanna 

félagasamtaka og sérfræðinga talinn hópur með sérstakar þarfir sem tengjast heimilisofbeldi og 

einangrun samhliða réttindastöðu sem innflytjendur. Réttindastaða kvenna sem koma frá ríkjum 

innan EES er mun auðveldari en þeirra sem koma frá ríkjum utan EES og eiga dvalar- og atvinnuleyfi 

háð maka með íslenskan bakgrunn. Konur sem eru innflytjendur og  frá ríkjum utan EES eiga erfitt 

um vik að uppfylla þær kröfur sem Reykjavíkurborg gerir til umsókna um félagslega leiguíbúð 

og/eða sérstakar húsaleigubætur. Erfitt getur verið fyrir þær að fá lögskilnað þar sem þær eiga þá 

á hættu að missa dvalar- og atvinnuleyfi. Fram kom í rýnihópi sérfræðinga að starfsfólk hjá 
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Reykjavíkurborg reyndi eftir fremsta megni að koma til móts við þarfir þessa hóps þótt misjafnt 

væri eftir þjónustumiðstöðvum hversu sveigjanlegt starfsfólk væri. Einn þátttakandinn lýsti því 

hvernig það væri að koma til móts við einstæðar mæður sem eru í skilnaðarferli: 

Það er erfitt því við krefjumst að fá þessi gögn um hjúskaparstöðu, hvort sem þú 

ert Íslendingur eða útlendingur skilurðu, og það kannski finnst mér svona svolítið 

svona erfitt að vinna við þegar það eru útlenskar konur í svona aðstæðum því 

maður myndi gjarnan vilja einhvern veginn gera undanþágur í sumum tilvikum, 

en það er erfitt. 

Fram kom hjá þátttakendum í rýnihópi starfsmanna félagasamtaka, sem starfa með einstæðum 

mæðrum eða öðrum konum í þessari stöðu, að þeim fannst konur fá misjafna þjónustu frá 

þjónustumiðstöðvum. Viðbrögð við aðstæðum þeirra og sá skilningur sem þeim væri sýndur virtist 

fara eftir því til hvaða þjónustumiðstöðvar væri leitað, og jafnvel hjá hvaða ráðgjöfum eða 

félagsráðgjöfum konurnar væru. Sumar þjónustumiðstöðvar væru sveigjanlegri en aðrar 

samkvæmt reynslu þátttakendanna. Var það mat þeirra að ójafnræði í þjónustu litaðist ef til vill af 

misjafnri þekkingu í einstökum stöðvum á aðstæðum þessa hóps. Jafnframt væri erfitt fyrir 

stöðvarnar að bregðast við vanda fólks í sértækri stöðu þegar reglurnar væru strangar og úrræðin 

fá. 

 Fram kom í öllum rýnihópunum að bæta þyrfti aðstoð Reykjavíkurborgar við einstæðar 

mæður og barnafjölskyldur í hópi innflytjenda en einnig almennt. Þessi hópur réði ekki við að leigja 

á almennum markaði nema fá hærri húsaleigubætur en þær almennu. Töluverð hindrun lægi 

einnig í því að húsaleigubætur væru háðar því að umsækjandi væri með opinberan leigusamning. 

Töldu þátttakendur í hópum starfsmanna félagasamtaka og sérfræðinga ríka þörf á 

húsnæðisstefnu sem fæli í sér að auka framboð á húsnæði samhliða bættum lögum sem tryggðu 

leigjendum betri réttindi. Koma þyrfti til móts við lágtekjuhópa í samfélaginu og hið opinbera þyrfti 

að geta gripið inn í aðstæður bágstaddra hópa á borð við einstæðar mæður og lágtekju-

barnafjölskyldur. 

 Í pólska hópnum var talin þörf á því að koma á fót neyðarhúsnæði á borð við athvarf fyrir 

heimilislausar konur og fjölskyldur til þess að gripið yrði fyrr inn í aðstæður heimilislausra 

einstæðra mæðra og barnafjölskyldna en nú væri raunin. Þátttakendur töldu bið eftir fyrsta viðtali 

hjá þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar of langa, og sögðu að tíð starfsmannaskipti yllu því að 

fjölskyldur fengju þjónustu seint og að mál þeirra væru lengi að veltast í kerfinu. Löng bið eftir 
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fyrsta viðtali og tíð starfsmannavelta voru einnig þættir sem þátttakendur frá félagasamtökum 

töldu hafa neikvæð áhrif á þjónustu við barnafjölskyldur í húsnæðisneyð. Einn þátttakandinn í 

pólska hópnum lýsti reynslu sinni sem húsnæðislaus einstæð móðir hjá einni af 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar: 

Þú getur lent í því að þú bíður í tvo mánuði eftir fyrsta viðtali. Svo fer 

félagsráðgjafinn í barneignarfrí eða eitthvað og enginn lætur vita og þá er þetta 

bara stopp þangað til þú ferð sjálf að spyrja þjónustumiðstöðina um hver staða 

þín er með úthlutun. Ég veit um eina konu sem þetta gerðist fyrir og það tók þá 

aftur aðra tvo mánuði fyrir hana að fá nýjan félagsráðgjafa. 

