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Formáli 

Þessi meistaraprófsritgerð er þriðji og seinasti hlutinn í 90 eininga meistaranámi í 

mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er 30 einingar. Ritgerðin 

var unnin sumarið 2011 þar sem Svala Guðmundsdóttir var leiðbeinandi minn og fær hún 

miklar þakkir fyrir góða leiðsögn og góð ráð. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir 

að gefa mér dýrmætan tíma sinn, skemmtilegar samræður og að opna sig fyrir bláókunnugri 

manneskju, það er ekki sjálfgefið.        

 Föður mínum og systur minni vil ég þakka fyrir yfirlestur sem og Ásdísi 

Hallgrímsdóttur og Sigríði Ernu Þorgeirsdóttur vinkonum mínum. Móður minni vil ég svo 

þakka fyrir yfirlestur og endalaust „pepp“ í gegnum alla mína skólagöngu, það sama gildir um 

ömmu og afa sem ávallt hafa hvatt mig áfram í öllu sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Evu 

Rún Michelsen, vinkonu minni, vil ég þakka fyrir góðan stuðning og frábæra skype fundi í 

sumar. Að lokum vil ég þakka kærastanum mínum fyrir að halda mér við efnið og fyrir allar 

ferðirnar á bókasafnið. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hve vel makar Íslendinga í Þýskalandi og 

Sviss ná að aðlagast. Raunin er sú að erfitt getur reynst að aðlagast nýju samfélagi og 

sérstaklega þegar einstaklingurinn tekur ekki beinan þátt í því í gegnum vinnu eða skóla. 

Sífellt fleiri fyrirtæki ryðja sér leið inn á alþjóðlegan markað og því færast útsendir 

starfsmenn sífellt í aukana. Oftar en ekki eiga þeir maka og jafnvel börn sem flytja með 

þeim. Það er kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að senda starfsmenn út og enn dýrara ef 

verkefnið gengur ekki upp og starfsmaðurinn kemur fyrr heim en áætlað er. Helsta 

ástæðan fyrir því að starfsmenn gefast upp er að makinn nær ekki að aðlagast í nýja 

landinu. Fyrirtæki virðast oft líta fram hjá þessari staðreynd eða gera að minnsta kosti 

ekki mikið til þess að auðvelda mökum aðlögunina.  

 Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru átta viðtöl við maka Íslendinga í 

Þýskalandi og Sviss í þeim tilgangi að kanna hve vel mökunum hafði tekist að aðlagast 

samfélaginu og menningunni. Niðurstöðurnar benda til þess að þeir hafi átt tiltölulega 

auðvelt með að aðlagast almennt en frekar erfitt með félagslega aðlögun. Af 

niðurstöðunum dregur höfundur þá ályktun að gott vald á tungumálinu og samskipti við 

infædda og aðra skipti höfuð máli í aðlögunarferlinu. Mikilvægt er því að fyrirtæki í útrás 

bjóði bæði starfsmönnum sínum, mökum þeirra og börnum upp á tungumálanám, bæði 

áður en út er haldið sem og eftir komuna, og aðra þjálfun sem reynst getur vel í 

aðlögunarferlinu. 
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1 Inngangur  

Höfundur hefur sérstakan áhuga á alþjóðlegri mannauðsstjórnun sem meðal annars gerði 

það að verkum að viðfangsefni rannsóknarverkefnisins varð fyrir valinu. Eftir að hafa 

setið tíma í námskeiðinu Mannauðsstjórnun haustið 2010 kviknaði sá áhugi og hefur 

vaxið æ síðan. Höfundur hefur einnig þónokkra reynslu af því að búa erlendis og hefur 

þar af leiðandi kynnst ólíkum menningarheimum auk fjölda fólks víðsvegar að úr 

heiminum og veit því að það að flytja til annarra landa er ekki alltaf dans á rósum og 

erfitt getur verið að aðlagast menningu ólíkra landa. Það gerði viðfangsefnið í huga 

höfundar enn áhugaverðara.  

Höfundur hefur oft orðið vitni að því að heyra fólk tala um að það ætli að flytja af 

þessu skeri þar sem allt sé í upplausn hvort eð er. Sú hugsun að grasið sé grænna hinum 

megin virðist vera svolítið gróin í huga okkar og þar er höfundur engin undantekning. 

Við ætlum okkur stóra hluti, flytja út, þar er í það minnsta betra veður. Noregur, England, 

Þýskaland, Bandaríkin - áfangastaðurinn skiptir ekki máli, það er einfaldlega allt betra 

handan við „hornið“. Oft þegar spurt er: ,,Og hvað ætlar þú svo að taka þér fyrir hendur í 

útlandinu?“ Þá stendur ekki á svarinu: ,,Bara leita mér að vinnu eða fara í skóla eða 

eitthvað, það reddast bara“. Eftir hálft ár í viðkomandi landi er hugsunin orðin allt önnur. 

Margir halda að það sé lítið mál að flytja til landa sem eru hvað næst okkur eins og 

Noregs svo ekki sé talað um England, þar tala allir ensku. Þó það sé vissulega auðveldara 

að aðlagast menningu þeirra landa sem standa okkur nær, þar sem menningin er líkari en 

annarra landa sem eru lengra í burtu, þá er ekki þar með sagt að það verði ekkert mál. Í 

ókunnu landi þarf að byggja upp tengslanet frá grunni. Þar er engin amma og afi sem geta 

passað börnin, engin besta vinkona til þess að kíkja í kaffi til, engin matar- og 

afmælisboð og svo mætti lengi telja. Það þarf ekki aðeins að huga að tengslanetinu, aðrir 

mikilvægir þættir spila inn í líkt og tungumálið, það hvernig við eigum að hegða okkur í 

ákveðnum aðstæðum og fleira.       

 Mörg fyrirtæki starfa núorðið á alþjóðlegum vettvangi. Í kjölfar alþjóðavæðingar 

hafa fyrirtæki kosið að senda starfsmenn, oft stjórnendur, út til þess að vinna. Oftar en 

ekki fylgir maki með og jafnvel börn. Erlendis er makinn oft heimavinnandi en 

mikilvægt er að öll fjölskyldan nái að aðlagast samfélaginu vel. Oft á makinn erfitt með 

að aðlagast og hefur það áhrif á vinnu útsenda starfsmannsins. Í þessu 
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rannsóknarverkefni verður aðlögun maka Íslendinga, sem búa í Þýskalandi og Sviss, 

skoðuð.          

 Rannsóknarverkefnið er þannig uppbyggt að í fyrstu tveimur köflunum er 

fræðileg umfjöllun um útsenda starfsmenn, maka þeirra og aðlögun, þar sem vitnað er í 

hinar ýmsu rannsóknir úr fræðunum. Þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræðina sem notuð 

var. Þar er meðal annars gerð ítarleg grein fyrir hvernig gagna var aflað, þátttakendum 

rannsóknarinnar, hvaða mælitæki voru notuð og hvernig unnið var úr gögnunum. Kafli 

um greiningu gagna kemur í kjölfarið, sem og niðurstöður rannsóknar, og að lokum 

umræður. Leitað verður svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig gengur mökum 

Íslendinga sem búa í Þýskalandi og Sviss að aðlagast nýrri menningu? 
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2 Útsendir starfsmenn, makar þeirra og þjóðmenning 

Heimurinn fer sífellt minnkandi, ef hægt er að taka svo til orða. Ef við horfum einungis 

til næsta nágrennis, það er Vestur-Evrópu eftir stofnun Evrópusambandsins sjáum við 

skýrt dæmi um þetta. Evrópusambandið hefur aukið möguleika fólks svo um munar á því 

að flytjast og starfa í öðrum löndum innan þess án teljandi vandræða. Auk þess sem það 

hefur gert það að verkum að öll viðskipti innan landa sem tilheyra sambandinu eru nú 

hægðarleikur einn í lagalegum skilningi. Þörf fyrir alþjóðlega mannauðsstjórnun og 

breytta hugsun hefur þar af leiðandi aukist mjög síðustu áratugi samhliða því aukna frelsi 

sem við búum við í dag og þeirri staðreynd að fyrirtæki sækja æ meira inn á alþjóðlegan 

markað. Mannauðsdeildir fyrirtækja þurfa að takast á við erlenda starfsmenn sem og 

útsenda starfsmenn sína sem aðlagast þurfa annarri menningu í ókunnu landi. Útsendum 

starfsmönnum fylgir oftar en ekki maki og í sumum tilfellum einnig börn en það er 

einnig mjög mikilvægt að fyrirtækið taki fjölskylduna með inn í reikninginn, en síðar 

verður nánar komið inn á það.    

2.1 Útsendir starfsmenn 

Aukin alþjóðavæðing síðustu ára hefur gert það að verkum að æ fleiri fyrirtæki senda 

starfsmenn sína utan til þess að vinna að ákveðnum verkefnum. Samkvæmt niðurstöðum 

úr rannsókn Shepard frá árinu 1997 er áætlað að 1,3 milljónir útsendra starfsmanna, frá 

Ameríku, séu starfandi víðsvegar um heiminn (Shaffer og Harrison, 2001). Niðurstöður 

úr nýrri könnun frá Brookfield Global Relocation Services (2011) sýna að tala útsendra 

starfsmanna hafi aukist síðasta áratuginn. Samkvæmt þeim eru 5,6 milljónir útsendra 

starfsmanna starfandi víðsvegar um heiminn. Þar af eru 59% fyrirtækjanna með 

höfuðstöðvar í Ameríku og því augljóst að fjöldi útsendra starfsmanna hefur aukist 

töluvert þar miðað við niðurstöður rannsóknar Shepard.    

 Margir spyrja sig ef til vill hvort virkilega sé þörf á öllum þessum útsendu 

starfsmönnum og hvort ekki sé hægt að nota mannauðinn sem fyrir er í landinu meðal 

annars til þess að halda niðri kostnaði. Í sumum tilfellum, til dæmis ef helstu 

viðskiptavinir eru innfæddir, er óþarfi að senda út starfsmenn. En ef pólitískur 

óstöðugleiki ríkir í landinu, eða menning landsins er mjög ólík menningu þess lands sem 

fyrirtækið er frá er æskilegt að hafa útsenda starfsmenn í lykilstöðum en það auðveldar 

samskipti og stjórnun. Það sama gildir ef tíð samskipti á milli útibús fyritækisins erlendis 
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og höfuðstöðva þess eru nauðsynleg. Mörg amerísk fyrirtæki eru með starfsemi í 

þróunarlöndum. Þar er mikið um það að starfsmenn séu sendir út, þar sem erfitt er að 

finna menntaða einstaklinga á meðal innfæddra sem hæfa starfinu. Mikilvægt er að meta 

í hverju tilfelli fyrir sig hvort nauðsynlegt sé að senda starfsmenn út eða hvort betra sé að 

nota það vinnuafl sem til staðar er í viðkomandi landi (Boyacigiller, 1990).  

 Talað er um þrjár mismunandi nálganir sem alþjóðleg fyrirtæki notast við þegar 

kemur að því að stjórna og ráða starfsfólk til útibúa þeirra erlendis. Francesco og Gold 

tala um í bók sinni frá árinu 1998 um þessar þrjár nálganir sem þeir kalla þjóðhverfar (e. 

ethnocentric), svæðismiðaðar (e. polycentric) og alþjóðlegar (e. geocentric). Í þjóðhverfri 

nálgun eru allar helstu ákvarðanir teknar í höfuðstöðvunum í heimalandinu. Starfsmenn 

frá heimalandinu sitja í mikilvægustu sætunum og útibúið fylgir stjórnunarháttum 

heimalandsins. Gildi menningar heimalandsins sem og viðskiptaaðferðir eru ríkjandi. 

Svæðismiðuð nálgun er einmitt andhverfan við þjóðhverfu. Fyrirtæki sem notast við 

þessa nálgun gengur út frá því að hvert og eitt land sé einstakt og því ættu útibúin að þróa 

aðferðir sem virka í hverju landi fyrir sig undir handleiðslu stjórnanda frá því landi sem 

um ræðir. Í svæðismiðaðri nálgun felst það að hvert útibú stjórnar eftir sínum 

stjórnunarháttum. Starfsmaður sem býr í landinu stjórnar útibúinu þar sem stjórnendur 

höfuðstöðvanna eru ekki taldir hafa þá þekkingu sem til þarf og þróa útibúin venjulega 

sínar eigin aðferðir í mannauðsstjórnun. Að lokum er það alþjóðleg nálgun. Reynt er að 

nýta það besta frá höfuðstöðvunum sem og útibúunum til þess að koma á alþjóðlegu 

verklagi. Hér skipta hæfileikar starfsfólksins eða starfshæfni máli en ekki þjóðerni. 

Fyrirtæki sem notast við alþjóðlega viðskiptastefnu stjórnar og ræður starfsfólk 

hvaðanæva úr heiminum. Sem dæmi má nefna fyrirtækið Electrolux en það hefur í 

þónokkurn tíma reynt að ráða og þróa hóp alþjóðlegra stjórnenda frá ólíkum löndum. 

Þessi hópur fólks samanstendur af ólíkum stjórnendum með fjölbreyttan bakgrunn sem 

nýtist í fjölbreyttum aðstæðum eftir því hvar þeirra er þörf (Treven, 2001).  

 Samkeppni á alþjóðlegum markaði eykst stöðugt og því er sérstaklega mikilvægt 

að fyrirtæki sem ætla sér að ná árangri hafi hóp stjórnenda sem hugsa alþjóðlega á sínum 

snærum. Fyrirtæki þurfa að kunna að velja úr þá stjórnendur sem hafa það sem til þarf til 

þess að starfa á alþjóðlegum vettvangi og veita þeim þá þjálfun og þróunartækifæri sem 

þeir þarfnast til þess að ná topp árangri (Treven, 2001). 
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2.2 Makar útsendra starfsmanna 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar er varða maka útsendra starfsmanna (Black og 

Gregersen, 1991; Black og Stephens, 1989; Kupka og Cathro, 2007; Shaffer og Harrison, 

2001). Fyrir utan alla þá útsendu starfsmenn sem starfandi eru víðsvegar um heiminn þarf 

að taka  inn í reikninginn maka þeirra og fjölskyldur. Samkvæmt könnun Brookfield 

Global Relocation Services (2011) voru 80% útsendra starfsmanna í sambúð og þar af 

68% giftir en 47% þeirra áttu börn. Flestir makanna voru heimavinnandi á meðan á 

dvölinni erlendis stóð eða 65% og þar af voru 60% með vinnu í heimalandinu.  

 Burt séð frá þeirri staðreynd að svo stórt hlutfall útsendra starfsmanna séu í 

sambúð eða giftir, og makar því verðugt rannsóknarefni, er ástæðan fyrir þessum áhuga 

fræðimanna á mökum útsendra starfsmanna meðal annars sú að aðlögun maka hefur áhrif 

á aðlögun útsendra starfsmanna. Einnig sem hún hefur áhrif á úthald þeirra, það er að þeir 

gefist ekki upp og hætti (Black og Stephens, 1989; Shaffer og Harrison, 1998).  

2.3 Útsendir starfsmenn og makar – vandamál 

Eldri rannsóknir Copeland og Griggs frá árinu 1985 sem og rannsókn Tung árið 1982  

sýna fram á að mikilvægt sé að vanda valið á útsendum starfsmönnum þar sem 16-40% 

allra amerískra starfsmanna snúa aftur heim áður en verkinu er lokið. Það getur kostað 

fyrirtæki háar fjárhæðir (Baker og Ivancevich, 1971; Black, 1988). Nýjar tölur frá árinu 

2011 sýna að ekki hefur dregið úr brottfalli útsendra starfsmanna. Af þeim útsendu 

starfsmönnum sem sögðu upp störfum sínum hjá fyrirtækinu hættu 22% á meðan á 

verkefninu stóð, 28% eftir minna en eitt ár, 24% hættu einhvers staðar á milli fyrsta og 

annars árs og 26% eftir tvö ár samkvæmt niðurstöðum úr könnun Brookfield Global 

Relocation Services (2011). Helstu ástæður fyrir því að verkefni hreinlega mistókust voru 

í fyrsta lagi óánægja maka útsendra starfsmanna, í öðru lagi rangt mannaðar stöður og í 

þriðja lagi léleg frammistaða eða vinnuafköst. Niðurstöður rannsóknar Arthur og Bennet 

(1995) eru í takt við þessar niðurstöður en þær sýna að mikilvægasti þátturinn sem ræður 

velgengni útsenda starfsmannsins er fjölskyldan. Niðurstöður eldri rannsókna sýna einnig 

fram á mikilvægi fjölskyldunnar þegar kemur að velgengni útsendra starfsmanna (Black 

1988; Black og Stephens, 1989; Mendenhall og Oddou, 1985).   

 Tiltölulega ný tegund fjölskyldna sem alþjóðleg fyrirtæki hafa þurft að glíma við 

eru tvískiptar fjölskyldur (e. dual career families). Það er þegar báðir aðilar eru 

útivinnandi en þeim fjölskyldum fer fjölgandi í Bandaríkjunum. Einnig hafa alþjóðleg 

fyrirtæki verið að glíma við sívaxandi vandamál, það að finna hæfa stjórnendur sem hafa 
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áhuga á að taka að sér verkefni erlendis. Auk þess hafa þau þurft að horfast í augu við 

fjölda misheppnaðra verkefna þar sem talið er að helsta orsökin sé maki eða fjölskylda. 

Með fjölgun tvískiptra fjölskyldna verður sífellt erfiðara fyrir fyrirtæki að fá starfsmenn 

til að ganga að tilboðum um að vinna erlendis þar sem erfiðara er að fá makann með í lið.  

Koma þarf til móts við fjölskyldur útsendra starfsmanna því án hæfustu stjórnendanna er 

enginn grundvöllur fyrir alþjóðleg fyrirtæki að keppa við fremstu fyrirtækin á 

markaðnum, þau eiga enga möguleika án þeirra. Ef ekkert er viðhafst er líklegt að bestu 

stjórnendurnir taki aldrei að sér verkefni erlendis, sem verður til þess að báðir aðilar tapa, 

það er bæði fyrirtækið og tiltekinn starfsmaður (Harvey, 1995). 

2.4 Ólík menning – Ísland og Þýskaland 

Þessi hluti er ætlaður til að skilgreina hugtakið menning, hve margslungin og ólík hún 

getur verið eftir löndum. Geert Hofstede er einn þeirra fræðimanna sem mikið hefur 

skrifað um þetta efni og hafa aðrir fræðimenn byggt rannsóknir sínar á rannsókn hans. 

Hér á eftir verður stiklað á stóru og þær víddir sem Hofstede setti fram útskýrðar. Í lokin 

verða víddirnar skoðaðar út frá Þýskalandi og Íslandi til þess að lesendur geti gert sér 

grein fyrir þeim mun sem til staðar er í menningu landanna tveggja.  

2.4.1 Þjóðmenning - Hofstede  

Hofstede (1994) skilgreinir menningu sem þann hóp eða flokk fólks sem við greinum frá 

öðrum og á hann hér við þann hóp fólks sem myndar þjóð tiltekins lands. Hofstede hefur 

á síðastliðnum 30 árum beint sjónum sínum að mismunandi gildum innan mismunandi 

menningarheima. Hann setti fram fjórar víddir og bætti svo síðar þeirri fimmtu við. Þær 

eru: valdfjarlægð (e. power distance), einstaklingshyggja/heildarhyggja  

(e. individualism/collectivism), karllæg og kvenlæg gildi (e. masculinity/femininity), 

þolmörk fyrir óvissu (e. uncertainty avoidance) og langtíma- og skammtíma hugsun  

(e. long term-short term orientation) (Hofstede, 1994; Hofstede, 2001).    

 Í valdfjarlægð felst hve sáttir þegnar samfélagsins eru við hvernig valdinu er 

dreift, það eru bæði þeir sem eru hátt settir og þeir sem lægra eru settir innan 

þjóðfélagsins. Vald og óréttlæti (e. unequality) á sér stað í öllum menningum en 

mismikið eftir löndum (Hofstede, 2009).    

 Einstaklingshyggja er andhverfa heildarhyggju. Hún lýsir sambandinu á milli 

einstaklinga og samfélagsheildarinnar sem til staðar er í tilteknu samfélagi. Í samfélagi 

þar sem einstaklingshyggja ríkir hugsar hver einstaklingur um sjálfan sig og sína 
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fjölskyldu. Í samfélagi þar sem heildarhyggja ríkir er einstaklingurinn frá fæðingu hluti af 

hóp. Hópurinn stendur saman og verndar einstaklinginn út ævina (Hofstede, 2001). Til 

frekari útskýringar er vert að nefna að Hofstede (1994) bendir á að börn sem alast upp í 

samfélögum þar sem heildarhyggja ríkir læri að skilgreina sig sjálf sem hluta af hóp. 

Hann segir að þau séu fljót að læra hvaða hóp þau tilheyra og greina á milli hverjir gera 

það ekki. Þegar þau fullorðnast haldast þau trú sínum hóp. Í samfélögum þar sem 

einstaklingshyggja ríkir læra börn aftur á móti að hugsa fyrst og fremst um sig sjálf. Þau 

læra að einhvern daginn þurfa þau að komast áfram í samfélaginu á eigin verðleikum.  

