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Útdráttur 

Íslenskt samfélag er í dag fjölmenningarlegt. Undanfarin ár hefur skilningur á 

margbreytileika samfélagsins aukist. Á sama tíma hafa mörg vestræn ríki viðurkennt að 

fjölmenningarstefnur þeirra hafa mistekist. Kallað hefur verið eftir gerendum til að taka 

þátt í að formfesta betur hið fjölmenningarlega samfélag. Í þessari rannsókn eru 

verkefni Borgarbókasafnsins í þágu fjölmenningar til athugunar. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggist á rannsóknum á fjölmenningu og 

áskorunum þjóðríkisins við að takast á við margbreytileika samfélagsins. Hvernig 

skoðanakerfi (e. institutional logics) samkvæmt stofnanakenningum (e. new institutional 

theory) eiga sinn þátt í að móta menningu og félagslega sjálfsmynd okkar. Í framhaldi af 

því er gerð grein fyrir mikilvægi stofnanafrumkvöðla (e. institutional entrepreneurship) 

þegar kemur að breytingum á viðteknum venjum og gildum stofnana. 

Rannsóknin var unnin með eigindlegum viðtölum og vettvangsathugunum og leitað 

var svara við því hvort fjölmenningarleg verkefni á Borgarbókasafninu geti flokkast undir 

stofnanafrumkvöðla. 

Niðurstöður gefa til kynna að hið fjölmenningarlega samfélag er opið fyrir 

stofnanafrumkvöðlastarfsemi og stofnanafrumkvöðlakraftar eru til staðar í 

fjölmenningarlegum verkefnum Borgarbókasafnsins. Gerandi hefur félagslega og 

persónulega eiginleika sem fellur að kenningum um stofnanafrumkvöðla. Þar sem ekki 

er hægt að sjá hvað hefur breyst hvað varðar fjölmenningu og stöðu hennar og hvernig 

sú breyting getur öðlast lögmætingu í samfélaginu út frá þessari rannsókn er 

athyglisvert að skoða nánar hvort fleiri stofnanafrumkvöðlar séu að verki innan 

málaflokksins og hvaða hlutverki þeir gegna í að móta formið.    
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1 Inngangur 

Hið fjölmenningarlega samfélag opnar okkur sýn inn í margbreytileika mannlífsins. Segja 

má með sanni að flest samfélög á okkar tímum séu fjölmenningarleg samfélög 

(Kymlicka, 1995). Á Íslandi má áætla að um 8% íbúa séu af erlendum uppruna (Mirra, 

2009a), í Reykjavík var hlutfallið 8,1% af heildarfjölda íbúa árið 2009 (Reykjavík, e.d.). 

Fjölmenning og fjölmenningarhyggja (e. multiculturalism) eru hugtök sem notuð eru 

um samfélög þar sem um er að ræða menningarlegan fjölbreytileika (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Á undanförnum árum hefur skilningur á mikilvægi 

margbreytileikans aukist í samfélaginu (Parekh, 2000). Á sama tíma hafa helstu ríki 

Evrópu viðurkennt að stefna þeirra í fjölmenningarmálum hefur ekki gengið eftir 

(Bullock, 2011; Henning, 2011). Því hefur verið kallað eftir að fjölmenningu verði gefið 

það tækifæri að leyfa breytingaöflum að koma upp á yfirborðið og eiga þær breytingar 

að snúast um að byggja brýr á milli menningarhópa, samfélaginu til eflingar (Parekh, 

2000). 

Við mótumst af samfélaginu sem við búum í. Því er ekki hægt að skoða samfélagið án 

þess að líta til þeirrar menningar sem er ríkjandi og hvernig saga hennar hefur skapað 

það (Powell, 1991). Ekki er heldur hægt að líta framhjá því hvernig menningin mótar 

okkar persónulegu sjálfsmynd (e. identity) og hvernig okkar félagslega sjálfsmynd (e. 

social identity) býr til þörf fyrir viðurkenningu í samfélaginu (Taylor, 1994; Week, 1990). 

Félagsleg sjálfsmynd er hluti af félagsauði (e. social capital) okkar en sá aðgangur sem 

við höfum af gæðum samfélagsins er háður þeim hópi sem við tilheyrum innan 

samfélagsins (Bourdieu, 1977).   

Menningarlegar reglur og venjur samfélags móta skipulag og form þess. Því hefur 

uppbygging samfélags áhrif á það hvernig skipulagsheildir og einstaklingar innan þess 

þróast (Thornton og Ocasio, 2008). Í fjölmenningarlegu umhverfi mætast 

menningarheimar. Við það myndast togstreita, sérstaklega hjá minnihlutahópum, þegar 

einstaklingar innan hópsins upplifa að hefðir og venjur þeirra stangast á við þær sem 

viðurkenndar eru (Parekh, 2000).  

Í hinu vestræna samfélagi togast á hugmyndir um þjóðríkið (e. nation state) og 

fjölmenningu (Parekh, 2000) þar sem hið fyrra vill ósjálfrátt leggja áherslu á einsleitni (e. 
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isomophism) (O. W. Meyer, Boli, Thomas og Ramirez, 1997) meðan hið síðara vill halda í 

margbreytileikann (Kymlicka, 1995; Parekh, 2000). 

Stofnanakenningar (e. new institutional theory) komu fram til að útskýra 

uppbyggingu skipulagsheilda. Hér er ekki verið að skilgreina ríkisstofnanir heldur eru 

stofnanir (e. institutions) notaðar til að útskýra hvernig skipulagsheildir eru háðar 

regluverki, venjum og hefðum stofnana til að réttlæta tilvist sína (Hoffman, 1999).  

Þessar stofnanir móta skipulagsheildir og einstaklinga innan þeirra og draga 

skipulagsheildir í átt að einsleitni. Gengið er út frá því að skipulagsheildir reyni að líkja 

eftir hver annarri, ekki af hagkvæmniástæðu heldur vegna þess regluverks og þeirra 

hefða sem ríkjandi eru hverju sinni (DiMaggio og  Powell, 2000). Í okkar vestræna 

samfélagi er að finna grundvallarstofnanir líkt og lýðræði, kjarnafjölskyldu og kristna trú.  

Þessar stofnanir móta aðrar stofnanir og leggja samfélaginu línurnar (Friedland og 

Alford, 1991). 

Í þessari rannsókn er fjallað um hvernig þeir kraftar í umhverfi þar sem þjóðríkið og 

fjölmenning mætast, geta haft áhrif á einstaklinga innan þess. Afleiðingar geta orðið 

þær að viðkomandi reyna að breyta ríkjandi regluverki og venjum með því að búa til ný 

viðhorf og sýn á stofnunina. Stofnanafrumkvöðull (e. institutional entrepreneurship) er 

hugtak sem notað er um einstaklinga eða hópa sem tekst á einn eða annan hátt að hafa 

áhrif á stofnanir (Battilana, 2006; DiMaggio, 1988; Fligstein, 1997; Garud, Hardy og 

Maguire, 2007; Greenwood og  Suddaby, 2006; Maguire, Hardy og Lawrence, 2004). 

Jafnframt hvernig stofnanafrumkvöðull nýtir sér auðlindir í umhverfinu (Battilana, 2006) 

til að að breyta félagslegum tengslum bæði innan stofnana og utan (Friedland og Alford, 

1991). Hann þarf einnig að búa yfir persónulegum og félagslegum eiginleikum sem 

hjálpa honum að hafa áhrif á aðra innan sömu stofnunar (Battilana, 2006; Fligstein, 

1997). 

Hið stofnanalega umhverfi í þessari rannsókn er hið fjölmenningarlega samfélag í 

Reykjavík. Rannsóknir á sviði fjölmenningar hafa jafnan gagnrýnt fjölmenningarhyggju 

fyrir að standa fyrir allt og ekkert og að hana skorti formfestu (May, 1999b; Uitermark, 

Rossi og Van Houtum, 2005). Því er áhugavert að skoða þær stofnanir og skoðanakerfi 

(e. institutional logics) sem liggja á bak við hið fjölmenningarlega samfélag og stýra þeim 

reglum sem liggja til grundvallar því sem við teljum réttmætt í málefnum 
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fjölbreytileikans. Rannsakaður er afmarkaður hluti fjölmenningar með því að skoða, í 

nærmynd, fjölmenningarleg verkefni á vegum Borgarbókasafnsins í Reykjavík en þeim 

stýrir Kristín R. Vilhjálmsdóttir. Verkefnin hennar hafa vakið athygli og hún iðulega 

skilgreind sem brautryðjandi í málefnum fjölmenningar. 

Rannsóknarspurningin er: 

Eru til staðar stofnanafrumkvöðlakraftar í fjölmenningarlegum verkefnum 
Borgarbókasafnsins? 

Til að finna svar við þessu er jafnframt leitast við að greina: 

Hvert er stofnanalegt umhverfi frumkvöðulsins og hvernig nýtir hann sína 
félagslegu og persónulegu eiginleika í starfi sínu.  

Tilgangurinn er að kanna hvort kraftar séu til staðar á Borgarbókasafninu og hvernig þeir 

eru nýttir til að hafa áhrif á hið fjölmenningarlega umhverfi borgarinnar.    

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að í kafla tvö strax á eftir inngangi er fjallað 

fræðilega og sögulega um fjölmenningu, upphaf hennar og helstu vandamál. Í 

framhaldinu er fjallað um hið stofnanalega umhverfi sem hið fjölmenningarlega 

samfélag býr við. Tilgangurinn er að fá yfirlit um hvernig stofnanafrumkvöðull getur 

orðið til í fjölmenningarlegu umhverfi. Einnig er fjallað um það stofnanalega umhverfi út 

frá stofnanakenningum og kenningum um skoðanakerfi sem nútíma þjóðríki búa við í 

dag og hvernig sjálfsmynd, bæði persónuleg og félagsleg, er mótuð af ríkjandi 

menningu. Í framhaldinu er farið yfir helstu rannsóknir á sviði stofnanafrumkvöðla.  

Tilgangurinn er að reyna að fanga hvernig vettvangurinn sem gerandinn eða 

hugsanlegur stofnanafrumkvöðull býr í, hefur mótandi áhrif á hann og reynt er að 

skilgreina hvaða félagslegu og persónulegu eiginleikar einkenna stofnanafrumkvöðulinn. 

Í þriðja kafla er fjallað um aðferðir rannsóknarinnar sem er eigindleg tilviksrannsókn. Í 

kaflanum er að finna lýsingu á vali viðfangsefnis og viðmælendum, stöðu rannsakanda 

og framkvæmd rannsóknar. Einnig er greiningaferlinu, sem unnið var að hluta til 

samkvæmt grundaðri kenningu, lýst og hugað er að gæðum eigindlegra rannsókna.  

Í kafla fjögur er vettvangur stofnanafrumkvöðulsins þ.e. hið fjölmenningarlega 

samfélag og bókasafnið sem hluti af því samfélagi skilgreindur nánar. Varpað er ljósi á 

formgerð fjölmenningar með kortlagningu félagasamtaka og stofnana í Reykjavík sem 
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sinna málefnum innflytjenda og fjallað er um stöðu Borgarbókasafnsins og hlutverk þess 

í fjölmenningarlegum verkefnum borgarinnar. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður kynntar. Þar koma fram og eru skilgreind meginþemu 

greiningarinnar þ.e. uppbygging fjölmenningar í borginni, Borgarbókasafnið í 

samfélaginu og stofnanafrumkvöðullinn í hinu fjölmenningarlega umhverfi. 

Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar er samantekt niðurstaðna, ályktanir og 

vangaveltur. 
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2 Fjölmenning og stofnanakenningar 

Öll eigum við það sameiginlegt að vera mótuð af uppruna okkar, menningu og sögu 

(Xuereb, 2011). Í fjölmenningarlegu samfélagi mætast ólíkir einstaklingar með 

mismunandi viðhorf og gildi. Fjölmenningarlegt samfélag og fjölmenningarhyggja (e. 

muliculturalism) eru hugtök sem notuð eru um samfélög þar sem um er að ræða 

menningarlegan fjölbreytileika (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Flest samfélög nútímans 

eru fjölmenningarleg. Samkvæmt áætlunum má telja að í um það bil 184 sjálfstæðum 

ríkjum heims séu 5000 mismunandi þjóðerni og 600 mismunandi tungumál (Kymlicka, 

1995). Á Íslandi má áætla að um 8% íbúa séu af erlendum uppruna (Mirra, 2009a). Í 

þessum kafla verður greint frá fræðilegri nálgun rannsóknarinnar. 

2.1 Rannsóknir á margbreytileika 

Rannsóknir á sviði fjölmenningar leitast við að svara spurningum um stöðu jafnréttis og 

félagslegs réttlætis í fjölmenningarlegum samfélögum. Í þessum rannsóknum er líf og 

staða einstaklinga og hópa í fjölmenningarlegu samhengi  skoðað og rannsakað hvernig 

menntakerfið, skólaþróun og stefnumótun á sviði margbreytileika geta stuðlað að 

jöfnuði innan samfélaga (Hanna Ragnarsdóttir, 2007) 

Bhikhu Parekh (2000) skilgreinir fjölbreytileika í nútímasamfélagi á þrenns konar hátt: 

Í fyrsta lagi eru ríki þannig uppbyggð  að þegnar þeirra eiga sameiginlega menningu. Í 

viðkomandi ríkjum búa einnig hópar fólks af öðru þjóðerni, með aðra menningu, venjur 

og siði, hafa ólíkan lífsstíl (e. supcultural diversity). Þeir hópar vilja útvíkkun á 

menningunni án þess að breyta henni í eitthvað annað. Í öðru lagi mótmæla sumir 

einstaklingar í samfélaginu grundvallarreglum samfélagsins og reyna að 

endurskipuleggja það. Sá hópur hefur lífssýn og viðhorf sem hin ríkjandi menning 

afneitar eða viðurkennir að hluta til. Í þriðja lagi má í flestum samfélögum finna minni 

samfélög sem lifa eftir sínum eigin hefðum og venjum. Hér má nefna samfélög 

innflytjenda sem eru nýir í landinu en einnig hópa eldri samfélaga innflytjenda. 

Fjölmenningarleg samfélög hafa sennilega alltaf verið til, en það sem er frábrugðið í 

nútímasamfélögum frá því sem áður var er að mati Parekh eftirfarandi: Hnattvæðing 
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hagkerfa veldur því að samfélög geta ekki lengur lifað einangruð frá umheiminum. 