Í pólska hópnum kom fram að einstaklingar, og þá sérstaklega karlar, byggju við mun betri úrræði 

en konur með börn. Að mati hópsins væru karlar ofþjónustaðir og var þá vísað til 

skammtímaúrræðanna fyrir karla með fjölþættan vanda. Í rýnihópum sérfræðinga og starfsmanna 

félagasamtaka kom fram að það þurfi að gera meiri kröfur til hóps karla frá Austur-Evrópu, sem 

eru stór hluti af heildarhópi karla sem nýtur skammtímaúrræðanna. En einnig kom þó fram sá 

skilningur að úrræðin væru heldur ekki að taka mið af sértækum menningar – og túlkaþörfum 

þessa hóps eins og áður hefur komið fram.  

     Í viðtölum við þátttakendur í rýnihópum sérfræðinga og félagasamtaka kom fram það álit að 

aðstöðumunur væri á milli kynjanna. Eins og fram hefur komið eru einhleypir karlar og einstæðar 

mæður hlutfallslega stærstu innflytjendahóparnir á biðlista Reykjavíkurborgar eftir félagslegu 

húsnæði. Flest skammtímaúrræðin eru þó sniðin að þörfum karla fyrst og fremst. Þátttakendur 

sögðu að Konukot hentaði alls ekki húsnæðislausum konum og að dvöl í Kvennaathvarfinu væri 

fyrst og fremst úrræði fyrir konur sem væru að stíga út úr heimilisofbeldi, þótt konur í 

húsnæðisvanda fengju stundum þar inni ef það væru laus pláss. Þátttakendum í þessum 

rýnihópum þótti mikilvægt að hugað yrði að því að koma á fót skammtímaúrræðum sem væru 

sniðin að þörfum einstæðra mæðra og kvenna í húsnæðisneyð. 

 Fram kom það álit að þörf væri á skýrari stefnu hjá Reykjavíkurborg um þjónustu við hópa 

með mismunandi þarfir, og að rík þörf væri á að endurskoða reglur borgarinnar um félagslegt 

húsnæði og sérstakar húsaleigubætur. Einnig þyrfti skýrari stefnu í húnæðismálum almennt af 

hálfu ríkisins til þess að bæta kjör á leigu- og eignamarkaði fyrir alla hópa samfélagsins. 

 Fram kom í báðum hópum innflytjenda að auðvelda þyrfti aðgang innflytjenda að 

upplýsingum um húsnæðismál og réttindi leigjenda. Það væri „enginn staður nema hjá 
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Reykjavíkurborg“ sem veitti slíkar upplýsingar, og var þá vísað til ráðgjafar í Ráðhúsi Reykjavíkur 

sem nú hefur verið lögð niður. Í arabíska hópnum kom fram það sjónarmið að slík þjónusta þyrfti 

að vera á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar því langt væri að ferðast niður í miðbæ úr 

úthverfunum þar sem margir innflytjendur byggju. Fram kom það mat að styrkja þyrfti traust 

innflytjenda til opinberrar þjónustu. Í pólska hópnum var fjallað um það í þessu sambandi að margir 

Pólverjar vantreystu hinu opinbera vegna slæmrar reynslu af því að leita réttar síns hjá 

stéttarfélögum. Innflytjendur sem upplifðu að brotið væri á þeim á vinnumarkaði veigruðu sér við 

að leita réttar síns af ótta við að missa vinnu og/eða húsnæði, sem oftar en ekki væri samtvinnað. 

 Í rýnihópum innflytjenda var nefnt að setja þyrfti viðurlög við mismunun á leigumarkaði. Þá 

væri þörf á því að setja verðþak á húsaleigu og gæðaeftirlit með leiguhúsnæði til þess að tryggja 

að leiguhúsnæði sé í viðunandi ástandi miðað við leiguverð. Eins þyrfti að koma á fót 

leigumiðlunum til að tryggja gagnsærri og betri kjör leigjenda á leigumarkaði. Einn þátttakendi 

sagði að hún hefði verið á almennum leigumarkaði um tíma en síðan fengið á leigu húsnæði hjá 

leigumiðlun og upplifði meira öryggi nú en áður: 

Ég var að leigja á einkamarkaði en núna er ég að leigja frá leigufyrirtæki og finn 

fyrir meira öryggi núna því ég er með fimm ára samning og sex mánaða 

uppsagnafrest og þá í báðar áttir. Ég þarf ekki að eiga von á því að eigandinn 

kemur allt í einu, þú veist, og segir: Ég ætla að selja íbúðina; eða: Ég ætla að 

leigja fyrir túrista því það borgar sig betur fyrir mig. 

