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Inngangur, framkvæmd kannana og svörun 
Í þessari skýrslu er að finna niðurstöður könnunar sem gerð var meðal Litháa á Íslandi, með styrk frá 

Þróunarsjóði innflytjendamála. Könnunin er hluti af mastersnámi höfundar og er gerð nánari grein fyrir 

aðdraganda þess í eftirmála. 

Á vegum Félagsvísindastofnunar Háskólans var sett upp opin vefkönnun með spurningalista með um 50 

spurningum á íslensku og á litháísku, en þýðing spurninga á litháísku var unnin af starfsfólki 

Alþjóðaseturs.  

Spurningarnar snérust um ýmsa þætti sem snerta stöðu fólks á vinnumarkaði, hæfni og menntun og að 

einhverju marki stöðu í samfélaginu almennt. Nokkrar spurningar snérust um menntun og námskeið á 

Íslandi, tengsl við íslenskt samfélag, tengsl við Litháen og fleiri spurningar sem snerta bakgrunn fólks. 

Í könnuninni sem lögð var fyrir Litháa fengust 270 svör sem nýtt voru við úrvinnslu. Nokkrir einstaklingar 

að auki höfuð opnað könnunina og svarað að mjög takmörkuðu leyti og var ákveðið að taka þá ekki með 

í úrvinnsluna. Loks fengust svör frá 8 körlum í viðbót sem fengu spurningalista á pappírsformi í hendur 

og svöruðu með þeim hætti, en vegna slakrar svörunar karla í vefkönnuninni var leitað til karla í gegnum 

fyrirtæki og með öðrum hætti til að bæta svörun meðal þeirra lítið eitt. Í töflu hér að neðan má sjá 

hvernig svör skiptust eftir kyni og aldri. Til samanburðar eru upplýsingar um kyn og aldur Litháa eins og 

þær liggja fyrir á vef Hagstofunnar (1. janúar 2016).  

Líkt og sjá má gekk verr að fá inn svör frá körlum en konum, en alls svöruðu 95 karlar og 175 konur. 

Aldursdreifing er hins vegar nokkuð í samræmi við aldursdreifingu í þjóðskrá og svöruðu um 20-22% 

Litháa á aldrinum 25-44 ára, en heldur slakari svörun var meðal þeirra yngstu og elstu. Aldursdreifingin 

er ágæt bæði meðal karla og kvenna, nema helst að elstu konurnar svara illa á móti góðri svörun kvenna 

í mið aldurshópunum. 

 
Tafla A1. Dreifing svara í könnun meðal Litháa, eftir kyni og aldri. 

 Könnun Þýði    

 Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall  Svarhlutfall af þýði 

Karlar 95 35% 796 54%  12%  
Konur 175 65% 673 46%   26%   

Samtals 270 100% 1.469 100%  18%  

        

18-24 ára 36 14% 230 16%  16%  
25-29 ára 61 24% 308 21%  20%  
30-34 ára 40 16% 237 16%  17%  
35-39 ára 45 18% 185 13%  24%  
40-44 ára 28 11% 152 10%  18%  
45-49 ára 20 8% 137 9%  15%  
50-69 ára 25 10% 220 15%   11%   

Aldur samtals, gild sv. 255 100% 1.469 100%  18%  
Vantar svör 15       

Heildarfjöldi 270       
 
Raunar er athyglisvert að sjá aldursdreifingu Litháa hér á landi og þann mun sem fram kemur á 

dreifingunni eftir kyni, sjá mynd A1, en konur eru fjölmennari í yngri aldurshópunum, einkum 20-24 ára, 

og einnig þeim elst. Karlar eru á hinn bóginn mun fjölmennari á aldrinum 30-44 ára, einkum kemur fram 
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mikill munur í aldurshópnum 30-34 ára þar sem sá aldurshópur er nærri 20% allra karla, en nær 12% 

kvenna.  

 

 
Mynd A1. Aldursdreifing Litháa á Íslandi, 18-69 ára, 1. janúar 2016 

 
Hætt er við að svarendahópurinn endurspegli þýði ekki nægilega vel þegar um opna könnun er að ræða 

en ekki úrtakskönnun. Fyrir utan kynja- og aldursdreifingu er því vert að skoða menntun svarenda-

hópsins og bera saman við upplýsingar sem tiltækar eru um menntun þýðisins. Menntun þeirra Litháa 

sem þátt tóku í könnuninni er þannig að 38% svarenda hafa lokið háskólanámi, 43% ýmis konar 

framhaldsskólanámi, en 19% hafa aðeins grunnskólanám að baki, og er  nokkur munur eftir kyni hvað 

varðar framhalds- og háskólanám. 

 
Tafla A2. Menntun svarenda frá Litháen 

 Karl Kona Alls 

Grunnskólanám 20% 18% 19% 

Framhaldsskóli 48% 40% 43% 

Háskólanám 32% 42% 38% 

Samtals 100% 100% 100% 
 

Tölur frá Hagstofu Litháen1 benda til að háskólamenntaðir á vinnumarkaðsaldri í Litháen séu nálægt 40% 

eða svipað hlutfall og í svarendahópnum. Fólk með grunnmenntun er samkvæmt þessum tölum á bilinu 

10-15% og fólk með framhaldsmenntun af ýmsu tagi á bilinu 50-55%. Skilin milli grunnskólanáms og 

framhaldsskólanáms eru hins vegar óskýr og svo virðist sem um 10% að auki gætu flokkast undir að hafa 

bara grunnskólanám, alla vega að hluta til. Óvíst er því hvort svarendur séu að svara á sama hátt og 

                                                           
1 Menntunarupplýsingar fengust á þessari slóð:  

http://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?id=1329&status=A.  
Notaðar voru tölur fyrir 15-64 ára. Þessar tölur var ekki hægt að skoða kyngreindar. Hægt var að kyngreina 
heildarhóp 15 ára og eldri í Litháen eftir kyni og menntun og þar er munurinn á háskólamenntun karla og 
kvenna um tíu prósentustig, sem er sami munur og í svarendahópnum í könnuninni. 
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flokkun menntunar er í Litháen. Hins vegar er ekki sjálfgefið að þeir sem flytja búferlum séu með sama 

menntunarbakgrunn og þeir sem ekki flytja, m.a. í ljósi þess að þeir sem flytjast búferlum eru í meira 

mæli úr yngri aldurshópum. Erfitt er því að meta hvort menntunarsamsetning svarendahópsins sé í 

samræmi við þýði og var ákveðið að vega niðurstöður aðeins eftir kyni, en hvorki aldri né menntun. 

Í þessum yfirlitskafla um bakgrunn svarenda verður að lokum litið til þess hvenær svarendur fluttu til 

Íslands. Á mynd A2 má sjá að flestir voru að flytja hingað á árunum 2005-2008 eða á þensluárunum fyrir 

hrun. Meira en helmingur karlanna fluttist hingað á árunum 2005-2007 og svo er aftur mjög stór hópur 

karla í svarendahópnum sem hefur komið á árinu 2016. Meiri dreifing er á komu kvenkyns svarenda 

könnunarinnar yfir allt tímabilið. 

 

 
Mynd A2. Hvenær fluttu þeir Litháar til landsins sem svöruðu könnuninni 

 
Á mynd A3 má sjá að allgóð samsvörun er á milli þess hvenær svarendur fluttu til landsins og þess í hve 

miklum mæli Litháar fluttust hingað til lands á hverju ári. Þó ber að hafa í huga að upplýsingar um 

búferlaflutninga Litháa til landsins ná til yfir 7600 manns á árunum 1996 til 2016 og eru börn þar 

meðtalin. Tölur um flutninga Litháa til landsins á árinu 2016 liggja fyrir í fréttatilkynningum Hagstofunnar 

sem fylgja ársfjórðungslegri útgáfu talna um búferlaflutninga, en þó ekki kyngreindar.  

Heildarfjöldi Litháa á Íslandi þann 1. janúar 2016 var yfir 1.800 manns, þannig að stærstur hluti þeirra 

Litháa sem hafa komið til landsins síðustu 20 ár hefur því flust á brott aftur. Fjölmennasta 

brottflutningsárið er árið 2009 og má gera því skóna að það hafi einkum verið fólk sem fluttist til landsins 

á árunum 2007 og 2008 sem fluttist þá á brott í kjölfar hins snarpa efnahagssamdráttar sem varð í árslok 

2008. Það getur þá skýrt að hluta til hve hlutfallslega fáir úr svarendahópnum komu til landsins á árinu 

2007 miðað við hve margir fluttust hingað það ár. 

Á heildina litið má því gera ráð fyrir að svarendahópurinn endurspegli nokkuð vel hóp Litháa á Íslandi 

með tilliti til þess hve lengi þeir hafa búið á landinu. 
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Mynd A3. Hlutfall þeirra Litháa sem flutt hafa til landsins frá 1996 eftir árum, samanborið við 

búferlaflutninga svarenda könnunarinnar til landsins 

 
Til samanburðar voru nokkrar spurningar lagðar fyrir landsmenn alla í könnun sem unnin var af 

Félagsvísindastofnun í mars og apríl 2016. Um var að ræða netkönnun (panelkönnun) þar sem heildar-

fjöldi svarenda í könnuninni var 897 af 1.500 manna úrtaki. Niðurstöður þeirrar könnunar voru vegnar 

með tilliti til kyns, aldurs, menntunar og búsetu, enda var svarendahópurinn nokkuð frábrugðinn þýðinu, 

einkum hvað aldur og menntun varðar.  