Skilningur á mikilvægi félagslegs, menningarlegs, og efnahagslegs réttlætis hefur aukist 

og það leiðir til viðurkenningar  á margbreytileika samfélagsins. Mikilvægt er þó að hafa 

í huga að uppruni nútímaþjóðfélaga er komin frá þjóðríkinu (e. nation state) sem í eðli 

sínu er einsleitið, sjá nánar um þjóðríki síðar í kaflanum. Ríki í dag treysta því að miklu 

leyti á félagslega einingu þegna sinna. Þau reyna með valdi að stuðla að einingu og eyða 

samfélögum sem ekki vilja lúta gildandi viðmiðum. Því höfum við tilhneigingu til að 

tengja saman einingu og einsleitni og þar af leiðandi á fjölmenningarhyggja oft undir 

högg að sækja (Parekh, 2000).  

Kymlicka (1995), hefur lengi rannsakað fjölmenningu og skilgreinir fjölmenningu á 

tvenns konar hátt. Annars vegar eru það fjölþjóða-ríki (e.multinational states) þar sem 

þegnar hafa sameinast öðrum þjóðernum við útvíkkun landsvæðis. Lönd sem falla undir 

þessa skilgreiningu eru til dæmis Sviss og Kanada. Hins vegar eru það fjölþjóðernis-ríki 

(e. polyetnic states) þar sem fjölmenning hefur orðið til vegna innflutnings fólks frá 

öðrum þjóðum til viðkomandi ríkja og hér mætti nefna Svíþjóð. Vissulega er ekki hægt 

að skilgreina ríki eingöngu á þennan hátt þar sem flest ríki sem falla undir fyrri 

skilgreininguna hafa líka langa innflytjendasögu eins og réttilega mætti skilgreina 

Kanada. Vandamál tengd hópum sem falla undir þessar skilgreiningar geta þó verið ólík 

og því er þessi flokkun góð til að auka skilning á stöðu þjóða innan landsvæða ríkja. 

Á Íslandi eiga fjölmenningarfræði sér frekar stutta sögu, það sýna rannsóknir hér á 

landi. Rannsóknir á fjölmenningu eiga uppruna sinn að miklu leyti í löndum sem eiga sér 

lengri fjölmenningarlega sögu en Ísland. Hér hafa rannsóknir á fjölmenningu að mestu 

mótast samhliða námi og kennslu í fjölmenningarfræðum sem kennd eru í 

framhaldsnámi á menntavísindasviði Háskóla Íslands og einnig við rannsóknarstofur sem 

tengjast fjölmenningu. Rannsóknum á þessu sviði hefur fjölgað til muna á Íslandi á 

undanförnum árum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010) enda hefur hlutfall íbúa af 

erlendum uppruna aukist hér á landi1. 

                                                      
1
 Sjá má töflu um fjölda innflytjenda á Íslandi í viðauka 8 
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2.1.1 Fjölmenningarhyggja og fjölhyggja 

Fjölmenningarhyggja (e. multiculturalism) hefur verið skilgreind sem leið til að varðveita 

fjölbreytileika þjóðerna í samfélaginu og á sama tíma að finna grunn sem sameinar ólíka 

hópa innan samfélagsins. Hún fjallar um hvaða leiðir skuli fara til að ólíkir hópar geti 

sameinast í samfélaginu.  Þetta er í andstæðu við fjölhyggju (e. pluralism) sem fjallar að 

mestu um að halda ólíkum hópum aðskildum (Netto, 2008). Ef hópum er haldið  

aðskildum geta komið upp deilur á milli þeirra um yfirráð og völd. Því er ekki raunhæft 

að halda hópum frá öðrum án átaka eins og fjölhyggja leggur áherslu á. Fjölhyggjan 

svarar því ekki heldur hvernig samfélög takast á við ólík sjónarmið hópa innan 

samfélagsins (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Einhyggja er andstaðan við bæði fjölmenningarhyggju og fjölhyggju. Einhyggja á 

rætur sínar að rekja til Forn-Grikkja og gengur í stuttu máli út á að aðeins einn 

viðurkenndur lífsstíll sé mannlegur. Allir þeir sem ekki lifa samkvæmt þessum eina lífsstíl 

eru þá óæðri. Því má ætla  að einhyggjumaðurinn hafi átt erfitt með að útskýra og sætta 

sig við fjölbreytni og margbreytileika í samfélagi manna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Aðalsjónarhorn fjölmenningarhyggju eru að manneskjan er menningarlega bundin, 

vex og dafnar innan menningarlegs forms og skipuleggur líf sitt og tengsl við aðra í 

gegnum þá menningu sem hún þekkir. Öll menning er í eðli sínu fjölbreytileg og er í 

stöðugri mótun hefða og hugsana (Parekh, 2000). 

2.1.2 Gagnrýnin fjölmenningarhyggja  

Ein helsta gagnrýni á fjölmenningarhyggju er vanhæfni hennar til að tengja saman á 

árangursríkan hátt kenningu, stefnu og venju. Hefur þessi gagnrýni leitt til mótunar 

gagnrýninnar fjölmenningarhyggju (May, 1999b).  

Gagnrýnin fjölmenningarhyggja (e. critical multiculturalism) á rætur sínar að rekja til 

gagnrýninna kenninga innan félagsvísinda (e.critical theory). Hér er leitast við að skoða 

fjölmenningu í póst-módernískum skilningi. Fjölmenningarhyggja er að mati May 

(1999a) takmörkuð að því leytinu til að hún gætir ekki nægilega að tilvist kynþáttahaturs 

(e. racism) og áhrifa þess á þegna samfélagsins. Því skoðar gagnrýnin 

fjölmenningarhyggja samfélagið í heild sinni, ekki bara minnihlutahópinn. Þar er reynt 

að greina hvaða yfirþættir í samfélaginu, venjur og hefðir valda og viðhalda ólíkri stöðu 

hópa innan kerfisins.  Jafnframt leitar hún leiða til að svara því hvernig hægt er að 
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lagfæra stöðu minnihlutahópa. Hafa verður í huga að fjölmenning og hugmyndir um 

hana breytast eftir því á hvaða tíma við lifum.   

Fjölmenningarhyggja hefur verið gagnrýnd af öllum örmum sjórnamálaafla, frá hægri 

til vinstri. Hægri öfl vilja viðhalda formfestu þjóðríkja þar sem það tryggi sjálfræði 

einstaklinga og jafnræði enda hafa allir jafnan ríkisborgararétt. Vinstri öflin gagnrýna 

fjölmenningarhyggju þar sem henni hefur ekki tekist að útiloka kynþáttahatur og 

yfirburði meirihlutans gagnvart minnihlutanum (May, 1999a). Vandamál tengd 

fjölmenningu eru jafnframt hvað varðar fjölmenningarlega menntun sem er að mestu 

leyti miðuð fyrir hvert ríki fyrir sig. Engin alþjóðleg menntun á sviði fjölmenningar er til í 

dag og því er ávallt miðað við þá menningu og þær venjur sem ríkja í hverju landi fyrir 

sig þegar fjölmenningarleg menntun er athuguð (May, 1999b). 

2.2 Stofnanakenningar og fjölmenning 

Við erum öll, óháð greind og hæfileikum, mótuð af samfélaginu sem við búum í. Allt frá 

barnæsku mótast upplifanir, skynjanir og orðræða okkar af því samfélagi. Þennan 

bakgrunn höfum við því í farteskinu þegar við eigum í samskiptum við annað fólk 

(Parekh, 2000). 

Í stofnanakenningum (e. new institutional theory) er leitast við að svara spurningum 

um hvers vegna einsleitni (e. isomorphism) er ríkjandi innan stofnana og í 

skipulagsformum. Stofnanir (e. institutions) eru notaðar til að lýsa reglum og venjum 

sem eru veruleiki og réttlæting skipulagsheilda fyrir tilvist sinni (Hoffman, 1999). 

Skipulagsheild getur verið innan fyrirtækis, stofnunar eða félagasamtaka. 

Stofnanakenningar hafa að mestu lagt áherslu á að útskýra stöðugleika skipulagsheilda 

og tregðu þeirra við breytingar (DiMaggio og  Powell, 2000; Garud o.fl., 2007; J. W. 

Meyer og  Rowan, 1977) Ein af grunvallarhugsunum í stofnanakenningum er að kraftar í 

umhverfi okkar hafa áhrif á hvernig skipulag byggist upp. Þær reglur og venjur sem finna 

má í umhverfi okkar og menningu hafa frá upphafi mótað okkur sem einstaklinga og 

hafa áhrif á hvernig fyrirtæki og stofnanir eru uppbyggð í samfélaginu (Friedland og  

Alford, 1991) 
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2.2.1 Stofnanakenningar 

Stofnanakenningar komu fram til að skoða hvers vegna stofnanir eru svona líkar og í 

framhaldinu til að útskýra stöðugleika þeirra og tregðu til breytinga (Scott, 1995).   

Stofnanir eru uppbyggðar af þremur þáttum: Þáttum úr hinu lagalega umhverfi (e. 

regulative), úr venjum (e. nomative) og hugrænum áhrifum (e. cognitive). Með 

regluverki úr lagalega umhverfinu eru forskriftir settar, venjur má sjá í því hvernig við 

gerum hlutina, til að mynda hvernig við stöðlum vinnuaðferðir og síðan eru hinar 

óskrifuðu/óskráðu reglur sem flokkast undir hugrænar það er að segja tákn og táknmál 

þess sem æskilegt er (Hoffman, 1999; J. W. Meyer og  Rowan, 1977). 

Stofnanakenningar voru settar fram til að útskýra einsleitni skipulagsheilda. Einsleitni 

má skýra á þann hátt að skipulagsheildir séu ekki að leita eftir hagkvæmni í uppbyggingu 

á skipulagi sínu, heldur séu þær að leita eftir lögmætingu sem byggð er á goðsögn um 

það hvernig skipulagsheild á að vera (J. W. Meyer og  Rowan, 1977). Þannig er hægt að 

skoða skipulagsheildir út frá kröftum innan stofnunarinnar sem hún tilheyrir sem hafa 

áhrif á skipulagsformið. Þessir kraftar eru lög og reglur sem setja skipulagheildum 

ákveðnar skorður í starfsemi sinni, jafnframt sem þeir réttlæta venjur og siði um hvernig  

gott og æskilegt sé að gera hlutina. Þetta leiðir af sér föst form skipulagsheilda þar sem 

allir herma eftir öllum (DiMaggio og  Powell, 2000; J. W. Meyer og  Rowan, 1977).   

2.2.2 Skoðanakerfi 

Stofnanakenningar byggjast að miklu leyti á þeirri hugmynd að til séu í umhverfi okkar 

kraftar og öfl sem hafa áhrif á hvernig stofnun byggist upp. Því ættu regluverk, venjur og 

athafnir í samfélaginu utan tiltekinnar stofnunar að hafa áhrif á það hvernig stofnun 

mótast og hagar sér. Það er vegna þessa stofnanalegu krafta úr umhverfinu sem forskrift 

skipulagsheilda er rituð (DiMaggio og  Powell, 2000). Kenningin gengur út á það að skilja 

hvernig skoðanakerfi skilgreinir þær leiðir sem eru tiltækar og skiljanlegar fyrir stofnanir 

í samfélaginu (Alford og  Friedland, 1985). 

Í hinum vestræna heimi er að finna grundvallarstofnanir sem móta og ramma inn 

aðrar stofnanir. Hér má nefna kapítalisma, markaði, lýðveldi, kjarnafjölskyldu og kristna 

trú. Þessar grundvallarstofnanir móta einstaklinginn ásamt því að leggja línur fyrir aðrar 

stofnanir samfélagsins (Friedland og  Alford, 1991).  
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Kenningar um skoðanakerfi (e. institutional logics) eru hluti af stofnanakenningum, 

en þau kerfi skýra hvernig athafnir okkar og þar með skipulag stofnanavæðist. Þetta 

gerist þegar við tökum þessum athöfnum sem gefnum. Skoðanakerfi lýsa og skilgreina 

leiðir og tilgang stofnana. Hér liggur til grundvallar áhugasvið, sjálfsmynd og hugmyndir 

okkar. Kenningin leggur áherslu á að sjá hvernig menningarlegar reglur og venjur 

samfélagsins móta skipulag eða form þess (e. structures). Í kenningum um skoðanakerfi 

er ekki verið að leggja áherslu á einsleitnina líkt og í stofnanakenningum. Þvert á móti 

veitir fjöldi skoðanakerfa og andstæðan þar á milli einstaklingum og hópum tækifæri til 

athafna (Thornton og  Ocasio, 2008).  

Út frá stofnanakenningum og rannsóknum á því sviði komu fram hugmyndir um 

fyrrnefnd skoðanakerfi. Friedland og Alford (1991) halda því fram að ómögulegt sé að 

skoða skipulagsheildir og einstaklinga nema innan ramma samfélagsins. Uppbygging 

samfélagsins hefur áhrif á það hvernig skipulagsheildir og einstaklingar innan þeirra 

þróast. Þar af leiðandi skapast grundvöllur fyrir áðurnefndum skoðanakerfum. Stofnanir 

eru venjulega skilgreindar sem reglur, venjur og tákn sem staðfesta raunveruleikann 

fyrir skipulagsheildum. Hvað þær eru og hvað ekki og eins þá möguleika og þær 

takmarkanir sem skipulagsheildin býr yfir (Hoffman, 1999). 

Mörg skoðanakerfi geta verið til innan sama samfélags en þó er algengt að eitt 

skoðanakerfi ríki yfir öðrum. Þetta leiðir af sér að ekki er hægt að rannsaka stofnanir án 

þess að taka tillit til umhverfisins og hvernig þær geta verið háðar skoðanakerfum. 

(Friedland og  Alford, 1991). Það skoðanakerfi sem er ríkjandi er því hægt að yfirfæra yfir 

á önnur svið (Boxenbaum og  Battiliana, 2005). 

2.3 Menningarkerfi 

Culture is sometimes described as a map; it is the analogy which occurs to 
an outsider who has to find his way around in a foreign landscape and who 
compensates for his lack of practical mastery, the prerogative of the native 
by the use of a model of all possible routes (Bourdieu, 1977 bls. 2). 

Menning er skilgreind á marga mismunandi vegu en hér verður notast við skilgreiningu 

UNESCO: Menning er safn af trúarlegum, efnislegum, vitrænum og tilfinningalegum 

þáttum sem einkenna hvert samfélag eða samfélagshóp. Ekki eingöngu listir og 
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bókmenntir flokkast sem menning heldur er menning lífsstíll, þar með talið 

sambúðarform (UNESCO, 2001). 

Einstaklingar skilgreina sig sem hluta af heild.  Jafnframt mótast þeir af þeim 

skoðanakerfum sem eru ríkjandi innan heildarinnar þegar hún stofnanavæðist 

(Thornton og  Ocasio, 2008). Við stofnanavæðingu koma fram nýjar venjur, aðferðir og 

atferli sem festast og verða gefnar líkt og gerist við uppbyggingu þjóðríkja (Battilana, 

2006). 