Umræða skapaðist í öllum rýnihópunum um að skortur á stefnu af ríkisins hálfu í húsnæðismálum 

væri mikilvægur áhrifaþáttur í núverandi bágum kjörum á leigu- og eignamarkaði. Í núverandi 

ástandi stæðu margir illa að vígi á markaðnum, ekki einungis innflytjendur, en rík þörf væri á því 

að tryggja þar stöðu jaðarsettra hópa, svo sem innflytjenda og annarra lágtekjuhópa, einstæðra 

foreldra, ungs fólks og öryrkja. 

 

5. Samantekt, ályktanir og umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu innflytjenda á húsnæðismarkaði. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

Hver er fjöldi innflytjenda á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg? 
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Í hvaða mæli nýta innflytjendur sér og óska eftir þjónustu félagasamtaka í Reykjavík vegna 

húsnæðisleysis? 

Hverjar eru húsnæðisaðstæður innflytjenda í Reykjavík og staða þeirra á almennum leigumarkaði? 

Fram kom í niðurstöðukafla þessarar skýrslu að hlutfall innflytjenda (erlendra ríkisborgara) á 

biðlistanum er 8,9%. Þetta hlutfall er í þokkalegu samræmi við heildarhlutfall innflytjenda í íslensku 

samfélagi, sem er um 9,6% (Hagstofa Íslands, 2016a). Því er dregin sú ályktun af þessari rannsókn 

að hlutfall innflytjenda á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar sé 

nokkuð eðlilegur miðað við hlutfall þeirra í íslensku samfélagi. 

Einhleypir karlar frá Austur-Evrópuríkjum og einstæðar mæður frá ríkjum bæði í Evrópu og utan 

eru stærstu hópar innflytjenda á biðlistanum. Er þetta í samræmi við reynslu þátttakenda í 

rýnihópum sérfræðinga og starfsmanna félagasamtaka af innflytjendum sem leita þjónustu á 

vinnustöðum þeirra. Einhleypir karlar og einstæðar mæður eru í raun stærstu hóparnir á biðlista 

velferðarsviðs þegar litið er til fjölskyldugerðar, óháð ríkisfangi eða þjóðernisbakgrunni. Því er 

dregin sú ályktun af þessari rannsókn að innri samsetning innflytjenda á biðlista velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar eftir félagslegu húsnæði sé afar svipuð og samsetning fólks með íslenskan 

bakgrunn á biðlistanum. 

Líkt og aðrir leigjendur á höfuðborgarsvæðinu búa innflytjendur við erfiðar aðstæður og kjör 

sökum lítils húsnæðisframboðs og hás leiguverðs. Að mörgu leyti endurspeglar því 

fjölmiðlaumræðan um húsnæðisaðstæður innflytjenda þá þróun sem hefur orðið á leigumarkaði 

á höfuðborgarsvæðinu eftir efnahagshrunið 2008. Talið er að kjör og húsnæðisframboð hafi síðan 

farið versnandi, bæði gagnvart innflytjendum og öðrum hópum á leigumarkaði. Hins vegar markast 

staða innflytjenda á leigumarkaðnum af margvíslegum hindrunum, samkvæmt umræðu í 

rýnihópunum. Slök tekjustaða samhliða þekkingarskorti um réttindi og erfiðum aðgangi að 

upplýsingum og úrræðum eru mikilvægir áhrifaþættir hjá innflytjendum á leigumarkaði ásamt 

berskjöldun gagnvart mismunun vegna stöðu sinnar sem innflytjendur. Þessar niðurstöður 

samsvara erlendum rannsóknum sem álykta að orsakatengsl séu á milli samfélagslegra viðhorfa og 

þeirrar virðingarstöðu sem láglaunahópar njóta í samfélaginu annars vegar og hins vegar tækifæra 

sem þeim bjóðast á húsnæðismarkaði. Mismunun og útilokun frá húsnæði á sér einkum stað 

gagnvart innflytjendum. Auk stöðu sinnar sem láglaunafólk eru innflytjendur útsettir fyrir 

mismunun á húsnæðismarkaði vegna neikvæðra viðhorfa í samfélaginu gagnvart innflytjendum og 
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jaðarsettum menningarhópum (Fonseca o.fl., 2010; Ponce, 2010). Sú ályktun er dregin af þessari 

rannsókn að innflytjendur séu að mörgu leyti í sömu stöðu og aðrir lágtekjuhópar gagnvart erfiðum 

aðstæðum og kjörum á leigumarkaði en búi að auki við hindranir sem litist af félagslegri stöðu þeirra 

sem innflytjendur. 