 Þegar talað er um karllæg og kvenlæg gildi eru gildi eins og velgengni, framkoma 

og keppni mæld til að sjá hvort þau séu ríkjandi fyrir kvenlæg eða karllæg gildi. Lönd 

sem talin eru með karllæg gildi gætu til dæmis átt leiðtoga sem eru mjög kappsamir og 

ætla sér að ná velgengni. Í löndum þar sem kvenlæg gildi eru meira áberandi, má búast 

við leiðtogum sem leggja áherslu á persónulega þáttinn, lífsgæði og leggja meiri rækt við 

félags- og umhverfismál (Hofstede, 2001).       

 Fjórða víddin, þolmörk fyrir óvissu, felur í sér hvernig einstaklingnum líður í 

óskipulögðum aðstæðum. Óskipulagðar aðstæður geta verið óþekktar aðstæður, aðstæður 

sem koma á óvart, eru á einhvern hátt frumlegar eða öðruvísi. Þar sem menningin hefur 

lítil þolmörk fyrir óvissu er reynt að koma í veg fyrir að aðstæður sem þessar komi upp 

með lögum og reglum, ströngum öryggismálum og því viðhorfi að aðeins sé einn 

sannleikur. Fólkið er tilfinninganæmara og finnur fyrir innri hvatningu. Þeir sem aftur á 

móti búa í menningu þar sem mikil þolmörk eru fyrir óvissu eru opnari fyrir skoðunum 

annarra sem eru öðruvísi en þeirra. Þeir reyna að notast við eins fáar reglur og hægt er, 

þeir eru rólegri og meira hugsandi og af umhverfi þeirra er ekki ætlast til þess að þeir 

sýni tilfinningar sínar (Hofstede, 2001; Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010).   

 Fimmtu víddinni á lista Hofstede var bætt við eftir á. Það var Michael Harris 

Bond sem gerði könnun á hópi nemenda frá 23 löndum, með gildum hönnuðum af 

kínverskum fræðimönnum. Í Fimmtu víddinni, langtíma- og skammtíma hugsun, felst 

meðal annars það að hugsa fram í tímann, gildi eins og stöðugleiki og sparsemi, nútíð og 

fortíð, virðing fyrir hefðum og að uppfylla skyldur sem samfélagið setur (Hofstede, 

2001). Samkvæmt Hofstede (1994) er engin ein alþjóðleg leið til árangursríkrar 

stjórnunar og mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að það er munur milli 

menningarsamfélaga. Það sem er heilagur sannleikur í okkar menningu þarf ekki að vera 

það annars staðar.     
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2.4.1.1 Gagnrýni á Hofstede  

Hugmyndir Hofstede hafa verið gagnrýndar af öðrum fræðimönnum, til að mynda 

Javidan, M., House, R.J., Dorfman, P.W., Hanges, P.J. og de Luque, M.S. (2006) sem og 

Latifi (2006). Javidan og félagar (2006) gagnrýndu Hofstede fyrir val sitt á þátttakendum 

rannsóknarinnar, sem allir störfuðu hjá fyrirtækinu IBM. Þeir vildu meina að fyrirtækið 

hafi einungis orðið fyrir valinu þar sem að Hofstede var sjálfur á þeim tíma starfsmaður 

hjá fyrirtækinu og að rannsóknin hafi því meira verið gerð fyrir IBM. Aðrir fræðimenn 

telja þvert á móti að starfsmenn alþjóðlega fyrirtækisins IBM hafi einmitt verið gott úrtak 

fyrir rannsókn sem þessa en að ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á menningu 

þjóðar (Fischer, R., Ferreira, M.C., Assmar, E.M.L., Redford, P., og Harb, C., 2005). 

Latifi (2006) sýndi fram á það að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður af hópi 

starsfmanna vestræns fyrirtækis yfir á alla sem hjá fyrirtækinu starfa og hvað þá á alla 

þjóðina. Hann benti einnig á það að sá hópur starfsmanna sem þátt tók í rannsókn 

Hofstede hjá IBM í Íran voru allir hvítir, þeir voru af millistétt og vel menntaðir og dró 

því í efa að hægt væri að yfirfæra niðurstöðurnar á alla Írönsku þjóðina. Helsta gagnrýnin 

á hugmyndir Hofstede var hve fáar víddirnar sem hann setti fram voru. Aftur á móti hefur 

honum verið hrósað fyrir einfaldleika og hversu vel víddirnar eru settar fram. Þetta á vel 

við enn þann dag í dag og gerir stjórnendum alþjóðlegra fyrirtækja kleift að nota 

víddirnar sem tæki til þess að átta sig á menningarlegum mun þeirra landa sem það á í 

viðskiptum við (Svala Guðmundsdóttir, 2010). House, Hanges, Javidan, Dorfman og 

Gupta (2004) gerðu mjög stóra og viðamikla rannsókn á ólíkum menningarheimum og 

fengu í lið með sér 150 fræðimenn til þess að vinna að framkvæmd rannsóknarinnar. 

Niðurstöður þeirra styðja við niðurstöður Hofstede. Þeir settu fram níu víddir og sex 

þeirra eiga rætur sínar að rekja til þeirra vídda sem Hofstede setti fram.  

2.4.2 Ísland - Þýskaland 

Einstaklingar frá ólíkum menningarheimum eiga í mun meiri samskiptum í dag en áður 

þekktist. Þessi samskipti geta meðal annars átt sér stað á milli viðskiptamanna, 

keppinauta, vinnufélaga og birgðasala. Þessi auknu samskipti verða til þess að vert er að 

skoða hvað gerist þegar ólík menningarsamfélög mætast (House og fleiri, 2004). Á vef 

Geert Hofstede (2009) er hægt að skoða þann mun sem til staðar er á milli 

þjóðmenningar ýmissa landa. Til þess að gera sér betur grein fyrir þeim mun sem er á 

íslenskri og þýskri menningu verður þjóðmenning landanna út frá þeim fimm víddum 

sem Hofstede setur fram skoðuð.       
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 Vegna smæðar sinnar er Ísland ekki á meðal þeirra landa sem tekin eru fyrir á vef 

Hofstede. Niðurstöður rannsóknar Halls Páls Jónssonar (2004) gefa til kynna að Ísland sé 

sambærilegt hinum Norðurlöndunum og Hollandi hvað þjóðmenningu varðar. Danmörk 

verður því notuð til þessa að bera saman þjóðmenningu á Íslandi og í Þýskalandi til þess 

að sjá muninn á menningunum tveimur samkvæmt víddum Hofstede. Á vefsíðu Hofstede 

(2009) er hægt að slá inn nöfnum landanna og sjá þann mun sem á milli landanna er út 

frávíddunum fimm. Víddinrar eru: valdfjarlægð (PDI), einstaklingshyggja/heildarhyggja 

(IDV), karllæg og kvenlæg gildi (MAS), þolmörk fyrir óvissu (UAI) og langtíma- og 

skammtíma breyta (LTO). Til útskýringa tekur Hofstede (2001) meðal annars dæmi um 

hvernig víddirnar birtast innan fjölskyldunnar, í skólum og í fyrirtækjum. Ákveðið var að 

taka dæmi úr menningu fyrirtækja til nánari útskýringar á því hvað felst í hverri vídd um 

leið og stig Íslands og Þýskalands eru borin saman.      

 Samkvæmt Hofstede (2009) er þónokkur munur á menningu landanna tveggja 

eins og sést á Mynd 1 hér að neðan. Hvað valdfjarlægð varðar hefur Þýskaland um 

helmingi fleiri stig en Ísland sem þýðir að valdið er ekki eins dreift og á Íslandi, allar 

boðleiðir eru því mun lengri og öll samskipti mun formlegri. Í samfélögum þar sem mikil 

valdfjarlægð ríkir er talað um að ákvarðanataka innan fyrirtækja sé miðstýrð (e. 

centralized decision structures). Skipanir koma að ofan og þeim ber að fylgja. Hinn 

típíski yfirmaður hefur einhverskonar föðurímynd og ákvarðanir eru teknar af honum. 

Stjórnendur innan fyrirtækja treysta á formlegar reglur sem til staðar eru og almennir 

starfsmenn ætlast til þess að þeim sé sagt fyrir verkum. Mikill launamunur er á þeim hæst 

settu og þeim lægst settu. Þar sem valdfjarlægð er lítil er talað um að ákvarðanataka sé 

dreifstýrð (e. decentralized decision stuctures). Valdið innan fyrirtækisins er dreifðara og 

hinn típíski yfirmaður er jarðbundinn, skipulagður og hann reiðir sig á samstarfsmenn 

sína. Yfirmenn reiða sig á persónulega reynslu og undirmenn sína en ekki á formlegar 

reglur líkt og í samfélögum þar sem valdfjarlægð er mikil. Undirmenn þeirra ætlast ekki 

til þess að þeim sé ráðlagt (Hofstede, 2001). 

 Næsta breyta er einstaklingshyggja/heildarhyggja. Á Íslandi er 

einstaklingshyggjan meiri en í Þýskalandi, munurinn er þó minni en þegar valdfjarlægðin 

er skoðuð. Þýskaland fær um 68 stig og Ísland 75 (Hofstede, 2009). Þar sem 

einstaklingshyggja er lítil eða þar sem meiri heildarhyggja ríkir er meiri áherlsa lögð á 

þjálfun og hæfni til þess að sinna starfinu. Tekið er mið af menntun einstaklinga þegar 

hæfni þeirra til ákveðinna starfa er skoðuð og einstaklingar sem hafa verið lengi hjá einu 

fyrirtæki eru eftirsóknarverðari en þeir sem staldra stutt við. Litið er svo á að fyrirtæki 
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séu ábyrg fyrir starfsmönnum sínum. Það að þekkja rétta fólkið er álitið það 

mikilvægasta fyrir starfsframann. Þar sem heildarhyggja ríkir er talið að ákvarðanir 

teknar af hóp séu betri en þær sem teknar eru af einstaklingum. Þar sem 

einstaklingshyggja ríkir er meiri áhersla lögð á frelsi og áskorun í starfi. Tekið er mið af 

velgengni við ákveðin verkefni þegar hæfni einstaklinga fyrir ákveðið starf er skoðuð. 

Einstaklingar sem hafa verið lengi hjá einu fyrirtæki eru ekki eftirsóknarverðari en aðrir, 

heldur þvert á móti. Litið er svo á að starfsmenn séu ábyrgir fyrir þeim sjálfum en ekki 

fyrirtækið. Hæfileiki og geta eru mikilvægustu þættirnir til þess að öðlast starfsframa. 

Ákvarðanir teknar af einstaklingum eru álitnar betri en þær sem teknar eru af hóp 

(Hofstede, 2001).           

  Stór munur er á löndunum þegar kemur að karllægum og kvenlægum gildum. 

Ísland er mun kvenlægara land en Þýskaland. Ísland hefur þar rétt yfir 15 stig á meðan 

Þýskaland nálgast toppinn með yfir 60 stig af 75 fáanlegum (Hofstede, 2009). Í 

kvenlægari löndum er litið svo á að samvinna og samband við yfirmann sé mikilvægt. 

Búseta og atvinnuöryggi er álitið mikilvægur þáttur og karlar og konur eru metin svo gott 

sem jöfn að verðleikum. Í kvenlægari löndum er minni vinnutengd streita en í karllægum 

löndum þar sem vinna er ekki álitin það mikilvægasta í lífi einstaklingsins og einkalíf 

starfsmannsins er verndað af vinnuveitenda. Í karllægum löndum er áskorun og 

viðurkenning í starfi mikilvæg sem og stöðuhækkun og þénusta. Karlar og konur eru ekki 

metin jafnt að verleikum. Meiri vinnutengd streita er til staðar og vinnan er mjög 

mikilvæg í lífi einstaklingsins. Vinnuveitandi gerir ekkert til þess að vernda einkalíf 

einstaklingsins (Hofstede, 2001).        

  Þýskaland fær einnig fleiri stig en Ísland í þolmörkum fyrir óvissu. Ísland stendur 

í um það bil 24 stigum og Þýskaland í rúmlega 60 og augljóst er að mikill munur er á 

menningu landanna hvað þetta varðar (Hofstede, 2009). Þar sem þolmörk fyrir óvissu 

mælist lágt er lítil tryggð við atvinnurekanda og starfsmenn staldra stutt við á hverjum 

stað. Vald yfirmanna veltur á stöðu og þeim samböndum sem þeir hafa. 

Breytingasinnaðir leiðtogar eru álitnir góðir. Nýsköpun og nýjar hugmyndir eru 

velkomnar en ekki alltaf endilega teknar alvarlega. Yfirmenn líta á undirmenn sína sem 

metnaðargjarna einstaklinga. Þar sem þolmörk fyrir óvissu er há er mikil tryggð við 

atvinnurekendur og starfsmenn eru lengur hjá fyrirtækinu. Vald yfirmanna veltur á hve 

vel þeim tekst að stjórna ófyrirséðum óvissuþáttum. Lítið er um að ný vörumerki séu 

tekin í notkun og nýsköpun og hugmyndir teknar með fyrirvara. Yfirmenn efast um 

metnað undirmanna sinna (Hofstede, 2001).      
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 Langtíma- og skammtímahugsun var einungis mæld í Þýskalandi og mælist rétt 

yfir 30 stigum (Hofstede, 2001; Hofstede, 2009). Þar sem skammtímahugsun ríkir er þess 

vænst að niðurstöður birtist fljótt til þess að komast að kjarna málsins sem mikilvægt 

þykir í augnablikinu. Í langtímahugsun hvað viðskipti varðar er mikilvægt að mynda og 

byggja upp sambönd og að hasla sér völl á markaðinum, ávallt er horft til framtíðar. 

Fjárhagur og félagslíf ráðast af hæfni einstaklingsins þar sem skammtímahugsun ríkir. 

Þar sem langtímahugsun ríkir ættu allir að vera jafnir (Hofstede, 2001). 

 

 

 

 

Mynd 1. Fimm víddir Hofstede - Þjóðmenning (Hofstede, 2009). 
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3 Aðlögun 

Einstaklingum getur reynst erfitt að aðlagast nýju landi, menningu og siðum og það 

þekkja flestir sem búið hafa erlendis til lengri eða skemmri tíma. Það reynist 

einstaklingum misauðvelt að aðlagast, sumir eiga auðvelt með það og aðrir mjög erfitt. 

Hversu vel aðlögunin gengur veltur þó á ýmsu, sem dæmi má nefna menningarfjarlægð 

og þjóðerni. Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir hvaða þættir þetta eru. Byrjað 

verður á að fjalla um menningarsjokk og aðlögun almennt. Síðan hvernig aðlögun maka 

hefur áhrif á aðlögun útsenda starfsmannsins. Auk þess verður talað um grundvöll 

árangursríkrar aðlögunar útsendra starfsmanna og maka þeirra og að lokum verða helstu 

niðurstöður úr kaflanum dregnar fram.   

3.1 Menningarsjokk  

Flestir hafa heyrt hugtakið menningarsjokk notað og margir sem búið hafa erlendis hafa 

sjálfir upplifað það. Menningarsjokk er afleiðing flutninga úr þeirri menningu sem við 

þekkjum yfir í aðra framandi. Þær óformlegu reglur sem við þekkjum hvernig við eigum 

að haga okkur í daglegu lífi gilda ekki lengur, til dæmis hvenær eigi að heilsast með 

handabandi, hvað við eigum að segja þegar við hittum fólk, hvenær á að taka boði og 

hvenær á að neita, hvenær á að taka staðhæfingu alvarlega og hvenær ekki. Þetta geta 

verið orð, mannasiðir, venjur og hefðir svo eitthvað sé nefnt og er þetta allt hluti af 

menningunni alveg eins og tungumálið. Frá fæðingu lærum við smátt og smátt 

tungumálið sem talað er og þessar óskrifuðu reglur sem eru hluti af menningunni. Flest 

gerum við okkur ekki grein fyrir mikilvægi þessara atriða, að minnsta kosti ekki fyrr en 

við kynnumst annarri menningu og við lendum í vandræðum með hvernig í ósköpunum 

við eigum að haga okkur. Við finnum fyrir kvíða og pirringi. Einstaklingar bregðast 

flestir við á svipaðan hátt og líta nýja menningu hornauga, allt sem þar er gert er ekki 

nógu gott. Annað stig menningarsjokks er þegar einstaklingurinn telur allt í heimalandi 

sínu og menningunni sem þar ríkir best og gleymir öllu sem hann áður taldi slæmt 

(Oberg, 1954). Einkenni menningarsjokks geta verið af mörgum toga. Sem dæmi má 

nefna stöðug hræðsla við að verða rændur, hræðsla við að drekka vatnið eða borða 

matinn, stöðugur handþvottur, að finna fyrir vonleysi, fresta því eða neita að læra 

tungumálið og sú löngun að vilja komast heim og geta loksins fengið almennilegan mat 
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og skroppið á Bæjarins Bestu, í heimsókn til ömmu og afa og að geta loksins talað við 

fólk sem eitthvað vit er í (Oberg, 1954).  

3.1.1 Fjögur stig aðlögunar 

Í rannsóknum sínum tala fræðimennirnir Lysgaad frá árinu 1955 og Torbion frá árinu 

1982 um fjögur stig eða þrep aðlögunar. Þessi fjögur stig hafa einnig verið nefnd U-

beygjan (e. The U-Curve). Heitið er lýsandi fyrir líðan einstaklings sem sest að í ókunnu 

landi. Á fyrsta stiginu, sem einnig er talað um sem hveitbrauðsdaga stigið (e. The 

Honeymoon stage) er einstaklingurinn heillaður af þessu nýja, framandi landi og 

menningu þess og nýtur þess að uppgötva nýja hluti. Þetta stig á sér stað á fyrstu 

vikunum í viðkomandi landi. Þegar að því kemur að einstaklingurinn þarf að fara að 

takast á við amstur daglegs lífs breytist þetta viðhorf og við tekur stig tvö. Það stig 

einkennist af neikvæðu viðhorfi til viðkomandi lands. Upp koma ýmis vandamál í 

sambandi við tungumálið, skóla, innkaup og fleira. Einstaklingurinn á erfitt með að 

kyngja því að innfæddir láti sig þessi vandamál ekki varða. Hann upplifir að þeir 

innfæddu séu reiðubúnir að aðstoða en skilji ekki áhyggjur einstaklingsins og virka þeir 

því sem harðbrjósta ruddar sem einstaklingnum líkar ekki við. Einstaklingurinn 

gagnrýnir landið og þegna þess í gríð og erg. Þriðja stigið hefst þegar einstaklingurinn 

getur farið að tjá sig að einhverju leiti á því tungumáli sem notað er í viðkomandi landi. 

Á þessu stigi lærir einstaklingurinn einnig viðeigandi hegðun. Á fjórða og síðasta stiginu 

er aðlögun að mestu lokið. Einstaklingurinn veit hvers er vænst af honum, það er hvaða 

hegðun sé viðeigandi, og hann hegðar sér í samræmi við það án hræðslu við að gera 

mistök (Black, 1988; Oberg, 1954).  

3.2 Aðlögun og þrjár víddir hennar 

Einstaklingar sem flytjast til annarra landa og menningarheima eiga það sameiginlegt  að 

þeir komast fljótt að því að það sem virkaði vel í heimalandinu gerir það ekki lengur í 

nýju heimkynnunum og getur það orsakað aðlögunarerfiðleika á nýja staðnum. 

Einstaklingurinn er vanur sínu verndaða umhverfi  sem hann þekkir líkt og hönd sína en 

nýja umhverfið er honum framandi og hann þarf að læra inn á það, þetta bil skerðir 

hæfileika einstaklingsins til þess að vinna á árangursríkan hátt. Allir sem flytjast á milli 

landa þurfa að aðlagast, þeim sem ekki tekst það snúa fyrr en varir aftur til síns heima 

eða búa við einangrun í viðkomandi landi. Þegar einstaklingur sem búið hefur erlendis 

flytur aftur heim má hann búast við því að við taki aðlögunarferli á nýjan leik. Honum 
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líður eins og ókunnugum í þeirri menningu sem hann ólst upp í og þarf að aðlagast að 

nýju. Misjafnt er hvernig einstaklingar bregðast við. Sumir berjast fyrir því að halda í 

sína siði og hefðir á meðan aðrir reyna í örvæntingu sinni hvað þeir geta að hegða sér líkt 

og innfæddir og falla inn í hópinn. Viðbrögð einstaklinga velta að einhverju leiti á því 

hver ástæða flutninganna var (Kim, 2001).                  

  Aðlögun hefur verið skipt af fræðimönnum í þrjá þætti eða víddir (Black,1988; 

Black og Stephens, 1989; Black, Mendenhall og Oddou, 1991). Þessir þættir eru: almenn 

aðlögun (e. general adjustment), samskiptaaðlögun (e. interaction adjustment) og 

vinnuaðlögun (e. work adjustment).        