Barekh Pikhuh (2000) hefur mikið rannsakað fjölmenningu og uppbyggingu 

fjölmenningarlegra samfélaga. Hann talar um að hver menning hafi sína skilgreiningu á 

því hvað sé gott og æskilegt innan veggja samfélagsins. Hvert samfélag hefur því ákveðin 

skoðanakerfi fyrir menningu sína og réttlætir samfélagið hana með þessum kerfum. 

Þessi kerfi geta stofnanavæðst en eru jafnframt síkvik og stöðugt í endurskoðun. 

Einkenni þeirra eru breytileg en það þýðir samt sem áður ekki að þau hafi ekkert 

sérkenni.  

Festi menningar (e. cultural persistence) má flokka í mismunandi stig. Í fyrsta lagi þarf 

að eiga sér stað tilfærsla á henni á milli kynslóða, í öðru lagi þegar tilfærslan hefur átt 

sér stað þarf hún að ná að viðhalda sér hjá næstu kynslóð og í þriðja lagi verður festan 

háð formfestu sinni á þann hátt að hún berjist gegn breytingum (Zucker, 1991). 

Formfesta ríkja réttlætir uppbyggingu samfélagins en það er fyrst og fremst hið óskráða 

sem stjórnar hegðuninni (J. W. Meyer og  Rowan, 1977).  

Til að samfélög geti lifað og virkað þarf að vera til staðar sameiginlegur skilningur á 

því hvaða venjur og hefðir skulu vera ríkjandi hverju sinni. Einstaklingar upplifa 

menningarlega baráttu þegar þeir eru staddir í fleiri en einu menningarkerfi. Það getur 

leitt til neikvæðra tilfinninga þar sem venjur þeirra lenda í stöðugri andstöðu við venjur 

og hefðir annarra á sama svæði sem ekki tilheyra sama kerfi. Menning getur ekki orðið 

til án samskipta og þar af leiðandi er ómögulegt fyrir fólk að deila ekki viðhorfum og 

venjum ríkjandi menningar. Ef slíkt næst ekki leiðir það til sundrungar í samfélaginu. 

Menning er í nánum tengslum við aðrar stofnanir samfélagsins svo sem pólitískar og 

efnahagslegar.  Ekkert samfélag þróar fyrst menningu og síðan stofnanir eða öfugt.  

Menning og stofnanir samfélagsins eru jafn mikilvægar til að samfélag geti lifað af og 
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eru undir áhrifum hvers annars. Flestir viðurkenna þetta en vangaveltur eru uppi um 

það hvort ein stofnun ríki yfir öðrum (Parekh, 2000). 

2.3.1 Þjóðríki nútímans sem skoðanakerfi 

Það sem einkennir nútímasamfélög og skilur þau frá samfélögum fortíðar er ofuráhersla 

á landsvæði (e. territory). Landsvæði er það afmarkaða svæði sem skilgreinir samfélög 

frá öðrum og gefur meðlimum þess merkingu bæði landfræðilega og pólitískt. 

Einstaklingar í samfélögum fortíðar höfðu ekki sama skilning á landsvæði. Þar skipti 

þjóðerni og trúarbrögð meira máli enda voru þegnar þeirra samfélaga mun frjálsari að 

ferðast á milli landsvæða og landshluta til að iðka trú sína og eiga í samskiptum við fólk 

innan sömu menningar. Nútímasamfélög eiga sinn uppruna í evrópskri túlkun á 

þjóðríkjum (Parekh, 2000) en franska byltingin sem og sjálfstæðisbarátta Bandaríkjanna 

liggja til grundvallar hugmyndum um þjóðríki (e. nation state) og þjóðerniskennd (e. 

nationalism). Afleiðing frönsku byltingarinnar og sjálfstæðisbaráttu Bandaríkjanna var 

meðal annars ritun  stjórnarskrár. Þar komu fram hugmyndir sem ekki höfðu sést fyrr, 

líkt og frelsi og jafnrétti einstaklingsins innan ramma tiltekins landsvæðis. Þetta var 

óvenjulegt á þessum tímum enda flest svæði enn undir stjórn kónga og keisara 

(Wimmer og  Feinstein, 2010).  

Við stofnun nútímaþjóðríkis reis einstaklingurinn upp yfir trú og þjóðerni. Grunnur 

þess ríkis er byggður á lýðræði, einstaklingsfrelsi og réttlæti. Þessar nýju hugmyndir 

útmáðu einræðisstjórn og breyttu fyrirkomulagi ríkis á þann hátt að einstaklingurinn 

laut nú engri annarri stjórn en þeirri sem löggjafarvaldið setti. Stjórnarfyrirkomulagið 

hætti að vera persónubundið og varð ópersónulegt (Parekh, 2000).  

2.3.2 Lýðræði sem skoðanakerfi 

Í rannsókn á aðlögun innflytjenda í dönskum fyrirtækjum kom í ljós að lýðræði, sem eitt 

form skoðanakerfa, er í Danmörku séð sem tákn um félagslega samloðun (e.cohesion) 

og þar af leiðandi nær lýðræði til samlögunar (e. intergration) innflytjenda í landinu.   

Lýðræði leiðir í þessum skilningi til jafnréttis samborgara. Rannsóknin benti á að 

skoðanakerfið lýðræði og skoðanakerfi markaðsins rákust saman þegar kom að því að 

aðlaga innflytjendur atvinnulífinu. Á sama tíma sem skoðanakerfi í lýðræðinu krefst þess 

að allir þegnar landsins njóti jafnréttis, enda leiðir það til meira lýðræðis, krafðist 
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markaðurinn þess að einstaklingum væri mismunað til að ná fram fjárhagslegum 

markmiðum fyrirtækja. Því leiddi það til frátengingar (e. decopuling) hjá fyrirtækjum þar 

sem þau voru ekki að uppfylla kröfur lýðræðisins um jafna stöðu allra á 

atvinnumarkaðinum með því að ráða innflytjendur þrátt fyrir yfirlýsingar um að það sé 

rétta atferlið (Boxenbaum og  Battiliana, 2005).  

Sú leið sem samfélög fara í að skipuleggja sitt efnahagslega og pólitíska líf er háð því 

hvernig það skilgreinir, réttlætir og stýrir. Hvaða merkingu og þýðingu þau leggja í 

velverð annars vegar og vald hins vegar. Þar sem menning er grunnur fyrir það sem 

leyfilegt er í samfélaginu á öll barátta hvort sem hún er stjórnamálaleg eða efnahagsleg 

sér stað í menningunni. Allar menningarlegar deilur hafa sjálfkrafa í sér stjórnmála- og 

efnahagslega vídd (Parekh, 2000). Ekki er heldur hægt að skoða einstaklinginn og hverjar 

hans óskir eru án þess að þess að skoða hvernig menning hans og saga hefur mótað 

hann (Powell, 1991). 

Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvers vegna þjóðríki, og stofnanir þeirra, eru svona 

lík þrátt fyrir að greinilegur menningarmunur sé á milli þjóða. Þeir halda því fram að 

aukin félagsleg samskipti á heimsvísu hafi aukið sameiginlegan skilning á að eitthvað sé 

til sem heitir „heimsmenning“. Þar sem einstaklingar og stofnanir búa til auðkenni um 

hvað sé æskilegt og að þetta hafi afleiðingar í einsleitni (e. isomorphism) innan 

„heimsmenningarinnar“.Jafnframt eiga félagsleg auðkenni og félagsleg hegðun sér 

marga samnefnara í hinum vestræna heimi (Jeppersson og  Meyer, 1991; O. W. Meyer 

o.fl., 1997). 

Friedland og Alford (1991) halda því fram að ómögulegt sé að skoða skipulagsheildir og 

einstaklinga nema innan ramma samfélagsins. Uppbygging þess hefur áhrif á það 

hvernig skipulagsheildir og einstaklingar þróast. Þar af leiðandi skapast grundvöllur fyrir 

skoðanakerfi. 

Við erum mótuð af samfélagi okkar og hvert samfélag á sitt eigið kerfi sem inniheldur 

hugmyndir um hvernig hið góða líf skal vera. Þar sem sjónarhorn hvers samfélags fyrir 

sig er takmarkað er það samfélaginu nauðsynlegt að sjá hvað önnur menning hefur upp 

á að bjóða. Vegna takmarka samfélagsins er það hliðhollt sínu regluverki, venjum og 

táknum. En þegar ólík menning mætist á jafningjagrundvelli ætti að opnast leið til að 

greina hættumerki í samfélaginu og jafnframt víkka sjóndeildarhringinn (Parekh, 2000). 
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2.3.3 Persónuleg menning 

Charles Taylor (1994) vitnar í Herder þegar hann segir hverja manneskju hafa sína eigin 

leið og mælikvarða til að vera hann sjálfur. Á 18. öld þegar Herder var uppi var þetta ný 

hugsun þar sem fáir héldu því fram fyrir þann tíma að það að vera manneskja væri 

einstaklingsbundið, heldur væri skilningur okkar á sjálfum okkur altæk regla. Hér er því 

verið að leggja áherslu á persónulega upplifun hvers og eins og samspil manneskjunnar 

við aðra í kringum hana.  Að vera sannur sjálfum sér þrátt fyrir tengsl okkar við annað 

fólk er það sem gerir okkur að því sem við erum. 

Sjálfsmynd er ekki einfalt hugtak að útskýra. Á ensku er talað um identity þegar 

fjallað er um hugmyndir fólks um sjálft sig. Það hefur verið þýtt sem samsemd en það 

hefur ekki náð fótfestu í málinu. Orðið identity er úr latínu og er dregið af orðinu idem 

sem þýður „samur“ og þýðir þá að vera sá sami þótt aðstæður breytast (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007). Hér verður líkt og hjá Elsu Sigríði Jónsdóttur hugtakið sjálfsmynd 

notað þegar átt er við identity. Sjálfsmynd okkar mótast af persónueiginleikum og 

umhverfinu sem við búum í. Er hún því mótuð af þeim stofnannalega ramma sem við 

búum í.  Við erum bundin af okkar eigin upplifun, af okkur sjálfum. Vegna þessa er 

viðurkenning okkar í samfélaginu bundin tveimur þáttum, annars vegar af okkar 

persónulega svæði þar sem sjálfsmynd okkar mótast í samskiptum við okkar nánustu og 

hins vegar á opinberu svæði þar sem pólitískar hugmyndir um jafna viðurkenningu hafa 

rutt sér rúms og skipta okkur æ meira máli (Taylor, 1994).  

2.3.4 Félagsleg sjálfsmynd 

Líkt og Taylor (1994) bendir á vísar persónuleg sjálfsmynd til okkar einstaklingsbundnu 

markmiða, gilda og skoðana. Félagsleg sjálfsmynd endurspeglar hins vegar viðhorf, gildi 

og skoðanir hópsins sem við tilheyrum. Erik Erikson notar þessa skilgreiningu til að lýsa 

hvernig fólk samsamar sig hópnum (Erikson, 1982). Út frá félagslegri sjálfsmynd má 

greina þjóðernissjálfsmynd okkar en hún vísar til hvaða þjóðernishópi maður tilheyrir 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). 

Félagsleg sjálfsmynd er hluti af okkar félagsauði (e. social capital). Aðgangur okkar að 

gæðum samfélagsins takmarkast við þann aðgang sem við höfum í gegnum hópinn sem 

við tilheyrum (Bourdieu, 1977). Félagsleg sjálfsmynd okkar er staðfesting á því hverju við 

deilum með sumu fólki og því sem aðgreinir okkur frá öðrum (Weeks, 1990). 
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Hugtakið félagsauð hefur verið fjallað um í nokkrum rannsóknum auk rita Bourdieu. 

Colman (1988) og Putnam (2000) hafa fjallað töluvert sitt í hvoru lagi um hugtakið. Þeir 

leggja þó ekki jafn neikvæða merkingu í félagsauð og Bourdieu (1977) gerir með því að 

segja að félagsauðurinn takmarki okkur heldur leggja þeir fremur áherslu á hvernig 

félagsauðurinn geti nýst okkur til að komast áfram í samfélaginu (Coleman, 1988; 

Putnam, 2000).  

2.4 Félagsauður 

Félagsauður (e. social capital) var fyrst skilgreint af L.J Hanifan í merkingunni félagslegt 

samneyti og persónuleg þátttaka í samfélaginu. Síðan þá hefur hugtakið verið 

enduskilgreint mörgum sinnum (Putnam, 2000). 

Bourdieu (1977) fjallar um hugtakið í bók sinni „Outline of a Theory of Practice“. 

Coleman (1988) skilgreinir félagsauð sem hluta af hinni félagslegu formgerð þar sem 

gerendur (e. actors) hafa áhrif á þá formgerð sem þeir eru í (Coleman, 1988) . Bæði vilja 

Bourdieu og Coleman halda því fram að félagsauður sé óáþreifanlegur, enda er 

félagsauður fyrst og fremst fólginn í sjálfum sér (Portes, 1998).  

Putnam (2000) skilgreinir félagsauð á þann hátt að félagsleg tengsl okkar séu 

verðmæti í líkindum við efnahagslegan auð og að þessi tengsl auki því lífsgæði okkar.  

Battilina (2006) heldur því fram að félagsleg staða einstaklingins sé það sem skiptir 

mestu máli og undirstaða þess hvort einstaklingur getur umbreytt regluverki, venjum og 

hefðum stofnana og orðið stofnanafrumkvöðull.   

Stofnanafrumkvöðull er einstaklingur eða hópur sem nær að brjótast undan 

viðteknum venjum stofnana og koma á fót breytingum (Battilana, 2006). Rannsóknir á 

félagslegri stöðu þeirra einstaklinga sem hafa tekið af skarið í stofnanabreytingum hafa 

hingað til verið takmarkaður þar sem aðaláhersla rannsókna á sviði stofnana var ætíð á 

formfestuna og einsleitni. Rannsóknir á sviði stofnanafrumkvöðla eru mótvægi við 

stofnanakenningarnar þar sem þær huga einnig að breytingum og hvernig einstaklingar 

ná að brjótast út úr formi stofnana og umbreytast í gerendur (e. actors). Hér má auk 

þess geta að rannsóknir á stofnanafrumkvöðli líta gjarnan til verka franska 

fræðimannsins Bourdieu til að ná utan um sambandið á milli einstaklinga og skipulagsins 

og í hverju samskipti þeirra og tengsl eru fólgin. (Battilana, 2006).   
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Bourdieu kemur víða við í verkum sínum en hugmyndir hans um habitus eða veruhátt 

hafa hlotið hljómgrunn jafnt innan rannsókna í fjölmenningu (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007; May, 1999a) sem innan rannsókna á stofnanafrumkvöðlum (Battilana, 2006). 

Samkvæmt Bourdieu erum við mótuð af veruhætti okkar og hann gerir okkur að því sem 

við erum. Innan veggja habitus er ákveðin formfesta sem velur okkur það hlutverk sem 

við gegnum í samfélaginu og sýn okkar á það.  Þetta getur takmarkað okkur og valdið því 

að við náum hugsanlega ekki því fram sem við viljum. (Bourdieu, 1977). 