Það sem þátttakendum í rýnihópum sérfræðinga og starfsmanna félagasamtaka þykir einkenna 

hóp einhleypra karla frá Austur-Evrópu, sem er einkar áberandi í þjónustu á vegum Samhjálpar, 

Hjálpræðishersins og Reykjavíkurborgar, er fjölvandi þar sem áfengisvandi er einkum áberandi 

samhliða atvinnuleysi, húsnæðisleysi og einangrun. Lítill hópur karlmanna frá ríkjum utan Evrópu 

er einnig í þjónustu hjá Reykjavíkurborg, meðal annars vegna heilsubrests, tekjuleysis og 

húsnæðisvanda, samhliða einangrun í íslensku samfélagi og lítilli íslenskukunnáttu. Þessir karlar 

eiga ekki við áfengisvanda að stríða, en líkt og hópur karla frá Austur-Evrópu fá þeir í í núverandi 

stöðu litla hvatningu til þess að ná tökum á aðstæðum sínum sem litast einkum af því að þjónustan 

tekur ekki mið af sértækum þörfum þeirra. Einnig er fyrir hendi lítil þekking á meðal starfsfólks á 

aðstæðum þessa hóps, eins og fram kemur hjá þátttakendum í rýnihópum sérfræðinga og 

starfsmanna félagasamtaka. Hvað varðar hóp karla frá Austur-Evrópu litast þeirra staða einkum af 

erfiðleikum við að sækja sér áfengismeðferð, ekki síst vegna skorts á túlkaþjónustu. Fram kom að 

ekki væri mikið vitað um aðstæður beggja þessara hópa en þátttakendum þótti eitt helsta einkenni 

hans það að tengsl hefðu rofnað við nána ættingja í heimalandi. Það stafaði að einhverju leyti af 

erfiðleikum karlanna við að standa við fjárhagslegar skuldbindingar gagnvart ættingjunum heima 

fyrir. Í tilfelli karla frá Austur-Evrópu er áfengisvanda lýst sem afleiðing atvinnuleysis, sem viðhéldi 

áfengisvandanum, og leiddi einnig til  erfiðleika við að uppfylla væntingar hjá ættingjum og meðal 

pólska samfélagsins hér um að sinna fjárhagslegum skuldbindingum til heimalands. Rannsóknir 

hérlendis sýna að pólskir karlar sem hingað flytjast gegna almennt fjölskyldutengdu 

ábyrgðarhlutverki í heimalandinu, og þurfa þess vegna að senda talsvert af tekjum sínum heim eða 

ráðstafa þeim á annan hátt í þágu fjölskyldunnar. Slík ábyrgð viðhelst hvað sem líður breyttum 

heimilistekjum eða stöðu á vinnumarkaði (Krzyowski og  Mucha, 2014; Unnur Dís Skaptadóttir, 

Guðný Björk Eydal og Hilma H. Sigurðardóttir, 2012), og getur valdið því að karlar gefist upp eftir 

atvinnuleysi og erfileika. Sú ályktun er dregin af þessari rannsókn að einhleypir karlar frá Austur-

Evrópu í þjónustu hjá stofnunum eða félagasamtökum þurfi þjónustu sem taki mið að sértækum 

þörfum þeirra, þ.á.m. túlkaþjónustu til þess að njóta upplýsingagjafar og greiða fyrir samskipti við 

starfsfólk. Greiða þarf fyrir samskiptum með því að túlkaþjónusta verði fáanleg á ýmiss konar 
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áfengismeðferðarstofnunum og ætti að íhuga hvort Reykjavíkurborg getur aðstoðað við  kostnað 

sem af því hlýst. Sú ályktun er einnig dregin af rannsókninni að finna þurfi leiðir í þjónustu til þess að 

aðstoða þennan hóp við að takast á við aðstæður tengdar fjölskyldu og ættingjum í heimalandi. Við 

þróun slíkra leiða og úrræða gæti pólska samfélagið á Íslandi að líkindum veitt mikilvæga aðstoð. 

Einnig er mikilvægt að skoða stöðu karla utan Evrópu og þarfir þeirra til þjónustu ásamt því að auka 

fræðslu til starfsfólks sem starfar með þessum hópi og öðrum hópum innflytjenda til þess að koma 

í veg fyrir rörsýn starfsfólks á aðstæður innflytjenda. Þess ber að geta að síðan rannsóknin fór fram 

hefur velferðarsvið Reykjavíkurborgar hafið samstarf við Barka samtökin (pólsk samtök), sem 

aðstoða heimilislausa pólska ríkisborgara víða í Evrópu til þess að snúa til baka til Póllands, m.a. til 

þess að sækja áfengismeðferð í Póllandi óski þeir þess. Er þessi þjónusta liður í að bæta þjónustu við 

þennan hóp. 