 Almenn aðlögun felur, svo dæmi sé tekið, í sér aðlögun einstaklingsins að veðri, 

mat og búsetu (Black, Mendenhall og Oddou, 1991). Einstaklingur sem flytur frá landi 

eins og Íslandi þar sem veðrið er oft á tíðum slæmt til lands þar sem veðurskilyrði eru 

góð á væntanlega ekki erfitt með að aðlagast þeim breytingum. Aftur á móti sé það á hinn 

veginn getur það reynst einstaklingnum erfiðara að aðlagast. Matur og húsakostur getur 

verið mjög ólíkur í löndum sem eru mjög fjarlæg okkur. Líklegt er til dæmis að 

vesturlandabúar eigi erfiðara með að aðlagast mat og húsnæði í fátækustu héruðum 

Afríku en í öðrum vestrænum löndum.       

  Samskiptaaðlögun felur í sér hve vel viðkomandi tekst að mynda tengsl og halda 

uppi samræðum við innfædda sem og að aðlagast mismunandi tjáningarformi (Black, 

Mendenhall og Oddou, 1991). Ef einstaklingurinn kann tungumálið má búast við því að 

hann eigi auðveldara með samskiptaaðlögun en sá sem ekki kann það. Undir 

samskiptaaðlögun fellur einnig hvernig skuli hegða sér í ákveðnum aðstæðum og 

óskrifaðar reglur.         

 Vinnuaðlögun felur meðal annars í sér hve vel viðkomandi kann við eða nær að 

aðlagast nýjum vinnugildum (Black, Mendenhall og Oddou, 1991). Sem dæmi má nefna 

að sá sem flytur frá landi þar sem valdfjarlægð er lítil til lands þar sem há valdfjarlægð 

mælist, þarf að venjast því að allar boðleiðir eru lengri. Ef almennur starfsmaður 

fyrirtækis hefði eitthvað erindi við háttsettan stjónanda þess þyrfti hann að tala við næsta 

yfirmann sinn sem myndi svo koma skilaboðunum áfram. 

3.3 Félagslegi þátturinn – Aðlögun 

Hér verður gerð grein fyrir mikilvægi félagslega þáttarins fyrir einstaklinginn í 

aðlögunarferlinu. En til hans teljast öll samskipti sem einstaklingurinn á í sem og 

tungumálið sem í landinu er talað. Þegar flust er á milli landa getur verið erfitt að kynnast 
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fólki og eignast vini að nýju og er þá hætta á að einstaklingurinn einangrist. 

Tungumálakunnátta skiptir máli í samskiptum. Eftir því sem einstaklingurinn hefur betra 

vald á tungumálinu því auðveldari verða öll samskipti.  

3.3.1 Samskipti  

Sá stöðugi lærdómur sem á sér stað hjá einstaklingum lærist meðal annars í gegnum 

samskipti. Við lærum að tala, hlusta, lesa, túlka og skilja bæði munnleg og þögul 

skilaboð þannig að við og sá sem við eigum í samskiptum við náum að koma auga á, 

samþykkja og að svara þessum skilaboðum. Hæfileikinn að eiga samskipti er okkur 

gífurlega mikilvægur í því umhverfi sem við búum í (Kim, 2001).    

 Félagsleg samskipti (e. social communication) birtast í ólíkum myndum. Þegar 

horft er á heildarmyndina eiga félagsleg samskipti sér stað í gegnum til dæmis fréttablöð, 

sjónvarp og bíómyndir. Ef við minnkum myndina töluvert erum við að tala um félagsleg 

samskipti á heimilinu, í nágrenninu, á vinnustaðnum, kennslustofum og svo framvegis. 

Það að vera ávarpaður af einhverjum ókunnugum á götunni flokkast einnig hér undir, 

sem og alvarleg samtöl við nána vini. Þessar félagslegu aðgerðir samskipta ásamt fleirum 

hafa verið flokkaðar í tvo flokka: Persónuleg samskipti (e. interpersonal communication 

activities) og fjölmiðla samskipti (e. mass communication activities). Persónuleg 

samskipti eru þau samskipti sem eiga sér stað augliti til auglits. Undir fjölmiðla samskipti 

flokkast þær aðgerðir eins og að horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp, lesa blöð og fara í 

leikhús (Kim, 2001). Hér verður þó ekki farið ítarlegar í þessa flokka heldur gerð grein 

fyrir mikilvægi þess fyrrnefnda fyrir aðlögun bæði útsendra starfsmanna og maka þeirra 

erlendis.         

 Samskipti fela í sér bæði munnlega og líkamlega tjáningu. Hægt er að segja að 

óskráðar reglur gildi um hvað skuli segja og gera í ákveðnum aðstæðum. Samskipti fela 

ekki einungis í sér orðaskipti milli einstaklinga heldur einnig þá hegðun sem æskileg er, 

athafnir, siði og venjur (Argyle, 1988). Það að hafa samskipti við innfædda spilar stórt 

hlutverk í aðlögunarferlinu. Með því að hafa samskipti við þá öðlast einstaklingurinn 

upplýsingar um fólkið í landinu og fær innsýn í hvernig það hugsar og afhverju það 

hegðar sér líkt og það gerir. Í gegnum bæði formleg og óformleg samskipti fær 

einstaklingurinn þann félagslega stuðning sem hann þarfnast til þess að takast á við 

erfiðleika sem og tækifæri til þess að læra tungumálið, kynnast menningunni og komast í 

samband við fleiri einstaklinga (Jou og Fukada, 1995).     

 Fjölskylda og vinir eru mikilvægur þáttur í félgslegum samskiptum okkar og það 
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getur reynst einstaklingum sem búa erlendis erfitt að hafa fjölskyldu sína og vini ekki hjá 

sér. Það að hafa ekki stuðningsnet sitt er einmitt einn stærsti streituþáttur sem fjölskyldur 

útsendra starfsmanna þurfa að glíma við (Harvey, 1995). Það verður oft til þess að  

útsendir starfsmenn og makar þeirra verða meira háðir hvor öðrum og treysta alfarið hvor 

á annan (Harvey og Buckley, 1998).        

  Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn Black (1988) er jákvætt viðhorf gagnvart 

innfæddum mikilvægur þáttur þegar kemur að aðlögun. Rannsókn Allport frá árinu 1954 

sem og rannsókn Amir árið 1969 styðja við svokallaða samskiptakenningu (e. the contact 

hypothesis). Samkvæmt henni hafa þeir einstaklingar sem samskipti hafa við fólk 

tiltekinnar menningar, jákvæðara viðhorf til þess fólks sem menningunni tilheyrir 

(Zajonc, 1968; Caligiuri, 2000). Hægt er að heimfæra samskiptakenninguna á útsenda 

starfsmenn og samskipti þeirra við innfædda (Church, 1982). Þá hlýtur það sama að gilda 

um maka þeirra, það er að einnig sé hægt að heimfæra kenninguna yfir á maka útsendra 

starfsmanna. En eins og Shaffer og Harrison (2001) benda á er líklegt að útsendir 

starfsmenn og makar þeirra deili sömu reynslu og gangi í gegnum svipaðar raunir. 

Líklegt er að þeir líti á hvort annað sem þann aðila sem þeir hafa mest samskipti við og 

því ætti aðlögun útsendra starfsmanna að hafa bein áhrif á aðlögun maka og öfugt 

(Shaffer og Harrison, 2001).        

 Þeir makar sem talað var við í rannsókn Shaffer og Harrison (2001) sögðu frá 

erfiðri reynslu sinni hvað samskipti við innfædda varðar. Þeir sem höfðu myndað 

persónulegt samband við innfædda höfðu betri skilning á menningu landsins. Samskipti 

við innfædda eykur skilning á mismunandi menningum þannig að líklegt er að dýpri 

samskipti við innfædda auðveldi aðlögun. Helstu niðurstöður rannsóknar Caliguiri (2000) 

benda til þess að meiri samskipti við innfædda tengist aðlögun einstaklinga á jákvæðan 

hátt ef þeir búa yfir þeim persónueiginleika að vera opnir og félagslyndir. Nú til dags þar 

sem mun auðveldara er orðið fyrir fólk að flytjast á milli landa er ekki eins erfitt að finna 

fólk af sama þjóðerni og einstaklingurinn. Fólk frá sama landi hópar sig því gjarnan 

saman og leitar eftir stuðningi, sama hvers eðlis hann er, hjá samlöndum sínum (Tran, 

1987). Niðurstöður rannsóknar Tanaka, Takai, Kohyama, Fujihara og Minami (1997) 

benda til þess að myndun félagslegs tengslanets hafi áhrif á aðlögun. Einnig kom fram að 

þeir einstaklingar sem höfðu myndað tengslanet höfðu lært tungumálið betur en aðrir. 

Einstaklingum reynist miserfitt að mynda vinasambönd og kynnast fólki. Það verður enn 

flóknara erlendis þegar einstaklingurinn hefur ekki fullt vald á tungumálinu. En 

tungumálið er einnig mikilvægur þáttur í aðlögun einstaklinga erlendis.   
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3.3.2 Tungumálið 

Tungumálið spilar stórt hlutverk í öllum okkar samskiptum og við myndun félagslegra 

tengsla. Einn þáttur aðlögunar er að kunna tungumálið sem talað er í landinu. Í því felst 

ekki aðeins að kunna tungumálið, það er orðaforða þess, hljóðfræði og setningafræði 

heldur einnig hvernig eigi að nota það í daglegu lífi, hvað sagt er í ákveðnum aðstæðum 

sem og það sem ekki segja má (Kim, 2001). Kim (2001) bendir á að niðurstöður margra 

fræðimanna til dæmis McAllister frá árinu 1986 og Noels, Pon og Clément frá árinu 

1996 bendi til þess að tungumálið skipti höfuðmáli í aðlögun innflytjenda. Þegar 

innflytjendur hafa gott vald á tungumálinu í viðkomandi landi eiga þeir auðveldara með 

að læra á menningu landsins sem og að verða félagslega virkir (Cohn og Wood, 1982). 

Tungumálakunnátta felst ekki aðeins í því að geta tekið á móti og látið frá sér 

upplýsingar heldur gerir það innflytjendum kleift að læra að hugsa á þann hátt sem 

innfæddir gera (Kim, 2001).       

 Niðurstöður rannsóknar Yang, Noels og Saumure (2006) á skiptinemum benda til 

þess að ákveðnar persónugerðir einstaklinga eigi auðveldara með að aðlagast. Þeir fundu 

út að það væri þó ekki skilyrði þar sem góð tungumálakunnátta væri í raun þungamiðjan 

þegar kemur að aðlögun. Niðurstöður þeirra benda því til þess að þó svo að sumir 

einstaklingar séu betur í stakk búnir, einfaldlega vegna persónueiginleika sinna, til að 

aðlagast annarri menningu þá þýðir það ekki að þeir sem ekki búi yfir þessum 

eiginleikum geti ekki tekist vel til líka. Með því að læra tungumálið og þróa með sér 

samskiptahæfni (e. communication skills) geta sumir upplifað jákvæða reynslu af veru 

sinni erlendis og náð að aðlagast vel. Af þessum niðurstöðum að dæma er það að kunna 

góð skil á tungumálinu sem talað er í landinu sérstaklega mikilvægt við aðlögun.  Í 

rannsókn Shaffer og Harrison (2001) kom fram að þeir makar útsendra starfsmanna sem 

jákvæða reynslu höfðu af því að búa erlendis, höfðu allir lært tungumálið eða að minnsta 

kosti grunndvallaratriði þess. Aftur á móti hafði enginn þeirra maka sem neikvæða 

reynslu hafði af því að búa erlendis haft fyrir því að reyna að læra tungumálið. Það að 

eiga samskipti við innfædda og að kunna tungumálið hangir að vissu leyti saman en ætla 

má að sá sem talar tungumálið hafi meiri samskipti við innfædda.    

 Það er nokkuð algengt að útsendir starfsmenn fái þjálfun sem meðal annars felur í 

sér tungumálakennslu fyrir flutning og er mikilvægi góðrar tungumálakunnáttu vel þekkt 

innan fræðanna um útsenda starfsmenn, þótt það sé ekki ávallt raunin hjá fyrirtækjum að 

þau bjóði upp á tungumálakennslu (Black og Mendenhall, 1990; Tungli og Peiperl, 

2009). Shaffer og Harrison (2001) sýndu fram á að það sama gildir fyrir maka útsendra 
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starfsmanna. Þeir þurfa alveg jafnmikið á tungumálakennslu að halda líkt og 

starfsmennirnir sjálfir. Niðurstöður rannsóknar sem Anna Aradóttir (2005) gerði benda til 

þess að íslensk fyrirtæki hugi ekki betur að útsendum starfsmönnum sínum og 

fjölskyldum en erlend fyrirtæki. Mannauðsdeildir þeirra sjá ekki fyrir meiru en að koma 

fjölskyldunni út fyrir landssteinana og að flytja búslóðina til og frá landinu. Annað er á 

ábyrgð fjölskyldunnar. Ekkert fyrirtækjanna tók viðtöl við maka til að kanna hvað hann 

hefði að segja og ekki var tekið tillit til maka og aldurs barna við val á starfsmanni. 

 Niðurstöður rannsóknar Black og Gregersen (1991) benda til þess að helsta 

ástæðan fyrir því að útsendir starfsmenn gefast upp og snúa fyrr heim en áætlað er sé 

vegna þess hve illa makar ná að aðlagast menningu landsins. Þrátt fyrir að þetta sé raunin 

er ekki mikið um þjálfun og undirbúning fyrir maka starfsmanna áður en haldið er út 

(Mendenhall, Dunbar og Oddou, 1987). Niðurstöður nýrri rannsókna sýna að það vantar 

töluvert upp á ennþá. En að því verður komið nánar síðar.  

3.4 Þjóðerni, menningarfjarlægð og aðlögun 

Þjóðerni skiptir miklu máli þegar kemur að aðlögun. Church (1982) bendir á að fyrri 

rannsóknir hafi sýnt fram á að svo sé. Til að mynda gáfu rannsóknir, gerðar af Lysgaard 

árið 1955, Scott árið 1956 og Sewell og Davidsen árið 1961, á skandinavískum nemum 

til kynna að þeir ættu tiltölulega auðvelt með að aðlagast í Bandaríkjunum. Rannsóknir 

Lambert og Bressler árið 1956 og Bennet og fleiri árið 1958 benda aftur á móti til þess að 

indverskir og japanskir nemar ættu frekar erfitt með að aðlagast bandarísku samfélagi 

(Curch, 1982).         

 Rannsókn sem Svala Guðmundsdóttir (2011) gerði á skiptinemum á Íslandi gaf 

einnig til kynna að bakgrunnur einstaklinga skiptir máli þegar kemur að almennri 

aðlögun, það er aðlögun að þáttum líkt og veðri, húsnæði og mat. Til að mynda áttu 

skandinavískir nemar auðveldara með að aðlagast almennt en nemar frá Asíu og 

Latnesku Evrópu. Ástæða þess gæti verið að aðstæður á Íslandi eru líkari aðstæðum í 

Skandinavíu en í Asíu og Latnesku Evrópu, bæði hvað veður og matvöru varðar. Þegar 

borið var saman hve vel þessir hópar höfðu aðlagast vinnu og samskiptalega var enginn 

marktækur munur. Því má draga þær ályktanir að bakgrunnur skipti þar ekki máli. Zhou 

(2009) komst einnig að þeirri niðurstöðu að japanskir starfsmenn í Kína áttu auðveldara 

með að aðlagast almennt en útsendir starfsmenn frá Bandaríkjunum. Einnig stóðu 

Japanarnir Bandaríkjamönnum framar hvað samskiptaaðlögun snerti. Ekki reyndist 

mælanlegur munur á aðlögun varðandi vinnu.  
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 Hve líkir eða ólíkir menningarheimarnir eru, það er sú menning sem viðkomandi 

þekkir í heimalandi sínu og menningin í landinu þar sem hann býr, hefur einnig áhrif 

samkvæmt niðurstöðum rannsókna fræðimannanna, Beck frá árinu 1963, David frá árinu 

1971 og Morris frá árinu 1960 (Church, 1982). Eftir því sem menningin er líkari 

menningunni í heimalandinu, því auðveldara er fyrir einstaklinginn að aðlagast og því 

ólíkari sem hún er þeim mun erfiðari verður aðlögunin (Church, 1982).  

3.5 Umhverfið og aðlögun 

Taka þarf tillit til umhverfisins þegar aðlögun einstaklinga í nýrri menningu er skoðuð. 

Bent hefur verið á þrjá þætti er varða umhverfið sem hafa mikil áhrif á aðlögunarferlið. 

Þeir eru hve móttækilegir gestgjafarnir, íbúar landsins eru fyrir útlendingum, hve mikill 

þrýstingur á einstaklinginn er frá samfélaginu að aðlagast, og hve sterkur sá hópur (oftast 

hópur samlanda) (e. ethnic group) sem einstaklingurinn tilheyrir í nýja umhverfinu er. 

Því hefur verið haldið fram að umhverfi sem tekur vel á móti nýjum einstaklingum með 

því að sýna að þeir séu velkomnir og veita stuðning, auðveldi aðlögun þeirra. Þess konar 

umhverfi auðveldar aðlögun þegar það beitir beinum eða óbeinum þrýstingi til að 

aðlagast venjum og siðum. Aftur á móti dregur tilvera skipulegs virks hóps (e. ethnic 

group) úr aðlögun einstaklingsins þar sem stuðningur hópsins verður til þess að hann 

heldur fastar í sína menningu sem hann þekkir (Kim, 2001).     

 Þjóðfélög, samfélög og hópar taka misvel á móti nýjum, ókunnum einstaklingum. 

Hve vel tekið er á móti þeim veltur á hve opnir, gagnvart ókunnugum, þátttakendur 

samfélagsins eru. Í þessu tilfelli hve opnir innfæddir gagnvart innflytjendum eru og hve 

viljugir þeir eru til þess að taka á móti þeim og gefa þeim tækifæri á að vera þátttakendur 

í nánasta umhverfi. Oft er það þannig að fyrst um sinn kjósa innflytjendur að búa í mikilli 

nánd við sinn fólk sem kemur frá sama landi (Kim, 2001).     

  Niðurstöður rannsókna Frey og Tilove frá árinu 1995 sem og niðurstöður 

Worchel frá árinu 1979 sýna að þjóðfélagslegar aðstæður hverju sinni geta haft áhrif á 

hve opnir innfæddir eru gagnvart innflytjendum og hve vel þeir taka á móti þeim (Kim, 

2001). Einnig eru sum svæði eða borgir innan landa haldin mikilli andúð gagnvart 

ákveðnum hópum innflytjenda sem dæmi má nefna asískt fólk í Englandi sem og aðra 

innflytjendur frá þriðja heims löndum (Robinson, 1986). Í Þýskalandi hefur verið bent á 

að andúð gagnvart þeim sem ekki eru Evrópubúar eigi sér stað (Kim, 2001). Einhvers 

konar andúð gagnvart innflytjendum er þekkt innan fjölda annarra landa en það verður 

ekki sérstaklega rakið hér. 
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3.6 Aðlögun maka og áhrif á útsenda starfsmenn 

Niðurstöður rannsókna sýna (Arthur og Bennet, 1995; Black, 1988; Black og Stephens, 

1989; Hays, 1971) að helsta orsök starsmannaveltu á meðal útsendra starfsmanna er að 

makinn eða fjölskyldan nær ekki að aðlagast. Black og Stephens (1989) komust að því að 

aðlögun maka hefði jákvæð áhrif á aðlögun bandarískra útsendra starfsmanna í mörgum 

mismunandi löndum. Það er ekki nóg að útsendi starfsmaðurinn hafi það sem til þarf til 

þess að búa erlendis og aðlagast samfélaginu vel. Makinn þarf einnig að búa yfir þessum 

sömu eiginleikum svo að vel til takist. Ef makinn nær ekki að aðlagast getur það orðið til 

þess að verkefnið misheppnist (Church, 1982; Mendenhall og Oddou,1985).  

Niðurstöður Black og Gregersen (1991) benda til þess að makar útsendra 

starfsmanna einangrist oft frá samfélaginu, sem getur komið í veg fyrir aðlögun þeirra 

sem aftur getur leitt til þess að starfsmaðurinn gefist upp á verkefninu, hætti og flytji 

aftur heim. Rannsókn sem gerð var á aðlögun fjölskyldunnar og aðlögun útsendra 

starfsmanna gefur til kynna að aðlögun fjölskyldunnar hafi áhrif á aðlögunarhæfni 

starfsmannsins að vinnuumhverfi sínu (Caligiuri, Hyland, Joshi og Bross, 1998). 

3.6.1 Grundvöllur árangursríkrar aðlögunar útsendra starfsmanna og maka 

Eins og fram hefur komið er ljóst að aðlögun maka hefur áhrif á aðlögun starfsmannsins 

og úthald hans til þess að klára verkefnið. Til þess að fyrirtæki sé í stakk búið til þess að 

velja rétta einstaklinginn þarf það að gera sér grein fyrir þessu. Enn fremur þurfa þeir 

þættir sem skipta máli við aðlögun maka að vera á hreinu. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar Black og Gregersen (1991) er skoðun maka, það að hann fái að vera með í 

ráðum í sambandi við verkefnið frá upphafi, mjög mikilvæg. Þeir leggja til að 

stjórnendur taki viðtöl við báða aðila, það er við starfsmanninn sem og maka hans. 