2.4.1 Félagsauður og útilokun 

Sjálfsmynd og það að vera „öðruvísi“ (e.different) eru hugtök sem mikið er fjallað um í 

rannsóknum á fjölmenningu. Oft er verið að fjalla um sjálfsmynd sem hluta af hópi þ.e. 

einstaklingur á eitthvað sameiginlegt með öðrum. Sjálfsmynd er oft skýrð sem festi (e. 

bond) sem tengir saman þá þætti sem gerir okkur lík. En einnig er hægt að skýra hana 

sem fangelsi (e. bondage) þar sem einstaklingur hefur ákveðna mynd af sjálfum sér út 

frá festinu og getur með engu móti breytt þeirri mynd. Eins er með hugtakið „öðruvísi“ 

en það getur beinlínis merkt að vera settur utangarðs (e.exclusion). Þeir sem eru 

utangarðs eru dæmdir til að lifa sínu lífi utan við hið viðurkennda samfélagsform 

(Goldberg, 1994).  

Að vera félagslega utangarðs (e. social exclusion) kom fram í félagsvísindum á 20. 

áratug síðustu aldar sem tilraun til að skoða hvernig fólk lendir utan við samfélagið. Við 

rannsóknir á hugtakinu eru samskipti einstaklings við samfélagið skoðuð og hlutverk 

hans innan ramma þess. Í rannsóknum á félagslegri útilokun er leitast við að svara 

spurningum um hvernig einstaklingar með ólíkan bakgrunn upplifa útilokun í 

samfélaginu (Fangen, 2010).  

Frá upphafi höfðu „utangarðsrannsóknir“  að mestu leyti fjallað um fátækt en ljóst er 

að þær ná yfir mun víðara svið (Room, 1995). Rannsóknir þessu tengdar eru í dag að 

mestu leyti í höndum Evrópusambandsins. Hlutverk þeirra hefur fyrst og fremst verið 

fólgið í því að þróa mælikvarða til að mæla fyrirbærið. Þrátt fyrir þessa kvarða er engu 

að síður erfiðleikum bundið að skilgreina hugtakið. Margir vilja vera varkárir í að 

skilgreina félagslega samlögun (e.social inclusion) eða aðlögun (e.intergration) og lenda 

því í vandræðum með að útskýra hvað það er að vera „utangarðs“ (Fangen, 2010). 
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Taylor (1994) fjallar í grein sinni „Politics of Recognition“ um þörf einstaklingsins að 

tilheyra viðurkenndum hópi í samfélaginu. Af ýmsum ástæðum njóta ekki allir þeirrar 

gæfu að tilheyra viðurkenndum hópi og lenda því utangarðs í samfélagi manna. En þar 

sem þörf okkar fyrir að tilheyra hópi er mikil þá skilgreina þeir sem lenda utangarðs sig 

engu að síður sem hóp og sætta sig við útilokun sína. Okkar sjálfsmynd mótast síðan af 

þessari viðurkenningu eða skorti á viðurkenningu hvers samfélags. Taylor segir það vera 

orsök þess að þegar hópar sem hafa verið utangarðs öðlast meiri réttindi í samfélaginu 

og þar með viðurkenningu, þá eigi þeir samt sem áður í erfiðleikum með að tileinka sér 

hana vegna þess að hún hafði ekki verið hluti af sjálfsmynd þeirra áður.   

2.5 Stofnanakenningar og breytingar 

Í rannsóknum á fjölmenningu kemur oft fram sú gagnrýni að hún í stórum dráttum 

sniðgangi hefðir og regluverk (May, 1999b; Uitermark o.fl., 2005). Hefðir og regluverk 

einkenna að miklu leyti stofnanir og skoðanakerfi líkt og áður hefur verið nefnt. Hefðir 

og venjur eru ríkir þættir þar sem einsleitni er mikil (DiMaggio og  Powell, 2000).  

Það má með sanni segja að þjóðríki séu vissulega stofnanavædd en hefðir og 

regluverk skortir þegar kemur að margbreytileikanum (e. diversity). Þar sem þær 

kenningar sem fjalla um margbreytileika og fjölmenningu eru annað hvort flokkaðar sem 

of almennar og fjalla um allt og ekkert eða of heitar til umræðu (e. to hot to handle).  

Flokkun innan þeirra er oft óljós, en sumt líkt og kyn er þó nokkuð auðskýranlegt, 

meðan erfitt reynist að rannsaka hvað felst í því að vera af ákveðnu þjóðerni, hvað felst  

til að mynda í því að vera írskur (Stiehm, 1994). Evrópuráðið (e.Council of Europe) hefur 

á undanförnum árum unnið að því að mynda sameiginlega stefnu í málefnum 

fjölmenningar og leggur mikla áherslu á alþjóðlegasamvinnu og samstarf (e. 

intercultural dialogue) bæði innan Evrópu sem og utan hennar. Aðaláherslur ráðsins er 

uppbygging á samvinnu og samtali innan marbreytileikans. Árið 2005 kom Faro 

viljayfirlýsing ráðsins út. Yfirlýsingin leggur áherslu á mikilvægi þess að margbreytileiki 

Evrópu sé viðurkenndur í opinberi umræðu og jafnframt er lögð áhersla á alþjóðleg 

samskipti. Hér er gerð tilraun til að draga úr áherslu á þjóðerni og leggja meiri áherslu á 

mikilvægi þess að mismunandi menning eigi samskipti sín á milli á jafningagrundvelli 

(Evrópuráðið, 2005). 
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Parekh, (2000) skrifar um mikilvægi stofnana í fjölmenningarlegu samfélagi. Þar 

leggur hann áherslu á nauðsyn þess að breyta hinum viðteknu pólitísku venjum sem eiga 

rætur sínar að rekja til menningarkerfis samfélagsins. Hann bendir á nauðsyn þess að 

koma fram með form sem hafi þvermenningarlegan hlekk og geti alið þann 

menningarauð sem sprettur úr samvinnu hópa í stað þess að egna saman mismunandi 

þjóðarbrotum sem mun leiða til árekstra þeirra á milli.  

Stjórnsýslan á að veita mismunandi áhugamálum og þörfum einstaklinga innan ólíkra 

þjóðernishópa og menningarkerfa samfélagsins meiri athygli. Það dregur úr pólítískum 

áhrifum og jafnframt leggur það áherslu á margbreytileikann í samfélaginu. Afleiðingar 

af misheppnuðum verkefnum innan fjölmenningar hafa gjarnan leitt til meiri 

stofnanalegrar mismununar og útilokunar sem aftur leiðir til meiri ójöfnuðar innan 

samfélaga (Uitermark o.fl., 2005).  

2.5.1 Er fjölmenning dauð?  

Bæði Nicholas Szarkosy, forseti Frakklands, David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, 

og Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hafa lýst því yfir opinberlega að 

fjölmenningarstefnur þeirra hafi mistekist (Bullock, 2011; Henning, 2011). Enda er ljóst 

að ekki hefur tekist með fullnægjandi hætti að tengja saman innflytjendur og þá sem 

fyrir voru í þessum löndum.  

Fjölmenning er afurð lýðræðis þar sem gildin jafnrétti og frelsi eru í hávegum höfð.  

Deilur hafa staðið um hvort hún sé leiðin til jöfnunar innan samfélaga og hvort af henni 

stafi ekki hætta á sundrungu. Ef litið er til stefnu margra evrópskra stjórnvalda í 

málefnum innflytjenda má sjá hraða afturför, sérstaklega hvað varðar hertar reglur um 

innflutning erlendra ríkisborgara og kröfur um tungumálakunnáttu nýrra borgara. 

Ástæðu þess af hverju þetta gerist núna er ekki auðvelt að skilja. Mannréttinda- 

sáttmálar eru ekki heldur fullnægjandi stoð fyrir fjölmenningarlegt umhverfi þar sem 

þeir segja ekki hvers konar skipulag skuli ríkja til að allir hópar hafi sömu réttindi. Þeir 

svara ekki spurningunni hvort ríki eiga að standa undir kostnaði á móðurmálskennslu 

minnihlutahópa eða á hvaða tungumáli stjórnsýslan skuli vera (Kymlicka, 1995).  

Ljóst er að lýðræði virðist vera í ákveðinni tilvistarkreppu varðandi það hvernig á að 

skilgreina fjölmenningu og ramma það inn í stofnanalegt form sem er málaflokknum  

nauðsynlegt (Levey, 2009). Jafnframt hefur þörfin fyrir stofnanavæðingu málaflokksins 
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verið gagnrýnd fyrir að sækja í skyndilausnir (e. ad hoc)  á vandamálinu og óljóst sé 

hvaða raunverulega vandamál sé um að ræða (Uitermark o.fl., 2005). Tillaga Parekh 

(2000) í þessu máli er að stofnanir fái tækifæri til að vaxa í takt við nýjar hugmyndir og 

þessar stofnanir eiga að hafa það markmið að byggja brýr á milli menningarhópa og 

styrkja þar með félagsauð samfélagsins. Evrópuráðið hvetur einnig til þess að stjórnvöld 

móti stefnu varðandi fjölmenningu þar sem lögð sé áhersla á að virða menningarlegan 

margbreytileika sem og samloðun (e. cohesion) aðildarríkja ráðsins (Evrópuráðið, 2005). 

Margar rannsóknir undanfarið hafa ýtt undir umræðu á mikilvægi borga og stofnana 

og skipulagsheilda innan hennar vébanda til að sinna og halda utan um menningarlega 

og félagslega sjálfsmynd íbúa (Amin, 2002; Purcell, 2003). Einnig hafa þær sýnt að 

ábyrgð borga í stofnanavæðingu málaflokksins ætti að vera meiri en ríkisins því í 

borginni er margbreytileikinn og þar mætast ólíkir menningarheimar (Baeten, 2001; 

Bauböck, 2003; Uitermark o.fl., 2005). Þar ættu gerendur að fá tækifæri til breytinga og 

borgin ætti að leggja áherslu á einstaklinginn innan allra hópa og líta til verkefna 

einstakra gerenda á sviði fjölmenningar frekar en hópa (Uitermark o.fl., 2005). Í slíkum 

jarðvegi gæti spottið upp þörf fyrir stofnanafrumkvöðul.  

2.6 Stofnanafrumkvöðullinn 

Rannsóknir á sviði stofnanakenninga hafa frá upphafi lagt áherslu á hvernig stofnanir 

festa skipulagsheildir niður í ákveðin form og hefðir. Og auk þess sýnt hvernig þessi 

formfesta ýtir skipulagsheildum innan sömu stofnunar í leit að lögmætingu í átt að 

þessum venjum og regluverki. Þessar rannsóknir lögðu til að hegðun einstaklingsins 

innan stofnunar væri bundin þörfum þeirra fyrir lögmætingu frá viðtekinni stofnun. Þar 

af leiðandi er erfitt fyrir einstaklinga eða hópa innan skipulagsheildar að sjá hvenær 

formið er ekki hagkvæmt (DiMaggio og  Powell, 2000; J. W. Meyer og  Rowan, 1977).  

Ef hegðun ákveðinna gerenda (e. actor) innan stofnunar hefur þau áhrif á hana að 

hún tekur á sig nýja mynd er talað um stofnanafrumkvöðul (e. institutional 

entrepreneurship) (Maguire o.fl., 2004). Hugtakið má rekja til DiMaggio (1988) þar sem  

hann skilgreinir að nýjar stofnanir mótist þegar gerandi sem hefur aðgang að auðlindum 

sér í þeim tækifæri til umbreytinga. 

Stofnanafrumkvöðlar geta bæði verið einstaklingar og hópur gerenda (Maguire o.fl., 

2004) sem hafa brotið sig frá þekktum reglum og venjum innan stofnana og umbylt 
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þeim með því að móta nýjar reglur og venjur og hafa einnig náð að gera þær lögmætar 

fyrir öðrum (Battilana, 2006).  

Stofnanafrumkvöðull getur því unnið úr þeim efniviði sem hann hefur úr umhverfi 

stofnunarinnar til breytinga. Jafnframt hefur hann þekkingu á hinu félagslega umhverfi 

og aðgang að mannlegum og efnislegum auðlindum. Auk þess býr hann yfir hæfileika til 

að skilja formið (e. structure) og getu til að breyta því og setja í annað samhengi (Sewell, 

1992).  

Rannsóknir sem lúta að stofnunum og stofnanakenningum leggja oft áherslu á 

hvernig stofnanir viðhalda viðteknum venjum og hvetja til einsleitni (DiMaggio og  

Powell, 2000) lík og áður hefur verið nefnt. Mótvægi við þetta eru rannsóknir á 

stofnanafrumkvöðlum með áherslu á hvernig stofnanir og skipulagsheildir eru markaðar 

af skapandi kröfum stofnanafrumkvöðla sem tekst að koma á fót breytingum. Líkt og 

með stofnanakenningar þurfa rannsóknir á sviði stofnanafrumkvöðla að fjalla um 

valdabaráttu, formfestu og gerendur. Hins vegar í stofnanafrumkvöðlarannsóknum er 

lögð áhersla á breytingar í andstæðu við samfelluna sem einkennir stofnanakenningar 

(Garud o.fl., 2007).  

Eins er mikilvægt að hafa í huga að gerendur, áhugi þeirra, markmið og 

hugmyndafræði er byggt á grunni þeirra skoðanakerfa og stofnana sem hefur mótað 

viðkomandi í gegnum tíðina (Friedland og  Alford, 1991).   

2.6.1 Umboð og áhrif gerenda: 

Rannsóknir á sviði stofnanakenninga fjölluðu ekki mikið um hugtakið umboð (e.agency) 

þ.e. þegar einstaklingi eða hópum tekst að brjótast undan kröftum stofnana með því að 

gefa sér áðurnefnd umboð til breytinga og hvaða áhrif þetta umboð hefur á stofnanir. 

Rannsóknir á hlutverki umboðsins fóru í raun ekki af stað fyrr en menn fóru að rannsaka 

stofnanabreytingar (Battilana, 2006). 

Rannsóknir á sviði stofnanafrumkvöðla lúta að mestu leyti að breytingum innan 

stofnana og því hafa þær skoðað hvert hlutverk þessara umboða er. Þversögnin í 

rannsóknum á „umboðinu“ eru svokölluð samofin áhrif (e.embedded acency) þ.e. þær 

vangaveltur um hvernig gerandi geti breytt stofnun ef hann er þegar samofinn henni og 

þeim venjum, hefðum og hugsunum sem þar ríkja. Hefur hann möguleika á því að geta 
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klofið sig frá viðteknum venjum og skapað eitthvað nýtt (Battilana, 2006; Holm, 1995; 

Seo og  Creed, 2002)? 