Niðurstöðurnar þeirrar könnunar eru að einhverju marki nýttar til samanburðar í skýrslunni. Hafa ber 

þó í huga að samanburður á niðurstöðum þessara tveggja kannana er erfiður vegna ólíks eðlis 

svarendahópanna, ekki síst hvað varðar aldursdreifingu, en einnig starfstengda þætti (tegund starfs, 

starfsreynsla og ábyrgð). Beita þyrfti flóknari tölfræðilegri greiningu (aðhvarfsgreiningu) en gert er í 

þessari skýrslu til að fá betri mynd á samanburð þar sem tekið er tillit til slíkra þátta.  
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I. Búferlaflutningar og staða fólks við flutninga 

Hvenær flutt og hvaðan 
Líkt og fram kom í inngangskafla kom einna stærsti hópur þeirra Litháa sem hér búa til landsins á árinum 

2006-2008. Allmargir fluttu hingað á árunum eftir hrun, einkum konur og svo virðist hafin talsverð bylgja 

búferlaflutninga hingað á árunum 2015 og 2016 og þá einkum karla. 

Um 11% svarenda fluttist aftur frá Íslandi tímabundið og er meðalfjöldi ára sem menn voru búsettir 

erlendis 3 til 4 ár, mest 10 ár. 

Flestir þeirra sem fluttu til Íslands frá Litháen komu frá fjölmennustu héruðunum Vilnius og Kaunas. Hins 

vegar fluttu hlutfallslega færri frá Vilnius en íbúafjöldinn þar segir til um. Á móti kemur að hlutfallslega 

fleiri þeirra sem fluttu til landsins koma frá Telsiai hérði heldur en íbúafjöldi þar segir til um. Að öðru 

leiti er dreifing Litháa hér á landi nokkuð í samræmi við íbúafjölda einstakra héraða í Litháan og frávik 

að mestu innan skekkjumarka, sjá mynd I-1. 

 

 

Mynd I-1. Yfirlit yfir hvaðan frá Litháaen þeir fluttu sem komu til Íslands. Samanburður við Íbúafjölda 

 

 

Aldur og hjúskaparstaða við flutninga 
Aldursdreifing við flutninga til landsins er nokkuð mikil allt frá 9 ára og upp í 68. Fjölmennasti árgang-

urinn sem kom var þeir sem voru 23 ára og svo árgangarnir þar í kring. Um 60% allra Litháa voru á 

aldrinum 18-29 ára við flutningana hingað. Marktækur munur er á aldri við flutninga hingað eftir kyni, 

en konur hafa í mun meira mæli flust hingað á aldrinum 18-24 ára en karlar, sem dreifast á hinn bóginn 

meira á eldri aldurshópana. Miðgildi á aldri kvenna við flutning hingað er 24 ár, en karla 27 ár. 
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Mynd I-2. Aldursdreifing við flutninga til landsins 

 
Á mynd I-3 má sjá að um 40% svarenda voru í sambúð þegar þeir fluttu til landsins. Hlutfallið er marktækt 

hærra meðal kvenna, en nær 50% þeirra voru í sambúð á meðan hlutfall karla sem voru í sambúð þegar 

flutt far til landsins var nær 30%. Þá er þetta eðlilega nátengt aldri, en nærri 70% þeirra sem komnir voru 

yfir fertugt þegar þeir fluttu voru í sambúð, en hlutfallið er nær 35% hjá þeim sem eru innan við þrítugt. 

 

 
Mynd I-3. Hve hátt hlutfall voru giftir eða í sambúð við flutninga til landsins 

 
Í um 87% tilvika flutti makinn líka til Íslands. Nokkuð misjafnt var þó hvenær maki flutti, en í um fjórðungi 

tilvika fluttu báðir sambúðaraðilar á sama tíma, í um 27% tilvika kom maki síðar og í um 36% tilvika var 

maki fluttur á undan. Mjög mikill munur er á þessu eftir kyni eins og sjá má á mynd I-4, en karlar hafa 

greinilega flutt á undan í allmörgum tilvikum og konan síðar, en nánast aldrei á hinn veginn. 
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Mynd I-4. Af þeim sem áttu maka þegar flutt var til Íslands: Flutti maki til Íslands líka? 

 
Um 30% svarenda áttu börn þegar þeir fluttu til landsins, hærra hlutfall kvenna en karla og nátengt aldri 

eins og eðilegt er (mynd I-5).  Flestir áttu annað hvort eitt barn eða tvö (yfir 80%), en nokkrir einstaklingar 

áttu fleiri börn þegar þeir fluttu hingað, allt upp í fimm. Í um helmingi tilvika var yngsta barnið (eða það 

eina) á leikskólaaldri, í um fjórðungi tilvika var yngsta barn á aldrinum 6-12 ára og í fjórðungi tilvika var 

yngsta barnið á aldrinum 13-17 ára. Börnin fluttu til landsins með mæðrum sínum í flestum tilvikum og 

með föður sínum líka ef foreldrarnir fluttu á sama tíma. 

 

 
Mynd I-5. Hve hátt hlutfall átti börn þegar flutt var til landsins 

 

 

 

Staða á vinnumarkaði við flutninga 
Um 46% þeirra sem hingað fluttust höfðu verið launþegar í Litháaen og er hlutfallið jafnt milli kynja. Hins 

vegar var að auki um fjórðungur karlanna sjálfstætt starfandi og samtals því yfir 70% þeirra starfandi á 

vinnumarkaði. Um þriðjungur kvenna og fimmtungur karla voru í námi og 7% atvinnulaus. Yfir 10% 

kvennanna voru hvorki á vinnumarkaði né í skóla 8. (Mynd I-6). 
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Mynd I-6. Hver var staða fólks á vinnumarkaði við flutninga? 

 
Á mynd I-7 má sjá við hvað þeir unnu sem voru á vinnumarkaði. Störf hafa verið flokkuð í fjóra nokkuð 

jafna hópa og má sjá að konur hafa einkum starfað í sérfræðistörfum og svo í afgreiðslustörfum og 

ýmsum þjónustustörfum, en karlarnir frekar sem iðnaðarmenn eða almennir verkamenn eða 

bifreiðastjórar. 

 

 
Mynd I-7. Við hvað starfaði fólk í Litháen áður en flutt var til Íslands? 

 
Á mynd I-8 má svo sjá atvinnugreinaskiptinguna, en þar er einnig nokkur munur eftir kyni, karlar voru 

starfandi við byggingariðnað í miklum mæli, en einnig í öðrum atvinnugreinum. Konurnar voru hins 

vegar að mestu starfandi í þjónustugreinum og verslun og að einhverju leyti í iðnaði. 
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Mynd I-8. Í hvaða atvinnugrein starfaði fólk í Litháen áður en það flutti til Íslands? 

 

 

Önnur atriði sem tengjast stöðu fólks við flutninga 
Fólk var spurt hvernig það myndi best lýsa samspili hæfni/menntun og því starfi sem það gegndi á þeim 

tíma sem það flutti til landsins. Um 40% sögðust hafa haft meiri hæfni/menntun á þeim tíma en starfið 

krafðist, en ríflega helmingur sagði að samræmi hefði verið þar á milli. Hærra hlutfall karla heldur en 

kvenna metur það svo að hæfni þeirra/menntun hafi verið meiri en starfið krafðist, sjá mynd I-9. Ekki 

var marktækur munur eftir öðrum bakgrunnsþáttum. 

 

 
Mynd I-9. Á heildina litið, hvernig myndirðu best lýsa samspili hæfni þinnar/menntunar og síðasta 

starfinu sem þú gegndir í Litháen? 

 
Spurt var hvort fólk hafi þekkt einhvern á Íslandi þegar þeir fluttu. Ríflega helmingur þekkti þar einhvern 

nákominn (fjölskyldumeðlimur eða náinn vinur) og um fimmtungur að auki þekkti einhvern þó hann væri 

ekki nákominn honum. Um fjórðungur flutti hins vegar til Íslands án þess að þar byggi neinn sem 
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viðkomandi þekkti. Ekki er markækur munur eftir kyni, aldri eða öðrum bakgrunnsþáttum sem skoðaðir 

voru. 

 

 
Mynd I-10. Þekktirðu einhvern á Íslandi þegar þú fluttist til Íslands? 

 

Fólk fékk fullyrðinguna „Þegar ég flutti til Íslands var ég ákveðinn í að setjast að á Íslandi til frambúðar“. 

Á mynd I-11 má sjá að um 13% voru því mjög sammála og 12% frekar sammála, eða samtals um 

fjórðungur svarenda. Um 30% var því mjög ósammála. Almennt er ekki marktækur munur á svörum við 

fullyrðingunni eftir bakgrunni. Þó virðist sem þeir sem komu hingað á árunum 2009-2014 hafi í meira 

mæli haft í hyggju að setjast hér að til frambúðar þegar þeir fluttu til landsins. Sama á við um þá eldri en 

þá yngri. 