Viðtalið á að vera faglegt. Ef einhver vafi er á því að makinn eða parið sé tilbúið að 

takast á við verkefnið er ekki mælst til að það sé sent út. Caligiuri og félagar (1998) segja 

enn fremur að þær fjölskyldur sem jákvæða mynd hafa af flutningum úr landi gangi betur 

að aðlagast þeirri menningu sem ríkir í landinu. Niðurstöður rannsóknar Copeland og 

Norrel (2002) benda líkt og niðurstöður Black og Gregersen (1991) einnig til þess að 

makar eigi að fá eitthvað að segja um þá ákvörðun að flytja. Niðurstöður rannsóknar 

Brett og Stroh (1995) benda einnig á mikilvægi þess. Þær gefa til kynna að skoðun maka 

sé alveg jafnt mikilvæg og starfsmannsins. Niðurstöður þeirra benda enn fremur til þess 

að skoðun maka hafi áhrif á skoðun starfsmannsins og þar með ákvörðun hans um að 

taka að sér verkefni erlendis. Aftur á móti hefur skoðun starfsmannsins engin áhrif á 
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skoðun maka hvað þetta varðar. Þeir starfsmenn sem eru tilbúnastir til að vera fluttir utan 

eru þeir sem eiga maka sem er reiðubúinn að flytja út (Brett og Stroh, 1995).  

 Mikilvægur þáttur í aðlögun einstaklinga er að læra tungumálið sem talað er í 

landinu sem og að eignast gott félagslegt tengslanet, og þá er sérstaklega átt við 

tengslanet innfæddra samkvæmt Shaffer og Harrison (2001). Aftur á móti segja Copeland 

og Norell (2002) að það hafi ekki áhrif á aðlögunarhæfni einstaklingsins hvort hann eigi 

samskipti við innfædda eða fólk frá sínu heimalandi. Það sem máli skiptir er að mynda 

félagsleg tengsl og eignast öflugt tengslanet fólks óháð þjóðerni. Margir makar notast við 

internetið til þess að hafa samskipti við fjölskyldu og vini í heimalandinu og uppfylla þar 

með að hluta til félagslega þörf sína. Hægt er að notast við fjarsamskipti upp að vissu 

marki, en rannsókn þeirra Copeland og Norell (2002) sýndi fram á að þeir makar sem 

áttu samskipti við vini og kunningja á sama svæði náðu að aðlagast betur. Þeir leggja til 

að alþjóðleg fyrirtæki aðstoði maka útsendra starfsmanna við að koma á tengslaneti, til 

dæmis með því að koma á skipulögðum fundum fyrir maka starfsmanna.  

 Niðurstöður rannsóknar gáfu til kynna að þeir sem eiga ung börn gengur betur að 

aðlagast heldur en þeir sem eiga eldri börn eða engin. Það að eiga börn hjálpar þeim að 

halda hluta af kennimerki (e. identity) sínu þar sem þeir hafa enn skyldum að gegna 

gagnvart börnum sínum. Börnin gefa þeim tækifæri til þess að vera þátttakendur í 

umhverfi sínu í gegnum félagslegar aðgerðir þeirra (Shaffer og Harrison, 2001). Kupka 

og Cathro (2007) komust að sömu niðurstöðu, það er að ung börn, sex ára og yngri, 

virðast hvetja makann til þess að hafa regluleg samskipti við innfædda. Þeir benda þó á 

að frekari rannsókna á efninu sé þörf. 

3.6.2 Þjálfun  

Svör þeirra maka og starfsmanna sem þátt tóku í rannsókn Black og Gregersen (1991) 

bentu eindregið til þess að nauðsynlegt er að bjóða upp á þjálfun fyrir flutninga. 

Niðurstöður Black (1988) styðja við þessar hugmyndir. Þær benda til þess að vitneskja 

um landið áður en flutningar eiga sér stað hafi jákvæð áhrif á almenna aðlögun. Enn 

fremur segja Black og Mendenhall (1990) að þjálfun fyrir flutninga sé árangursrík, að 

hún þjálfi með einstaklingum hæfni sem mikilvæg sé, auðveldi þeim aðlögunina og bæti 

starfsframmistöðu. Samkvæmt niðurstöðum úr könnun Brookfield Global Relocation 

Services (2011) buðu 74% fyrirtækja upp á þjálfun eða einhverskonar undirbúning fyrir 

flutningana, 43% þeirra buðu upp á það í sumum verkefnum en aðeins 31% í öllum 

verkefnum. Tæplega helmingur þeirra fyrirtækja sem buðu upp á þjálfun fyrir öll 
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verkefni buðu upp á þjálfun fyrir alla fjölskylduna, 46% fyrir starfsmanninn og maka 

hans og 4% aðeins fyrir starfsmanninn. Þrátt fyrir að 89% liti á þjálfunina sem mjög 

mikilvæga var hún aðeins skylda hjá 25% fyrirtækja. Að bjóða upp á þjálfun einungis 

fyrir útsenda starfsmenn hefur mjög takmarkað notagildi. Mikilvægt er að öll fjölskyldan 

fái þjálfun og aðstoð við að aðlagast og oft þurfa maki og börn að setja sig betur inn í 

þjóðfélagið og menningu þess en nokkurn tíma starfsmaðurinn. Það er ekki að 

ástæðulausu að litið sé svo á að þjálfun fyrir alla fjölskylduna sé nauðsynleg þar sem 

niðurstöður könnunarinnar sýna að tvö helstu áhyggjuefni hvað fjölskylduna varðar er 

andstaða maka og aðlögun fjölskyldunnar (Brookfield Global Relocation Services, 2011). 

3.7 Aðlögun – samantekt 

Aðlögun er flókið ferli og eru margir þættir sem áhrif geta haft á hvernig einstaklingum 

tekst að aðlagast nýrri menningu og samfélagi. Sumir komast í gegnum aðlögunarferlið 

áfallalaust en öðrum reynist það erfiðara. Margir upplifa menningarsjokk án þess að hafa 

hugmynd um það. Því líkari sem nýja menningin er þeirri menningu sem einstaklingurinn 

þekkir því auðveldari verður aðlögunin. Í þessari rannsókn er félagsleg aðlögun og 

almenn aðlögun sérstaklega tekin fyrir þar sem makar eru rannsóknarefnið. Það reynist 

mökum útsendra starfsmanna oft erfitt að aðlagast nýrri menningu þar sem þeir eru 

gjarnan heimavinnandi og eru því mikið einir og eiga ekki mikil samskipti við aðra íbúa 

landsins. Til þess að koma í veg fyrir mikla starfsmannaveltu hjá útsendum 

starfsmönnum er vert að skoða þann möguleika að aðstoða maka þeirra við að aðlagast í 

nýju heimkynnunum. Rannsóknir hafa sýnt að mannauðsdeildir fyrirtækja, bæði í  

Ameríku og á Íslandi leggja ekki mikla áherslu á að aðstoða útsenda starfsmenn og maka 

þeirra. En til þess að fyrirtæki geti aðstoðað maka útsendra starfsmanna við að aðlagast 

nýrri menningu og siðum þarf að kanna nánar hvernig þeim gengur að aðlagast í því landi 

þar sem þeir eru búsettir.  
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4 Rannsókn 

Rannsókninni var ætlað að skoða aðlögunarhæfni þeirra einstaklinga sem flust hafa til 

Þýskalands eða Sviss með maka sínum, þar sem makinn hafði vinnu en viðkomandi 

einstaklingur ekki. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig gengur 

mökum Íslendinga sem búa í Þýskalandi og Sviss að aðlagast nýrri menningu? 

Tilgangurinn með því var að tengja niðurstöðurnar við útsenda starfsmenn og maka í 

þeirri von um að þær gætu orðið íslenskum fyrirtækjum að gagni.  

4.1 Aðferðafræði 

Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við átta 

einstaklinga. Þessi aðferð varð fyrir valinu þar sem eigindlegar rannsóknir eiga heldur við 

þegar rannsóknarefnið tengist sögu fólks eða daglegu lífi þess (Silvermann, 2008). 

Eigindleg rannsóknaraðferð hentar þegar skrá á lýsandi upplýsingar, þegar skrá á 

nákvæmlega það sem fólk sagði, hvernig það sagði það og eftirtektarverða hegðun þess 

(Taylor og Bogdan, 1998). Í eigindlegum rannsóknum eru lítil úrtök tekin fyrir. Ætlunin 

er að kafa undir yfirborðið og veita djúpan skilning á aðstæðum (Cooper og Schindler 

2006). Því er áreiðanleiki og alhæfingargildi takmarkað. Ekki gildir það sama um 

réttmæti í eigindlegum aðferðum en litið er á réttmæti sem styrkleika aðferðarinnar 

(Creswell, 2003).         

 Margir rannsakendur sem notast við eigindlegar aðferðir fara af stað með 

rannsókn og hafa enga hugmynd um hvað þeir eru að fara að skoða heldur láta það 

alfarið ráðast af gögnunum sem þeir hafa að lokum í höndunum. Aðrir hafa ákveðnar 

hugmyndir um efnið og hafa ómeðvitað ákveðið hver niðurstaðan verður, það er sú 

niðurstaða sem þeir vilja fá og er rétt að þeirra mati. Mikilvægt er að hafa ávallt hugfast 

að vera hlutlaus rannsóknaraðili og þótt niðurstaðan verði ekki sú sem viðkomandi vænti 

er það engu að síður niðurstaða rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandi 

var mjög meðvitaður um þennan þátt á meðan á rannsókn stóð og gerði sitt besta til þess 

að vera hlutlaus og vinna úr gögnunum með það í huga.     

 Við val á viðmælendum er mikilvægt að gæta þess að rannsakandi þekki ekki 

viðkomandi. Það getur litað niðurstöður rannsóknarinnar. Viðmælandi gæti svarað 

spurningum rannsakanda eftir því sem hann telur að rannsakandi vilji heyra eða eftir því 

hvað hann vilji ekki heyra. Einnig ef rannsakandi er meðlimur í einhverskonar samfélagi, 
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sem dæmi starfsmaður innan fyrirtækis þar sem aðrir starfsmenn eru rannsóknarefnið, 

getur það litað niðurstöður þar sem þeir þekkja rannsakanda, þótt þeir þekki hann ekki 

vel, og hafa því fyrirfram myndað sér ákveðnar hugmyndir um hann (Taylor og Bogdan, 

1998).      

4.2 Úrtak og þýði rannsóknar 

Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir einstaklingar sem flust hafa út til Þýskalands eða 

þýskumælandi hluta Sviss með maka sínum þar sem aðstæður eru þannig að maki þeirra 

er að vinna en þeir ekki. Löndin tvö, Þýskaland og Sviss eru mjög sambærileg og kemur 

það því ekki að sök að viðmælendur búi í þessum tveimur löndum (Hofstede, 2009; 

House og fleiri, 2004). Viðmælendur þurftu einnig að hafa búið í landinu í að minnsta 

kosti sex mánuði. Þar sem viðmælendur þurftu að uppfylla þessi skilyrði var notast við 

svokallað kvótaúrtak. En þegar þeirri aðferð er beitt koma einungis þeir einstaklingar til 

greina sem uppfylla viss skilyrði er varða bakgrunn þeirra (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003).       

4.3 Öflun gagna og framkvæmd  

Notast var að mestu leyti við Facebook til þess að komast í samband við fólk sem passaði 

í rannsóknina. Rannskandi vissi af hópi Íslendinga á svæðinu og byrjaði á því að senda 

þeim einstaklingum póst þann 25. maí 2011. Þar fengust þrír viðmælendur fyrir 

rannsóknina. Einnig óskaði rannskandi eftir viðmælendum á Facebook síðu sinni sem og 

á heimasíðu Maestro sem er félag meistaranema í viðskipta- og hagfræðideild við 

Háskóla Íslands, þar sem hann fékk eina ábendingu en þegar betur var að gáð, átti sá 

einstaklingur ekki við. Rannsakandi frétti af Íslendingum í gegnum þýska vini sem hann 

hafði samband við þann 2. júní og fékk þar með eitt viðtal. Þann 6. júní sendi 

rannsakandi póst á íslenskt fyrirtæki sem starfar í Þýskalandi og fékk jákvætt svar frá 

maka eins starfsmanns. Rannsakandi var í byrjun sumars í Sviss þar sem hann var í 

heimsókn og þá vaknaði sú hugmynd að taka viðtöl bæði við Íslendinga í Þýskalandi og í 

Sviss, þar sem rannskandi hafði aðgengi að tveimur viðmælendum í Sviss í gegnum 

gesthafa sína. Þann 11. júlí sendi rannsakandi póst á einstakling sem hann hafði frétt af í 

gegnum þriðja aðila og var hann fús til að veita viðtal. Þar með hafði rannsakandi náð að 

finna þá átta viðmælendur sem hann þurfti á að halda.     

 Gerður var viðtalsrammi (sjá Viðauka 1) með 23 spurningum eða atriðum sem 

rannsakandi vildi fá fram til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni. Til viðbótar 
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við þær hugmyndir að spurningum sem rannsakandi hafði um efnið við gerð 

viðtalsrammans var notast við spurningalista úr rannsókn Black og Stephens (1989). Eftir 

fyrstu tvö viðtölin bættust tvær spurningar við og stuttu síðar ein til viðbótar. Bæði var 

notast við opnar og hálf lokaðar spurningar. Rannsakandi tók eitt prufuviðtal við 

einstakling sem sjálfur var í þeim aðstæðum að vera heimavinnandi maki erlendis. Það 

var gert til þess að prufukeyra spurningalistann og ganga úr skugga um að hann væri í 

lagi og að spurningar væru skiljanlegar. Rannsakandi kom auga á spurningar sem hægt 

var að bæta við, auk þess sem hann orðaði sumar spurningar öðruvísi og breyttist 

viðtalsramminn örlítið við það.        

 Viðtölin voru tekin á tímabilinu 13. júní 2011 til 17. ágúst 2011. Tvö viðtalanna 

voru tekin heima hjá rannsakanda, tvö voru tekin heima hjá viðmælanda, eitt var tekið úti 

við, eitt á kaffihúsi og tvö viðtöl voru tekin í gegnum skype. Á þeim kaffihúsum þar sem 

viðtöl voru tekin hafði rannsakandi gengið úr skugga um að þar væri ró og næði. 

Rannsakandi undirbjó sig ávallt vel fyrir viðtölin og fór yfir spurningarnar til upprifjunar. 

Í viðtölunum sjálfum hafði rannsakandi spurningarnar útprentaðar sér til halds og trausts. 

Oftar en ekki byrjuðu viðmælendur á að ræða efni sem áætlað var að ræða síðar í 

viðtalinu. Rannsakandi reyndi að láta það ekki trufla sig og nýtti tækifærið og fór þá enn 

dýpra í þann þátt eða hélt áfram út frá því viðfangsefni og kom síðar að þeim spurningum 

sem dottið höfðu út til þess að missa ekki flæðið. Það kom fyrir að viðmælendur skyldu 

ekki alveg það sem um var spurt en þá útskýrði rannskandi nánar spurninguna. 

Rannsakandi gleymdi í tveimur tilfellum að spyrja viðmælendur ákveðinnar spurningar. 

Um leið og honum var það ljóst, þann 15. ágúst sendi hann tölvupóst á þessa tvo 

viðmælendur og spurði hvort þeir gætu nokkuð svarað einni spurningu sem hafði 

gleymst. Þeir svöruðu báðir um hæl.       

 Áður en rannsakandi byrjaði viðtölin ræddi hann aðeins við viðmælendur á 

almennum nótum til þess að kynnast aðeins, reyna að mynda traust og útrýma öllu 

stressi. Rannsakandi bað því næst um leyfi til þess að taka viðtalið upp. Oftar en ekki var 

það svo að rannsakandi fékk einhverjar mikilvægar upplýsingar áður en upptaka hófst 

sem hann reyndi að skrá á meðan á viðtalinu stóð eða strax eftir að viðtalinu lauk. Þá 

reyndi rannsakandi einnig að segja svolítið frá sjálfum sér í von um að fá sem mest út úr 

viðmælendum sínum. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að byrja á að afrita hvert viðtal 

samdægurs, í síðasta lagi daginn eftir til þess að það sæti sem ferskast í minninu. Það 

kom einu sinni upp að ekki tókst að afrita viðtal fyrr en viku síðar, en það kom ekki að 

sök, þar sem rannsakandi hafði skráð vel hjá sér eftir viðtalið allt sem honum þótti skipta 
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máli. Viðtölin gengu á heildina litið ágætlega. Nokkur þeirra voru að mati rannsakanda í 

styttra lagi en eftir að hafa hlustað á þau sá rannsakandi að allt það sem máli skipti kom 

fram. Lengd viðtalanna var frá 26 mínútum upp í rúma klukkustund. En eftir að hafa 

unnið úr þeim hefur rannsakandi komist að þeirra niðurstöðu að það er ekki alltaf lengdin 

sem segir til um gæðin.   

4.4 Viðmælendur 

Við val á viðmælendum gætti rannsakandi þess að hann þekkti viðkomandi ekki. Tvo 

viðmælendur hafði rannsakandi hitt stuttlega einu sinni áður og einn hafði hann hitt 

tvisvar áður en í bæði skiptin mjög stutt og það einu og hálfu ári áður. Viðmælendur eru 

allir íslenskar konur. Sú yngsta var 27 ára og sú elsta 40 ára. Allar áttu þær eitt barn eða 

fleiri að undanskilinni einni. Sex bjuggu í Þýskalandi, þrjár í Baden Würtemberg, ein í 

Hamburg og tvær í Hessen. Tvær bjuggu í Sviss. Flestar höfðu þær lokið einhverskonar 

grunnámi í Háskóla eða byrjað og hætt vegna flutninga. Tvær höfðu lokið mastersnámi 

og önnur var svo gott sem búin með sitt mastersnám. Þær höfðu allar búið að lágmarki í 

ellefu mánuði í Þýskalandi eða Sviss. Þær sem búið höfðu lengst í Þýskalandi eða Sviss 

höfðu búið þar í tvö ár.   

4.5 Úrvinnsla gagna 

Notast var við forritið Audacity við upptöku viðtalanna sem voru síðan vélrituð 

samdægurs að undanskyldu einu viðtali sem þurfti að bíða betri tíma. Nákvæmni við 

afritun viðtalanna var gætt og þau skrifuð upp eins og þau komu fyrir. Rannsakandi 

reyndi við framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu gagna að gæta hlutleysis. Viðtölin voru 

lesin ítrekað yfir og kóðuð. Fjölmargir kóðar voru notaðir í upphafi og var nauðsynlegt 

að velja og hafna. Rauði þráðurinn í gegnum öll viðtölin tengdist almennri aðlögun og 

félagslegum tengslum. Ákveðið var að notast við þessi tvö þemu. Undir almenna aðlögun 

flokkast aðlögun að veðri, mat, verslunum, afþreyingu og skemmtun og 

almenningssamgöngum. Undir félagsleg tengsl flokkast samskipti við íbúa landsins, 

vinasambönd og tungumálið. Undir samskipti við íbúa landsins og vinasambönd flokkast 

öll samskipti sem einstaklingurinn á í, samskipti við afgreiðslufólk, samskipti við 

kennara og námskeiðsþátttakendur á þýskunámskeiði til dæmis og samskipti við 

kunningja. Undir vinasambönd flokkast allt sem viðmælendur telja sem vini sína. Þessir 

tveir kóðar eru keimlíkir og þeim því skeytt saman. Hér er um að ræða opna kóða þar 

sem rannsakandi var ekki með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvað tekið yrði fyrir. 



 

34 

5 Greining gagna  

Við greiningu var ákveðið að notast við tvær af þeim þremur víddum sem Black (1988), 

Black og Stephen (1989) og Mendenhall og Oddou (1991) flokka aðlögun í, það er 

almenna aðlögun og samskiptaaðlögun eða félagslega aðlögun líkt og hún verður kölluð 

hér. Kaflanum verður því skipt upp í tvo hluta, annars vegar almenna aðlögun og hins 

vegar félagslega aðlögun. Fyrst verða gögnin sem heyra undir almenna aðlögun greind. 

Síðan verða gögn sem tilheyra félagslegri aðlögun tekin fyrir og greind. Hver kóði fyrir 

sig verður tekinn fyrir og greindur með tilvitnunum í svör viðmælenda.    

 Eins og áður sagði eru viðmælendur bæði búsettir í Þýskalandi og Sviss en þar 

sem aðeins tveir eru búsettir í Sviss verður í greiningunni sem og í niðurstöðum og 

umræðum ekki gerður greinarmunur í hvoru landinu viðkomandi býr. Það er gert til þess 

að síður sé hægt að rekja svör til þessara viðmælenda.     

5.1 Almenn aðlögun 

Þegar talað er um almenna aðlögun er átt við hve vel viðkomandi hefur aðlagast 

almenningssamgöngum, veðrinu, matnum, verslunum og því skemmtiefni eða afþreyingu 

sem í boði er.  