Að mati þátttakenda í rýnihópi sérfræðinga eru vísbendingar um að innflytjendur sem senda 

peninga reglulega til ættingja í heimalandinu veigri sér við að segja frá þeim aðstæðum sínum á 

þjónustumiðstöðvunum af ótta við að verða af stuðningi vegna fjárhagslegra erfiðleika sem tengist 

húsnæðiskostnaði. Erfitt er þó fyrir félagsráðgjafa að taka tillit til slíkra aðstæðna í mati og 

greiningu á þörfum til stuðnings þrátt fyrir að slík útgjöld séu algeng hjá innflytjendum og hluti af 

fjölskyldutengdu ábyrgðarhlutverki margra þeirra. Peningasendingar til heimalands eru þó þáttur 

í útgjöldum fjölmargra innflytjenda samkvæmt erlendum rannsóknum, og hluti af lífsháttum í 

slíkum fjölskyldum, sem stundum eru kallaðar þverþjóðlegar (e. transnational). Hvort slíkar 

aðstæður hafa áhrif á aðstæður innflytjenda á leigumarkaði eða aðgang þeirra að stuðningi hjá 

Reykjavíkurborg skal þó ekki metið hér. Hins vegar er ljóst að þessi þáttur hefur áhrif á 

efnahagsaðstæður fjölskyldna að einhverju leyti og þyrfti að athuga með hvaða hætti hægt er að 

slá á ótta innflytjenda við að greina frá þessum peningasendingum. Reglur um fjárhagsaðstoð gera 

ekki ráð fyrir slíkum greiðslum sem nauðsynlegum útgjöldum. Fyrir liggur töluverð þekking um þá 

algengu hætti innflytjenda að senda fjárhæðir til ættingja heimalands með reglubundnum hætti 

(e. migrant remittance). Fjárhæðir sem innflytjendur senda til heimalandsins eru ein helsta tegund 

erlendra tekna í mörgum þróunarríkjum og einnig í Evrópuríkjum, svo sem Póllandi. Slíkar 

sendingar eru hluti af daglegu lífi flestra innflytjenda sem búa við þverþjóðlegar 

fjölskylduaðstæður, þar á meðal hérlendis á meðal Pólverja (Krzyowski og  Mucha, 2014). Þetta fé 

er nýtt til þess, einkum í fátækari samfélögum, að standa undir kostnaði við heimilisrekstur, 

heilbrigðisþjónustu og menntun barna og unglinga (Reynolds og  Zontini, 2014). Er sú ályktun 
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dregin af þessari rannsókn að mikilvægt sé að auka fræðslu til stofnana og starfsfólks í 

velferðarþjónustu um slíkt form þverþjóðlegrar fjölskylduábyrgðar. Með því má vænta aukins 

skilnings og auðveldari samskipta á milli starfsfólks og innflytjenda sem slíkar aðstæður eiga við, og 

fyrirbyggja að innflytjendur veigri sér við því að greina frá slíkum aðstæðum af ótta við að það hafi 

áhrif á rétt þeirra til þjónustu. 

Einstæðar mæður eru hópur sem einkum leitar til þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar og til 

Samtaka um kvennaathvarf. Einstæðar mæður hafa þörf fyrir stórar íbúðir sem oftar en ekki eru á 

uppsprengdu verði en lenda líka í erfiðleikum með litlar íbúðir sem einnig eru á háu verði. 

Einstæðar mæður á vinnumarkaði fá alla jafna ekki sérstakar húsaleigubætur og eiga ekki auðvelt 

með að komast í félagslegt húsnæði séu þær í húsnæðiserfiðleikum. Eftir hrunið 2008 hefur 

einstæðum mæðrum með millitekjur fjölgað hlutfallslega í hópi þeirra sem leita til 

þjónustumiðstöðva Reykjavíkur, og litast það af háu verði á leiguhúsnæði. Lágtekjuforeldrar með 

börn er lítill hópur hjá þjónustumiðstöðvunum en þó vaxandi. Aukin fátækt er þróun sem 

starfsmenn þjónustumiðstöðva merkja í hverfum Reykjavíkurborgar hjá einstæðum mæðrum og 

barnafjölskyldum. Börn í þessum fjölskyldum búa við viðvarandi húsnæðisóöryggi, tíða 

búferlaflutninga og fátækt, og hefur þetta slæm áhrif á líðan þeirra og velfarnað til langframa að 

mati starfsmannanna. Erlendar rannsóknir benda til að við stöðu lágtekjuhópa á húsnæðismarkaði 

tvinnist aðrir þættir sem snúa að félagslegri stöðu, kyni, fötlun, fjölskyldugerð, þjóðerni o.fl. Þetta 

á ekki síst við þegar um innflytjendur er að ræða og veldur því að þeir hafa laka stöðu á 

húsnæðismarkaði (Fonseca o.fl., 2010). Fjárhagsleg staða kvenna sem eru innflytjendur er lakari 

en karla (Elsa Arnardóttir og  Rúnar Helgi Haraldsson, 2014; Rúnar H. Haraldsson og  Sigríður 

Ásgeirsdóttir, 2015). Þegar við innflytjandastöðu bætist ,neikvæð‘ staða í þáttunum tekjur, kyn og 

fjölskyldugerð, eins og gerist hjá einstæðum mæðrum, takmarkast  möguleikar hópsins. 