 
Mynd I-11. „Þegar ég flutti til Íslands var ég ákveðinn í  

                    að setjast að á Íslandi til frambúðar“ 
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II. Ástæður búferlaflutninga 
Nokkrar fullyrðingar voru lagðar fyrir svarendur um ástæður búferlaflutninga til landsins. Fólk var beðið 

um að svara hvort það væri mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar 

ósammála eða mjög ósammála hverri fullyrðingu. Reiknuð voru út meðaltöl fyrir hverja spurningu þar 

sem „mjög ósammála“ fékk gildið 1 en „Mjög sammála“ gildið 5, og aðrir svarkostir samsvarandi gildi 

þar á milli. Þeim sem voru á barnsaldri þegar þeir fluttust til landsins er sleppt við greiningu á þessum 

spurningum enda merktu flestir við að spurning ætti ekki við. 

Í töflu II.1 má sjá þær fullyrðingar sem um ræðir og hvaða gildi hver fullyrðing fékk á kvarðanum 1-5, en 

á þeim kvarða þýðir gildi sem liggur nálægt einum að svarendur séu almennt ósammála fullyrðingunni, 

en gildi nær fimm að svarendur séu almennt sammála. Ekki er mikill munur á meðaltali fullyrðinganna 

og er meirihluti svarenda að jafnaði sammála öllum fullyrðingunum. Hæsta gildið fær fullyrðing sem snýr 

að auknum tekjumöguleikum (4,0), en lægsta einkunnina fær fullyrðing um meira atvinnuöryggi (3,6). 

 
Tafla II-1. Fullyrðingar um ástæður búferlaflutninga og meðaltal (1-5) 

Ég flutti til Íslands til að fá meiri tekjur en ég hafði fyrir 4,0 

Ég flutti til Íslands í leit að betra lífi og lífskjörum almennt séð 3,9 

Ég flutti til Íslands til að reyna eitthvað nýtt, öðlast nýja reynslu, eða af 
ævintýraþrá 

3,8 

Ég flutti til Íslands vegna þess að einhverjir úr fjölskyldu minni eða vina-
/kunningjahóp voru búsettir á Íslandi 

3,8 

Ég flutti til Íslands því mér bauðst vinna á Íslandi 3,7 

Ég flutti til Íslands til að leita meira atvinnuöryggis 3,6 

 

Á mynd II-1 má þó sjá að dreifing svara er nokkuð misjöfn þó svo meðaltölin séu áþekk. 
 

 
Mynd II-1. Mikilvægi nokkura ástæðna fyrir búferlaflutningum til Íslands 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ég flutti til Íslands til að fá meiri tekjur en ég hafði fyrir
(4,0)

Ég flutti til Íslands í leit að betra lífi og lífskjörum almennt
séð (3,9)

Ég flutti til Íslands til að reyna eitthvað nýtt, öðlast nýja
reynslu, eða af ævintýraþrá (3,8)

Ég flutti til Íslands vegna þess að einhverjir úr fjölskyldu
minni eða vina-/kunningjahóp voru búsettir á Íslandi (3,8)

Ég flutti til Íslands því mér bauðst vinna á Íslandi (3,7)

Ég flutti til Íslands til að leita meira atvinnuöryggis (3,6)

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki /né Frekar ósammála Mjög ósammála



14 
 

Þannig eru t.d. flestir mjög sammála þeirri fullyrðingu að þeir hafi flutt til landsins vegna þess að þeir 

þekktu þar einhvern fyrir, auk fullyrðingar um auknar tekjur, en um 54% svarenda voru mjög sammála 

þessum spurningum. 

Nokkur kynjamunur er á svörum við nokkrum fullyrðingum. Á mynd II-2 má sjá meðaltöl þeirra fjögurra 

fullyrðinga sem gáfu marktækan kynjamun. Mjög áberandi er að karlar hafa í meira mæli flust hingað 

vegna þess að þeim bauðst vinna og einnig nefna þeir meira atvinnuöryggi og betri tekjur í meira mæli 

en konur. Það að hér hafi verið búsettir ættingjar og/eða vinir er á hinn bóginn frekar nefnt sem 

mikilvægur þáttur af konum en körlum, en munurinn liggur í að þær eru í mun meira mjög sammála 

þeirri fullyrðingu en karlar, enda fluttust konur hingað í mun meira mæli síðar en maki þeirra.  Ekki kom 

fram marktækur munur á svörum eftir kyni við fullyrðingum um betri lífskjör almennt eða að reyna 

eitthvað nýtt/ ævintýraþrá. 

 

 
Mynd II-2. Munur á kynjum þegar skoðuð eru meðaltöl svara við nokkrum fullyrðingum 

um ástæður búferlaflutninga til Íslands 

 
Nokkur munur er á svörum fólks eftir menntun, þó fyrst og fremst þannig að háskólamenntaðir nefna 

allar ástæðurnar í minna mæli en aðrir, nema þá ástæðu að prufa eitthvað nýtt/ævintýraþrá. 

 

 
Mynd II-3. Munur á menntahópum þegar skoðuð eru meðaltöl svara við nokkrum fullyrðingum um 

ástæður búferlaflutninga til Íslands 
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Við tveimur fullyrðinum kom fram marktækur munur eftir hjúskaparstöðu við flutning. Annars vegar var 

sambúðarfólk líklegra en einhleypir til að flytja vegna þess að vinir eða ættingjar bjuggu hér og á hinn 

bóginn eru þeir sem ekki eru í sambúð líklegri til að nefna ástæður sem tengjast því að vilja prufa eitthvað 

nýtt eða af ævintýraþrá. Marktækur munur var við fleiri spurningum eftir því hvort fólk átti börn eða 

ekki (mynd II-4). Þannig voru þeir sem áttu börn líklegri en þeir barnlausu til að nefna tekjur, 

atvinnuöryggi og lífskjör almennt sem ástæður búferlaflutninga, en þeir barnlausu nefndu í meira mæli 

að þeir væru að prufa eitthvað nýtt /ævintýraleit. 

 

 
Mynd II-4. Meðaltöl svara við nokkrum fullyrðingum um ástæður búferlaflutninga til 

Íslands eftir því hvort fólk átti börn eða var barnlaust 

 
Staða á vinnumarkaði (launþegi, sjálfstætt starfandi, atvinnulaus, í námi, annað) var ekki marktækt 

tengd nema tveimur þáttum, annars vegar að hærri tekjur hefðu skipt máli, en þar liggur munurinn í því 

að sá þáttur skipti námsmenn minna máli en aðra, en skipti hins vegar þá sem voru utan vinnumarkaðar 

af öðrum ástæðum meira máli en aðra. Hins vegar var það að fjölskylda og vinir hafi búið hér, en sá 

þáttur skipti þá sem ekki voru með vinnu meira máli en þá sem voru í vinnu (mynd II-5). 

 

 
Mynd II-5. Meðaltöl svara við nokkrum fullyrðingum um ástæður búferlaflutninga 

til Íslands eftir stöðu á vinnumarkaði þegar flutt var 
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Þegar sá hópur sem var í vinnu var greindur nánar eftir því hvaða tegund starfs viðkomandi gegndi þegar 

flutt var, kom í ljós marktækur munur á meðaltölunum hvað alla þættina varðar (mynd II-6) og er 

mynstrið mjög svipað greiningunni eftir menntun. Fólk sem gegndi sérfræði- og stjórnunarstörfum 

nefnir nánast alla þættina í minna mæli en aðrir. Eina undantekningin þar á er það að prufa eitthvað 

nýtt /ævintýraþrá, líkt og gilti um þá sem höfðu háskólamenntun. 

 

 
Mynd II-6. Meðaltöl svara við nokkrum fullyrðingum um ástæður búferlaflutninga til 

Íslands eftir stöðu á vinnumarkaði 

 

  

1

2

3

4

5

Bauðst vinna Atvinnuöryggi Tekjur Lífskjör almennt Fjölsk./vinir Prufa nýtt/ævint.

Stjórn./sérfr.störf Þjónustu-/afgr.störf Iðnaðarmenn Verkafólk/bifr.stj.



17 
 

III. Núverandi starf og staða 

Staða á vinnumarkaði nú og lengd atvinnuleysis 
Um 72% svarenda eru launþegar og um 9% sjálfstætt starfandi, 10% eru atvinnulaus og 9% eru í námi, í 

fæðingarorlofi eða ekki á vinnumarkaði af öðrum ástæðum, sjá mynd III-1.  

 

 
Mynd III-1. Staða Litháa á vinnumarkaði á Íslandi 

 
Það eru fyrst og fremst konur sem eru utan vinnumarkaðar og þeir yngstu fremur en þeir sem eldri eru. 

Fólk með grunnskólanám er frekar utan vinnumarkaðar og raunar í meira mæli, atvinnulaust eða 

sjálfstætt starfandi heldur en aðrir menntahópar.  

Mjög misjafnt er hve lengi þeir sem eru atvinnulausir hafa verið atvinnulausir, eða allt frá einni viku upp 

í 30 mánuði, en miðgildið er 3,5 mánuðir, flestir hafa verið atvinnulausir 1 mánuð og 88% þeirra sem 

hafa verið atvinnulausir hafa verið atvinnulaus í eitt ár eða skemur. 

 

 
Mynd III-2. Hve lengi svarendur hafa verið atvinnulausir 
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Núverandi starf, atvinnugrein, vinnutími og tekjur  
Á mynd III-3 má sjá að nærri helmingur svarenda er í störfum verkafólks (46%) og 23% að auki í ýmsum 

afgreiðslu-, umönnunar- og gæslustörfum. Um 22% eru í störfum iðanaðarmanna en aðeins um 9% í 

störfum sérfræðinga eða starfa sem sérhæfðir starfsmenn.   