5.1.1 Aðlögun - Almenningssamgöngur 

Flestir viðmælendurnir ferðuðust með almenningssamgöngum eða sex af átta. Hinir tveir 

ferðuðust aðeins með bíl. Þrír viðmælendur notuðu bæði bíl og almenningssamgöngur og 

þrír einungis almenningssamgöngur. Þeir sem sögðust nota almenningssamgöngur að 

einhverju leyti voru mjög ánægðir með þær, töldu auðvelt að nota þær og fannst auðvelt 

að aðlagast þeim. Viðmælandi 2 hafði þetta um almenningssamgöngur að segja: 

 

„Mér finnst þær bara frábærar...miðað við Ísland. Það er bara já mér finnst 

það bara ótrúlega lítið mál og mér finnst heldur ekkert flókið að skilja 

það...það eru svo aðgengilegar allar svona upplýsingar og ekkert mál að leita í 

tölvunni...maður þarf að sjá hvaða leið maður á að fara og hvað það tekur 

langan tíma og allt svoleiðis og líka bara inni í lestunum sjálfum maður getur 

til dæmis vitað á hvaða leið maður er og hvar maður...ef maður man ekki 
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hvaða stoppustöð maður ætlar út á þú veist, þá getur maður fundið það inni í 

lestunum og allt svona, mér finnst þær bara virkilega góðar.“ 

 

Viðmælandi 3 tók undir þetta en sagðist ekki nota strætó mikið heldur ferðast mest með 

lest en átti við sporvagn, en það er algengasti ferðamátinn innanbæjar bæði í Þýskalandi 

og í Sviss. Viðmælandi 3 svaraði þegar hann var spurður hvernig honum hefði tekist að 

aðlagast almenningssamgöngum: 

 

„Bara mjög vel, þær eru mjög einfaldar og auðvelt að fara í lest, já ég fer 

kannski ekki mikið í strætó, en það er rosalega auðvelt að fara í lest og hérna 

já ég nota það stundum. Hef farið bæði innanbæjar og á milli bæja. Það er 

ekkert mál.“ 

 

Viðmælandi 4 tók í sama streng, honum fannst ekkert tiltökumál að aðlagast 

almenningssamgöngum: 

  

„...það er eiginlega ekkert mál, það eru lestar hérna, við ferðumst með lestum 

og tram og strætó, alltaf allt á tíma, strætó gengur á sjö mínútna fresti, maður 

þarf ekki að bíða, það er stutt á milli stöðva...getur farið á netið og fundið 

hvaða leið þú þarft að fara ef þú ert að fara á nýjan stað og já ég hef aldrei 

lent í neinum vandræðum“ 

 

Viðmælandi 8 hafði ekki mikla reynslu af því að nota almenningssamgöngur þar sem 

hann hafði bíl til umráða en hafði þó gert þónokkuð af því síðasta mánuðinn með gestum 

sínum frá Íslandi. Þrátt fyrir að hann hafi einungis notast við almenningssamgöngur til 

skamms tíma hafði hann aðlagast þeim vel og fannst lítið mál að ferðast með sporvagni 

og lestum: 

 

„En ég hérna ég hef prufað lestirnar, ég er aðeins búin að vera að prufa þær 

svona síðasta mánuðinn og þær eru algjör snilld, þannig að ég á örugglega 

eftir að nota það líka meira.“ 
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Enginn þeirra sem notaðist við almenningssamgöngur hafði eitthvað neikvætt um þær að 

segja heldur þvert á móti. Það sama er þó ekki hægt að segja um skoðun þeirra á matnum. 

Aðlögun viðmælenda að þýskri og svissneskri matvöru var upp og ofan.  

5.1.2 Aðlögun - Matur 

Flestir viðmælendur áttu tiltölulega auðvelt með að aðlagast þýskri matvöru að lokum. 

Flestir töluðu um að það hafi verið svolítið erfitt fyrst þar sem þeir þekktu ekki vörurnar 

og merkin og vissu ekki hvað vörurnar sem þeir þurftu hétu á þýsku en með tímanum 

hafi þeir lært inn á þetta. Viðmælandi 4 átti ekki í erfiðleikum með að aðlagast matnum: 

 

,,Mjög vel ég finn ekki neitt..svona fyrst þá þurfti ég að fá smá hjálp með nöfnin 

til að vita hvað væri hvað. Eins og ég man eftir að ég var að kaupa rjóma og 

flórsykur það er puderzucker hér og það er víst ekki til púðursykur hér.. svona 

litlir hlutir, en já ég finn ekki mikið fyrir því.“ 

 

Eins taldi viðmælandi 6 að honum gengi ágætlega að aðlagast matnum en það hafi þó 

tekið tíma:  

 

„Þetta er allt að koma held ég...þegar ég kom hingað 2007 til dæmis...en þá til 

dæmis borðaði ég ekki, eins og er mikill matur í Þýskalandi kebab, núna elska 

ég kebab, þannig þetta er allt að koma...pulsurnar, ég var ekkert mikið fyrir 

þýskar pulsur...þetta er að venjast hægt og rólega“ 

 

Margir töluðu um að þeir ættu í erfiðleikum með að finna ákveðnar vörur sem þeir 

notuðu mikið heima. Viðmælandi 6 hafði til að mynda leitað af einhverju sem líktist 

súrmjólk í tæpt ár. Viðmælandi 6 sagði: 

 

„Eins með það að ég er búin að kvarta yfir því að hafa ekki fundið súrmjólk 

eða almennilegt jógúrt, alltaf svona dísætt svo fann ég loksins súrmjólk. Já 

þetta er að koma hægt og rólega þannig að ég hef ekkert að kvarta, brauðið er 

fínt, osturinn er fínn og það er svona aðallega það sem ég borða, ef að það er 

til ostur þá er ég góð þannig að...“ 
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Sumir áttu þó erfiðara með að aðlagast matnum. Viðmælendur töluðu meðal annars um 

að það hafi reynst þeim erfitt að finna ost sem ekki var of sterkur, brauð sem þeim líkaði 

og fleira í þeim dúr. Tveir viðmælendur, viðmælandi 3 og 5 sem báðir höfðu búið í tvö ár 

í Þýskalandi, áttu sérstaklega erfitt með aðlögunina. Þó voru ástæðurnar mjög ólíkar. 

Viðmælandi 3 átti sérstaklega erfitt með að aðlagast matnum: 

 

„Mér finnst hann ekki góður, mér finnst erfitt að kaupa kjöt hérna nema 

kjúkling og mér finnst mjólkurvörurnar líka allt aðrar, erfitt að finna góðar 

mjólkurvörur... Nei það er eiginlega það sem kom mér mest á óvart og mér 

fannst erfiðast var hvað við eigum rosalega góðan íslenskan mat. Ég hef ekki 

keypt nautakjöt, ég kaupi ekki lambakjöt, ekki nema hakk.“    

 

Einnig fannst viðmælanda 5 sérstaklega erfitt að aðlagast matnum og taldi sig ekki enn 

hafa tekist það eftir tveggja ára búsetu í landinu. Þegar hann var spurður að því hvernig 

honum gengi að aðlagast matnum svaraði hann: 

 

„Svolítð illa og eiginlega ennþá illa, það vantar alltaf eitthvað, það er 

einhvern veginn aldrei hægt að fá akkúrat gott einhvern veginn, mjög erfitt að 

aðlagast honum.“ 

 

Aðspurður hvort hann gæti lýst nánar að hvaða leiti það væri erfitt, svaraði hann: 

 

„Ég veit það ekki bara þú veist, maður getur ekki bara fengið sér eins og 

kjötbollur í sósu eða eitthvað, það er ekkert hægt að kaupa það úti í búð, það 

er bara vont og bara allskonar og svo er maður eins og á Íslandi bara Subway, 

Serrano svona hollur skyndibitamatur úti um allt, það er ekki neitt hér. Þetta er 

allt svona, það vantar allt svona góða stöffið.“ 

 

Þegar kom að verslununum sjálfum, matvöruverslunum, fataverslunum og öðrum 

verslunum var minna um erfiðleika og virtust flestir viðmælendurnir hafa gaman af því 

að versla og þá sérstaklega fatnað. 
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5.1.3 Aðlögun - Verslanir 

Viðmælendur töldu sig hafa aðlagast vel bæði matvöru- og fataverslunum. Flestir töldu 

eðlilega meira úrval í Þýskalandi en á Íslandi og margir viðmælendurnir voru  ánægðir 

með að hafa H&M. Þeir höfðu ekkert út á verslanirnar sem slíkar að setja, einn 

viðmælandi nefndi þó að honum fynndust fötin ekki nógu flott. Þeir sem bjuggu í Sviss 

höfðu á orði að allt væri svo dýrt. Viðmælanda 1 þótti svolítið flókið fyrst að versla 

matvöru en ekki fatnað: 

 

„Þannig að mér fannst það svolítið svona flókið en aldrei með föt eða 

svoleiðis...það er náttúrulega bara gaman. Það er náttúrulega endalaust af 

búðum hérna.“ 

 

Viðmælanda 2 fannst það einnig ekkert tiltökumál að versla í þýskum verslunum, bæði 

matvöru og fatnað. Hann taldi að maður þyrfti bara að læra að þekkja inn á verslanirnar: 

 

„...æji mér finnst það bara fínt sko og mér finnst það ekkert vera svo flókið eða 

frábrugðið eða neitt svoleiðis. Svo er miklu meira úrval náttúrulega..svo maður 

lærir að þekkja inn á búðirnar á Íslandi, þær eru náttúrulega mun fleiri hér.“ 

 

Viðmælandi 7 var sérstaklega ánægður með verð á matvöru í Þýskalandi sem og það  

ferska hráefni sem matvörurverslanir í Þýskalandi hafa upp á að bjóða og fannst þær betri 

en matvöruverslanir á Íslandi en það sama gat hann ekki sagt um fataverslanir. Orð hans 

lýsa þessu best: 

 

„Grænmeti og allt er miklu ferskara hér og þú veist þú getur verslað miklu 

betur í matinn hér og ódýrara og allt það þannig að þú veist þannig að ef ég 

ætti að velja þá myndi ég alltaf velja matinn hér.“ 

 

Hann hafði þó aðra sögu að segja um fatnað og af orðum hans að dæma hefði hann frekar 

kosið að kaupa hann á Íslandi: 
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„Já mér finnst ljótari föt hérna, nema kannski á krakka, miklu betra að versla á 

krakkana hér...fyrir mig finnst mér vanta, mér finnst margt miklu smartara 

heima...en síðan hef ég verið að læra bara smátt og smátt hvar ég finn mitt 

dót...ég hef keypt á netinu það sem að er ekki til í Þýskalandi.“ 

 

Viðmælanda 6 fannst það sko alls ekkert tiltökumál að aðlagast fataverslunum og sá ekki 

ástæðu til að kryfja það neitt frekar, þetta væri allt mjög einfalt: 

 

„Já æji nei, þettta er bara allt H&M, þú veist, það er svo sem ekkert mikið að 

aðlagast þar.“ 

 

Sem og viðmælanda 8 en hans svar við því hvernig honum gengi að aðlagast þýskum 

verslunum gaf til kynna að honum fynndist frábært að versla fatnað í Þýskalandi: 

 

„Alltof vel...þessar fatabúðir eru alveg að fara með mig sko..þú veist það er 

nóg til...þannig að mjög vel myndi ég segja.“ 

 

Á heildina litið voru viðmælendur því allir mjög sáttir við þýskar verslanir sama hvort 

um matvöru- eða fataverslanir var að ræða og virtust ekki eiga í vandræðum með að 

aðlagast þeim. 

5.1.4 Aðlögun - Veður 

Allir viðmælendur töldu sig hafa aðlagast veðrinu vel, sérstaklega á veturna. Flestir 

kunnu vel við það veðurfar sem þeir bjuggu við fyrir utan heitustu sumardagana. Flestir 

viðmælendur búa sunnarlega í Þýskalandi og í Sviss, eða sjö af átta, þeir kvörtuðu allir 

undan því að sumir dagar væru einfaldlega of heitir og rakir. Þeir voru sammála um að 

það væri erfitt að venjast þeim. Svar viðmælanda 7 sem býr sunnarlega í Þýskalandi 

þegar hann var spurður að því hvernig honum gengi að aðlagast veðrinu: 

 

„Bara ofsalega vel, mér finnst veturinn hérna bara fínn en mér finnst þó það sé 

svolítið kalt, það er oft kaldara en á Íslandi þá er aldrei rok, ekki þar sem við 

búum allavega og mjög milt og gott og mér finnst það bara frábært.  Þegar við 
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fluttum út þá var hitabylgja og við vorum rosalega...þú veist það voru alveg 37 

stiga hiti dag eftir dag...það var erfitt.“ 

 

Viðmælandi 2 býr einnig í suðurhluta Þýskalands og hafði svipaða reynslu og 

viðmælandi 7: 

 

„Veturinn í vetur var ótrúlega frábrugðinn fyrir Þjóðverja, það var ótrúlega 

kalt, það var næstum því snjór allan desember, þó það hafi ekki verið eitthvað 

mikill snjór miðað við Ísland, en mér fannst það samt bara vera kósý. Veturinn 

fannst mér bara fínn sko upp á veðrið, mér finnst samt ótrúlega kósý einmitt að 

vera á haustin bara úti á stuttermabol eða eitthvað og langt fram á kvöld...eða 

líka núna síðustu daga þá finnur maður þennan raka sem er ótrúlega pirrandi. 

Mér finnst það svona óþægilegur hiti, mér finnst það ekkert búnir að vera svo 

margir dagar svoleiðis. En þegar það er ekki svona blautt eða svona rakt þá 

finnst mér það bara virkilega fínt.“ 

 

Fyrstu orð viðmælanda 8 í viðtalinu snéru að veðrinu „við erum bara að kafna“ var það 

fyrsta sem hann sagði eftir að upptaka hófst á heitum eftirmiðdegi í ágúst. Honum þótti 

líkt og öðrum viðmælendum veðurfarið almennt frábært og fannst gott hve milt veðrið 

væri yfirleitt en þoldi illa hitann líkt og sjö af átta viðmælendum: 

 

„Þetta er algjör viðbjóður, þetta er bara...inni er jafnt bara þú veist...það er 

ekki hægt að fara inn og fá kalt sko nema bara með viftu eða eitthvað bara.“ 

  

Þýskaland er stórt land og því er margt frábrugðið eftir búsetu, sem dæmi má nefna 

mismunandi mállýskur og venjur sem og veðurfar. Viðmælandi 1 býr norðarlega í 

Þýskalandi, hann hafði svolítið aðra sögu að segja: 

 

„Það var nú erfitt fyrsta veturinn minn. Það var náttúrulega hræðilegt veður 

hérna, við náttúrulega komum hérna í október svo þetta var náttúrulega bara 

snjóþyngsti vetur í...það var bara snjór hérna fram í mars og það var þú veist 

ég man að dóttir mín átti afmæli í janúar og það var sautján stiga frost á 
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afmælisdaginn hennar, það var svo kalt en svo aftur vorið náttúrulega núna er 

búið að vera æðislegt.“ 

 

Á heildina litið áttu makarnir ekki í miklum erfiðleikum með að aðlagast veðrinu, enda er 

milt og notalegt veðurfar ríkjandi í Þýskalandi. Lognið bætti upp kuldann sem sumir 

töluðu um á veturna og það eina sem viðmælendur kvörtuðu undan voru heitustu 

dagarnir á sumrin. 

5.1.5 Aðlögun - Skemmtiefni og afþreying 

Spurt var hve vel viðkomandi hafi aðlagast að þeirri skemmtun og afþreyingu sem í boði 

væri. Það er hvort viðkomandi horfi á sjónvarp, fari í bíó eða leikhús, á tónleika og þess 

háttar. Flestir viðmælendur höfðu ekki aðlagast því skemmtiefni og afþreyingu sem í 

boði var nema að litlu leyti. Viðmælendur áttu einkar erfitt með að aðlagast sjónvarpinu 

þar sem allt var á þýsku og fæstir fylgdust með fréttum öðrum en frá Íslandi. Flestir 

sögðust frekar horfa á DVD eða á þætti og bíómyndir í tölvunni. Viðmælandi 3 sagði: 

 

„Sjónvarpið er í lágmarksnotkun, við horfum á svona einn og einn þátt, svona 

hérna, Idol og svoleiðis, svona einfalda þætti sem að maður er vanur frá 

Íslandi og ekki kannski mikið tal heldur og það er auðvelt að komast inn í 

þá...við erum vön öllu á frummálinu á ensku, þannig að manni finnst 

náttúrulega bara kjánlegt að sjá þú veist David Hasselhoff tala þýsku. En 

leikhús hef ég ekki farið í, við höfum farið á barnamyndir í bíó og það er 

náttúrulega, ástæðan fyrir að við sjálf höfum ekki farið í bíó er að bæði höfum 

við ekki haft pössun og það eru allar myndir færðar yfir á þýsku. Þannig að við 

erum búin að vera svolítið svona menningarlega, leikhús og bíómyndalega 

svelt í tvö ár.“ 

 

Viðmælandi 4 hafði svipaða sögu að segja. Hann sagðist ekki treysta sér til að skilja 

þýskuna nógu vel til þess að geta horft á þýskt sjónvarp. 

 

„Ég hef aldrei farið í leikhús, ég hef aldrei farið í bíó...ég hef aldrei farið á 

neinar skemmtanir hérna og ég hef ekki leitast sérstaklega eftir því...talað um 
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það en ég hef aldrei gert neitt í því. Sjónvarpið er þannig að ég horfi bara á 

þær stöðvar sem að sýna líka á ensku.“  

 

Það truflaði viðmælanda 2 að allt væri talsett en honum fannst þó í lagi að horfa á þýska 

þætti og reyna að skilja: 

 

„Mér finnst frekar erfitt að aðlagast sjónvarpinu, ég á erfitt með að horfa á 

talsett enskt/bandarískt efni sem ég þekki en allt í lagi að horfa á þýska þætti 

og reyna að skilja. Hitt fer bara frekar mikið í taugarnar á mér. Ég hef bara 

farið í bíó á myndir sem eru á ensku, nema jú á eina barnamynd en það slapp 

alveg til. Ég á erfitt með að venjast því að leikarar eru með öðruvísi raddir en 

venjulega og mér finnst kjánalegt að talsetja fyrir fullorðið fólk. Það er líka ein 

af ástæðum þess að Þjóðverjar eru ekki sterkir í ensku.“  

 

Viðmælanda 1 þótti í byrjun einnig leiðinlegt að horfa á sjónvarpið þar sem allt er talsett 

en líkt og með annað leit hann á björtu hliðarnar, að það væri gott tæki til að læra 

þýskuna: 

 

„Varðandi þessa spurningu þá held ég að það gangi nú ágætlega. Skal nú 

viðurkenna varðandi sjónvarpið að það var nú ekki það skemmtilegasta í 

byrjun að horfa á sjónvarpið þar sem allt hefur verið sett yfir á þýsku en hef þó 

ákveðið að líta á það jákvæðum augum þar sem það hjálpar manni við að læra 

málið hraðar. Er alltaf á leiðinni í leikhús en hef því miður ekki látið verða af 

því en bíó er ég ágætlega dugleg við, fer þá bæði í bíó með þýsku tali og eins í 

þau bíó sem bjóða upp á myndir með upprunalegu tali, finnst það algjört möst 

eins og með bresku myndirnar. Ég og stóru stelpurnar mínar tvær erum 

komnar með miða í hús á tónleika Rihönnu sem eru núna í byrjun desember og 

þær mjög spenntar“.  

 

Fæstir horfðu á sjónvarp og þá síst þýskar fréttir. Einn kvaðst hlusta á útvarpsfréttir 

svona til að venja eyrað við tungumálið og annar var áskrifandi að dagblaði og las það á 
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hverjum degi. Aðrir viðmælendur horfðu ekki á fréttirnar. Viðmælandi 5 viðurkenndi 

fúslega að hann vissi ekkert hvað væri að gerast í landinu: 

 

„Ég horfi bara á íslenskar fréttir á hverjum degi á netinu en aldrei þýskar og 

ég veit eiginlega ekki mikið hvað er að gerast hérna, eins og með pólitík og 

svona, ég veit eiginlega ekki neitt, bara eitthvað pinku sem ég er búin að 

heyra.“ 

 

Viðmælandi 8 viðurkenndi einnig að hann væri ekki duglegur að fylgjast með því sem 

væri að gerast en renndi þó í gegnum blöðin núorðið. Auk þess var sjónvarpið ekki í 

mikilli notkun á heimilinu og það var heldur ekki mikið um bíóferðir þar sem hann taldi 

sig ekki skilja þýskuna nógu vel. Aðspurður hvernig honum hafi gengið að aðlagast að 

þeirri skemmtun og afþreyingu sem í boði væri svaraði hann: 

 

„Ekki vel, eða þú veist, maður fer náttúrulega ekki í bíó þegar maður skilur 

ekki neitt og...sjónvarpsdagskráin er náttúrulega, það er margt geggjað, maður 

er með milljón stöðvar og það er fullt í boði en á meðan það er allt döbbað að 

þá er allt einhvern veginn svolítið þú veist en við höfum alveg horft á þýskar 

bíómyndir, eitthvað sem maður hefur kannski séð áður eða eitthvað, en annars 

voðalega lítið sko.“ 

 

Allir þeir viðmælendur sem voru með ung börn sögðust finna fyrir því að hafa ekki 

ömmur og afa eða aðra fjölskyldumeðlimi og vini til þess að passa fyrir sig og hefðu þeir 

því oft ekki tækifæri til þess að fara mikið út. Þeir sem voru með eldri börn gerðu meira 

af því að fara til dæmis í bíó þótt það væri ekki oft. Viðmælandi 6 sagðist fara sjaldnar í 

bíó í Þýskalandi en á Íslandi. Einnig sagðist hann oft missa af því þegar eitthvað 

áhugavert væri um að vera. 