Stofnanafrumkvöðlarannsóknir hafa fyrst og fremst snúist um að skoða breytingar þó 

þekkt sé að breytingum er erfitt að ná innan stofnana. Með því að setja saman 

stofnanakenningar og frumkvöðla er því komið tækifæri til að auka skilning á því hvers 

vegna og hvernig nýjar skipulagsheildir og ný form myndast. Sitt í hvoru lagi næst ekki 

sýn á samspil formfestu (e. structur ) og áðurnefnds umboðs til breytinga. Þar sem 

formfesta í skipulagi í versta falli hindrar umboðið til athafna. Formfestan útskýrir 

stöðugleikann en getur ekki fengist við breytingar. Því er nauðsynlegt við rannsóknir á 

stofnanafrumkvöðlum að taka tillit til beggja þáttanna (Garud o.fl., 2007). 

Stofnanafrumkvöðlar berjast við að breyta félagslegum tengslum bæði innan og á 

milli stofnana. Þegar þeir gera það hanna þeir ný gildi sem þeir skilja sjálfir og deila með 

sér innan samfélagsins öðrum til samþykkis. Árangur af stofnanabreytingum er ekki 

eingöngu háður auðlindum sem frumkvöðullinn hefur aðgang að heldur einnig því valdi 

og þeim stofnanalegu reglum sem stjórna og deila út auðlindunum (Friedland og  Alford, 

1991). 

2.6.1.1 Samofin áhrif 

Ákveðin þversögn er í því hvernig gerendur innan tiltekinnar stofnunar, samkvæmt 

stofnanakenningum, eru læstir inni í regluverki stofnunarinnar en geta samt fjarlægst 

hana og haft áhrif á þann hátt að þeir breyti venjum hennar (Battilana, 2006; Kisfalvi og  

Maguire, 2011).  

Þegar hugtakið samofin áhrif (e. embedded agency) er skoðað nánar kemur í ljós að 

það liggur til grundvallar stofnanafrumkvöðlum. Í formfestu stofnana eru oft fólgin 

tækifæri fyrir stofnanafrumkvöðul til að koma á fót breytingum (Garud o.fl., 2007). 

Einstaklingar geta haft áhrif á táknmál og hefðir innan stofnunar. Stundum eru regluverk 

og tákn hins vegar það mikið stofnanavædd að þau eru læst inni og verða altæk regla og 

lögmæting stofnunarinnar og þar með myndast samofin áhrif. Einstaklingar verða þar 

með undir áhrifum stofnunarinnar. Hins vegar geta þessi tákn og reglur orðið auðlindir 

fyrir einstaklinga eða hópa innan skipulags til að ýta af stað breytingum (Friedland og  

Alford, 1991).  
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Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var á breytingum á regluverki og venjum 

timburframleiðslu í Kanada á níunda áratug síðustu aldar eru breytingar innan stofnana 

háðar þremur þáttum; umhverfi, atferli og einstaklingum/hópum sem hafa færni til að 

takast á við breytingar innan tiltekinnar stofnunar. Timburframleiðslan var í upphafi 

mjög stöðug en vegna þrýstings frá umhverfisverndarsinnum voru stærstu 

framleiðendur þvingaðir til að breyta atferli sínu í átt að umhverfisvænni aðferðum. Til 

að auka líkur á breytingum stofnuðu umhverfisverndarsinnar bandalag til að auka styrk 

sinn. Þetta ásamt öðru leiddi af sér stofnanalegar breytingar innan iðnaðarins (Zietsma 

og  Lawrence, 2010).  

2.6.2 Félagsleg staða og persónulegir eiginleikar 

Rannsóknir á sviði stofnanafrumkvöðla beinast oft að því hvað það er í fari 

stofnunarinnar sjálfrar sem veldur því að frumkvöðlar rísa upp og umbreyta þeirri 

stofnun sem þeir tilheyra (Seo og  Creed, 2002). 

Athugað hefur verið í rannsóknum hvaða áhrif umhverfið hefur á 

stofnanafrumkvöðla og líkurnar á því að einstaklingar geti út frá því orðið 

stofnanafrumkvöðlar (Dorado, 2005; Maguire o.fl., 2004). Aðrar rannsóknir sýna hvernig 

einkenni skipulagsheildarinnar getur aukið líkur á því að stofnanafrumkvöðlar komi fram 

(Garud o.fl., 2007; Greenwood og  Suddaby, 2006). Þessar rannsóknir hafa ekki fjallað 

um mikilvægi félagslegrar stöðu og eiginleika einstaklinga sem brjótast undan ríkjandi 

skipulagi (Battilana, 2006).  

Fligstein (1997) telur að hægt sé að fullyrða um þá félagslegu eiginleika sem 

stofnanafrumkvöðull þarf að búa yfir til að ná árangri. Hugmyndir um að ákveðnir 

gerendur eru betri en aðrir í að koma fram með stofnanalegar breytingar er að hans 

mati undirliggjandi þáttur í kenningum um stofnanafrumkvöðla.  

Gerendur sem búa yfir miklum félagsauði (e.social capital) eru líklegri til að verða 

stofnanafrumkvöðlar þar sem tengslanet þeirra er sterkt (Coleman, 1988). Gerendur 

sem eru kraftmiklir (e. robust) athafnamenn (Padgett og  Ansell, 1993) og þeir sem hafa 

áhrif innan stofnana (e. local action) (Leifer, 1988) eru líklegri en aðrir.  

Hægt er að sjá hvaða félagslegu eiginleikar eru nauðsynlegir fyrir stofnanafrumkvöðla 

og telja má jafnframt að nauðsynlegt sé að þessir eiginleikar séu skoðaðir í samhengi og 

stöðu skipulagsheildar, hvort hún sé innan stofnunar sem er í mótun, stöðug eða í 
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vanda. Félagslegir eiginleikar geta verið skilgreindir „sem hæfileikinn til að hafa áhrif á 

aðra og virkja samvinnu með öðrum gerendum með því að gefa þeim sameiginlegan 

skilning og auðkenni sem allir innan hópsins geta tekið til sín og gert að sínum“. Hér er 

frumkvöðlinum nauðsynlegt að geta skapað regluverk sem aðrir geta tileinkað sér. Á 

þessari leið eru auðkenni hópsins skilgreind og réttlætt.  Til að geta skapað þetta 

regluverk þarf frumkvöðullinn að hafa skilning á hinu stóru samhengi (e. have a larger 

conception of the world). Þessi skilningur eða sýn á heiminn er sá sem veitir nýja 

regluverkinu réttmæti (Fligstein, 1997). 

Fólki hættir til að ákveða áhugasvið einstaklinga út frá félagslegri stöðu þeirra í 

samfélaginu og árangur þeirra til umbreytinga sé því  háður þeirri stöðu.  Þar af leiðandi 

er máttur þeirra til breytinga háður því valdi sem félagsleg staða gefur þeim hverju sinni. 

Fligstein (1997) heldur því fram að grundvöllur félagslegra eiginleika frumkvöðuls sé 

hæfileiki hans til að setja sig í spor annarra og eiga auðvelt með að selja öðrum 

hugmyndir sínar. Til að ná árangri er því ekki nægjanlegt að hafa áhuga á verkinu heldur 

verður hann að geta skilið hvaða áhuga aðrir hafa á málaflokknum og hvernig hann 

getur sameinað þetta tvennt til að varanlegar stofnabreytingar eigi sér stað. Að sama 

skapi skiptir auðmýkt líka miklu máli, að geta sætt sig við minna en í upphafi var óskað. 

Það eru ekki eingöngu félagslegir eiginleikar sem gera einstaklingum kleift að vera 

stofnanafrumkvöðlar. Þættir eins og persónuleg reynsla eða tenging viðkomandi við 

verkefnin eða baráttuefni geta einnig gert stofnanafrumkvöðli auðveldara með að ná 

fram viðurkenningu (Kisfalvi og  Maguire, 2011; Leca, Battilana og Boxenbaum, 2008). 

Miklu máli skiptir að viðkomandi hafi vald til breytinga, í skjóli stöðu sinnar og reynslu 

en þannig getur hann haft vissu fyrir því að þær munu koma til framkvæmda (Fligstein, 

1997).  

Að vera tilbúinn að brjótast undan viðteknu formi þýðir að viðkomandi þarf að hafa 

þá stöðu að hann geti gert það. Lægra settir einstaklingar sjá oft hvað það er sem þarf 

að breyta en hafa ekki endilega vald til þess. Því gæti verið mikilvægt að efla félagsauð 

þeirra og nálgast þann einstakling sem er hærra settur til að fá aðgang að 

lykilauðlindum. Að vera ekki of niðurnjörfaður í tiltekna skipulagsheild, heldur vera 

hreyfanlegur, þar sem líkur eru á að viðkomandi sé ekki eins samofinn venjum og 

hefðum stofnunar getur einnig hjálpað til. Einstaklingur sem er nýr innan tiltekinnar 
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stofnunar og í hárri stöðu hefur því betri aðstæður til að brjótast út úr forminu en 

einstaklingur sem er í sömu stöðu en hefur setið lengi og er orðin samofinn stofnuninni. 

Jafnframt ber að hafa það í huga að stofnanafrumkvöðull þarf ekki að vera meðvitaður 

um að hans athafnir munu leiða til breytinga né að honum hafi tekist að stofnanavæða 

breytinguna til að geta flokkast sem stofnanafrumkvöðull (Battilana, 2006).  

2.6.3 Umhverfi 

Viðtekin skoðanakerfi eru tekin sem sjálfsagður hlutur og þau eru það sem stjórna 

hegðun og viðhorfum og marka leið okkar eins áður hefur komið fram. Því er áhugavert 

að skoða hvað í umhverfinu veldur því að stofnanafrumkvöðull verður til.  

Ekki eru allir sammála hvernig umhverfi er vænlegast fyrir stofnanafrumkvöðla, til 

þess að þeir nái að koma fram og umbreyti skipulagsformi, venjum og hugsunum. 

Fligstein (1997) segir að ef umhverfið sé í mótun og án mikillar formfestu þá séu meiri 

líkur á því að stofnanafrumkvöðull verði til. Því er mikilvægt að umhverfið sé sem minnst 

stofnanavætt. 

Stofnanafrumkvöðull verður því til vegna þarfar til að leysa vandamál sem fyrir- 

finnast í umhverfinu (Greenwood og  Suddaby, 2006). Ýmis konar áföll eða skyndilegar 

breytingar í tækniumhverfi, umbreytt samkeppnisstaða eða lagabreytingar geta einnig 

átt stóran þátt í að auðvelda stofnanafrumkvöðlum að ná fram með nýjar hugmyndir 

(Greenwood, Hinings og Suddaby, 2002). 

Uppbygging umhverfis hefur einnig verið nefnd sem mikilvægur þáttur þegar kemur 

að stofnanafrumkvöðlum en það skiptir máli hvort umhverfið er í þróun, þroskað eða 

staðnað (Fligstein, 1997). Talið er að umhverfi sem er í mikilli þróun og stöðugri 

endurskoðun sé líklegra til að ala af sér stofnanafrumkvöðla (Maguire o.fl., 2004). 

Margbreytileiki umhverfisins getur boðið upp á mörg tækifæri sem 

stofnanafrumkvöðullinn nýtir sér (Sewell, 1992). Mótsagnir sem valdið geta spennu í 

umhverfinu eru einnig góð uppspretta fyrir þá (Seo og  Creed, 2002). Eins er líklegt ef að 

hættuástand ríkir, jafnvel á stöðugum vettvangi, getur það orðið til þess að skilyrði fyrir  

stofnanafrumkvöðul verða til (Fligstein og  Mara-Drita, 1996). Becker (1999) heldur því 

fram að líkur á að stofnanafrumkvöðull komi fram séu meiri í umhverfi sem er mjög 

stofnanavætt, þar sem þörfin fyrir öryggi sé ekki eins mikil og í umhverfi þar sem óvissa 

ríkir. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þrátt fyrir að umhverfið sé mjög stöðugt eru samt 
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sem áður líkur á að gerandi brjótist út úr forminu, sérstaklega ef hann er mjög sterkur 

(Townley, 2002).  

Fæstir stofnanafrumkvöðlar hafa þó auðlindir og völd til að geta breytt stofnun og 

verða því að treysta á stuðning frá öðrum (Fligstein, 1997). Eins er líklegt að þegar 

geranda hefur verið haldið frá vettvangi þá er líklegt að hann gagnrýni stofnunina og 

lendi upp á kant við ríkjandi form hennar. Vegna þessarar togstreitu séu meiri líkur á því 

að hann gerist stofnanafrumkvöðull (Mutch, 2007). Breytingar af völdum 

stofnanafrumkvöðla geta einnig átt upptök sín í uppsafnaðri þörf innan stofnunarinnar 

fyrir breytingar eða vegna samruna sem kallar á breytingar. Stofnanir geta leyft 

gerendum að grípa tækifæri til breytingar ef þau gefast og einstaklingar þykjast sjá þau 

og geta sannfært aðra um að tækifæri til breytinga séu til staðar (Dorado, 2005). 

Nauðsynlegt er þó að rannsaka betur stöðugar stofnanir og jafnframt er skortur á 

rannsóknum á stofnanalegum breytingum sem hafa mistekist (Leca o.fl., 2008 

Í ljósi rannsókna á fjölmenningu og mikilvægi stofnanafrumkvöðla á því sviði og 

jafnframt mikilvægi borga í uppbyggingu og endurbótum á hinu fjölmenningarlega 

samfélagi þá er vert að skoða þau fjölmenningarlegu verkefni sem skipulagsheild innan 

borgarinnar hefur hrundið af stað á undanförnum árum. 
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3 Aðferð 

Rannsóknin lítur að greiningu á stofnanafrumkvöðlakröftum í fjölmenningarlegum 

verkefnum Borgarbókasafnsins. Í þessum kafla verður fjallað um hvaða aðferðir voru 

notaðar við rannsókn og greiningu. 

 Rannsakandi hafði í umræðu um fjölmenningarlegt starf fengið vitneskju um að 

verkefnastjóri fjölmenningarlegra verkefna á bókasafninu væri að sinna brautryðjenda- 

starfi í þágu innflytjenda. Honum þótti því áhugavert að skoða hvort kenningar um 

stofnanafrumkvöðla gætu átt við um það starf sem þar færi fram. Fjölmenningarleg 

verkefni á Borgarbókasafninu höfðu þegar vakið töluverða athygli og var 

verkefnastjórinn meðal annars tilnefndur til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins árið 

2010 fyrir starf sitt í þágu innflytjenda (Fréttablaðið, 2010).  

Vegna þess að rannsóknin fjallar í nærmynd um afmarkað efni lá beinast við að 

notast við eigindlega tilviksrannsókn (e. case study). Var hún byggð á viðtölum við 

Kristínu R. Vilhjálmsdóttur, verkefnastjóra Borgarbókasafnsins, og samstarfsaðila 

hennar. Einnig var farið í nokkrar vettvangsferðir og í framhaldi af því var reynt  að 

kortleggja málaflokkinn fjölmenningu á Íslandi með því að skoða heimasíður 

félagasamtaka og stofnana sem fást við fjölmenningu.  