 

 
Mynd III-3. Við hvað starfar þú núna? 

 
Athyglisvert er hve fáir þeirra sem gegndu sérfræðistörfum í Litháen fyrir flutninga gegna slíkum störfum 

í dag, eða aðeins tæpur fjórðungur (Mynd III-4). Aðrir eru í ýmsum afgreiðslu-, umönnunar- og 

gæslustörfum að stærstum hluta, en allmargir starfa einnig sem verkafólk. 

 

 
Mynd III-4. Starf nú samanborið við síðasta starfa/stöðu á vinnumarkaði í Litháen fyrir flutninga 
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Sjá má á mynd III-5  að það eru einkum konur sem gegna afgreiðslu-, umönnunar- og gæslustörfum auk 

störfum verkafólks, en karlarnir starfa flestir sem verkamenn eða iðnaðarmenn. Athyglisvert er hve lágt 

hlutfall háskólamenntaðra gegnir sérfræðistörfum, eða aðeins um 20% þeirra, aðrir eru í margskonar 

störfum sem ekki krefjast háskólamenntunar. 

 

 
Mynd III-5. Starf nú, greint eftir nokkrum bakgrunnsþáttum 

 
Atvinnugreinaskipting núverandi starfa Litháa er þannig að stærsti hópurinn, eða um 30%, vinnur í margs 

konar þjónustustarfsemi og er þar einkum um ferðaþjónustu að ræða. Álíka stór hópur, eða um 28%, 

vinna í byggingariðnaði, um 19% í iðnaði af ýmsu tagi og 16% við opinbera þjónustu (heilbrigðs- og 

félagsþjónusta og í skólum). Um 8% vinnur í verslunum, sjá mynd III-6. 

 

 
Mynd III-6. Í hvaða atvinnugrein er fyrirtækið eða stofnunin sem þú vinnur hjá? 

 
Flestir eru í fullu starfi, eða 91% svarenda, 96% karla og 84% kvenna. Er þetta nokkru hærra hlutfall í 

fullu starfi en mælist meðal landsmanna allra í vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar, bæði meðal karla 

og kvenna. Að öðru leyti eru ekki mikill munur eftir bakgrunnshópum, þó vinna þeir frekar hlutastarf 
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sem starfa hjá fyrirtækjum í opinberri þjónustu (20%) og í annarri þjónustu (13%), heldur en þeir sem 

starfa í öðrum atvinnugreinum. 

Meðalvinnutími er 45,7 stundir á viku, nokkru lengri hjá körlum eða 49,2 stundir, en 41,4 stundir hjá 

konum. Ef aðeins er litið á þá sem eru í fullu starfi er meðalvinnutíminn 47,3 stundir á viku, 49,9 hjá 

körlum og 43,7 hjá konum. Vinnutími í hlutastarfi er að jafnaði 26,5 stundir á viku, 27,5 hjá körlum og 

26,3 hjá konum. Miðgildið er mjög nálægt meðaltalinu og er 45 klst fyrir heildina og er frávikið svipað 

hjá flestum bakgrunnshópum, þannig að miðgildið liggur undir meðaltalinu sem nemur um eða innan 

við einni klst. Samanburður við vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar sýnir að innflytjendur frá Litháen 

vinna nokkru lengri vinnuviku en unnin er að jafnaði, og munar um 5 klst. að jafnaði og er allnokkur 

munur bæði hjá þeim sem vinna fulla vinnu og hlutastörf. 

Á mynd III-7 má sjá að dreifing vinnutíma karla og kvenna er nokkuð ólík, en 40% kvenna vinna slétta 40 

tíma á viku og tæpur fjórðungur þeirra vinnur minna en 40 stundir á viku. Stærstur hluti karla vinnur á 

hinn bóginn 46-50 tíma, eða um þriðjungur hópsins og önnur 30% vinna 51 stund á viku eða meira. 

 

 
Mynd III-7. Dreifing vinnutíma karla og kvenna 

 
Um 18% svara því til að þeir séu í tímabundinni ráðningu. 

Einkum er það ungt fólk (18-29 ára) sem er með 

tímabundna ráðningu, en það er líka algengara meðal 

þeirra elstu (50 ára og eldri) heldur en fólks á miðjum aldri 

(30-49 ára). Það eru þó einkum þeir sem hafa flutt til 

landsins árunum 2015 og 2016 sem eru með tímabundna 

ráðningu, eða nærri 50%, en hlutfallið er um 10% meðal 

þeirra sem fluttu hingað fyrr. Þá segjast um 22% Litháa 

ekki vera með ráðningarsamning og er ekki afgerandi 

munur eftir bakgrunni hvað það varðar. 

Spurt var um tekjur einstaklinga fyrir skatt og má sjá að af þeim sem eru á vinnumarkaði segjast yfir 40% 

vera með 300 þús. á mánuði eða minna og 28% að auki með 3-400 þús. og um 30% með hærri tekjur en 

það, flestir þeirra þó á bilinu 4-500 þús. Hæstu tekjurnar hafa þeir sem starfa sem sérfræðingar eða 

gegna störfum sem krefjast sérhæfingar og þá iðnaðarmenn. Og ef litið er á atvinnugrein eru hæstu 

tekjurnar að jafnaði að fá í byggingariðnaði, þar sem dreifingin er þó mikil, en nokkuð hátt hlutfall (19%) 

er með tekjur yfir 500 þús. Því næst koma þeir sem starfa í opinberri þjónustu.  
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Mynd III-8. Meðaltekjur á mánuði eftir starfsstétt og atvinnugrein 

 

 

 

Hvenær og hvernig fékk fólk núverandi starf? 
Á mynd III-9 má sjá að um helmingur þeirra, sem eru í vinnu, fékk þá vinnu sem hann er í nú á árunum 

2015-2016. Annars dreifist þetta nokkuð allt aftur til 1998 og allnokkur hópur er enn með þá vinnu sem 

hann fékk á þensluárunum 2005-2007. Lítilsháttar munur er á þessu eftir kyni og aldri, en tengist einkum 

því að ungir karlar eru hærra hlutfall þeirra sem byrjuðu í núverandi starfi árið 2016. 
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nota sem launatölu var hægt að reikna meðaltöl og fá þannig nálgun á meðaltekjur. Á meðfylgjandi 

mynd má sjá að meðaltekjur (þús. pr. mán.) landsmanna allra eru jafnan hærri en Litháa og er 

munurinn minnstur meðal fólks í afgreiðslu-, umönnunar- og gæslustörfum. Hafa ber í huga að 

talsverð óvissa fylgir útreikningum þeim sem niðurstöðurnar byggja á auk þess sem færri svöruðu 

launaspurningum en öðrum spurningum. Fara þarf því varlega í túlkun þessara niðurstaðna umfram 

það að Litháar virðast að jafnaði hafa lægri heildarlaun en landsmenn allir. 
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Mynd III-9. Hvenær fékkst þú núverandi starf? 

 
Raunar er dreifing svara meðal allra á vinnumarkaði áþekk þessu, þannig að flestir hafa fengið núverandi 

starf á síðustu 2-3 árum, allmargir eru í störfum sem þeir fengu á árunum 2005-2007 en færri hafa fengið 

núverandi starf á árunum í kjölfar kreppu.  

Launþegar voru spurðir hvernig þeir hafi fengið núverandi starf. Um 46% nefna að þeir hafi fengið það í 

gegnum tengsl og gildir það mun frekar um karla (52%) en konur (39%) eins og sjá má á mynd III-10.  

 

 
Mynd III-10. Hvernig fannst þú/fékkst þú þá vinnu sem þú ert í núna? 
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Um 18% fengu vinnuna eftir að hafa sótt um starfið eftir að hafa séð það auglýst og svipað margir eða 

um 17% nefna að þeir hafi sótt um starf beint til atvinnurekanda án þess að um auglýst starf hafi verið 

að ræða. Þessir tveir kostir voru í meira mæli nefndir af konum en körlum. Um 15% nefna að þeir hafi 

fengið starfið í gegnum ráðningarskrifstofu eða fyrir milligöngu Vinnumálastofnunar og gildir það í mun 

meira mæli um karla en konur.  

Lítilsháttar mun má sjá á svörum við þessari spurningu eftir aldri, en þeir sem eru innan við fertugt nefna 

frekar tengsl og ráðningarskrifstofur, en þeir sem eru komnir yfir fertugt að þeir hafi sótt um, ýmist eftir 

að hafa séð starf auglýst eða bara beint án auglýsingar. Þá hafa háskólamenntaðir fremur en fólk úr 

öðrum menntahópum fengið vinnu eftir að hafa séð starf auglýst og sótt um, en síður í gegnum tengsl. 

Iðnaðarmenn og verkafólk fengu starfið frekar en aðrir í gegnum einhver tengsl á meðan sérfræðingar 

nefna frekar að þeir hafi sótt um starfið eftir auglýsingu og fólk í ýmsum þjónustu- og afgreiðslustörfum 

nefna í meira mæli en aðrir að þeir hafi sótt um starf beint til atvinnurekanda án þess að um sérstaka 

auglýsingu hafi verið að ræða. 