 Þátttakendur í öllum rýnihópunum töldu brýna þörf á að endurskoða reglur um félagslegt 

húsnæði og sérstakar húsaleigubætur til þess að koma til móts við vaxandi fjölda einstæðra 

mæðra og barnafjölskyldna í húsnæðisneyð. Þótt mat og greining starfsfólks á 

þjónustumiðstöðvunum skipti máli um aðgang fjölskyldna að úrræðum Reykjavíkurborgar er það 

upplifun sérfræðinganna að erfitt sé að bregðast við neyð fjölskyldna að óbreyttum reglum 

meðan viðvarandi skortur er á húsnæði á vegum Reykjavíkurbogar og langur biðlisti eftir 

félagslegu húsnæði. Er dregin sú ályktun af rannsókninni að mikilvægt sé að bæta aðgang 

einstæðra mæðra/foreldra og lágtekjufjölskyldna að úrræðum sem bjóðast hjá 
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Reykjavíkurborg vegna húsnæðisvanda. Eins og tekið var fram í inngangi skýrslunnar tóku nýjar 

reglur Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning gildi 2017 og eru liður 

Reykjavíkurborgar í að koma á móts við einstaklinga og fjölskyldur sem eiga erfitt með að 

greiða húsaleigu sökum lágra tekna, félagslegra aðstæðna og hás framfærslukostnaðar.  

 

Einstæðar húsnæðislausar mæður úr hópi innflytjenda í Kvennaathvarfinu eru sérstakur hópur 

sem mætir viðbótarhindrunum á húsnæðismarkaði. Þær eru í erfiðum aðstæðum vegna 

einangrunar, skorts á tengslaneti og heimilisofbeldis, og ofan á þessar aðstæður bætist hjá 

flestum þeirra slök réttarstaða við breytingar á hjúskaparstöðu. Margar konurnar eru frá ríkjum 

utan EES-svæðisins og giftar körlum af íslenskum uppruna. Dvalar- og atvinnuleyfi þeirra er því 

tengt hjúskaparstöðunni og það hindrar þær í að geta sótt um sérstakar húsaleigubætur á eigin 

forsendum eða um félagslegt leiguhúsnæði. Þessar niðurstöður úr rýnihópunum eru í samræmi 

við íslenskar rannsóknarniðurstöður sem benda til að konur af erlendum uppruna dveljist mun 

lengur í Kvennaathvarfinu en konur með íslenskan bakgrunn vegna flóknari aðstæðna sem 

tengjast lagalegri stöðu þeirra samhliða tregðu leigusala við að leigja konum af erlendum uppruna 

(Hildur Guðmundsdóttir, 2009, 2012; Thelma Björk Guðmundsdóttir, 2014). Í erlendum 

rannsóknum hefur komið fram að þrátt fyrir að tíðni heimilisofbeldis gegn konum af erlendum 

uppruna sé ekki meiri en gegn konum með heima bakgrunn sé algengt að aðstæður erlendra 

kvenna séu flóknari sökum stöðu þeirra sem innflytjendur (Hass, Dutton og Orloff, 2000). Konur 

sem ílengast í Kvennaathvarfinu gera það vegna húsnæðisleysis fyrst og fremst. Er þetta í 

samræmi við niðurstöður Pavao og félaga (2007) þar sem fram kemur að það sé fjórfalt líklegra 

að konur sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi eigi við húsnæðisvanda að stríða en konur sem ekki 

hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Fram kom að á þjónustumiðstöðvunum er leitast við að sýna 

sveigjanleika og koma til móts við þarfir kvenna í slíkum aðstæðum en það er fremur vegna vilja 

og áhuga starfsmanna en formlegrar stefnu hjá Reykjarvíkurborg um það hvernig skuli bregðast 

við þörfum þessa sérstaka hóps. Er sú ályktun dregin af rannsókninni að samræma þurfi 

þjónustu þvert á þjónustumiðstöðvar við þennan hóp kvenna meðal innflytjenda en einnig við 

konur með íslenskan bakgrunn sem ílengjast í Kvennaathvarfinu vegna húsnæðisvanda. Móta 

verður skýra stefnu þegar kemur að þjónustu við konur og börn sem búa við slíkar aðstæður. 