 

„Ég hef nú ekki farið oft í bíó, ég fer oftar heima á Íslandi, ég hef farið þrisvar 

í bíó, það er bara svo dýrt. Það er eiginlega ástæðan fyrir að ég hef ekki farið 

oftar í bíó út af því að ég held að það sé mjög sniðugt að fara í bíó til þess að 

læra þýsku. En ég hef ekkert farið í leikhús og ég hef ekkert farið að klúbbast 
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hérna, ég hef farið í hér í nágrenninu en ekkert hér í bænum, þannig að það 

gengur svona upp og ofan, það versta er eiginlega að ég veit aldrei hvað er að 

gerast.“ 

 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvort það geti haft eitthvað með það að gera að viðmælandi 

6, líkt og fleiri viðmælendur, sé ekki nógu virkur í samfélaginu, þar sem hann þekkir ekki 

marga á svæðinu og er mikið einn. Einnig er mögulegt að orsök þess að hann missi af 

flestu sé sú að þýskukunnátta hans dugi ekki til. Félagsleg samskipti og tungumálið eru 

mikilvægir þættir í aðlögun. 

5.2 Félagsleg aðlögun 

Undir félagsleg tengsl teljast samskipti við íbúa landsins, vinasambönd og tungumálið. 

Hér er átt við öll þau samskipti sem einstaklingurinn á við bæði kunningja og vini og að 

hve miklu leyti þessi samskipti fara fram á þýsku, það er hve gott vald viðkomandi hefur 

á tungumálinu.   

5.2.1 Aðlögun - Samskipti við íbúa landsins og vinasambönd 

Óhætt er að segja að allir viðmælendur töldu félagsleg tengsl mikilvæg, hvort sem þeir 

sögðu það beint út eða ekki. Margir áttu þeir þó erfitt með að kynnast fólki og eignast 

vini. Viðmælandi 3, sem er búinn að búa í tvö ár í Þýskalandi, sagði að ef hann ætlaði að 

vera lengur með fjölskyldu sína þar yrði hann að vinna í því að byggja upp eitthvað 

tengslanet því annars gengi dæmið ekki upp og allt myndi hreinlega hrynja. Aðspurður 

hvort hann ætti mikið af vinum í Þýskalandi sagði Viðmælandi 3: 

 

„Við höfum ekkert samlagast þýsku fólki þó við höfum samlagast umhverfinu, 

þjóðfélaginu og menningunni og svoleiðis...en þá er fólkið eitthvað sem við 

höfum ekki náð að tengjast...já nei enga þýska vini og ég hef heldur ekki reynt 

að leita, bara verið upptekin sjálf, þú veist í skólanum, börnin og þú veist að 

reyna að upplifa umhverfið líka.“ 

 

Þegar viðmælandi 8 var spurður að því hvernig honum líkaði að búa í Þýskalandi stóð 

ekki á svarinu. Honum fannst það fínt að svo mörgu leyti líkt og öðrum viðmælendum en 

nefndi þó strax að það væri svolítið erfitt þegar horft væri til félagslega hluta þess: 
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„Mér finnst það bara mjög fínt að flestu leyti sko, það er náttúrulega svolítið 

svona félagslega það er eina þú veist það væri kannski betra ef það væri 

eitthvað af Íslendingum hérna, en það er mjög fínt.“ 

 

Viðmælandi 1 hefur að mati rannsakanda aðlagast vel að þýsku samfélagi þau tvö ár sem 

hann hefur búið í Þýskalandi. Hann er duglegur að kynnast fólki og hefur verið það frá 

byrjun. Til þess að kynnast fólki þarf að líta aðeins í eigin barm og vera opinn fyrir því, 

það gerist ekki að sjálfu sér. Viðmælandi 1 hefur einmitt rétta viðhorfið, hann telur að til 

þess að verða hluti af samfélaginu sé mikilvægt að komast í kynni við þegna þess eins og 

þessi orð hans gefa til kynna: 

 

„...ég hugsa...að ef ég ætla að búa hérna, þá vil ég komast inn í samfélagið, ég 

vil eignast kunningja og þú veist...“ 

 

Viðmælandi 1 telur að til þess að aðlagast og komast betur inn í samfélagið sé mikilvægt 

að hafa samskipti við annað fólk. Hann taldi þau samskipti sem hann átti við 

nágrannakonur sínar mikilvæg til þess að vera betur með á hreinu hvað væri að gerast í 

samfélaginu í kringum hann. Þetta hafði hann að segja um samskipti sín við 

nágrannakonurnar: 

 

,,...en jú jú svona við hittumst alveg kannski í kaffi og spjöllum og þú 

veist...þannig að maður svona kemst meira inn í samfélagið með því.“ 

 

Eins gefur þessi setning til kynna skoðun Viðmælanda 1 á mikilvægi þess að eiga góða 

að, sem hann metur mikils: 

 

„...ég er reyndar rosalega heppin með það að ég á hérna vinkonu sem að, það 

eru sem sagt hjón sem að búa hérna í næsta hverfi og ég þekkti þau áður...þau 

eru búin að búa hérna í tíu ár, þannig að hún náttúrulega hjálpaði mér alveg 

ótrúlega...mér hefði aldrei líkað svona vel án hennar. Af því að hún auðvitað 

hjálpaði mér ótrúlega mikið.“ 
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Viðmælanda 2, sem var búinn að búa í tæpt ár í Þýskalandi, fannst mikilvægt að blanda 

geði við innfædda og gladdist þegar hann fékk tækifæri til þess að aðhafast eitthvað með 

þeim. Hann var þó ekki í miklum samskiptum við aðra en fjölskylduna sína. Hann taldi 

að hann ætti leikinn núna hvað varðaði að hafa samband við þá aðila sem hann þekkti til 

en honum fannst það erfitt. Orð hans lýsa kringumstæðunum betur: 

 

 „Það að eiga einhvers konar samskipti, að vera boðin í matarboð eða 

grillpartý eða eitthvað svona, bara með Þjóðverjum, mér finnst ótrúlega 

gaman að vera með í því, sjá þú veist hvernig það er, hvernig stemmningin er 

og svoleiðis, mér finnst maður læra ótrúlega mikið af því og líka þú veist 

einhvern veginn þú veist maður fær meira að vera með og svoleiðis og líður 

náttúrulega miklu betur...en maður verður náttúrulega þú veist, það fer að 

koma að því að ég þarf sjálf að fara að taka af skarið í rauninni, þú veist 

kannski eru aðrir búnir að taka af skarið fyrir mig af því að ég tala ekki nógu 

mikið.“ 

 

Viðmælandi 7 sem líkt og viðmælandi 1 hafði búið í Þýskalandi í tvö ár og aðlagast vel 

bæði almennt og félagslega átti orðið þónokkra þýska vini sem og vini af öðru þjóðerni. 

Helmingur viðmælendanna minntust á að Þjóðverjar hafi komið þeim skemmtilega á 

óvart og að þeir væru ekki eins slæmir og þeir höfðu búist við. Viðmælandi 7 var einn 

þeirra. Hann hafði þetta um kynni sín af Þjóðverjum að segja:  

 

„En það kom svona skemmtilega á óvart hvað þeir voru betri en ég hélt og 

sérstaklega fólk sem maður hefur kynnst vel, það eru allir voða yndislegir, 

góðir, opnir og hjálpsamir og auðvelt að kynnast, ég hélt að maður myndi ekki 

eignast neina vini hérna þýska en það er, ég veit ekki hvort að það er út af því 

að við búum í svona litlu þorpi eða þar sem að allir svona kynnast í gegnum 

börnin í skólanum og allt það, hvort að það hjálpi en allavega þá hefur það 

bara verið ekkert mál og bara allir eins og ég segi svona upp til hópa þeir sem 

að ég hef kynnst eru mjög góðir og indælir og hjálpsamir og bara 

skemmtilegir.“ 
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Sú tækni sem við búum við í hinum vestræna heimi gerir það að verkum að við getum 

auðveldlega haft samband við fólk víðsvegar um heiminn okkur að kostnaðarlausu eða 

fyrir lítinn pening. Viðmælandi 7 taldi tæknina mjög góðan kost til að halda sambandi 

við sína nánustu á Íslandi og efaðist um að sér hefði tekist svo vel til að aðlagast ef 

tækninnar nyti ekki við. Viðmælandi 7 sagði: 

 

„Nú er ég bara með íslenskan heimasíma og ég er með internetútvarp þar sem 

ég hlusta á Rás 2 og eða eitthvað sem ég vil þannig að maður er líka miklu nær 

öllu...ég held að það hjálpi upp á að maður sé ekki mikið með heimþrá, tali 

bara við fólk á hverjum degi heima og heldur rosalega góðum tengslum. 

Þannig að þú veist, ef að það væri ekki þá væri ég ekki viss um að mér myndi 

líða jafnt vel, ég veit það ekki alveg samt.“ 

 

Viðmælandi 4 sá tæknina ekki í sama ljósi. Hann leitast við að hafa sem minnst samband 

heim og sagði að því meira sem hann talaði við til dæmis móður sína og systkini því 

meiri yrði heimþráin fyrir vikið. Mest er hann með nágranna sínum sem er einnig heima 

með lítið barn en annars hefur hann ekki mikið samband við aðra: 

 

„Nei það er stóra málið ég hef ekki samskipti við innfædda yfirhöfuð, þau sem 

að leigja okkur hérna íbúðina...þau tala ensku við okkur og við tölum ekkert 

saman nema eitthvað í sambandi við íbúðina og nágrannarnir okkar eru mjög 

fínir...það eru ein hjón, þau eru rosa fín en tala ensku...en fyrir utan það þá 

hitti ég bara konur í minni stöðu sem eru að koma annars staðar frá...elta 

manninn sinn út af vinnunni og tala ekki þýsku heldur en við tölum ensku 

saman.“ 

 

Viðmælandi 4 var mjög hreinskilinn og talaði mjög opinskátt um líðan sína. Hann var sá 

eini sem viðurkenndi að honum þætti erfitt að búa erlendis. Hann sagði: 

 

 „Og ég verð að viðurkenna það að mig vantar meira að gera og ég er oft með 

heimþrá, mig langar að búa heima.“ 
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Viðmælandi 3 var ekki sömu skoðunar og viðmælandi 7 að auðvelt væri að kynnast 

Þjóðverjum og talaði um að honum þætti erfitt að kynnast fólki í Þýskalandi og taldi það 

vera erfiðara en á öðrum stöðum í heiminum. Viðmælandi 3 taldi sig ekki ná að tengjast 

innfæddum og var með ákveðna skýringu á því, hún væri einfaldlega sú eins og hann 

orðaði það: 

 

 „...og já þeir eru bara ekki mínar týpur ef hægt er að segja það.“  

 

Hann viðurkenndi þó að hann hafi ekki lagt sig sérstaklega fram við það. Flestir þeirra 

viðmælenda sem áttu börn á leik- og grunnskólaaldri töldu það hjálpa þeim mikið við að 

komast í samband við og kynnast fólki. Þeir sem áttu engin börn eða mjög ung börn töldu 

sig ekki hafa neinn vettvang þar sem þeir fengju tækifæri til þess að kynnast fólki líkt og 

orð viðmælanda 6 gefa til kynna: 

 

„Já, ég náttúrulega ég er ekki í skóla hérna og er heldur ekki í vinnu þannig að 

maður einangrast fljótt frá öllu, maður getur lokað á samfélagið úti þó maður 

geti farið í búðirnar og verslað þá heldur maður ekki við 

tungumálakunnáttunni við það.“ 

 

Viðmælandi 5 sem á ungabarn var sammála um það að hann hefði engan vettvang til þess 

að kynnast innfæddum, þó sagðist hann gjarnan vilja það: 

 

„Ég hef bara eiginlega engan vettvang til að gera það. Ég myndi gjarnan alveg 

vilja það en, prófa það eða þú veist kynnast þeim, en þar sem ég er 

heimavinnandi þá hef ég, þú veist hef ég ekki neitt svona, þú veist hvar á ég að 

kynnast þeim? Ekki í vinnunni og ekki í skólanum...“ 

 

Viðmælandi 7 gerði sér grein fyrir þessum vanda og sérstaklega hjá þeim barnlausu eða 

þeim sem ekki voru með börn á leik- og grunnskólaaldri. Hann þakkaði fyrir það að eiga 

börn á skólaaldri þar sem hann hafði kynnst mikið af foreldrum í gegnum börnin sín. 

Hann vissi ekki hvernig hann hefði annars farið að því að kynnast fólki: 
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„..og ég veit ekki ef maður kæmi hérna barnlaus og ekki í skóla þá veit ég ekki 

hvernig maður á að kynnast fólki, eða jú kannski nágrönnum sínum en það 

væri flóknara að eignast vini þannig.“ 

 

Viðmælandi 1 tók það einnig sérstaklega fram að hún hefði kynnst öðrum mæðrum í 

gegnum börnin sín sem öll eru á skólaaldri: 

 

,,Ég hef eiginlega mest...sko yngsta er í forskóla, er að klára forskóla og þar er 

ótrúlega...maður finnur ótrúlegan mun, ég kynnist rosalega mikið í gegnum 

hana, og ég hef svona alveg kynnst þeim mömmum, en lang mest svona, þær 

sem ég er í einhverju kontakti við það eru mömmur þessarar yngstu.“ 

 

Viðmælandi 3 á einnig tvö börn á leik- og skólaaldri en taldi það ekki hafa hjálpað sér að 

kynnast fólki þar sem hann var alltaf langyngsta foreldrið. Viðmælandi 4 er þátttakandi í 

svokölluðum mömmuklúbbum sem hugsaðir eru fyrir erlendar heimavinnandi mæður 

með börn. Þar hittast mæður og börn einu sinni í viku og leika saman með börnin, fá sér 

kaffi og spjalla. Hún telur það gefa sér mikið en finnst það samt ekki alveg sambærilegt 

og vinasambönd við Íslendinga: 

 

,,Ég á mjög góðar vinkonur í svona mömmuhópum eða ekki mjög góðar en 

samt við erum góðar saman en það er aldrei...það er svo erfitt að vera maður 

sjálfur á öðru tungumáli og fólk sem er ekki með sama bakgrunn.“ 

 

Með öðru tungumáli átti viðmælandi 4 í þessu tilfelli við ensku. Viðmælanda 6 fannst 

það einnig há honum að kunna tungumálið það er að segja þýsku ekki nógu vel í 

samskiptum sínum við Þjóðverja: 

 

„Ég kann ekki tungumálið nógu vel, mér langar oft að tala við þá þó að ég...ég 

hérna mér finnst fínt að heyra þá tala en ég á erfitt með að taka þátt í 

umræðunum. Þau samskipti sem ég á við Þjóðverja í dag eru á ensku, kemur 

kannski smá þýska inn á milli, en þeir Þjóðverjar sem ég tala við eru allir mjög 

yndislegir, þessir fáu sem ég þekki.“ 
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Helmingur viðmælenda sagðist hafa fundið fyrir einmanaleika eða leiða einhvern tímann 

á tímabilinu frá því þeir fluttu. Viðmælandi 6 sagðist vera svolítill einfari en þrátt fyrir 

það hafa fundið fyrir einmanaleika sem þó var öðruvísi en áður þegar hann bjó erlendis 

og taldi það vera vegna þess að þá hafi hann verið í vinnu og skóla en nú hafði hann 

ekkert sem gæti auðveldað honum að kynnast fólki og eignast vini: 

 

„...mér líkar einveran en hérna ég finn stundum fyrir einmanaleika og það er 

eitthvað sem ég hef ekki áður fundið fyrir...eða jú jú ég hef nú áður fundið 

fyrir því, en það var öðruvísi út af því að þá hafði ég samskipti við fólkið á 

staðnum miklu meira en ég geri hérna út af því að maður var með vinnu eða í 

skólanum eitthvað svoleiðis.“ 

  

Viðmælandi 4 sagðist leiðast oft og vera með mikla heimþrá. Þrátt fyrir það fyndist 

honum erfitt að koma sér í að fara og gera eitthvað, reyna að kynnast fólki til þess að líða 

betur. Viðmælandi 4 sagði: 

 

 „...það er allt svo gott hérna, en það gerist allt svo hægt og það er svo erfitt 

fyrir mig í svona hægu samfélagi að ég þarf að vera...ég þarf að kýla á 

hlutina...og sérstaklega hérna fyrir mig að aðlagast, ég þarf að kýla á hlutina, 

ég þarf bara að skrá mig í þennan kór og ég þarf bara að finna einhverja 

barnapíu sem getur passað og til að ég geti farið þangað...ég á eitthvað svo 

erfitt með það vegna þess að það einhvern veginn bara enda dagarnir eins og 

ég var að lýsa týpískum degi, þeir enda bara þannig og allt í einu bara kominn 

júní...“ 

 

Það getur verið erfitt að koma sér úr ákveðnu fari eins og viðmælandi 4 lýsti hér. Margir 

eiga erfitt með að koma sér út úr þægindahringnum en þægindahringurinn hættir einn 

daginn að vera þægindahringur líkt og viðmælandi 4 orðaði svo vel: 

 

„...þægindahringurinn núna er orðinn óþægindahringur fyrir mig vegna þess 

að mér leiðist.“ 
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Viðmælandi 2 hafði svipaða upplifun og taldi sig finna fyrir einverunni. Þetta hafði hann 

að segja um það að búa í Þýskalandi: 

 

„...maður verður bara svolítið einn í sinni kúlu hérna, það er bara spurning 

um að koma sér út úr henni, eða þú veist út fyrir þægindahringinn.“ 

 

Það getur oft verið hægara sagt en gert að koma sér út úr þessari kúlu. Það vindur alltaf 

meir og meir upp á sig líkt og snjóbolti. Viðmælanda 4 fannst hann svolítið hafa týnt 

sjálfum sér vegna langrar búsetu erlendis, samtals í rúm þrjú ár. Viðmælandi 4 sagði 

einnig: 

 

„Já mér finnst já, mér finnst ég svona pínu orkulaus að hafa búið í útlöndum í 

þrjú ár, mér vantar svona orkuna.“ 

 

Honum fannst hann sem sagt búinn að missa alla orku við það að vera svo félagslega 

einangraður frá samfélaginu. Viðmælendurnir litu allir svo á að það að mynda tengsl við 

annað fólk væri mikilvægt, margir flokkuðu það að hafa samskipti við fólk sama hvort 

það væru innfæddir eða erlendir íbúar landsins sem mikilvægan þátt í aðlögunarferlinu en 

aðrir litu ekki á það þannig og töldu sig hafa aðlagast vel þrátt fyrir að eiga svo gott sem 

engin samskipti við fólk á svæðinu. Það á vel við að enda þennan kafla á orðum 

viðmælanda 2: 

 

,,...þú veist bara að eiga samskipti er náttúrulega lykillinn.“ 

5.2.2 Aðlögun - Tungumálið 

Helmingur viðmælandanna höfðu setið einhver þýskunámskeið. Auk þess höfðu flestir 

verið með þýsku sem þriðja tungumál í framhaldsskóla. Allir viðmælendurnir töldu það 

mikilvægt að kunna þýsku nema viðmælandi 5 sem fannst það ekki skipta miklu máli. 