 

 

  

Samanburður – hvernig fékstu núverandi starf 

Sjá má á meðfylgjandi mynd að nokkur munur er á svörum Litháa og landsmanna allra hvað varðar 

hvernig menn hafi fengið starfið, þar sem tengsl hafa mun meira með það að gera hvað Litháa varðar. Þeir 

sem svöruðu í könnun Félagsvísindastofnunar nefna í meira mæli annað og er þá oft um að ræða að 

atvinnurekandi hafi sóst eftir starfskröftum viðkomandi. Að einhverju marki er þó þar um einhvers konar 

tengsl að ræða líka. 
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IV. Samspil hæfni og starfs og fleira sem snertir mat á starfi 

Samspil hæfni og starfs, og nýting menntunar 
Fólk var beðið um að leggja mat á hve gott samræmi væri á milli hæfni/menntunar og þess starfs sem 

það gegndi nú. Spurningin hljóðaði svo: „Á heildina litið, hvernig myndirðu best lýsa samspili hæfni 

þinnar og menntunar og þess starfs sem þú gegnir?“ Um 35% segjast hafa miklu meiri hæfni en krafist 

er í starfinu og um 22% að auki nokkru meiri, eða samtals um 57% sem meta hæfni sína meiri en starfið 

krest. Um 42% meta hæfni/menntun í samræmi við þær kröfur sem starfið krefst, en aðeins 2% segjast 

hafa minni hæfni/menntun en starfið krest (mynd IV-1). 

 

 
Mynd IV-1.  Á heildina litið, hvernig myndirðu best lýsa  

samspili hæfni þinnar og menntunar og þess  

starfs sem þú gegnir? 

 

Nokkur munur er á svörum fólks eftir ýmsum bakgrunns-

þáttum. Þannig er mest samræmi milli menntunar/hæfni 

og starfs hjá þeim sem minnsta menntunina, en 

ósamræmið eykst með aukinni menntun og ríflega 60% fólk 

sem háskólamenntun telur sig hafa miklu meiri 

hæfni/menntun en starfið krefst. Enda koma fram í mynd 

III-5 að aðeins 20% háskólamenntaðra eru í störfum sem 

krefjast háskólamenntunar. Þetta endurspeglast einnig í 

tegundum starfa, en meirihluti þeirra sem gegna störfum verkafólks eða eru í afgreiðslu-, ummönnunar- 

og gæslustörfum metur hæfni sína meiri en starfið krest. 

Þá má sjá að þeir sem hafa búið hvað lengst hér á landi telja betra samræmi milli hæfni/menntunar og 

starfs heldur en þeir sem verið hafa hér um skemmri tíma, sem bendir til að smám saman nái menn að 

fá hæfni/menntun betur metna á vinnumarkaði. 
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Mikill munur kemur hins vegar fram hjá öllum 
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saman þeim sem segja miklu meiri og nokkru 

meiri. 
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Mynd IV-2. Samræmi/ósamræmi hæfni/menntunar og starfs eftir bakgrunnsþáttum 

 

Þeir sem svöruðu því til að þeir væru með meiri hæfni/menntun en starf þeirra krefðist voru spurðir að 

því hvers konar hæfni/menntun um væri að ræða. Allflestir þeirra sem hafa háskólamenntun nefna 

einfaldlega háskólamenntunina, 12 bara almennt að þeir séu með háskólamenntun sem ekki nýtist og 

þar af nokkrir með masterspróf, og 25 nefna nánar hvers konar háskólamenntun sé um að ræða. Er þar 

um fjölbreytta menntun að ræða, í verkfræði, tæknifræði, tölvunarfræði, læknisfræði, hjúkrunarfræði, 

líffræði, landafræði, lögfræði, hagfræði, menntavísindum, kennslufræði og kennaramenntun, 

sagnfræði, félagsfræði, félagsráðgjöf, stjórnmálafræði og litháísku og litháískum bókmenntum. Nokkrir 

nefndu samhliða þessu aðra þætti sem ekki nýttust, eins og reynslu af stjórnun og stefnumótun og mikla 

tungumálakunnáttu. 

Þeir sem ekki voru með háskólamenntun en töldu sig búa yfir hæfni/menntun sem ekki nýttist í starfi 

nefndu ýmsa þætti eins og bókhald, fjármál, endurskoðun og sölumennsku, stjórnun af ýmsu tagi s.s. 

stjórnun upplýsingakerfa, ferðaþjónustutengda menntun, hönnunarmenntun eða reynslu af 

landslagsskipulagi og hönnun garða, ökupróf og iðnmenntun, þar sem menn nefndu kunnáttu í 

málmsmíði, pípulögnum, rafvirkjun, rafsuðu og sérhæfða trésmíðakunnáttu. Ýmislegt fleira var nefnt 

s.s. kunnátta í vörudreifingu. 

Loks var fólk beðið um að nefna helstu ástæður þess að það gegndi ekki störfum sem væru í samræmi 

við hæfni þess og menntun. Settir voru upp nokkrir valkostir og svo opið fyrir önnur svör. Langflestir 

nefna að íslenskukunnátta sé ekki nægilega góð til að þeir fái starf sem samræmist menntun og hæfni, 

eða um 58% svarenda. Aðrar ástæður voru minna nefndar, sjá töflu IV-1. Ekki var marktækur munur á 

svörum við þessari spurningu eftir bakgrunnsþáttum. Þannig er slök íslenskukunnátta nefnd í svipuðum 

mæli af þeim sem hafa búið hér um lengri tíma eins og þeim sem eiga skemmri búsetusögu hér á landi. 
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Tafla IV-1. Ástæður þess að fólk gegnir ekki starfi sem er í samræmi við menntun og hæfni 

 

 
Þeir sem merktu við aðrar ástæður nefna þætti eins og hærri laun í því starfi sem þeir tóku heldur en í 

starfi sem hefði verið í meira samræmi við hæfni/menntun; ekki hafi tekist að fá próf metin nema að 

hluta (læknir), áhugi á að skipta um starf og ýmsar persónulegar ástæður. 

Þeir sem höfðu lokið einhverju námi umfram grunnskóla voru spurðir hversu vel menntunin hefði nýst 

á vinnumarkaði. Um 29% segja menntunina hafa nýst vel og 27% að auki miðlungs vel eða að einhverju 

leyti. Um 43% segja hins vegar að hún hafi nýst lítið sem ekkert. Sjá mynd IV-3. 

 

 
Mynd IV-3. Hversu vel hefur menntunin nýst þér á íslenskum vinnumarkaði? 
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Ekki er afgerandi munur hvað þetta varðar eftir kyni, aldri eða menntun. Marktækt hærra hlutfall þeirra 

sem hafa verið búsettir hér hvað lengst (2005 eða fyrr) segja menntunina nýtast vel á vinnumarkaði 

(54%) heldur en hinna sem hafa verið hér skemur (22-26%). 

Einnig var fólk spurt hvort menntunin væri viðurkennd á íslenskum vinnumarkaði og svaraði um 

þriðjungur því til að svo væri, en margir svöruðu því til að þeir vissu það ekki og ekki var afgerandi munur 

þar á eftir kyni, aldri eða menntun. Þetta tengist hins vegar beint því hve lengi fólk hefur verið á 

vinnumarkaði sem bendir til að fólk fái menntun sína í auknum mæli metna á vinnumarkaði eftir því sem 

það hefur verið búsett hér lengur (mynd IV-4). 

 

 
Mynd IV-4. Er menntun þín viðurkennd á íslenskum vinnumarkaði? 

 
þeir sem sögðu menntun sína viðurkennda á íslenskum vinnumarkaði voru spurðir hvort þeir hafi þurft 

að fara í eitthvað ferli til að fá menntunina metna og svaraði um helmingur því til að svo hafi verið.  

Þeir sem sögðu menntun sína ekki viðurkennda á íslenskum vinnumarkaði voru spurðir hvort þeir hefðu 

reynt að fá menntun sína metna og svaraði um 22% hópsins því til að þeir hafi reynt það en ekki fengið 

hana metna. 

 

Mat á núverandi starfi, gæði og öryggi starfsins 
Meirihluti svarenda metur starfsöryggi sitt mikið, 35% segja það mjög mikið og 45% að auki fremur mikið 

eins og sjá má á mynd IV-5. Um 12% meta það í meðallagi og aðein 9% lítið. Konur meta starfsöryggi sitt 

í meira mæli mjög mikið heldur en karlar og munur er eftir atvinnugrein þannig að fólk sem starfar við 

opinbera þjónustu metur starfsöryggi meira en aðrir.  Hafa ber þó í huga að það eru nánast eingöngu 

konur sem starfa í opinberri þjónustu og því skýrist munurinn á mati kynjanna að hluta til af mismunandi 

starfsvettvangi. Þá tengist þetta eðlilega því hve lengi fólk hefur búið á landinu, en þeir sem hafa verið 

lengst meta starfsöryggi meira en þeir sem hafa verið hér skemur. 
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Mynd IV-5. Mat á starfsöryggi  

 
Spurning um ánægju með núverandi starf gefur 

svipaða mynd líkt og sjá má á mynd IV-6, en 31% 

eru mjög ánægð með starfið og 41% frekar ánægð, 

16% svara því til að þau séu hvorki ánægð né 

óánægð en aðeins 12% segjast vera óánægð með 

það starf sem þau gegna nú.  