3.1 Aðferðir og gögn 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er auðvelt að skoða afmarkað efni líkt og þetta, 

þar sem þær gefa okkur tækifæri á að grafa djúpt ofan í viðfangsefnið (Priest, Roberts og 

Woods, 2002). Eigindlegar aðferðir geta verið nokkuð flóknar, þar sem þær fjalla að 

miklu leyti um að hlusta, horfa og spyrja. Tilgangurinn er að ná utan um aðstæður, 

skynja umhverfið og orðræðuna sem notuð er, en með því næst skilningur á samhengi 

hlutanna (Fendt og  Sachs, 2008). Þessi rannsóknaraðferð er nokkuð þekkt leið innan 

félagsvísinda enda býður hún upp á að hægt er að rannsaka viðfangsefnið mjög djúpt. 

Viðmælendur lýsa upplifun sinni og reynslu sem í framhaldi getur leitt af sér enn frekari 

rannsóknir. Hlutverk rannsakandans er fólgið í því að túlka svör viðmælenda og meta 

áreiðanleika gagnanna (Kvale, 1996). 
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Í tilviksrannsókn er framkvæmd djúp rannsókn á afmörkuðu efni til að auka skilning á 

því (Bryman og  Bell, 2007). Tilviksrannsókn er athugun á samtímanum innan ramma 

þess raunveruleika þar sem rannsóknarefnið er að finna. Hún nýtist vel sem aðferð við 

að lýsa og rannsaka nýja atburði og fyrirbæri þegar kenningar eru nýjar eða annarra  

sjónarhorna er leitað. Rannsakandi getur nýtt sér skjöl eða önnur skráð gögn ásamt því 

að notast við viðtöl og vettvangsrannsóknir og blandað þar með saman bæði 

eigindlegum og megindlegum gögnum (Eisenhardt og  Graebner, 2007; Gephart, 2004).  

Í tilviksrannsókn þarf rannsakandi ekki bara að hlusta á viðmælendur sína heldur einnig 

að greina samspil þeirra á milli (Tellis, 1997). 

Vettvangsrannsókn (e. observation research) eins og Bryman og Bell (2007) skilgreina 

hana, snýst um að rannsaka með áhorfi hegðun og athafnir viðfangsefnis. Í þessari 

rannsókn var notast við kerfisbundna vettvangsrannsókn (e. structured observation) og 

opna vettvangsrannsókn (e. unstructed observation). Í kerfisbundinni rannsókn notaðist 

rannsakandi við fyrirfram gefinn ramma.  Hann var byggður upp á lýsingum viðmælenda 

á umhverfinu og persónulegum eiginleikum hugsanlegs stofnanafrumkvöðuls. Hann var 

síðan notaður til að kanna hvort frásagnir viðmælenda væru lýsandi fyrir viðfangsefnið. Í 

opinni vettvangsrannsókn er rannsakandi fyrst og fremst á staðnum með opnum huga 

en vinnur ekki út frá fyrirfram gefnum ramma né tekur þátt í því sem fram fer, 

aðalatriðið er að horfa og sjá hvað gerist. Með vettvangsrannsókn gefst rannsakanda 

gott tækifæri á að rannsaka hegðun enda gefur vettvangurinn oft greinargóða lýsingu á 

rannsóknarefninu og skilar jafnvel sýn sem ekki hefði fengist með viðtölum.  

Við greiningu á gögnum og við gagnaöflun var litið til grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory) en þær aðferðir eru þó ekki nýttar til fullnustu. Grunduð kenning var 

fyrst sett fram af Glaser og Strauss árið 1967. Þeir halda því fram að ný kenning geti 

verið þróuð með því að skoða andstæður í því sem sagt er og því sem raunverulega fer 

fram. Markmiðið er að við grundaða kenningu sprettur kenningin frá þeim gögnum sem 

safnað er saman og kóðað í ákveðna flokka eða þemu. Kenning er sögð liggja í rótum 

þeirra gagna sem er að finna á vettvangi og stöðugur samanburður og kóðun eru 

framkvæmd uns mettun er náð (Fendt og  Sachs, 2008).  

Grundvallarhugmyndir innan grundaðra kenninga er að koma til móts við mikla 

raunhyggju (e. positivism) í rannsóknum. Grunduð kenning snýst um stöðugan 
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samanburð og markvissa gagnaöflum út frá þeim tilgátum sem rannsakandi hefur í 

smíðum (Suddaby, 2006).    

3.2 Val á viðfangsefni 

Val rannsakanda markaðist að miklu leyti af áhuga hans á fjölmenningu og 

skipulagsrannsóknum. Það var því áhugavert að skoða hvort það starf sem fer fram á 

sviði fjölmenningar á Borgarbókasafninu geti að einhverju leyti átt heima í kenningum 

um stofnanafrumkvöðla og tilurð þeirra.   

Viðfangsefnið eru verkefni Kristínar R. Vilhjálmsdóttur2, verkefnastjóra 

fjölmenningar, á Borgarbókasafninu og hlutverk hennar og bókasafnsins sem geranda í 

málaflokknum fjölmenningu. Ástæðan fyrir því að þessi ákveðni gerandi varð fyrir valinu 

liggur fyrst og fremst í því að rannsakandi hafði heyrt af fjölmenningarlegu starfi á 

bókasafninu og einnig að margir sem að verkefnum Kristínar koma hafa skilgreint hana 

sem frumkvöðul án þess þó endilega vita hvað felst í því að vera stofnanafrumkvöðull. 

Bakgrunnur rannsakandans skiptir líka máli, þar sem hann hefur bæði menntað sig á 

sviði fjölmenningar og eins þekkir hann sjálfur af eigin raun hvað það þýðir að vera 

innflytjandi og að flytja aftur heim. Auk þess hefur rannsakandi verið þátttakandi í 

„Heilahristingi“ sem sjálfboðaliði á vegum Rauða Krossins um nokkurt skeið. 

Rannsakandi komst ekki í kynni við Kristínu fyrr en vinna við þessa rannsókn hófst. Þar 

sem verkefnastjóri á vegum Rauða Krossins hefur umsjón með sjálfboðaliðum í 

Heilahristingi. Þetta er tekið fram til að útiloka tengsl rannsakanda við viðfangsefnið 

áður en sjálf rannsóknin hófst.   

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknar hófst í október árið 2011. Farið var af stað með rannsóknina af 

opnum huga. Lestur fræðilegra greina um stofnanafrumkvöðla og stofnanakenningar 

ásamt helstu rannsóknum á málefnum fjölmenningar var hafin strax og rannsóknarefnið 

hafði verið valið. Rannsóknarspurningin var hins vegar ekki nákvæmlega skilgreind fyrr 

en vettvangurinn var skoðaður betur. Reyndist þetta vera ákveðinn kostur þar sem 

fyrirframgefnar hugmyndir um niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki myndaðar. Er 

þetta í samræmi við grundaða kenningu þar sem talað er um að það sé mikill kostur að 

                                                      
2
 Hér eftir ýmist kölluð verkefnastjórinn, gerandi eða rituð í eign nafni. 
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geta fylgt viðfangsefninu án þess að eiga það á hættu að rannsaka fyrri tilgátur um efnið 

(Suddaby, 2006).  

Vert er að hafa í huga að unnið er út frá mjög afmörkuðu efni þ.e. kenningum um 

stofnanafrumkvöðla. Jafnframt eru lagðar til grundvallar rannsóknir á fjölmenningu og 

hvernig þær hafa fjallað um þær áskoranir sem margbreytileg samfélög standa frammi 

fyrir í dag og eru ofangreind fræði rammi rannsóknar.  

 

3.3.1 Gagnaöflun 

Rannsóknin er að mestu leyti byggð á viðtölum við Kristínu R. Vilhjálmsdóttur, 

verkefnastjóra á Borgarbókasafninu. Einnig var leitað til samstarfsaðila hennar á 

bókasafninu og hjá stofnunum innan borgarinnar sem hafa tekið þátt í verkefnum á 

hennar vegum.  

Viðtölin voru hálfopin (e. semi-structured) en hálfopin viðtöl er algeng eigindleg 

viðtalsaðferð. Þar sem samtölin eru hvorki opin og óskipulögð né mjög skipulögð og 

formföst og bjóða þar með upp á meira rými fyrir rannsakandann til greininga (Kvale, 

1996). Viðtölin voru tekin upp á stafrænt form og afrituð frá orði til orðs og kóðuð út frá 

lykilorðum (Fendt og  Sachs, 2008).  

Til að reyna að fá mynd af málaflokknum fjölmenning á Íslandi voru félagasamtök og 

stofnanir innan borgarinnar sem fást við málefni innflytjenda skoðuð. Kortlagning var 

gerð til að fá yfirlit yfir uppbyggingu á fjölmenningu með aðaláherslu á Reykjavík. 

Rannsakandi hafði í upphafi á tilfinningunni að innan veggja fjölmenningar væru mörg 

félagasamtök að verki. Því þótti vænlegt að skoða vettvanginn með þetta í huga. 

Mikilvægt er að hafa í huga að listinn er á engan hátt tæmandi og væri í raun efni í aðra 

rannsókn ef kortleggja ætti málaflokkinn í heild sinni. Einnig voru skráðar heimildir svo 

sem tölfræðigögn Hagstofunnar og fræðigreinar um framtíð bókasafna skoðaðar. 

Ástæðan fyrir því að fræðigreinar um bókasöfn voru lesnar samhliða má rekja til viðtala 

við viðmælendur þar sem fram komu ýmsar vangaveltur um framtíð bókasafna og 

hugsanlegar breytingar á hlutverki þeirra. Rannsakanda þótti því mikilvægt að skoða 

hvað hafði verið skrifað um það sérstaklega með það í huga að athuga hvort tækifæri 

væru fyrir stofnanafrumkvöðla í því umhverfi. 
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3.3.2 Gerð viðtalsramma 

Viðtalsrammi var byggður upp með ákveðnum þemum og spurningum tengdum þeim. 

Hann var unninn út frá félagslegum og persónulegum eiginleikum frumkvöðla og voru 

sérstaklega rannsóknir Fligstein (1997) og Battilana (2006) lagðar til grundvallar auk þess 

sem reynt var með hjálp viðmælenda að fá yfirlit yfir fjölmenningu í Reykjavík. Þó var 

flæði viðtalsins látið ráða gangi mála að mestu leyti. Viðtalsramminn fyrir Kristínu var 

notaður sem grunnur þeirra spurninga sem lagðar voru fyrir samstarfsaðila hennar.  

Voru þeir meðal annars beðnir um að túlka atriði sem hún hafði deilt með rannsakanda.  

Viðtalsramminn var í stöðugri endurskoðun eftir því við hvern var rætt, enda er samstarf 

viðmælenda við bókasafnið mismunandi eftir hlutverkum og starfsstöðvum. Nokkarar 

spurningar voru þó fastar hjá öllum viðmælendum. Sjá viðtalsramma í viðauka 1. 

Viðtölin voru hljóðrituð og endurskrifuð til kóðunar. Viðtölin fóru fram á 

vinnustöðum viðmælenda eða á Aðalsafni Borgarbókasafnsins við Tryggvagötu. Lengd 

þeirra var frá 30 mínútum og upp í tvær klukkustundir. 

Hluti af gagnasöfnuninni fór fram í tengslum við tvo útvarpsþætti sem gerðir voru 

fyrir Ríkisútvarpið, Rás 1 á sumarmánuðum árið 2011. Annars vegar fyrir þáttinn 

„Samfélagið í nærmynd“ og var því efni útvarpað 15. september 2011 og hins vegar fyrir 

þáttinn „Fólk og fræði“ sem ekki hefur verið útvarpað enn sem komið er. Alls var í 

útvarpsþáttunum rætt við fimm einstaklinga sem voru þátttakendur í verkefnum á 

vegum bókasafnsins, bæði börn og fullorðna. Hluti þeirra viðtala eru því hluti af 

gagnasöfnun rannsakanda. Þau voru ekki byggð á viðtalsramma heldur fyrst og fremst 

notuð sem grunnur að sjálfri rannsókninni, á þann hátt að rannsakandi gæti öðlast meiri 

þekkingu á viðfangsefninu og verkefnum tengdum því. Viðtöl tengd útvarpsþáttunum 

voru ekki kóðuð sérstaklega fyrir rannsóknina en nýttust rannsakanda vel á þann hátt að 

nokkrir viðmælendur sem komu fram í útvarpsþáttunum tengdust viðmælendum 

rannsóknarinnar. 

3.3.3 Val á þáttakendum 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir eftir að viðtalið við Kristínu fór fram. Sérstök 

áhersla var lögð á að ræða við samstarfsaðila hennar sem höfðu persónulega reynslu af 

því að vinna með henni. Bæði var rætt við samstarfsmenn hennar á Borgarbókasafninu, 

yfirmann og samstarfsfélaga og einnig kennara í grunnskólum sem báðir kenna 
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innflytjendum í skólum þar sem er töluverður fjöldi barna af erlendum uppruna. Auk 

þess var rætt við leikskólakennara hjá leikskólasviði. Einnig var rætt við verkefnastjóra 

hjá félagasamtökum sem hefur unnið náið með henni, innflytjanda sem hefur verið 

virkur í verkefnum á bókasafninu og yfirmann hjá Reykjavíkurborg sem hefur þennan 

málaflokk innan sinna vébanda. Svör þeirra eru sér merkt þannig að ekki er hægt að 

rekja svör til viðmælenda. Þó voru, til einföldunar, viðmælendur úr skólaumhverfinu 

einkenndir með tölustöfum en viðmælendur frá félagssamtökum og sviðum borgarinnar 

einkenndir með bókstöfum. Vísað er á köflum beint í Kristínu Vilhjálmsdóttur og Önnu 

Torfadóttur, borgarbókavörð, með góðfúslegu leyfi þeirra til að undirstrika áreiðanleika 

frásagnar. Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að hafa mikla ástríðu fyrir sínu starfi 

og voru allir jákvæðir gagnvart fjölmenningu og margbreytileika þjóðlífsins. Á töflu eitt 

má sjá lista yfir viðmælendur3. 

Tafla 1 Listi yfir viðmælendur 

Viðmælandi 1 Kennari 

Viðmælandi 2 Kennari 

Viðmælandi 3 Kennari 

Viðmælandi A Sérfræðingur 

Viðmælandi B Sérfræðingur 

Viðmælandi C Sviðstjóri 

Viðmælandi D Innflytjandi 

Viðmælandi E Verkefnastjóri 

Kristín Vilhjálmsdóttir Verkefnastjóri fjölmenningar 

Anna Torfadóttir  Borgarbókavörður 

3.3.4 Lýsing á greiningu 

Til að greining gagna sé sem áreiðanlegust var gripið til margprófunar (e. triangelation) 

sem er góð leið til að meta áreiðanleika þegar um tilviksrannsókn að ræða (Tellis, 1997). 

