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Samantekt frá samstarfsverkefni
ReykjavíkurAkademíunnar (RA) og 
Reykjavíkurborgar
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• Greining á ólöglegri búsetu í 
Reykjavík með áherslu á erlent 
vinnuafl
• Greining fyrirliggjandi gagna

• Spurningakönnun meðal erlendra 
ríkisborgara á vinnumarkaði

• Málþing um ólöglega búsetu í 
Reykjavík sem haldið var í 
Norræna húsinu 19. nóvember 
2017



Nær ómögulegt að draga upp mynd af húsnæðisaðstæðum erlendra 

ríkisborgara

Af hverju? 

• Óvissa með skilgreiningar – of lítil þekking

• Lífsstíll fólks hefur breyst – erfiðara að ná í fólk

• Menningarmunur – hvernig nálgumst við erlenda ríkisborgara?

• Skortur á tíma og fjármagni – góðar kannanir afar tímafrekar og dýrar

Helstu niðurstöður



• Spurningalisti á pappírsformi 
lagður fyrir erlent verkafólk sem 
sótti íslenskunámskeið hjá Retor 
fræðslu ehf. í nóvember 2017
• 140 þátttakendur svöruðu listanum, 

allir pólskir

• Rafræn spurningakönnun send til 
erlendra starfsmanna N1 
bensínstöðva 
• Tveir þátttakendur svöruðu listanum, 

annar litháískur og hinn af ókunnum 
uppruna (gaf ekki upp þjóðerni) 
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Framkvæmd og heimtur



Svarendur eftir kyni

27%

70%

4%

Karlar Konur Kyn óþekkt
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Flestir (68%) hafa dvalið á landinu í fimm ár eða 
skemur og um þriðjungur í meira en fimm ár.
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Fimm ár eða skemur = 

68%

Lengur en fimm ár= 

32%

Um  80% svarenda sögðust vera með
búsetu og lögheimili á sama póstfangi

80%

Kyn, dvalartími á Íslandi og búseta
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Tæp 73% búa í 

hefðbundnu 

íbúðarhúsnæði

Vegna námundunar er samanlagt hlutfall 101% 6

Búseta í íbúðar- eða atvinnuhúsnæði



Leigusamningar og ástand húsnæðis
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Leigusamningur Ásigkomulag hins leigða húsnæðis



Hversu hátt hlutfall (%) er húsaleiga af rekstrartekjum heimilisins 
(útborguðum tekjum)?

43% aðspurðra greiða 

yfir 50% tekna sinna í húsaleigu á 
mánuði



Takk fyrir mig 