Flestir sögðust geta bjargað sér úti í búð á þýsku en töldu sig ekki geta haldið uppi 

eðlilegum samræðum. Tveir viðmælendur höfðu náð góðum tökum á þýskunni og notuðu 

hana ekki aðeins í þeim tilgangi að spyrja um eitthvað heldur í öllum samskiptum sínum. 
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Svar viðmælanda 6 var skýrt þegar hann var spurður hvort hann notaði þýsku ef hann 

þyrfti að spyrja að einhverju úti í búð: 

 

,,Já, en ég get ekki haldið uppi samtali.“ 

 

Allir viðmælendurnir nema viðmælandi 1 og 7 notuðu þýsku einungis þegar þeir þurftu 

að spyrja að einhverju þegar þeir voru að versla en töldu sig ekki líkt og viðmælandi 6 

geta haldið uppi samtali við Þjóðverja á þýsku. Sumir sögðust enn fremur ekki treysta sér 

til að spyrja að öllu sem þá langaði eða þyrftu að spyrja að. Viðmælandi 5 aðspurður 

hvort hann gæti reddað sér ef hann þyrfti að spyrja úti í búð um eitthvað svaraði: 

 

,,Ég hef alveg lent í erfiðleikum en það er samt yfirleitt hægt að skipta yfir í 

ensku hérna þú veist þeir kunna ensku hérna, svona basic, einmitt svona 

búðaensku einhverja.“ 

 

Og bætti svo við: 

 

„En þú veist ef mér vantar eitthvað erfitt úr súpermarkaðnum þá fer ég ekkert 

að spyrja að því, ég legg ekkert í það, það er bara vesen, þannig að ég lendi 

alveg í einhverjum vandræðum.“ 

 

Hann gerði sér þó grein fyrir því að það að tala ekki þýsku gæti hamlað honum. Hann 

langaði að læra þýsku og hafði byrjað aðeins en gefist upp. Hann taldi sig þó skilja 

þýskuna vel og reyndi að tala við þýskumælandi fólk á þýsku. Viðmælendur 2, 4 og 5 

höfðu allir sömu sögu að segja, að oft þegar þeir reyndu að tala þýsku var þeim svarað á 

ensku sem óneitanlega angraði þá. Þegar viðmælandi 5 var spurður nánar út í viðbrögð 

innfæddra við því þegar hann talaði við þá á þýsku sagði hann: 

 

 ,,Yfirleitt svolítið illa sko, þeir skipta eiginlega bara yfir í ensku og eitthvað 

svona...en ég þekki engann í rauninni...þannig að ég hef aldrei kynnst þeim 

beint nema svona þú veist, úti í búð eða eitthvað.“ 
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,,En ef þú gerir allt rétt þá eru þeir ótrúlega hjálpsamir, ef ég tala þýsku við þá 

sem er náttúrulega öll bjöguð og ljót þá tala þeir oft bara ensku á móti, það er 

ógeðslega pirrandi því þá lærir maður aldrei neitt.“ 

 

Viðmælendur 2 og 4 höfðu svipaða sögu að segja þegar þeir voru spurðir að því hvort 

þeir hikuðu ekki við að tala þýsku.Viðmælandi 2 svaraði: 

 

,,Mér finnst það á svo margan hátt erfitt og mér finnst það rosalega misjafnt 

eftir fólki, ef fólk er þolinmótt, ef það er tilbúið að vera að hlusta á þig þú veist 

grípur ekki fram í fyrir þér og bara klárar, eða það byrjar að tala ensku eða 

eitthvað mér finnst það ótrúlega pirrandi.“  

 

Viðmælandi 4: 

 

,,Það kemur sjaldan fyrir að ég þurfi þess en...já ég reyni það og ég reyni 

frekar og tala hana vitlausa frekar en að tala ensku. Ég lærði það þegar ég var 

úti á Spáni, þar talar enginn ensku og þá þurfti ég bara að gjöra svo vel og 

læra spænskuna en hérna, ég hef alveg oft byrjað að tala þýsku og ég hef 

fengið svar á ensku.“ 

 

Viðmælandi 4 taldi einnig að þar sem hann býr gæti hann reddað sér á ensku en engu að 

síður vildi hann læra þýsku og sótti því þýskunámskeið:  

 

„Tungumálið er fínt, það er eins og ég segi ég er að læra þýskuna en í daglegu 

lífi þá finn ég ekki það mikið fyrir því þar sem ég lendi aldrei í þeirri aðstöðu 

að lenda í vandræðum af því ég tala ekki þýsku.“ 

 

Það var mjög mismunandi eftir svæðum hvort viðmælendur töldu sig komast upp með 

það að tala ensku, þeir sem bjuggu í Sviss töldu það gerlegt sem og þeir sem bjuggu 

norðarlega í Þýskalandi. En það er ljóst að það að kunna ekki tungumál landsins heftir 
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einstaklinginn óneitanlega. Það er erfitt að vera mállaus. Flestir viðmælandanna voru 

sammála því að það hafi verið erfitt í byrjun að kunna ekki tungumálið. Viðmælandi 1 

sagðist  finna fyrir miklum mun frá því að hann kom fyrst alveg mállaus og þar til í dag. Í 

byrjun hafi það verið sérstaklega erfitt að vera mállaus og með börn: 

 

,,Já og með þrjú börn í skóla, það er alltaf sem einhver kemur heim með 

einhverja miða, á hverjum einasta degi og ég var bara alveg með orðabókina 

að reyna að komast í gegnum þessa miða alveg, hvað væri að gerast og hvar 

þær ættu að mæta og þetta.“ 

 

Viðmælandi 1 tók annað dæmi þar sem það hentar sérstaklega illa að vera mállaus er ef 

einhver þarf á læknisaðstoð að halda. En ljóst er að ekki ekki er gott að bíða með 

svoleiðis tilfelli: 

 

„Ég skal alveg viðurkenna það að fyrstu mánuðina hérna...ég forðaðist það að 

fara með börnin til læknis, veistu ég náttúrulega talaði...eða þú veist ég var 

stúdent í þýsku en ég meina það eru 20 ár síðan ég tók stúdentsprófið! Og ég 

var alveg bara svona ef þau voru veik börnin bara, nei hvað heldurðu að þetta 

lagist ekki? Því ég fékk bara svona tilhugsun...að fara til læknis og reyna að 

útskýra hvað væri að barninu á þýsku...“ 

 

Viðmælandi 8 sagði einnig frá því þegar hann fékk barnavernanefnd heim til sín og brá 

heldur í brún. Hann hafði áður fengið póst um reglulega læknisskoðun sem hann hafi átt 

að mæta með barnið í líkt og aðrir foreldrar barna á þessum aldri en hann hafi hunsað 

boðið. Það gerði hann að sjálfsögðu ekki vísvitandi heldur hafði einfaldlega ekki skilið 

nákvæmlega hvað í bréfinu stóð og ekki áttað sig á mikilvægi þess. Það er því ljóst að 

þýskukunnáttan kemur að góðum notum og enskan dugir ekki alltaf. Viðmælandi 7 tók 

fram að það hafi verið sérstaklega erfitt í byrjun að kunna tungumálið ekki nógu vel: 

 

„Maður gat þú veist voðalega lítið talað fyrst, ekki mikið, það var mjög erfitt.“ 
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Viðmælandi 8 var ekki lengi að svara þegar hann var spurður hverju hann myndi 

ráðleggja vini sínum sem ætlaði að flytja til Þýskalands að gera en hann taldi mikilvægast 

að læra tungumálið og komast vel inn í það. Með því að kunna tungumálið taldi hann allt 

verða auðveldara. Hann hafði sjálfur ekki lært þýsku en vissi að hann þyrfti að fara að 

drífa í því, hann taldi að frestunina stafaði ef til vill af því að hann vissi að hann færi 

heim á endanum. Þetta sagði viðmælandi 8: 

 

„Bara að fara á þýskunámskeið...þú veist ég held að það sé aðalmálið koma 

sér strax inn í tungumálið og þá einhvern veginn held ég að fólki líki alltaf 

betur og betur.“ 

 

Aðspurður hvort honum fyndist það há honum að tala ekki þýsku sagði hann: 

 

„Já mér finnst það, ég er einhvern veginn alltaf á leiðinni í þýskunám en svo 

einhvern veginn mikla ég það svo fyrir mér en þú veist, en ég þarf samt að fara 

að drífa mig.“ 

 

Að hafa gott vald á tungumálinu er mikilvægt til þess að geta haft samskipti við fólkið í 

landinu. Flestir viðmælendanna töluðu um mikilvægi þess að kunna tungumálið vel og 

reyndu hvað þeir gátu að ná tökum á því. Helmingur þeirra hafði setið þýskunámskeið. 

Flestir voru þeir meðvitaðir um mikilvægi þess að æfa sig sjálfir, til dæmis með því að 

horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp og lesa. Það voru þó fæstir sem gerðu það. Viðmælandi 

7 æfði sig hins vegar meðvitað í eina klukkustund á dag auk þess sem hann hefur setið 

nokkur námskeið þó hann hefði helst viljað sleppa þeim, hann telur mikilvægt að kunna 

tungumálið: 

 

,,Mér finnst ekkert gaman í þýskuskóla en maður verður bara...og svo les ég 

alltaf eitthvað, alltaf á þýsku, til að reyna að læra þýsku og er svona tek 

kannski klukkutíma í eitthvað að gera eitthvað á þýsku, kannski ekki bara læra 

málfræði, heldur lesa, hlusta þú veist ég hlusta líka á bækur á þýsku.“ 
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Viðmælandi 4 hafði einnig setið þýskunámskeið sem og viðmælandi 1. Báðir töldu það 

mjög mikilvægt bæði til að læra tungumálið og hitta fólk. Viðmælandi 1 sagði: 

 

„Og svo hef ég verið í hérna í tímum hérna, það er niðri í bæ sko, þrisvar í 

viku, þrjá morgna í viku. Þá er ég í...það er svona litlir hópar, bara fimm 

manns í hóp og það hefur náttúrulega hjálpað mér ótrúlega bæði með 

tungumálið og líka bara þá fer ég og hitti fólk, þá er ég ekki bara 

heimavinnandi, því ég hef alltaf  verið útivinnandi.“ 

 

Tungumálið er grundvöllur þess að hægt sé að eiga góð samskipti við aðra. Annað 

mikilvægt atriði er skilningur á því sem er að gerast í kringum einstaklinginn. Ef 

viðkomandi skilur ekki tungumálið, skilur hann ekki fréttirnar, sjónvarpsþætti, útvarp og 

svo framvegis og á þá líklega erfiðara með að skilja menninguna og fólkið. Viðmælandi 

5 velti þeim möguleika einnig upp að ástæða þess að hann hafi ekki  náð að aðlagast 

þeirri afþreyingu og skemmtun sem boðið væri upp á stafaði af því að hann hafi ekki náð 

völdum á tungumálinu: 

 

„Þannig að ég held að það sé svolítið tengt tungumálinu að ég aðlagist þessu 

líka illa og náttúrulega þú veist, ég er með dóttur mína alltaf heima þannig að 

kannski ekki mikið að reyna á þetta svið eða eitthvað.“ 

 

Ljóst er að viðmælandi 1 vissi nákvæmlega hve mikilvægt væri að tala tungumálið og 

hún og maðurinn hennar sömdu því við fyrirtækið sem hann vinnur hjá um að þau fengju 

þýskukennslu borgaða af fyrirtækinu. Það kom kennslukona heim eftir skólann hjá 

börnunum og kenndi þeim þýsku: 

 

„Þannig við til dæmis sömdum um það að hérna, að fyrirtækið borgaði 

tungumálakennslu því að  það er bara ekki ódýrt og við bara fengum fyrstu 

mánuðina bara konu sem kom heim eftir skóla.“ 

 

Eins og áður sagði er Þýskaland stórt land og mjög misjafnt eftir landssvæðum. Það 

veltur mikið á því hvar einstaklingurinn býr hvort fólk tali ensku eða ekki. Viðmælandi 2 



 

57 

taldi til að mynda að stór hluti íbúa á því svæði sem hann byggi á talaði ekki ensku og 

því fannst honum nauðsynlegt að læra þýsku: 

 

„Og það er líka eins og fyrst þegar ég kom, þá var ég nefnilega bara að tala 

ensku, þannig að þá voru náttúrulega einhver 60% af fólkinu sem vilja bara 

ekkert tala við mig út af því, eða þora því ekki eða eitthvað svoleiðis.“ 

 

Tveir viðmælendur höfðu orð á því, eða gáfu til kynna, að þeim þætti erfitt að vera þeir 

sjálfir þegar þeir töluðu annað tungumál en móðurmálið sitt. Viðmælendur 1 og 2 voru 

þeirrar skoðunar. Viðmælandi 1 gaf til kynna að erfitt væri að eiga samskipti á öðru 

tungumáli og vera eins og maður á að sér að vera. Þetta sagði Viðmælandi 1 þegar hann 

sagði frá því þegar hann ákvað að byrja að tala þýsku: 

 

 „Og svo tók ég þá ákvörðun bara, jæja nú er dagurinn...ég var náttúrulega 

eins og fimm ára sko.“  

 

Viðmælanda 2 fannst erfitt að geta ekki skotið einum og einum brandara inn í í 

samræðum þegar honum datt eitthvað sniðugt í hug. Það pirraði hann að geta ekki verið 

hann sjálfur: 

 

„Þú veist maður nær ekki að koma, ég var oft að hugsa þú veist eins og á 

kóræfingu eða eitthvað þú veist bara dettur í hug einhver brandari...og þó það 

sé á ensku þá þú veist myndi ég samt ekki segja hann þó kannski flestir tali 

ensku þá er samt eitthvað svo asnalegt að segja hann því ekki allir geta skilið 

hann. Þú veist, það er svona alveg eitthvað ohhh. Þú veist ef þú bara vissir ég 

er fyndin.“ 

 

Þessi setning lýsir eflaust tilfinningu viðmælanda 2 best: 

 

„Það verður svolítið flatur persónuleikinn þú veist þegar maður getur ekki tjáð 

sig almennilega.“ 
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Margir þeirra sem búið hafa erlendis kannast líklega við þessa lýsingu viðmælanda 2 að 

finnast þeir virka óspennandi og jafnvel leiðinlegir út á við vegna tungumálaerfiðleika.  

Segjum greiningu gagna lokið með þessari áhugaverðu lýsingu viðmælanda 2. 
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6 Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar á aðlögun maka Íslendinga í Þýskalandi og 

Sviss teknar saman. Niðurstöðurnar verða teknar fyrir í tveimur hlutum, eða eftir þeim 

tveimur þemum sem tekin voru fyrir til greiningar, þau eru: Almenn aðlögun og 

Félagsleg aðlögun. Vert er að hafa í huga að niðurstöðunum er einungis ætlað að gefa 

hugmynd um hvernig raunveruleikinn gæti verið og ekki er hægt að alhæfa út frá þeim.  

6.1 Almenn aðlögun 

Til almennrar aðlögunar flokkast aðlögun að almenningssamgöngum, aðlögun að mat, 

aðlögun að verslunum og aðlögun að veðri. Þegar á heildina er litið hafa makarnir 

almennt aðlagast nokkuð vel. Þeir sex viðmælendur sem ferðuðust með 

almenningssamgöngum höfðu aðlagast þeim mjög vel. Þeir sögðu að það væri mjög 

einfalt að nýta sér þær og ánægjan var mikil. Enginn þeirra hafði eitthvað neikvætt um 

þær að segja.           

 Flestir áttu einnig tiltölulega auðvelt með að aðlagast þýskum mat og matvöru. 

Margir áttu í einhverjum vandræðum í byrjun en það tengdist oftar en ekki tungumálinu 

þar sem þeir þekktu ekki vörurnar sem þeir vildu kaupa. Tveir viðmælendur áttu þó 

sérstaklega erfitt með aðlögun að mat.     

 Makarnir áttu ekki í erfiðleikum með að aðlagast verslunum sem slíkum og nutu 

þess mikla úrvals sem í boði er. Það sama er hægt að segja um aðlögun að veðri en 

íslensku makarnir áttu frekar auðvelt með að aðlagast því. Allir nema einn kvörtuðu þó 

yfir því að stundum yrði of heitt og rakt. Áætla má að það skipti máli hvar í Þýskalandi 

einstaklingurinn býr þar sem sá eini sem ekki kvartaði undan hita býr mun norðar en aðrir 

viðmælendur. Þeir sem búa í Sviss kvörtuðu einnig undan hitanum. Þegar á heildina er 

litið er þó hægt að segja að veðrið sé ekki vandamál hjá íslensku mökunum heldur þvert á 

móti.           

 Þegar litið er til aðlögunar er varðar skemmtun og afþreyingu áttu makarnir 

erfiðara með að aðlagast. En draga má þá ályktun að það tengist því að þeir kunna ekki 

tungumálið nógu vel og hafa ekki sitt félagslega net í kringum sig. Margir treystu sér 

ekki til að skilja þýskuna og horfðu því ekki á sjónvarp. Þeir sem áttu ung börn höfðu 

enga pössun til þess að fara í bíó, leikhús eða á tónleika. Þessi þáttur tengist félagslegri 

aðlögun og þar komu makarnir ekki eins vel út. Makarnir lentu margir hverjir í ýmsum 
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byrjunarerfiðleikum sem tengdust oft á tíðum tungumálinu. Þetta voru yfirleitt 

smávægilegir erfiðleikar en ekki má vanmeta þau áhrif sem þeir geta haft. Sumir hafa náð 

að aðlagast vel almennt og aðrir eru hægt og rólega að aðlagast. Á heildina litið gengur 

þeim ágætlega að aðlagast almennt að minnsta kosti í samanburði við hvernig þeim 

gengur að aðlagast félagslega.  

6.2 Félagsleg aðlögun 

Undir félagslega aðlögun teljast hér samskipti við Þjóðverja, það er hvort þeir hafi 

samskipti við þá yfirhöfuð til dæmis í daglegu lífi, hvort þeir tengist þeim vinaböndum, 

og hvort þeir tali þýsku eða ekki. Margt bendir til þess að makarnir hafi ekki náð að 

aðlagast vel félagslega. Flestir áttu mjög lítil samskipti við Þjóðverja nema ef þeir þurftu 

á hjálp að halda til dæmis í verslunum. Fjórir viðmælendur sögðust ekki hafa nein 

samskipti við Þjóðverja og tveir þeirra voru búnir að búa í landinu í tvö ár. Þeir áttu 

einnig fáa vini eða kunningja á staðnum og allir töluðu þeir um að það þyrfti að breytast. 

Margir töluðu um að þeim fyndist þeir ekki hafa neinn vettvang til þess að kynnast fólki 

þar sem þeir voru hvorki í vinnu né skóla. Þrír töluðu um að þeim leiddist stundum eða 

væru stundum einmana og einn sagðist hafa mikla heimþrá og langaði að flytja heim. Þrír 

af þeim fjórum sem lítil sem engin samskipti áttu við Þjóðverja höfðu ekki setið nein 

þýskunámskeið. Tveir viðmælendur áttu orðið marga vini og kunningja og virtust vera 

komnir vel inn í samfélagið. Þeir höfðu báðir setið nokkur þýskunámskeið og lagt mikið 

upp úr því að læra tungumálið frá fyrsta degi.      

 Flestum viðmælendum þótti mikilvægt að öðlast góð tök á tungumálinu til þess að 

geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu en sumum þótti erfitt að hefja nám í þýsku. 

Helmingur viðmælenda hafði setið einhver þýskunámskeið sem kom rannsakanda heldur 

á óvart. Hann hafði áætlað að fleiri hefðu gert það sérstaklega í ljósi þess að viðmælendur 

telja það almennt mikilvægt að kunna þýsku. Ástæðan gæti verið sú að það er dýrt að 

fara á námskeið.         

 Af niðurstöðunum að dæma er hægt að draga þá ályktun að ofantaldir þættir 

haldist í hendur, það er samskipti við Þjóðverja, vinasambönd og tungumálakunnátta. 

Þeir viðmælendur sem töluðu góða þýsku voru í meiri samskiptum við Þjóðverja og áttu 

stærri vina- og kunningjahóp sem samanstóð meðal annars af Þjóðverjum. Það sem kom 

rannsakanda sérstaklega á óvart var að þeir tveir viðmælendur sem hvað verst höfðu náð 

að aðlagast félagslega voru einmitt þeir einu sem áttu í einhverjum erfiðleikum, sem vert 

er að nefna, með almenna aðlögun. Sama er hægt að segja um þá tvo viðmælendur sem 
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höfðu aðlagast vel félagslega, það hafði ekki reynst þeim erfitt að aðlagast almennt og 

voru þeir sérstaklega jákvæðir gagnvart landi og þjóð. Hinir fjórir viðmælendurnir 

röðuðust svo þarna á milli. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort eitthvert samhengi sé 

þarna á milli eða hvort tilviljun ein hafi ráðið förinni. 
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7 Umræður 

Í þessum kafla leitast höfundur við að tengja niðurstöður rannsóknarinnar við fræðin um 

útsenda starfsmenn og mikilvægi þess að makar þeirra aðlagist eins og best verður á 

kosið. Einnig verða nokkrar hugmyndir kynntar um hvað fyrirtæki geta gert til þess að 

koma megi í veg fyrir að útsendir starfsmenn snúi heim af þeim sökum að makinn nái 

ekki að aðlagast lífinu í nýju landi. Kaflanum verður líkt og áður skipt í tvo hluta. Fyrst 

verða umræður um almenna aðlögun og umræður um félagslega aðlögun fylgja þar á 

eftir.   

7.1 Umræður – Almenn aðlögun 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þátttakendum hafi á heildina litið tekist 

ágætlega til þegar horft er á almenna aðlögun. Það kom höfundi í raun ekki á óvart þar 

sem Þýskaland og Sviss eru bæði vestræn ríki og ekki svo frábrugðin Íslandi þegar kemur 

að lífsgæðum, húsakosti og mat svo dæmi séu tekin. Einnig er veðurfar þar milt og gott. 

Auk þess hafa rannsóknir sýnt að menningarfjarlægð skipti máli þegar kemur að 

almennri aðlögun (Church, 1982).        

 Þar sem viðmælendum gekk yfir höfuð vel að aðlagast matnum kom það 

rannsakanda sérstaklega á óvart að þeir tveir viðmælendur sem áttu í einhverjum 

erfiðleikum með að aðlagast matnum höfðu búið lengur í landinu en aðrir, eða í tvö ár. 