Konur svara því frekar til að þær séu mjög ánægðar 

með starfið, en karlar segja í meira mæli að þeir séu 

frekar ánægðir. Ánægja með starf tengist tegund 

starfs nokkuð sterkt, en nærri 60% þeirra sem 

gegna sérfræðistörfum segjast mjög ánægð með 

starfið, en aðeins um 17% þeirra sem gegna 

störfum verkafólks. Þá er ánægjan tengd 

atvinnugrein líkt og matið á starfsöryggi, en þeir 

sem starfa í þjónustu, einkum opinberri þjónustu, 

eru ánægðari en þeir sem starfa í verslun, 

byggingariðnaði og iðnaði. Og líkt og í spurningunni 

um starfsöryggi tengist ánægja með starfið sterkt 

því hve lengi fólk hefur búið á landinu. 
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Mynd IV-6. Ánægja með núverandi starf 

 

Meiri hluti svarenda er ánægður með laun sín, um 

43% segjast frekar ánægð og um 14% að auki mjög 

ánægð, en 20% svarenda eru óánægðir með 

launin, sjá mynd IV-7. 

Nokkur munur á svörum við þessari spurningu eftir 

bakgrunnsþáttum. Þannig eru karlar heldur 
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lægst er hlutfall óánægðra meðal þeirra 

tekjuhæstu (9%). Athyglisvert er þó að þeir 
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tekjuhæstu eru í minna mæli ánægðir en þeir sem hafa lægri tekjur að tekjulægsta hópnum 

undanskildum, en þeir svara í meira mæli „hvorki-né“. 

 

 
Mynd IV-7. Ánægja með laun eftir bakgrunnsþáttum 

 

Sjá má á mynd IV-8 að nærri helmingur svarenda er mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að þeir 

hyggist leita fyrir sér með annað starf á næstu 1-2 árum. Um 30% að auki eru hvorki sammála né 

ósammála fullyrðingunni. Aðeins um fjórðungur svarenda hyggst ekki leita fyrir sér með annað starf á 

komandi árum.  

Þetta tengist því eðlilega hvort fólk er ánægt með starf sitt eða ekki. Ljóst er líka að því lengur sem fólk 

hefur dvalið á landinu því ólíklegra er það til að hyggjast skipta um starf. Yngra fólkið hyggst frekar skipta 

um starf en þeir eldri og fólk sem gegnir sérfræðistörfum eða störfum sem krefjast sérhæfðrar þekkingar 

síður en aðrir.  
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Mynd IV-8. „Ég stefni að því að finna mér annað starf á næstu 1-2 árum“ 
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V. Vinnusaga 

Fjöldi starfa og atvinnuleysi 
Þó aðeins um 10% svarenda hafi verið atvinnulausir þegar þeir svöruðu könnuninni hafa um 50% 

heildarhópsins verið atvinnulausir einhvern tímann síðan þeir fluttu til Íslands, 10% eru atvinnulausir nú 

og tæp 40% einhvern tímann. 

 

 
Mynd V-1. Ert þú, eða hefur þú verið atvinnulaus? 

 
Miðgildið í lengd atvinnuleysis þeirra, sem hafa verið atvinnulausir en eru það ekki í dag, er um 6 

mánuðir, en dreifingin er mikil, allt frá 1 mánuði og upp í 36 mánuði. Stærsti hlutinn, eða tæp 80% voru 

atvinnulaus í innan við ár.  

Nokkur munur er á hlutfalli Litháa, sem er eða hafa orðið atvinnulausir, eftir menntun. Yfir 60% þeirra 

sem hafa grunnskólamenntun hafa orðið atvinnulaus, en aðeins um 40% þeirra sem hafa háskóla-

menntun. Einnig er þetta tengt því hvenær fólk kom til landsins. Ekki kemur á óvart á hlutfallið er lágt 

meðal þeirra sem komu á síðustu 2 árum. Hins vegar er athyglisvert að hlutfallið er lægra í hópi þeirra 

sem fluttust til landsins fyrir árið 2006 (rétt rúm 40%) heldur en meðal þeirra sem fluttust hingað á 

árinum 2006-2008 (yfir 60%) og svo þeirra sem komu hingað á árunum eftir hrun (um 55%). 

 

 
Mynd V-2.  Hlutfall Litháa, sem búsettir eru á Íslandi og hafa orðið atvinnulausir  

einhvern tímann eftir að þeir fluttust til Íslands, eftir menntun og flutningsári 
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Allflestir þeirra sem ekki eru starfandi núna (eru atvinnulausir, í námi, í fæðingarorlofi eða ekki á 

vinnumarkaði af öðrum ástæðum) hafa þó verið starfandi á íslenskum vinnumarkaði, eða 87% þess hóps. 

Spurt var hversu mörgum störfum fólk hefði gegnt á Íslandi og hafa flestir gegnt 1-3 störfum, eða samtals 

um 75% svarenda, sjá mynd V-3. 

 

 
Mynd V-3. Hve mörgum störfum hafa Litháar gegnt á Íslandi 

 
Flestir hinna hafa gegnt 4-5 störfum, en nokkrir fleirum, allt upp í 12 störfum. Lítilsháttar munur er á 

svörum eftir kyni, og eðlilega tengist þetta því hvenær fólk kom til landsins, þannig að því lengur sem 

fólk hefur verið búsett hér, því fleiri störfum hefur það gegnt að jafnaði. 

 

Fyrsta starf á Íslandi – starfsferill 
Yfir 90% svarenda, sem orðnir voru 18 ára, fengu sitt fyrsta starf sama ár og þeir fluttu hingað og nánast 

allir hinna fengu sitt fyrsta starf árið eftir. Hærra hlutfall kvenna, eða 15%, fékk sitt fyrsta starf síðar en 

flutningsárið samanborið við 3% karla, mynd V-4. 

 

 
Mynd V-4. Hvenær Litháar fengu sitt fyrsta starf eftir flutning til Íslands, greint eftir kyni 
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Nánast enginn starfaði við sérfræðistörf eða störf sem krefjast sérhæfðrar þekkingar í sínu fyrsta starfi 

á Íslandi. Langflestir, eða um 63%, störfuðu sem verkafólk, ýmist í iðnaði eða við ræstingar og skyld störf. 

Um 17% störfuðu við afgreiðslu- og þjónustustörf, um 6% við umönnun og gæslustörf og 11% gegndu 

störfum iðnaðarmanna.  

 

 
Mynd V-5. Fyrsta starf á Íslandi 

 
Ekki er afgerandi munur eftir bakgrunni. Þó kemur fram hefðbundinn munur eftir kyni, þannig að karlar 

unnu sem verkamenn í iðnaði og iðnaðarmenn í meira mæli en konur, sem unnu fremur við umönnun, 

þjónustu- og afgreiðslustörf. Einnig er nokkur munur eftir því hvers konar starfi fólk gegndi í sínu síðasta 

starfi í Litháen. Þannig störfuðu um 38% iðnaðarmanna áfram sem iðnaðarmenn á Íslandi, en flestir 

hinna fóru að starfa sem verkamenn í iðnaði. Þeir sem voru í sérfræðistörfum þá fóru frekar í afgreiðslu- 

og þjónustustörf og ræstingar en aðrir. 

 

 
Mynd V-6. Fyrsta starf á Íslandi, greint eftir síðasta starfi í Litháen. 
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Fyrsta starf fólks á Íslandi hefur skipst að mestu á þrjár atvinnugreinar, iðnað, byggingariðnað og 

almenna þjónustu (28% í hverri). Það er þó nokkuð misjafnt eftir flutningsári hvernig þetta skiptist. 

Þannig hafa um 20% þeirra sem fluttu til landsins fyrir árið 2006 byrjað sinn starfsferil hér á landi í 

opinberri þjónustu, en mun lægra hlutfall þeirra sem hingað hafa flutt síðar. Um 45% þeirra sem fluttu 

hingað á árunum 2009-2014 hófu störf í þjónustugeiranum, og vegur ferðaþjónusta þar þyngst, en mun 

lægra hlutfall hóf störf í þjónustugreiranum af þeim sem fluttu hingað fyrir 2009. Þeir sem svo fluttu 

hingað á árunum 2015 og 2016 skiptast að mestu á byggingariðnað (43%) og svo þjónustu (34%), en 

færri í iðanði og öðrum atvinnugreinum. 

 

 
Mynd V-7. Í hvaða atvinnugrein var fyrsta starf, greint eftir flutningsári 

 
Nærri 2/3 hlutar Litháa fengu sitt fyrsta starf í gegnum einhver tengsl og um fjórðungur sótti um beint, 

annað hvort eftir að hafa séð starf auglýst (13%) eða án auglýsingar (12%). Færri nýttu sér ráðningar-

stofur (8%). 

 

 
Mynd V-8. Hvernig fengu Litháar sitt fyrsta starf á Íslandi? 
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Þeir sem komu hingað til starfa í iðnaði og byggingariðnaði í sínu fyrsta starfi voru í meira mæli en aðrir 

ráðnir í gegnum einhver tengsl, en aðrir hafa í meira mæli sótt um vinnu til atvinnurekenda beint. Einnig 

er munur á þessu eftir því hvenær fólk fluttist hingað þannig að því lengra er síðan fólk flutti hingað, því 

líklegra að það hafi verið ráðið í gegnum tengsl. 

 

 
Mynd V-9. Hvernig menn fengu fyrsta starf, eftir því hvenær flutt til landsins 

 
Samspil hæfni og fyrsta starfs gefur svipaða mynd og hvað varðar núverandi starf og síðasta starf í 

Litháen, þ.e. að fólk með einhverja menntun að baki er mun síður í starfi sem er í samræmi við menntun 

þess. 

 

 
Mynd V-10. Samræmi hæfni við þær kröfur sem gerðar voru í fyrsta starfi á Íslandi. 