Margprófun er góð aðferð til að meta og hafa eftirlit með réttmæti og áreiðanleika 

eigindlegara rannsóknaraðferða en með því að notast við viðtöl, kortlagningu og 

                                                      
3
 Á listanum eru tíu viðmælendur en eru í raun níu, einn viðmælandi kemur líka undir starfsheiti í 

niðurstöðum 



 

41 

vettvangsrannsóknir er hægt að hafa eftirlit með hlutdrægni enda er erfitt að beita 

hefðbundinni rannsóknartækni í aðferðum eigindlegra rannsókna (Mathison, 1988). 

Vettvangsrannsóknir fóru fram eftir viðtölin og leitaðist rannsakandi við að skoða þau 

atriði sem viðmælendur höfðu nefnt sem mikilvæga þætti í starfi verkefnastjórans.   

Við greiningu viðtala var notast við opna kóðun (e. open coding) þar sem viðtölin eru 

kóðuð og þau flokkuð í þemu til að sjá líkingar í svörum viðmælenda (Priest o.fl., 2002). 

Þessi aðferð byggir á grundaðri kenningu (Corbin og  Strauss, 1998) og jafnframt var 

notast við öxulkóðun (e. axel coding) þar sem kóðarnir sem spruttu fram við opna kóðun 

var kerfisbundið reynt að finna í þeim samhengi og tengingar (Priest o.fl., 2002) til að 

átta sig á orsökum og afleiðingum. Með þessari aðferð var orðræða verkefnastjórans og 

verkefni hans athuguð og samanburður gerður á því hvernig viðmælendur sjá hann og 

verkefni hans í því umhverfið sem hann starfar. 

Fyrst var byrjað á opinni kóðun þar sem byrjað var að greina viðtölin niður í ákveðin 

þemu og hugmyndir og hugtök tengt hverjum kóða flokkuð saman í klasa undir honum.  

Í upphafi greiningar var innihaldi viðtala skipt niður í þrjú megin þemu: 

 fjölmenningu og upplifun viðmælenda á málaflokknum.  

 Staða bókasafna sem stofnunar í samfélaginu, bæði í málefnum innflytjenda 
og stöðu þess í heild sinni til framtíðar  

 Verkefnastjórinn og verkefni hans út frá kenningum um stofnanafrumkvöðla, 
bæði hvernig hann lýsti sjálfum sér, og starfsvettvangi sínum og eins hvernig 
aðrir sáu hann og hans verkefni.   

Hvert og eitt viðtal var kóðað út frá þessum þemum og hafist var handa við að klippa 

og líma til setningar sem viðmælendur sögðu um tiltekið þema. Kóðarnir og hugtökin 

voru síðan markvisst sett til móts við aðra kóða til að fá mynd af viðfangsefninu og vera í 

stöðugum samanburði (Bryman og  Bell, 2007) . 

Viðmælendur aðrir en Kristín voru beðnir um að leggja mat á eiginleika og sérstöðu 

Kristínar. Út frá þeim svörum og fræðilegum greinum um stofnanafrumkvöðla voru 

viðtölin kóðuð sérstaklega í eftirfarandi þemu: 

 Auðmýkt 

 Félagsauður 

 Kennsla 
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Út frá setningunum var síðan búið til hugarkort á stóru blaði þar sem hugtök tengd 

hverju og einu þema voru skilgreind og tengsl þeirra á milli skoðuð og prófuð. Jafnframt 

nýtist hugarkortið vel til að greina andstæður og prófa mismunandi túlkanir á því sem 

sagt var. 

Til að skoða samanburð á öðrum verkefnum á sviði fjölmenningar voru heimasíður 

félagasamtaka sem fást við málaflokkinn fjölmenningu skoðaðar. Auk þess var 

stofnanalegur rammi ríkis og Reykjavíkurborgar skoðaður til að athuga formfestu og 

uppbyggingu málaflokksins hjá ríki og bæ.  

3.3.4.1 Kortlagning fjölmenningar í Reykjavík 

Reynt var að kortleggja málaflokkinn fjölmenningu á Íslandi með því að skoða hvaða 

stofnanir og félagasamtök á Íslandi, þó aðallega í Reykjavík, hafa þennan málaflokk á 

sinni könnu. Leitað var á netinu í gegnum leitarvélina google.is. Í þeim tilvikum þar sem 

upplýsingar virtust gamlar var sendur tölvupóstur á tengiliði sem skráðir voru á 

heimasíðurnar. Sjá afrit í viðauka 4. Leitarorðin sem notuð voru: 

 Fjölmenning 

 Mannréttindi 

 Innflytjendur 

 Nýbúar 

 Fjölmenningarteymi 

Einnig fengust upplýsingar frá viðmælendum um samstarfsaðila þeirra og voru 

heimasíður skoðaðar í því samhengi. Leitarorðið nýbúar skilaði eingöngu gömlum 

niðurstöðum enda virðist vera hætt að nota orði nýbúi yfir fólk af erlendum uppruna.  

Frekar er notast við „fólk af erlendum uppruna“ eða „innflytjendur“. Þetta voru 

viðmælendur sammála um. Listinn er á engan hátt tæmandi enda má gera ráð fyrir að 

margir sinni þessum hópum að einhverju leyti. Tilgangurinn var eingöngu að reyna að 

greina umfang málaflokksins. Með því gat rannsakandi öðlast meiri skilning á umfangi 

vettvangsins sem stofnanafrumkvöðull á þessu svið hefur úr að spila. Yfirlit yfir 

félagasamtök og stofnanir má finna í viðauka 9. 
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3.3.4.2 Vettvangsrannsóknir 

Rannsakandi fór í þrjár vettvangsrannsóknarferðir. Fyrsta ferðin var um verkefnið 

„Lesum blöðin saman“ sem er verkefni á vegum Borgarbókasafnsins þar sem 

innflytjendur geta komið og fengið aðstoð við blaðalestur. Þar fékk rannsakandi með 

leyfi þátttakenda að fylgjast með þegar starfsmaður á bókasafninu aðstoðaði þá við 

blaðalestur. Í öðru lagi var farið á ráðstefnu um málefni innflytjenda sem haldin var í 

Reykjavík á vegum Háskóla Íslands dagana 14.-15. nóvember 2011 og bar ráðstefnan 

yfirskriftina „Intergration and Immigrants´s Participation“. Á ráðstefnunni var 

sérstaklega fylgst með kynningu sem verkefnastjórinn hélt um verkefni sín á 

Borgarbókasafninu. Í þriðja lagi var rannsakandi viðstaddur þegar framhaldsskóli í 

borginni, hélt sitt menningarmót í verkefninu „Fljúgandi Teppi“. Fylgst var með frá 

upphafi þegar verkefnið var kynnt og í lokin þegar menningarmótin sjálf áttu sér stað.  Á 

öllum þessum stöðum voru teknar niður vettvangsnótur. Þegar fylgst var með 

menningarmóti í skólanum var notast við myndbandsupptökur. Í fyrstu heimsókn í 

„Lesum blöðin saman“ var notast við opna vettvangsrannsókn enda var rannsakandi 

hlutlaus og hafði ekki fastmótaðan ramma um hvað ætti að skoða. Í hinum tveimur 

ferðunum vann rannsakandi út frá greiningu viðtalanna samkvæmt kerfisbundinni 

vettvangsrannsókn, þar sem leitað var eftir að skoða þá þætti sem viðmælendur lögðu 

áherslu á við lýsingu á verkefnastjóranum og hafði þá þegar verið kóðað þ.e. hugtökin 

auðmýkt – kennsla – félagsauður. 

3.4 Um áreiðanleika og réttmæti 

Áreiðanleiki (e. reliability) gagna samkvæmt megindlegum aðferðum vísar í það hvort 

hægt sé að endurtaka rannsókn og niðurstöður og að svörun yrði í samræmi við fyrri 

rannsókn. Erfitt getur reynst í eigindlegri rannsókn að uppfylla þessi skilyrði. Réttmæti 

(e. validity) felst í því hvort niðurstöður séu í samræmi við tilgátur sem rannsakandi 

hefur sett fram og hvort hægt sé að yfirfæra þær almennt (Bryman og  Bell, 2007).  

Til að tryggja sem mestan áreiðanleika var haldið vel utan um allar upplýsingar og 

ferlið skráð niður frá upphafi. En frá byrjun lestrar fræðilegra heimilda var haldin 

dagbók.   

Jafnframt var notast við myndbandsupptökur við vettvangsrannsóknir til að hægt 

væri að líta til baka og skoða þegar á þurfti að halda. Þetta tryggir þó ekki áreiðanleikann 
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fullkomlega enda er rannsóknin byggð á viðtölum þar sem erfitt getur reynst að ná 

sömu svörum þar sem viðtöl eru háð samspili rannsakanda og viðmælanda (Kvale, 

1996). Jafnframt þar sem viðtölin voru hálfopin og byggðust upp í kringum 

verkefnastjórann og verkefni bókasafnsins og þar sem viðmælendur tengdust honum 

hver á sinn hátt væri óvíst hvort aðrir viðmælendur hefðu skilað sömu niðurstöðum. 

Vert er einnig að hafa í huga tengsl rannsakanda og viðfangsefnis. Í rannsókn sem 

þessari sem að stórum hluta snýst í kringum eina persónu er ekki hægt að koma í veg 

fyrir persónulega nálgun rannsakanda á viðfangsefninu. Því verður enn mikilvægara að 

gagnagreining sé sem áreiðanlegust til að koma í veg fyrir hlutdrægni. Í þessari rannsókn 

hafði verkefnastjórinn ekki fengið ítarlega lýsingu á markmiði rannsóknarinnar áður en 

lagt var af stað. Í stórum dráttum var þó útskýrt hvað kenningar á sviði 

stofnanafrumkvöðla fjalla um. Þetta var nauðsynlegt til að rannsakanda gæfist svigrúm 

til gagnagreininga enda var ekki ljóst í upphafi hvert rannsóknin myndi leiða 

rannsakanda. Mikilvægt er að traust ríki á milli rannsakanda og viðfangsefnis og var 

Kristínu haldið upplýstri um stöðu rannsóknar hverju sinni og henni send 

bakgrunnslýsing á henni sjálfri og úrvinnsla úr greiningu á hennar persónulegu og 

félagslega eiginleikum.  

Réttmæti eigindlegra rannsókna felst í gæðum gagnagreininga (Golafshani, 2003). 

Gæðaeftirlit eykst með margprófun gagna en í rannsókninni var notast við viðtöl, 

kortlagningu og vettvangsrannsóknir. Margprófun nýtist vel til að prófa áreiðanleika og 

hlutdrægni (Mathison, 1988). Með því að fylgja eftir viðtölunum með 

vettvangsrannsókn var hægt að sannreyna staðhæfingar viðmælenda um persónulega 

og félagslega eiginleika Kristínar. Einnig var því fylgt eftir sem viðmælendur sögðu um 

verkefni á vegum félagasamtaka í málefnum fjölmenningar með því að skoða hvar 

gerendur á sviði fjölmenningar er að finna. Með þessari aðferð er því auðveldara en ella 

að sannreyna og jafnframt greina misræmi á milli viðmælenda annars vegar og upplifun 

við vettvangsrannsókn og kortlagningu hins vegar. 
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4 Vettvangurinn 

Rannsóknin snýr að því að skoða stofnanafrumkvöðlakrafta á sviði fjölmenningar á 

Borgarbókasafninu í Reykjavík og hvort verkefni Kristínar R. Vilhjálmsdóttur á 

Borgarbókasafninu geti talist til verka stofnanafrumkvöðla. Til að fá greinagóða mynd af 

rannsóknarefninu er nauðsynlegt að líta til þess stofnanalega umhverfis sem þar býr að 

baki. Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um vettvanginn sem tengist 

rannsóknarefninu. Í fyrsta lagi fjölmenningu á Íslandi og hið stofnanalega samhengi og í 

annan stað Borgarbókasafnið í Reykjavík og hlutverk þess í hinu fjölmenningarlega 

samfélagi. 

4.1 Fjölmennning á Íslandi 

4.1.1 Sagan 

Fjölmenning á Íslandi á sér fremur stutta sögu, rannsóknir á málefnum og stöðu 

innflytjenda á Íslandi hófust ekki að ráði fyrr en um aldamótin síðustu en um það leyti 

jókst fjöldi innflytjenda hér á landi (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur innflytjendum fjölgað þó nokkuð á síðustu árum. 

Fjölgunin er áberandi á árunum 2005 til 2008 en stuttu síðar fer þeim lítillega fækkandi 

eins og sjá má á mynd 1. 

 

 

Mynd 1. Fjöldi innflytjenda á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2010) 
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Innflytjendur á Íslandi er ekki einn einsleitur hópur, heldur eru hér á landi yfir 100 

mismunandi þjóðarbrot og mörg mismunandi tungumál. Sjá tölur frá Hagstofu í viðauka 

8. 

4.1.2 Opinber stefna í málefnum innflytjenda 

Málaflokkurinn heyrir í dag undir Innanríkisráðuneytið annars vegar og 

Velferðarráðuneytið hins vegar. Stefna ríkisstjórnarinnar var gefin út af þáverandi 

Félagsmálaráðuneyti árið 2007. 

Hún hefst á því að hugtakið innflytjandi er skilgreint: 

Með hugtakinu innflytjandi (e immigrant) er átt við útlending sem sest hefur 
að til langframa í landinu en er fæddur erlendis eða báðir foreldrar 
einstaklingsins séu fæddir erlendis eða hafi einhvern tíma haft erlent 
ríkisfang. Innflytjendur eiga það sameiginlegt að hafa annað mál en íslensku 
að móðurmáli, en með móðurmáli er átt við það tungumál sem barn lærir 
fyrst. 

Jafnframt koma fram í stefnunni skýr skilaboð um að margbreytileiki sé af hinu góða: 

Það er íslensku samfélagi til gæfu að gefa fólki sem hingað flyst tækifæri til 
að finna starfskröftum sínum, hugviti og hæfileikum farveg. Á hinn bóginn 
nægir ekki að meta framlag innflytjenda einungis á vinnumarkaði. Þeir koma 
iðulega til landsins með fjölskyldur sínar með það í huga að setjast hér að til 
lengri eða skemmri tíma. 

Um virðingu fyrir ólíkum siðum og venjum sem er hluti af lýðræðisþjóðfélagi er skýr 

krafa: 

Í lýðræðisþjóðfélagi er gert ráð fyrir að ólíkir hagsmunir og sjónarmið séu 
viðurkennd og að fulltrúar þeirra hafi bæði rétt og skyldu til að koma þeim á 
framfæri. Þátttaka nýrra Íslendinga á öllum sviðum samfélagsins er einkar 
mikilvæg. Jafnframt þarf virðing allra þjóðfélagshópa fyrir gildum lýðræðis 
ávallt að vera höfð að leiðarljósi. 