En þar sem erfiðleikar áttu sér stað tengdist það yfirleitt á einhvern hátt félagslegri 

aðlögun. Erfiðleikar við matarinnkaup tengdust flestir því að tungumálakunnátta var ekki 

nógu góð. Einnig má nefna að flestir höfðu ekki aðlagast því skemmtiefni sem í boði er 

og má einnig rekja það til lítillar tungumálakunnáttu. Því er hægt að segja að almenn 

aðlögun og félagsleg aðlögun tvinnist svolítið saman og greinilegt er að þessir tveir 

þættir hafa áhrif hvor á annan. Eins og áður kom fram áttu makarnir erfiðara með 

félagslega aðlögun en almenna.  

7.2 Umræður - Félagsleg aðlögun 

Samkvæmt Harvey (1995) eru fjölskylda og vinir mikilvægur þáttur í félagslegum 

samskiptum okkar og það að hafa ekki stuðningsnet sitt er einn stærsti streituþáttur sem 

fjölskyldur útsendra starfsmanna þurfa að glíma við. Mikilvægt er því að eiga samskipti 

við innfædda sem og aðra og koma sér upp nýju tengslaneti. Makarnir í þessari rannsókn 
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voru flestir opnir fyrir því að kynnast fólki en fannst þeir oft ekki hafa neinn vettvang né 

tækifæri til þess. Skiljanlega er erfitt að kynnast fólki þegar stórum hluta dagsins er eytt 

innan veggja heimilisins að undanskilinni einni búðarferð og mögulega göngutúr. Flestir 

viðmælendurnir höfðu ekki komið sér upp tengslaneti. En með því á höfundur við 

samskipti við aðra vini eða kunningja en nánustu fjölskyldu. Margir umgengust að mestu 

maka sinn og börn og áttu fáa eða enga vini sem þeir gátu treyst á til dæmis til þess að fá 

pössun eða til að drekka kaffi með. Einn viðmælandi átti einungis íslenska vini og 

kunningja og var mikið með þeim. Samkvæmt Kim (2001) dregur það úr aðlögun 

einstaklingsins þar sem hann heldur þá frekar fastar í menningu sína. Þeir tveir 

viðmælendur sem aðlagast höfðu sérstaklega vel höfðu komið sér upp sterku tengslaneti 

mynduðu af innfæddum, Íslendingum og fólki frá öðrum löndum. Það styður við 

niðurstöður rannsóknar Copeland og Norell (2002) um mikilvægi þess að eiga samskipti 

við vini og kunningja á staðnum en ekki einungis í gegnum veraldarvefinn. Samskipti í 

gegnum veraldarvefinn einan og sér sögðu þeir ekki nægja til þess að uppfylla félagslegar 

þarfir einstaklinga. Rannsókn þeirra sýndi fram á að þeir makar sem áttu samskipti við 

vini og kunningja á staðnum náðu að aðlagast betur.     

 Niðurstöður rannsóknar Shaffer og Harrison (2001) benda til þess að þeir makar 

sem mynda persónulegt samband við innfædda hafa betri skilning á menningu landsins. 

Samskipti við innfædda byggir upp skilning á mismunandi menningum, því er líklegt að 

dýpri samskipti við innfædda auðveldi aðlögun. Þetta er í takt við niðurstöður 

rannsóknarinnar að þeir sem vel höfðu aðlagast félagslega höfðu einnig aðlagast mjög vel 

almennt. Þó svo almenna aðlögunin hafi tekist vel þegar á heildina er litið voru samt 

alltaf einhverjir þættir sem ekki gengu vel. Álykta má að félagsleg og almenn aðlögun 

haldist að einhverju leiti í hendur. Þeir sem áttu í erfiðleikum með að aðlagast félagslega 

áttu líka í erfiðleikum með einhvern hluta almennrar aðlögunar.    

 Niðurstöður rannsóknar Shaffer og Harrison (2001) sýndu að þeir makar sem 

jákvæða reynslu höfðu af því að búa erlendis væru þeir sem hefðu lært tungumálið en 

þeir sem höfðu neikvæða reynslu af að búa erlendis höfðu ekki lagt það á sig að reyna að 

læra það. Þeir viðmælendur í þessari rannsókninni sem náð höfðu góðum tökum á 

tungumálinu og notuðu það í öllum sínum samskiptum höfðu mun jákvæðara viðhorf og 

áttu auðveldara með aðlögunina bæði félagslega og almennt. Hugsaðu þér ungabörn sem 

ekki geta tjáð sig og gráta til þess að vekja á sér athygli, til dæmis þegar þau eru svöng 

eða þreytt. Fullorðinn einstaklingur sem ekki getur gert sig skiljanlegan sökum 

tungumálaerfiðleika eða vankunnáttu upplifir það sama og ungabarnið þótt hann fari ekki 
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alltaf að gráta. Það safnast óneitanlega upp pirringur og gremja sem margir kannast við 

sem búið hafa erlendis. Sá sem kann tungumálið reiprennandi skilur leiðbeiningar og 

skilaboð betur og því gengur hið daglega líf auðveldar og hraðar fyrir sig.   

 Þeir tveir viðmælendur sem virtust hafa aðlagast vel bæði almennt og félagslega 

áttu það sameiginlegt að þeir voru einstaklega jákvæðir bæði gagnvart landi og þjóð. Það 

er í takt við niðurstöður Black (1988). Hann komst að því að jákvætt viðhorf gagnvart 

innfæddum væri mikilvægur þáttur þegar kemur að aðlögun. Einnig styðja niðurstöður 

rannsóknarinnar við samskiptakenninguna. En samkvæmt henni hafa þeir einstaklingar 

sem samskipti hafa við fólk tiltekinnar menningar, jákvæðara viðhorf til þess fólks sem 

menningunni tilheyrir (Zajonc, 1968; Caligiuri, 2000). Þetta á einmitt við um þá tvo 

viðmælendur sem myndað höfðu sterk félagsleg tengsl, en þeir höfðu afar jákvætt viðhorf 

gagnvart Þjóðverjum og þýskri menningu. Þeir höfðu eins og áður sagði lært tungumálið 

vel, áttu samskipti við mismunandi hópa fólks og höfðu eignast vini en tungumálið og 

samskipti eru mikilvægur liður í aðlögunarferlinu (Yang, Noels og Saumure, 2006). 

 Tveir viðmælendur náðu ekki að aðlagast vel. Eftir að hafa lesið greiningu gagna 

þónokkuð oft yfir fór höfundur að velta fyrir sér hvort þessir tveir viðmælendur sem erfitt 

áttu með aðlögunina væru að upplifa menningarsjokk. Einkenni menningarsjokks geta 

verið mjög mismunandi. Sem dæmi má nefna stöðuga hræðslu við að verða rændur, 

hræðslu við að drekka vatnið eða borða matinn, stöðugur handþvottur, 

vonleysistilfinning, fresta því eða neita að læra tungumálið og finnast allt betra heima og 

telja fólkið í landinu ekki jafn skemmtilegt og frábært og heima (Oberg, 1954). Þessir 

tveir viðmælendur áttu sérstaklega erfitt með að aðlagast matnum og höfðu ekki reynt að 

læra tungumálið, annar þeirra sagðist þó alveg geta bjargað sér í búðum. Hvorugur var 

spjallfær. Höfundur velti þessu sérstaklega fyrir sér með annan þeirra, en hann taldi sig 

ekki eiga samleið með Þjóðverjum og átti gott sem enga vini né kunningja í landinu. 

Hann var þó einn um þessa skoðun, aðrir viðmælendur sögðu að vel hefði verið tekið á 

móti þeim og margir töluðu um að þeir töldu sig heppna að vera frá Íslandi því Þjóðverjar 

kynnu betur að meta fólk frá Norðurlöndunum en frá Tyrklandi eða öðrum löndum utan 

Evrópu. Það kemur heim og saman við það að Þjóðverjar hafi andúð gagnvart þeim sem 

ekki eru Evrópubúar (Kim, 2001).  

 Niðurstöður rannsókna benda til þess að helsta orsök starfsmannaveltu á meðal 

útsendra starfsmanna sé að makinn eða fjölskyldan nær ekki að aðlagast (Arthur og 

Bennet, 1995; Black, 1988; Black og Stephens, 1989). Mikilvægt er að makinn hafi 

eitthvað að segja um ákvörðun þess að flytja (Black og Gregersen, 1991). Höfundi fannst 
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áhugavert að allir viðmælendur í rannsókninni sögðust hafa verið hlynntir þeirri 

ákvörðun að flytja út þó var einn sem ekki sagðist hafa átt annarra kosta völ, hann var 

einnig sá eini sem sagðist vera með heimþrá og vilja flytja heim. En þetta kemur heim og 

saman við mikilvægi þess að makinn fái að taka þátt í ferlinu, að það sé sameiginleg 

ákvörðun að flytja og að báðir aðilar þurfi að vera 100% tilbúnir í verkefnið (Black og 

Gregersen, 1991; Brett og Stroh, 1995). Þeir viðmælendur sem áður höfðu búið erlendis 

töldu það hafa auðveldað flutningana þar sem þeir vissu hverju þeir ættu von á þótt það 

sé alltaf erfitt að flytjast á milli landa. Hægt er að auðvelda flutningana með þjálfun. 

Black og Gregersen (1991) segja það nauðsynlegt að bjóða upp á þjálfun fyrir flutninga. 

Black (1988) tekur í sama streng og segir að upplýsingar um landið fyrir flutninga 

auðveldi almenna aðlögun. Út frá niðurstöðum rannsókna fræðimanna sem og þessarar 

rannsóknar má draga þá ályktun að mikilvægt sé að undirbúa bæði útsenda starfsmenn, 

maka og börn ef við á, fyrir flutningana með það í huga að auðvelda þeim bæði almenna 

sem og félagslega aðlögun til dæmis með þjálfun. 

 Ljóst er að íslensk fyrirtæki sem hafa í hyggju að senda starfsmenn utan þurfa að 

hafa ýmislegt í huga eftir að búið er að velja þann starfsmann sem hentugastur þykir fyrir 

verkefnið. Hlúa verður að bæði starfsmanninum sem og maka og börnum með það að 

leiðarljósi að fjölskyldan nái að aðlagast nýrri menningu sem best sem og að standa vörð 

um hagsmuni fyrirtækisins. Af niðurstöðum rannsóknarinnar sem og af niðurstöðum 

annarra rannsókna má draga þær ályktanir að öll þjálfun áður en flutt er út sé af hinu 

góða (Black og Gregersen, 1991; Black og Mendenhall, 1990). Höfundur telur 

sérstaklega mikilvægt að fyrirtæki bjóði starfsmönnum og fjölskyldum þeirra upp á að 

sækja tungumálanámskeið. Best er að bjóða fjölskyldunni upp á námskeið bæði fyrir 

flutninga og eftir að út er komið. Gott getur verið að kunna grunnþætti í tungumálinu til 

þess að auðvelda einfalda hluti í hinu daglega lífi eins og til dæmis að versla í matinn, 

þakka fyrir sig og bjóða góðan dag. Áframhaldandi tungumálanám maka þegar út er 

komið uppfyllir hluta af þeirri félagslegu þörf sem einstaklingurinn hefur. Til þess að 

undirbúa starfsmanninn og maka enn frekar undir flutningana og auðvelda þeim að 

aðlagast fljótt og vel er vænlegt að þeir fái þjálfun sem miðar að því að fræða þá um 

landið sem þeir koma til með að búa í og íbúa þess. Með því móti vita þeir að nokkru 

leyti við hverju er að búast. Til þess að aðstoða makana við að kynnast fólki og búa til 

nýtt tengslanet sem svo mikilvægt er fyrir aðlögunina er hægt að skipuleggja viðburði þar 

sem mökum gefst kostur að hittast og spjalla. Sé fyrirtækið ekki með aðra erlenda 

starfsmenn getur það boðið mökum upp á að sækja til dæmis námskeið þar sem þeir hitta 
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annað fólk.         

 Tilfinning höfundar er sú að fólk segi ekki allan sannleikann um hvernig því líður 

þegar kemur að því að ræða um aðlögun þess og að það láti betur að sér en raunin er. Það 

segir líklega ekki við bláókunnuga manneskju að það hafi verið mistök að flytja út, það 

hafi ekki gert sér grein fyrir því hve erfitt það yrði, að það sakni rigningarinnar og roksins 

á Íslandi, að því leiðist og gráti reglulega af söknuði til vina og ættingja heima. Efnið er 

mun persónulegra en margir gera sér grein fyrir og stendur höfundur sig oft sjálfur að því 

að fegra sannleikann þegar hann er spurður um hvernig gangi í Þýskalandi þar sem 

höfundur er búsettur. Engu að síður er ljóst að aðlögunin reynist mörgum viðmælandanna 

erfið og niðurstöðurnar gefa íslenskum fyrirtækjum ákveðnar hugmyndir um að hverju 

mikilvægt er að huga, fyrir starfsmennina sjálfa, maka þeirra og börn.    

 Þess má geta að þrír viðmælendur þar á meðal þeir tveir sem hvað best höfðu náð 

að aðlagast að mati höfundar fóru reglulega heim til Íslands, allt að fjórum sinnum á ári. 

Tveir þeirra voru til að mynda á Íslandi í mánuð eða meira yfir sumartímann. Einn var að 

fara í annað sinn á þriggja mánaða tímabili og það eftir að hafa verið á Íslandi í mánuð í 

fyrra skiptið. Það auðveldar óneitanlega veruna í útlandinu. Þessir þrír viðmælendur 

minntust allir á það að þeir væru heppnir með það hversu oft þeir færu heim og það væri 

þannig að þeir næðu því ekki að fá heimþrá. 

 Nauðsynlegt er að mannauðsdeildir fyrirtækja sem senda starfsmenn út íhugi 

vel hvernig standa eigi að flutningunum, hvort þjálfun verði í boði fyrir parið og börn ef 

við á og reikni dæmið til enda og horfi til lengri tíma, til framtíðar starfsmannsins hjá 

fyrirtækinu. Það er ekki fyrir alla að búa erlendis en það er margt sem fyrirtækið getur 

gert til þess að auðvelda aðlögunina. Í versta falli enda hlutirnir þannig að starfsmaðurinn 

hættir í miðju kafi og snýr heim með fjölskyldu sína eða að hann velji vinnuna framyfir 

fjölskylduna sem getur endað með hjónaskilnaði. Sama hvort er, hvort tveggja er 

skelfilegur endir á sögu sem getur endað vel fyrir alla aðila ef rétt er staðið að frá byrjun. 

7.3 Takmarkanir 

Mikilvægt er að hafa í huga að niðurstöður rannsóknarinnar gefa einungis vísbendingar 

um hvernig raunveruleikinn gæti hugsanlega verið. Þar sem þetta er eigindleg rannsókn 

með átta þátttakendum er alhæfingargildi mjög takmarkað. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingar um hvernig mökum Íslendinga í Þýskalandi og Sviss gengur að aðlagast. 

Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á önnur lönd eða maka frá öðrum löndum.  

 Ekki kom til greina að gera megindlega rannsókn því það lá beint við að gera 
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eigindlega rannsókn þar sem samskonar rannsókn hefur ekki verið gerð áður og 

tilgangurinn því að leita nýrrar þekkingar og byggja upp kenningu með aðleiðslu. Út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar væri áhugavert að rannsaka aðlögun sérstaklega út frá 

tungumálakunnáttu þar sem þær gáfu vísbendingar um það að góð þýskukunnátta skipti 

máli í aðlögun maka. Einnig þætti höfundi sérstaklega áhugavert að rannsaka nánar þau 

tengsl sem virðast vera á milli almennrar aðlögunar og félagslegrar aðlögunar. Gaman 

væri að gera framhald á þessari rannsókn að tveimur árum liðnum og sjá hvað 

þátttakendur hefðu að segja. Höfundi datt í hug á meðan á rannsókninni stóð að 

áhugavert gæti verið að tala einnig við þá maka sem eru útivinnandi og sjá hvað þeir 

hefðu að segja um aðlögun maka sinna.        
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8 Lokaorð 

Í inngangsvikunni fyrir mastersnámið í byrjun haustannar 2010 benti nemandi við 

skólann á mikilvægi þess að velja sér rannsóknarefni sem viðkomandi hefði virkilegan 

áhuga á því annars yrði helmingi erfiðara að vinna verkefnið. Höfundur fór um leið að 

hugsa um hvað gæti verið svo áhugavert að hann gæti lokað sig inni í að minnsta kosti 

þrjá til fjóra mánuði án þess að gefast hreinlega upp. Fullt af hugmyndum litu dagsins 

ljós en einhvern veginn var engin þeirra sú rétta. Í kennslustund einn daginn kviknaði 

síðan ljós og þá var ekki aftur snúið.       

 Þessi ritgerðarvinna er búin að kosta blóð, svita og tár og þótt höfundur hafi mátt 

þola mikla einveru við skrifin voru þau aldrei leiðinleg. Því þakkar hann að hafa hlustað 

á orð þessa tiltekna nemanda í byrjun annar sem varð til þess að höfundur lagði mikla 

vinnu í val á áhugaverðu viðfangsefni sem gerði alla vinnuna í kringum lokaverkefnið 

einstaklega skemmtilega. 

Rannsókn þessi gefur vísbendingar um hvernig heimavinnandi mökum Íslendinga 

sem starfa í Þýskalandi og Sviss gengur að aðlagast almennt og félagslega. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að flestum hafi þeim tekist ágætlega til við að aðlagast 

almennt þótt erfiðleikar hafi átt sér stað í byrjun. Mestir voru erfiðleikarnir í félagslegri 

aðlögun. Margir hverjir áttu fáa eða enga vini og áttu í erfiðleikum með tungumálið. 

Samkvæmt því er full ástæða fyrir mannauðsdeildir íslenskra fyrirtækja að skoða þann 

möguleika að bjóða bæði starfsmönnum og mökum upp á þjálfun til þess að auðvelda 

aðlögunina.           

 Rannsóknin er sú eina af þessu tagi sem gerð hefur verið á Íslandi eftir því sem 

höfundur best veit og vonast hann til þess að hún veki ef til vill áhuga einhverra til þess 

að kafa enn dýpra í þetta áhugaverða viðfangsefni. Eitt er ljóst að það verður ekki aftur 

snúið, íslensk fyrirtæki eru nú þegar orðnir þátttakendur á alþjóðlegum markaði og þeim 

fer ekki fækkandi. Allt sem snýr að alþjóðlegri starfsemi fyrirtækja er því verðugt 

rannsóknarefni.
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Viðauki 1 

Spurningalisti 

Spurningar 

Bakgrunnur 

Fjölskylduhagir 

Menntun 

Hve lengi hefur þú búið í Þýskalandi/Sviss? 

Hefur þú áður búið erlendis?                                          

Ef já, hvar? Hve lengi? Hvað varstu að gera þar? 

Hvers vegna ákváðuð þið að flytja til Þýskalands/Sviss? 

 

Spurningar sem snúa beint að því að búa í Þýskalandi/Sviss 

Hvernig finnst þér að búa í Þýskalandi/Sviss? 

Hvernig kemur þér saman við Þjóðverja/Svisslendinga?   

Talar þú þýsku? Hversu vel telur þú þig tala þýsku?  

 

Spurningar tengdar aðlögun  

Hvernig gengur þér að aðlagast almenningssamgöngum? 

Hvernig gengur þér að aðlagast þýskum/svissneskum mat? 

Hvernig gengur þér að aðlagast því að versla í þýskum/svissneskum verslunum? 

(matvöru, fatnað og annað)? 

Hvernig gengur þér að aðlagast þýskri/svissneskri veðráttu? 

Hvernig gengur þér að aðlagast því að eiga samskipti við Þjóðverja/Svisslendinga? 

Hvernig gengur þér að aðlagast þýskum/svissneskum siðum og venjum sem tengjast 

hegðun?  

Hvernig gengur þér að aðlagast þeirri skemmtun eða afþreyingu sem boðið er upp á í 

Þýskalandi/Sviss? (s.s. sjónvarp, leikhús, bíó, tónleikar) 

Horfir þú á fréttir og lestu þýsk/svissnesk blöð (eða skoðar þýskar fréttasíður á netinu)? 

(spurningu bætt við 11.7.2011) 

Hversu vel hefur þér tekist almennt að aðlagast því að búa í Þýskalandi/Sviss? 

Hvernig líður þér í þessu nýja umhverfi þínu? Ef vel, þá hvenær myndir þú segja að það 

hafi gerst? 

Upplifir þú þig örugga/n í Þýskalandi/Sviss? 
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Hefur þú/þið íhugað að flytja aftur heim?                                   

Ef já, hvenær var það, eftir eitt ár, tvö ár, þrjú ár.. ?  

 

Opnar spurningar 

Hvernig er venjulegur dagur hjá þér? (spurningu bætt inn í 16.6.2011) 

Hvar sérðu þig eftir fimm ár? 

Getur þú hugsað þér að búa í Þýskalandi/Sviss það sem eftir er? Eða  .... Gætir þú hugsað 

þér að búa hér áfram? 

Hvað myndir þú ráðleggja vini þínum sem væri að hugsa um að flytja til 

Þýskalands/Sviss? 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

 