 

Starfsferill með tilliti til tegundar starfs og nýtingu hæfni í starfi 
Störfum voru gefin gildi frá 1 (verkafólk) upp í 5 (sérfræði- og stjórnunarstörf) og var reynt að flokka 

störf þar á milli á gildi út frá menntun og ábygð. Þannig fá störf iðnaðarmanna gildið 4, störf 
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afgreiðslufólks og ófaglærðra í umönnunar-, gæslu- og þjónustustörfum gildin 2 eða 3, og í stöku tilvikum 

gildið 4. Á mynd V-10 hafa verið tekin meðaltöl af svörum þeirra sem svöruðu því til hvaða starfi þeir 

gegndu í Litháen, hvert var þeirra fyrsta starf á Íslandi, og hvert er núverandi starf. Sjá má að meðalgildi 

starfa féll umtalsvert við flutning til Íslands, eða úr tæplega 3 í ríflega 2, en hefur færst nokkuð upp aftur 

í núverandi starfi án þess að hafa náð sama gildi og síðasta starf í Litháen. Á myndinni er aðeins um að 

ræða þá sem voru með gild svör á öllum þremur spurningunum, en svör heildarhópsins gefa svipaða 

mynd.  

 

 
Mynd V-11. Meðalgildi þriggja starfa fólks, þ.e. síðasta starfs í Litháen,  

fyrsta starfs á Íslandi og núverandi starfs (þeir sem svara öllum spurningum) 

 
Svipaða sögu má lesa út úr þeim meðalgildum sem koma út úr mati fólks sjálfs á hve vel hæfni þess og 

menntun nýtist í starfi. Almennt nýttist hæfnin betur í Litháen en í störfum hér á landi. Munurinn er þó 

sá að karlar meta það svo að hæfni þeirra og menntun nýtist ekki betur í núverandi starfi en í fyrsta starfi 

á Íslandi, en hjá konum er mynstrið svipað og á mynd V-11, þ.e. að samræmið milli hæfi og krafna í starfi 

er betra í núverandi starfi en því fyrsta sem þær gegndu á Íslandi. Svörum voru gefin gildi þannig að þeir 

sem sögðust hafa miklu meiri hæfni en starfið krefst var gefið gildið 1, þeir sem sögðust hafa nokkru 

meiri hæfni fengu gildið 2 o.s.frv. 

 

 
Mynd V-12. Mat fólks á samræmi hæfni og þess starfs sem það gegndi/gegnir  
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VI. Nám og tungumálakunnátta 

Nám og námskeið 
Um 64% svarenda hafa farið á námskeið í íslensku, ensku eða öðrum tungumálum eftir að flutt var til 

Íslands, konur í mun meira mæli en karlar og fólk sem komið er yfir þrítugt í meira mæli en þeir yngri. 

Þá tengist það eðlilega nokkuð sterkt því hvenær fólk flutti til landsins, þannig að þeir sem hafa flust til 

landsins á árunum 2015 og 2016 hafa í mjög litlum mæli farið á slík námskeið, en þeir sem hafa verið 

búsettir hér hvað lengst hafa í mestum mæli farið á námskeið. 

 

 
Mynd VI-1. Hlutfall sem farið hefur á tungumálanámskeið á Íslandi 

 
Ef þeim hópi er sleppt úr greiningunni sem fluttist hingað á árunum 2015 og 2016, þá hafa að meðaltali 

um 78% þeirra sem fluttu til landsins fyrir árið 2015 farið á tungumálanámskeið. Áfram er þó marktækur 

munur á kynjum og hækka hlutföll einstakra bakgrunnshópa að mestu í samræmi við hækkun 

heildarhópsins (úr 64% í 78%). 

Nánast allir þeir sem á annað borð hafa farið á námskeið nefna íslenskunámskeið og er hlutfallið af 

heildinni 61% og dreifing eftir bakgrunni því nánast sú sama og á ofangreindri mynd. Þá nefna um 10% 

að þeir hafi farið á enskunámskeið og um 7% annars konar tungumálanámskeið, en þar voru nefnd 

námskeið í frönsku, spænsku, rússnesku, litháísku, pólsku, norsku, portúgölsku og ítölsku. 

Meðalfjöldi sóttra íslenskunámskeiða er 1,4 ef horft er á allan hópinn (líka þá sem ekki fóru á námskeið) 

en 2,3 námskeið að jafnaði hjá þeim sem á annað borð fóru á íslenskunámskeið. Spurt var hálflokað 

þannig að svörin ekkert, eitt og tvö fá einfaldlega viðeigandi tölugildi (0,1,2), en svörum við „Þrjú eða 

fleiri“ er gefið gildið 3,5 við útreikning á meðaltali. 

Um fjórðungur svarenda hefur farið í eitthvað nám eða lengri námskeið hér á landi, annað en 
tungumálanámskeið. Konur í heldur meiri mæli en karlar og fólk á aldrinum 30-39 ára í meira mæli en 
bæði þeir sem eru yngri og eldri. Og eðlilega er þetta nátengt því hversu lengi fólk hefur verið búsett á 
landinu, sjá mynd VI-2.  
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Mynd VI-2. Hlutfall fólks sem hefur farið í einhvers konar nám á Íslandi 

 

Ef Þeim er sleppt úr greiningunni sem komu hingað á árunum 2015 og 2016 hækkar hlutfall þeirra sem 

hafa farið í nám í um 30% (úr 24%). Hlutfallið hækkar meira meðal karla en kvenna og er ekki lengur 

marktækt, og hlutfallið hækkar mest meðal þeirra yngstu, en eitthvað í öllum aldurshópum. 

Um er að ræða nokkuð fjölbreytt nám 

 

Kunnátta í íslensku og ensku 
Um helmingur svarenda segist hafa litla kunnáttu í íslensku, nánar tiltekið segjast 24% hafa mjög litla 

kunnáttu og 27% frekar litla. Aðeins um 11% segjast hafa mjög góða kunnáttu í íslensku og 13% að auki 

frekar góða.  

 

 
Mynd VI-3. Kunnátta Litháa í íslensku 
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Ekki er mikill munur á bakgrunnshópum hvað þetta varðar. Munur er þó eðlilega á kunnáttu fólks í 

íslensku eftir því hvenær það flutti til landsins, þannig að yfir helmingur þeirra Litháa sem fluttu til 

landsins fyrir 2006 telur sig hafa góða kunnáttu í íslensku, aðeins um 28% þeirra sem fluttu hingað á 

árunu 2006-2008 og 10% þeirra sem hafa flutt hingað á árunum 2009-2014. 

 

 
Mynd VI-4. Kunnátta Litháa í íslensku eftir því hvenær flutt var til Íslands 

 
Lítill munur er eftir menntun eða kyni, en fólk á aldrinum 30-39 ára hefur að jafnaði betri kunnáttu í 

íslensku en bæði þeir yngri og eldri. 

Einnig var spurt um kunnáttu í ensku og má segja að þar standi Litháar mun betur að vígi, en um 60% 

Litháa sem búsettir eru hér á landi telja sig hafa góða kunnáttu í ensku, en aðeins um 16% litla kunnáttu. 

Hærra hlutfall háskólamenntaðra en annarra telja sig hafa góða kunnáttu í ensku og heldur hærra 

hlutfall yngra fólks en þeirra eldri. að öðru leyti er ekki mikill munur eftir bakgrunni. 

 

 
Mynd VI-5. Kunnátta Litháa í ensku 
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VII. Tengsl og fleiri þættir sem snerta stöðu fólks almennt 

Húsnæðisaðstæður og heildartekjur 
Aðeins 29% svarenda býr í eigin húsnæði á meðan yfir helmingur býr í leiguhúsnæði. Þá búa 12% í 

húsnæði á vegum atvinnurekenda og 6% nefna annað, sem er þá yfirleitt búseta í foreldrahúsum eða 

ókeypis búseta hjá vinum og ættingum. 

 

 
Mynd VII-1. Í hvers konar húsnæði býrð þú? 

 
Húsnæðisaðstæður eru nátengdar því hvenær fólk fluttist til landsins. Þannig eru 55% þeirra sem fluttu 

hingað fyrir árið 2006 í eigin húsnæði en 33% þeirra eru í leiguhúsnæði. Athyglisvert er þó hve hátt 

hlutfall þeirra sem fluttu hingað á árunum 2006 til 2014búa í leiguhúsnæði (59-69%). Helmingur þeirra 

sem hafa flutst til landsins á árunum 2015 og 2016 búa í húsnæði á vegum atvinnurekanda og hinn 

helmingurinn að mestu leyti í leiguhúsnæði. 

 

 
Mynd VII-2. Húsnæðisaðstæður eftir því hvenær flutt var til landsins. 

 
Einnig er fylgni við húskaparstöðu, barneignir og aldur þannig að þeir eldri, fólk í sambúð og fólk með 

börn býr frekar í eigin húsnæði en aðrir.  
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Um 80% landsmanna allra býr í eigin húsnæði þannig að ljóst er að mikill munur er á stöðu Litháa og 

landsmanna allra í húsnæðismálum, en staða leigjenda er oft á tíðum erfið sökum lítils framboðs 

leiguhúsnæðis og hækkandi leiguverðs2. 