Þess má geta að samstarfssamningur um átak gegn ofbeldi sem Reykjavíkurborg og lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu undirrituðu og tók gildi 2015 var tiltölulega nýtilkominn er rannsóknin fór 
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fram og því lítil reynsla af honum á meðal þátttakenda rannsóknarinnar. Samningurinn er liður í 

að bæta þjónustu við einstaklinga sem búa við heimilisofbeldi og má því binda vonir við að 

þjónusta til einstæðra húsnæðislausra mæðra sem ílengjast í Kvennaathvarfinu verði bætt. 

 

Mismunun gagnvart innflytjendum á leigumarkaði kemur skýrt fram í niðurstöðunum sem einn af 

áhrifaþáttum í aðstæðum innflytjenda á leigumarkaði. Þessi þáttur hefur töluverð áhrif á þau kjör 

sem innflytjendum bjóðast og á öryggi þeirra á markaðnum. Reynsla af mismunun á markaðnum 

kom fram í öllum rýnihópunum, bæði sem persónuleg reynsla þátttakenda úr rýnihópum 

innflytjenda og reynsla þátttakenda í rýnihópum sérfræðinga og félagasamtaka af málum 

skjólstæðinga sinna. Í rannsókn Elsu og Rúnars (2014) sem beindist að reynslu 686 Pólverja og 

Taílendinga af margþættri mismunun kom fram að um 85% þátttakenda voru á leigumarkaði og 

að 31% taldi sig eða einhvern nákominn hafa orðið fyrir fordómum og mismunun á 

leigumarkaðnum. Í rannsókn Hallfríðar og Önnu kom fram að tæplega þriðjungur aðspurðra 

Pólverja taldi sig hafa orðið fyrir mismunun á leigumarkaði og um 60% sögðust þekkja einhvern 

sem hefði orðið fyrir slíkri reynslu (Hallfríður Þórarinsdóttir og  Anna Wojtynska, 2015). Víða í 

Evrópu búa innflytjendur í húsnæði í misjöfnu ástandi og á íbúðarsvæðum þar sem ríkir fátækt og 

atvinnuleysi. Þetta er meðal annars talið tengjast lágtekjustöðu og mismunun sem ýmsir hópar 

innflytjenda verða fyrir á leigumarkaði. Í rannsókn Hallfríðar og Önnu kom fram að stór hluti 

þátttakenda bjó á þeim svæðum höfuðborgarinnar og grannbyggða þar sem eigna- og 

leiguhúsnæði er tiltölulega ódýrt. 

     Athyglisvert er í þessu samhengi að innan þjónustumiðstöðva velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 

og félagasamtaka sem starfa með innflytjendum í húsnæðisvanda er ekki fyrir hendi mikil þekking 

eða reynsla þegar kemur að aðstæðum þess hóps innflytjenda sem fjölmiðlar hafa oft fjallað um 

og dveljast á iðnaðarsvæðum á höfuðborgarsvæðinu. Hópurinn er ,ósýnilegurʻ í kerfinu, meðal 

annars vegna þess að þessir innflytjendur hafa ekki lögheimili á þeim stöðum þar sem þeir búa. 

Vert er að nefna í þessu sambandi að í rannsókn Hallfríðar og Önnu (Hallfríður Þórarinsdóttir og  

Anna Wojtynska, 2015, bls. 49) kom fram að 13% þátttakenda í leiguhúsnæði bjuggu í húsnæði á 

iðnaðarsvæðum og 11% af þeim sögðust ekki vita hvort húsnæði þeirra teldist utan hefðbundinna 

íbúðasvæða eða væri ósamþykkt sem íbúðarhúsnæði. Ekki kom fram reynsla í rýnihópum 

innflytjenda af því að búa á iðnaðarsvæðum né þekktu þátttakendur til innflytjenda í slíkum 

aðstæðum. Þetta gæti bent til þess að sá hópur innflytjenda sem býr á iðnaðarsvæðum eða í 
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óleyfilegu húsnæði sé falinn hópur í samfélaginu en einnig því pólska og arabíska. Er sú ályktun 

dregin af rannsókninni að mikilvægt sé að kortleggja húsnæðis - og atvinnuaðstæður þessa hóps og 

þjónustuþarfir hans. 

 

Aðgangi innflytjenda að upplýsingum um húsnæði og réttindi á leigumarkaði er ábótavant 

samkvæmt niðurstöðunum. Það litast af mörgum þáttum. Í rýnihópum innflytjenda sögðu 

þátttakendur erfitt að fá upplýsingar og ráðgjöf hjá þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar, og 

virðast stöðvarnar ekki hafa skilgreint hlutverk í þessum efnum. Í pólska rýnihópnum kom fram að 

vantrausts gæti á meðal pólskra innflytjenda í garð hins opinbera, og dregur það úr því að þeir 

notfæri sér opinbera ráðgjöf. Þetta vantraust nær einnig til stéttarfélaga. Margir pólsku 

innflytjendanna veigra sér við að leita réttar síns vegna ótta við að vinnuveitendur eða leigusalar 

segi þeim upp vinnu eða húsnæði, og tengist þetta bágri stöðu innflytjendanna gagnvart 

vinnuveitendum. Ráðgjöf og þjónusta á vegum Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar í 

Ráðhúsinu í miðbæ Reykjavíkur er of langt frá helstu hverfum innflytjenda að mati þátttakenda í 

arabíska hópnum. Síðan rannsóknin fór fram hefur þessi ráðgjöf á vegum Mannréttindaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar verið lögð niður. Rauði krossinn í Reykjavík veitir í dag stuðning og aðstoð til  

innflytjenda vegna ýmissa úrlausnarmála í formi opins húss, þ.á.m. vegna þarfa til aðstoðar við 

húsnæðisleit. Er sú ályktun dregin af rannsókninni að mikilvægt sé að Reykjavíkurborg auðveldi 

aðgang innflytjenda að upplýsingum og ráðgjöf um húsnæðismál með því að veita slíka þjónustu á 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. 

Fram kom það álit í rýnihópum starfsmanna félagasamtaka og sérfæðinga að sumir innflytjendur 

„sættu sig við“ húsnæðisþrengsli og illa búið húsnæði vegna þess að þeir væru „vanir“ slíkum 

aðstæðum. Var þetta álit í mótsögn við þann skilning að innflytjendur stæðu félagslega og 

réttindalega höllum fæti miðað við íbúa af íslenskum uppruna. Þetta álit stangast einnig á við 

reynslu þátttakenda í hópum innflytjenda sem segja lítið framboð af leiguhúsnæði á þokkalegum 

kjörum og hafa því neyðst til þess að taka á leigu húsnæði sem er þeim ekki samboðið. Hinsvegar 

hefur komið fram í breskum rannsóknum að Pólverjar sem búa við þröngbýli eða í húsnæði í slæmu 

ásigkomulagi telji þetta ekki vandamál. Slík viðhorf gætu stafað af því að margir Pólverjar eru 

einhleypir eða barnlausir karlar í móttökulandi og telji þessar aðstæður tímabundnar og ætli sér 

hvort sem er ekki að setjast að í landinu, en einnig af því að þeir hafi þá reynslu að ekki sé verulegt 

framboð af betra húsnæði á viðunandi kjörum (Robinson o.fl., 2007). Er dregin sú ályktun af 
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rannsókninni að til að fyrirbyggja rörsýn á húsnæðisaðstæður innflytjenda sé þörf sé á frekari 

fræðslu til starfsfólks stofnana og félagasamtaka um aðstæður hópa innflytjenda á leigumarkaði og 

helstu áhrifaþáttum sem þeim tengjast. 

Þrátt fyrir  stefnu Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum mæta innflytjendum á leigumarkaði  

fjölþættar hindranir. Þær orsakast af réttindastöðu þeirra á vinnumarkaði og viðhorfum í 

samfélaginu samhliða heftu aðgengi að upplýsingum og  úrræðaskorti í húsnæðismálum. Ýmsir 

hópar innflytjenda eru berskjaldaðir gagnvart beinni og óbeinni mismunun á húsnæðismarkaði en 

vísbendingar eru frá niðurstöðum þessarar rannsóknar um að slíkt eigi einnig við á vinnumarkaði. 

Er sú ályktun dregin af rannsókninni að til þess að jafna stöðu innflytjenda og annarra hópa á 

leigumarkaði þurfi e.t.v. að samþætta aðgerðir í húsnæðismálum og atvinnumálum innflytjenda. 

Húsnæðisaðstæður eru nátengdar efnahagsstöðu innflytjenda og réttindastöðu þeirra á 

vinnumarkaði samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar og annarra hérlendis og erlendis. 

Mikilvægt er í þessu samhengi að lögð sé áhersla á aðgerðir til að fyrirbyggja mismunun 

innflytjenda á forsendum þjóðernisuppruna og trúarhefða. Þetta gæti verið hluti af 

heildaraðgerðum stjórnvalda sem miðast að því að tryggja jafna stöðu innflytjenda, ekki einungis 

á húsnæðismarkaði heldur einnig á vinnumarkaði. Niðurstöður rannsóknarinnar kalla einnig á 

skýrari stefnu í húsnæðismálum almennt til þess að bæta kjör og aðstæður á leigu- og 

eignamarkaði fyrir alla hópa samfélagsins. Ljóst er að staða velflestra leigjenda er erfið og rík þörf 

er á að ríki og sveitarfélög grípi til heildaraðgerða í húsnæðismálum. 
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