 

Mikil dreifing er á heildartekjum svarenda og má sjá að um 22% segjast hafa innan við 300 þús. í 

mánaðartekjur og um 28% yfir 700 þús. Ekki er mikil fylgni við bakgrunnsþætti, einna helst 

hjúskaparstöðu, þar sem þeir sem eru í sambúð eru eðlilega með umtalsvert hærri heimilistekjur en 

einhleypir. Ekki kemur fram munur eftir þáttum eins og aldri eða flutningsári til landsins. Hafa ber þó í 

huga að mun færri svara þessari spurning en öðrum og því líkur á að einhver kerfisbundin skekkja geti 

haft áhrif á niðurstöður. 

 

 
Mynd VII-3. Heildartekjur heimilis 

 

 

 

  

                                                           
2 Sjá t.d. könnun Gallup vorið 2016 fyrir velferðarráðuneytið: https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-
vel/vidhorfs-og-adstodumunur-ibudaeigenda-og-leigjenda  
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Tengsl 
Almennt má segja að Litháar haldi góðum tengslum við sitt upprunaland. Flestir eiga í einhverjum 

samskiptum reglulega við vini og ættingja í Litháen og ferðast reglulega til Litháen. Almennt er ekki að 

sjá mikinn mun eftir bakgrunnsþáttum hvað þetta varðar.  

Spurt var um í hve miklum mæli fólk hefði samband við ættingja eða vini í Litháen í gegnum síma eða 

samskiptamiðla og má sjá á mynd VIII-4 að um 44% segjast eiga í slíkum samskiptum daglega og um 30% 

að auki nokkrum sinnum í viku. Aðeins um fjórðungur segist eiga í slíkum samskiptum vikulega eða 

sjaldnar.  

 

 
Mynd VIII-4. Tíðni samskipta við ættingja eða vini í Litháen 

 
Ekki er afgerandi munur eftir bakgrunni nema hvað konur eru nokkru duglegri við slík samskipti og svo 

eru samskiptin tíðari eftir því sem fólk hefur búið hér skemur eins og sjá má á mynd VIII-5. 

 

 
Mynd VIII-5. Tíðni samskipta við ættingja eða vini í Litháen eftir flutningsári 
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Um 12% Litháa heimsækir Litháen tvisvar sinnu á ári eða ofta og um 43% að auki árlega. Um 36% fer 

sjaldnar en það og 9% aldrei, sjá mynd VIII-6. Ekki er afgerandi munur þarna á eftir bakgrunnsþáttum. 

Virðist þó tengjast stöðu fólks þannig að þeir sem lægstar hafa heimilistekjurnar og þeir sem eru 

atvinnulausir svara í marktækt meira mæli en aðrir að þeir fari aldrei til Litháen í heimsókn eða fríi. 

 

 
Mynd VIII-6. Hversu oft ferð þú að jafnaði í heimsókn/í frí til Litháen? 

 
Mun minna er um að Litháar fái heimsókn ættingja eða vina. Þannig fá um 20% slíka heimsókn árlega 

eða oftar, um 41% sjaldnar og 39% aldrei, sjá mynd VIII-7. 

 

 
Mynd VIII-7. Hversu oft færð þú heimsókn frá ættingja/-um og/eða vini/vinum frá Litháen? 

 
Athyglisvert er að þeir sem hafa búið hér einna lengst fá síður heimsókn árlega eða oftar heldur en aðrir, 
en hlutfallið sem fær aldrei heimsókn er einnig lægst meðal þeirra, mynd VIII-8.  
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Mynd VII-8. Hversu oft færð þú heimsókn frá ættingja/-um og/eða vini/vinum frá Litháen? 

Greint eftir flutningsári 

 
Um 40% Litháa styður við bakið á fjölskyldu sinnar í Litháen með því að senda þeim pening reglulega. 

Ekki er þar afgerandi munur eftir bakgrunnsþáttum, en tengist sterkt því hve lengi fólk hefur búið á 

Íslandi. Þannig senda nærri 60% þeirra sem hafa komið til Íslands á síðustu 2 árum pening heim til 

fjölskyldunnar í Litháen, en aðeins um 20% þeirra sem fluttust hingað fyrir árið 2006. 

 

 
Mynd VII-9. Sendir þú peninga til fjölskyldu eða einhvers annars sem er tengdur þér í Litháen? 
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Líkt og með aðrar spurningar í þessum kafla tengist það fyrst og fremst af því hve lengi fólk hefur búið 

hér á landi hvernig vina- og kunningjahópurinn er saman settur. Munurinn er þó ekki mikill og stærstur 

hluti þeirra sem fluttust hingað til lands á síðustu 2 árum svara því til að þeir eigi fjölbreyttan vina- og 

kunningjahóp. 

 

 
Mynd VII-10. Þjóðerni kunningjahóps 
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Eftirmáli 
Í janúar 2015 sótti höfundur um styrk í Þróunarsjóð innflytjendamála til að gera rannsókn meðal Litháa 

á Íslandi.  

Í umsókninni kom eftirfarandi fram um tilgang rannsóknarinnar: 

Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga sem tengjast búferlaflutningum Litháa til og frá Íslandi síðustu 12 

árin eða svo. Í forgrunni verður öflun upplýsinga um aðstæður Litháa á vinnumarkaði og þá einkum hvernig 

menntun og hæfni þeirra nýtist á íslenskum vinnumarkaði. 

Gerð verður könnun meðal Litháa sem búsettir eru á Íslandi um annars vegar aðstæður á vinnumarkaði, kjör, 

aðstæður og atvinnuöryggi, tegundir starfa og fleira í þeim dúr, og svo á hinn bóginn menntun og hæfni fólks 

auk upplýsinga um fjölskylduaðstæður og ástæður búferlaflutninga og fyrirætlanir þeirra bæði við komuna til 

Íslands og eins að lokinni nokkurra ára búsetusögu. 

Gildi þessarar rannsóknar er margþætt. Upplýsingar um stöðu innflytjenda almennt í íslensku samfélagi og á 

vinnumarkaði verða fyllri. Talsvert hefur verið gert af rannsóknum meðal innflytjenda frá Póllandi, ýmsum 

Asíulöndum og víðar en ekki liggja fyrir miklar upplýsingar um Litháa sem er fjölmennasti hópur innflytjenda að 

Pólverjum undanskildum. 

Þá er eitt meginmarkmið rannsóknarinnar að fá betri mynd af því hvernig menntun nýtist innflytjendum á 

íslenskum vinnumarkaði. Rannsóknin tengist einnig rannsóknum á búferlaflutningum í Evrópu almennt og er 

hugsuð sem innlegg í þær rannsóknir og þá umræðu. 

Umsækjandi vinnur þessa rannsókn sem grunn að lokaverkfni (60 ects ein.) í mastersnámi í Félagsfræði þar sem 

áherslan hefur verið á atvinnulífsfræði og lýðfræði. Leiðeinandi er prófessor Stefán Ólafsson. 

Þegar sótt var um styrk til verkefnisins var gert ráð fyrir að þær kannanir sem um ræðir yrðu 

framkvæmdar vorið 2015 og úrvinnsla skýrslu um verkefnið myndi klárast fyrir árslok 2015. En þar sem 

ákvörðun stjórnar Þróunarsjóðsins um styrkveitingar lá ekki fyrir fyrr en á haustmánuðum 2015 færðust 

allar tímasetningar aftur um nokkra mánuði og nokkuð lengri tíma tók bæði að koma könnunum í gang 

og að ná inn svörum en reiknað hafði verið með. Innihald verkefnisins er þó að mestu óbreytt, en um 

framkvæmd þess sagði í umsókn: 

Spurningakönnun sem þýdd veður á litháísku verður sett upp á vef með aðstoð Félagsvísindastofnunar og 

verður leitað til allra Litháa á fullorðinsaldri að taka þátt í könnuninni. Félag Litháa á Íslandi mun aðstoða við að 

kynningu könnunarinnar og ýta undir þátttöku. Tölvupóstföng Litháa á atvinnuleysisskrá munu einnig nýtast við 

að ná sambandi við þann hluta sem verið hefur atvinnulaus. 

Nokkrar spurningar sem snúa að því hvernig menntun og hæfni nýtist á vinnumarkaði verða lagðar fyrir úrtak 

íslendinga til samanburðar. Verður þetta hluti af netkönnun hjá Félagsvísindastofnun. 

Aflað verður upplýsinga með hjálp Eures um menntakerfi í Litháen og tölfræðilegar upplýsingar um menntun 

Litháa ofl. 

Úrvinnsla rannsóknarinnar er í höndum umsækjanda, en ég hef mikla reynslu af úrvinnslu rannsóknargagna. 

Úrvinnslan verður margþætt, bæði hefðbundin skýrslugerð með lýsandi tölfræði (tíðni og bakgrunnsgreining), 

fræðilegri úrvinnsla (regression ofl) sett í fræðilegra samhengi í lokaritgerð, kynningar og greinaskrif ofl.  

Ofangreindar kannanir voru lagðar fyrir að vor og sumar 2016 og var lokað fyrir svörun í könnun meðal 

Litháa í lok september 2016. Nú hefur verið unnið úr þessum könnunum og er einföld greining 

niðurstaðna birt í þessari skýrslu. Gögnin, sem safnað var í þessum könnunum verða svo nýtt frekar við 

gerð lokaritgerðar höfundar í félagsfræði / atvinnulífsfræði og er stefnt að því að ritgerð verði skilað í 

janúar 2018. 

 





 

 

 

 

  



 

 

 

 