Jafnframt kemur fram að stefna um miðlun og upplýsingagjöf til innflytjenda skal 

vera í lagi, auk þess sem eftirlit með innflytjendamálum er mikilvægt: 

Það er stefna stjórnvalda að innflytjendur fái greinargóðar upplýsingar um 
íslenskt samfélag og réttindi og skyldur borgara í landinu er stuðli að farsælli 
aðlögun þeirra að samfélaginu. Öflun upplýsinga um innflytjendamál er 
stjórnvöldum nauðsynleg, bæði í stefnumótunarskyni og til að meta árangur 
aðgerða. 
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Innflytjendur hafi aðgang að upplýsingum um íslenskt samfélag og í stefnunni eru 

nefndar nokkrar leiðir til að ná því markmiði: 

 Á hverjum tíma skal vera tiltækur bæklingur á nokkrum tungumálum um 
fyrstu skrefin þegar sest er að á Íslandi með upplýsingum um hvar erlendir 
ríkisborgarar eigi að skrá sig, aðgengi að íslenskukennslu og fleira.  

Innflytjendur og fólk búsett á Íslandi sem ekki er fyllilega læst á íslensku geti 
nálgast þessar upplýsingar á nokkrum tungumálum á netinu, meðal annars á 
vefnum island.is. Upplýsingar um fyrstu skrefin á innlendum vinnumarkaði 
skulu vera aðgengilegar á nokkrum tungumálum. 

 (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

4.1.3 Félagasamtök og aðrar stofnanir 

Ýmis félagasamtök og stofnanir hafa  sinnt málaflokknum fjölmenning á ýmsa vegu. Hér 

á eftir fylgir listi yfir nokkra aðila. Nánari lýsingu má finna í viðauka 9. 

 Velferðarráðuneytið og Innanríkisráðuneytið (Innanríkisráðuneytið, e.d; 
Velferðarráðuneytið, e.d.). 

 Fjölmenningarsetur (Fjölmenningarsetur, e.d.; Vala Jónsdóttir, Kristín Erla 
Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009). 

 Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2006, e.d.-a). 

 Þekkingarmiðstöð í Fjölmenningu og margbreytileika(Reykjavíkurborg, e.d.-b). 

 Fjölmenningarráð (Mbl.is, 2010; Reykjavíkurborg, 2010). 

 Rauði Krossinn-Reykjavíkurdeild/Kópavogsdeild (Rauði Kross Íslands-
Kópavogsdeild, e.d.; Rauði Kross Íslands, e.d.-a, e.d.-b). 

 Ísbrú (Ísbrú, e.d). 

 Mirra-Miðstöð innflytjenda rannsókna, Reykjavíkur Akademían (Mirra, 2009b, 
2009c) 

 Alþjóðasetur (Alþjóðasetur, e.d). 

 

4.2 Borgarbókasafnið í Reykavík 

Borgarbókasafnið í Reykjavík hóf starfsemi sína árið 1919 undir heitinu Alþýðubókasafn 

Reykjavíkur og var það opnað almenningi 19. apríl 1923 (Borgarbókasafnið í Reykjavík, 

e.d.-b). 
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Hlutverk safnsins er að vera upplýsinga- og menningarstofnun sem starfar í samræmi 

við gildandi lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 (Lög um almenningsbókasöfn 

nr.36/1997) og yfirlýsingu Menningar-og vísindastofnunar Sameinuðu Þjóðanna, 

UNESCO um almenningsbókasöfn frá 1994. Einnig vinnur bókasafnið eftir 

menningarstefnu Reykjavíkurborgar og samþykkt borgarinnar um Borgarbókasafn frá 

árinu 2002. Framtíðarsýn Borgarbókasafnsins er að standa jafnfætis bestu 

almenningsbókasöfnum heims hvað varðar búnað og þjónustu og efla menningu í 

alþjóðlegu umhverfi.  

Meginmarkmið bókasafnsins eru: 

 Að bókasafnið sé aðgengilegt öllum borgarbúum. 

 Heimsóknir í Borgarbókasafnið séu hluti af daglegu lífi borgarbúa. 

 Starfsemi Borgarbókasafnsins einkennist af víðsýni og virðingu gagnvart fólki 
af ólíkum uppruna. 

 Heimsóknir á bókasafnið séu hluti af menningaruppeldi barna og unglinga. 

 Íslenskar bókmenntir séu kynntar jafnt innan lands og utan. 

 Safnkostur uppfylli óskir og þarfir viðskiptavina. 

 Borgarbókasafnið hafi á að skipa ánægðum og hæfum starfsmönnum sem 
sinni störfum sínum á framúrskarandi hátt. 

 Starfsemi Borgarbókasafnsins sé lýðræðisleg og opin og starfsmenn ásamt 
borgarbúum hafi áhrif á hana. 

 Fjármunum sé vel varið 

(Borgarbókasafnið í Reykjavík, e.d.-a). 

Safnið telur alls 6 stöðvar með aðalsafninu í Tryggvagötu meðtöldu en árið 2000 

fluttist aðalsafnið úr Þingholtsstrætinu niður á Tryggvagötu. Við það stækkaði aðstaða 

bókasafnsins til muna en auk þess hefur bókabíll safnsins viðkomu á 40 stöðum í 

borginni. Einnig býr bókasafnið yfir sögubílnum Æringja sem heimsækir 90 leikskóla á 

hverju ári. Starfsmenn eru rúmlega 100 manns og safnkostur um 500.000 eintök. Árlega 

heimsækja um 670.000 manns bókasöfnin og útlán eru um 1.135.000 á ársgrundvelli. Á 

almenningsbókasöfnum hvílir sú skylda að styðja lýðræði með því að veita öllum 

óheftan aðgang að efni og gögnum á hvaða formi sem er (Anna Torfadóttir munnleg 

heimild, 18. nóvember 2011). 
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4.2.1 Hlutverk og framtíð bókasafna 

Almenningsbókasöfn á Íslandi lúta lögum um hlutverk almenningsbókasafna. Þar sem 

bókasöfnum ber skylda til samkvæmt 1.gr að „veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, 

greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og öðrum miðlunargögnum þar á meðal 

tölvubúnaði og upplýsingum á tölvutæku formi“ (Lög um almenningsbókasöfn). 

Hlutverk bókasafna er rótgróið og innan ramma laga. Bókasöfn eru hluti af 

samfélaginu og ættu því að þróast í takt við breytingar innan samfélagsins. Undanfarna 

áratugi hefur upplýsingatækninn breyst til muna. Slíkt hefur ekki farið fram hjá 

bókasöfnum og horfast þau í dag í augu við áskoranir í tækniumhverfinu.  

Bókasöfn eru stöðugar stofnanir og því gæti það reynst þeim erfitt að fóta sig í nýju 

umhverfi samhliða því að þau þurfa að varðveita hlutverk sitt og hefðir (Sukovic, Litting 

og England, 2011). Bókasöfn snúast ekki lengur eingöngu um bækur eða upplýsingar. 

Bókasöfn snúast um að styrkja fólk til þátttöku, eiga í samskiptum og skapa eitthvað, 

bókasöfn eiga að vera aðstaða sem býður upp á að þetta geti átt sér stað (Partridge, 

Menzies, Lee og Munro, 2010).  

Internetið breytti hlutverki bókasafna á þann hátt að það færðist frá því að vera eyja 

upplýsinga yfir í það að vera ein af mörgum. Bókasöfn fengu skyndilega samkeppni á 

upplýsingamarkaðnum og bókasöfn voru ekki vön því að vera í slíkri samkeppni. 

Bókasöfn hafa frá því að upplýsingaöldin skall á verið í mikilli sókn inn á 

upplýsingamarkaðinn með því að auka aðgengi að rafrænum upplýsingum (Ross og  

Sennyey, 2008). 

Framtíð bókasafna, er það með eða án bóka? Spyr greinahöfundur CNN í september 

2009. Þar sem sagt er frá að það skipulag bókasafna með sussandi bókavörðum, þungri 

lykt og endalausum bókahillum sé skipulag í dauðateygjum. Pláss séu nú gerð fyrir 

hópavinnu, háværa leiki og samræður allra gesta leyfðar. Starfsfólk sem er „svalt“, 

„tístir“ og „bloggar“ er að taka yfir gömlu ímyndina um bókavörðinn. Bókasafnið er ekki 

lengur samansafn bóka heldur frekar samkomustaður í samfélaginu. Bækur munu enn 

verða til staðar og hlutverk bókasafnsins er ennþá það sama að vera ókeypis, opið 

öllum, þar sem fólk kemur saman og leitar upplýsinga (Sutter, 2009).  

Ekki eru allir sammála því hvort stöðugar stofnanir líkt og bókasöfn eigi í meiri 

vandræðum en stofnanir sem eru í mótun með að breytast. Rannsóknir á sviði 
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stofnanafrumkvöðla benda á að þættir í umhverfi stofnana hafa áhrif á það hvort að 

stofnanalegar breytingar af völdum stofnanafrumkvöðla eigi sér stað (Battilana, 2006; 

DiMaggio og  Powell, 2000; Fligstein, 1997). Stöðugar stofnanir sem horfast í augu við 

óvissu eða margbreytileika í umhverfi sínu eru líklegar til að veita gerendum umboð til 

breytinga (Fligstein og  Mara-Drita, 1996; Seo og  Creed, 2002; Sewell, 1992). Eins er 

vert að hafa í huga að stöðugar stofnanir hafa oft ekki eins mikla þörf fyrir öryggi og geta 

því opnað á möguleika á breytingar án þess að eiga á hættu á að stöðugleikinn raskist 

(Beckert, 1999). Því má álykta að staða bókasafna í dag geti opnað tækifæri fyrir 

stofnanafrumkvöðla til breytinga. Þar sem þau þrátt fyrir stöðugleika sinn horfast í augu 

við breytingar í umhverfi sínu. 

4.2.2 Staða fjölmenningar á bókasafninu 

Bókasöfn hafa samkvæmt lögum skyldu til að veita öllum aðgang að gögnum og þá um 

leið leggst sú skylda á bókasöfn að þjónusta innflytjendur. Borgarbókasafnið hefur frá 

lokum ársins 2008 haft að leiðarljósi yfirlýsingu IFLA, International Federation of 

Libraries and Associations (IFLA Manifesto, 2008) um fjölmenningarlegt bókasafn. 

Yfirlýsingu þessa tók bókasafnið þó ekki í gagnið fyrr en fjölmenningarlegt starf þess var 

hafið. Er mikill samhljómur með yfirlýsingunni og markmiðum bókasafnsins í málefnum 

fjölmenningar, og er yfirlýsingin leiðarljós þeirra í dag (Kristín R. Vilhjálmsdóttir, munleg 

heimild). Sjá yfirlýsingu í viðauka 6.   

Eitt aðalmarkmið Borgarbókasafnsins er að gera heimsókn á safnið hluta af daglegu 

lífi allra borgarbúa, þar með talið innflytjenda, og stuðla að félagslegri aðlögun, skilningi 

og virðingu sem er nauðsynleg í fjölmenningarlegu samfélagi. Borgarbókasafnið lítur á 

það sem skyldu sína að kynna íslenska menningu og tungu fyrir innflytjendum og 

jafnframt að auka færni innflytjenda í íslensku. Þetta leiðir af sér meiri tengsl milli allra 

Reykvíkinga (Borgarbókasafnið í Reykjavík, 2010). 

Nýsköpunarverkefni um innflytjendur og almenningsbókasöfn var unnið haustið 

2003. Í því kemur fram að Borgarbókasafnið virtist á þeim tíma vera einna lengst komið 

af bókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu í að byggja upp safnkost fyrir innflytjendur. Í 

skýrslunni eru lagðar fram nokkrar tillögur eða lausnir um það hvernig hægt er að koma 

til móts við innflytjendur og eru þær að miklu leyti byggðar á norskum bæklingi, „Masala 
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– et idéhefte for flerkulturelle aktiviteter i folke og skolebibliotek“. Má þar nefna tillögur 

um tónleika, útstillingar á bókum og les- og samræðuhópa (María Bjarkadóttir, 2003). 

 Ákveðið var að kalla til rýnihóp innflytjenda til að fá ráð og hugmyndir um hvernig 

bókasafnið gæti komið til móts við þarfir þeirra. Í framhaldi af skýrslunni var jafnframt 

stofnað nýbúateymi eins og það var kallað þá. Rýnihópurinn áðurnefndi vann að svót-

greiningu um stöðu innflytjenda á bókasafninu. Þar kom meðal annars fram að helstu 

styrkleikar safnsins árið 2004 voru að bókasafnið er opið öllum aldurshópum, með litla 

starfsmannaveltu og er opið fyrir nýjungum. Veikleikar voru hins vegar þeir að það 

vantaði þekkingu á fjölmenningu, starfsmannahópur var einsleitur og lítið yfirlit var yfir 

hvaða hópar innflytjenda sækja safnið. Sjá svót-greiningu í viðauka 5. 

Árið 2008 var Kristín R. Vilhjálmsdóttir ráðin verkefnastjóri fjölmenningar á safninu. 

Verkefni sem hún hefur komið á fót eru eftirfarandi: 

Fljúgandi teppi: Menningarmót í leik-, grunn-, og framhaldsskólum og víðar. Á 

menningarmótum fá nemendur, foreldrar og starfsfólk tækifæri til að hittast og kynna 

menningu sína og áhugamál. Lögð er áhersla á að ekki sé einungis verið að vinna með 

þjóðmenningu heldur einnig áhugamál og það sem skiptir mestu máli í lífi hvers og eins.  

Allir eru þátttakendur og áhorfendur um leið. Samstarfsaðilar eru helst skólar 

borgarinnar. 

Söguhringur kvenna: Tilgangurinn er að skapa vettvang þar sem konur af erlendum og 

íslenskum uppruna skiptast á sögum. Hann er hugsaður fyrir konur sem hafa áhuga á 

notalegri samveru sem byggir á því að deila menningarlegum bakgrunni sínum með 

öðrum. Verkefnið er samstarfsverkefni safnsins og Samtaka kvenna af erlendum 

uppruna. 

Heilahristingur: Heimanámsaðstoð á bókasafninu fyrir 5.-10. bekk í grunnskólum 

borgarinnar. Tilgangur er að aðstoða nemendur í sínu heimanámi og kynna þeim um leið 

bókasafnið. Heimanámsaðstoðin er opin öllum börnum. Sjálfboðaliðar 

Reykavíkurdeildar Rauða Krossins aðstoða nemendur. 

Ratleikir og kynningar fyrir hópa í íslenskunámi: Kennurum í íslensku stendur til boða 

að koma með nemendur sína og fá kynningu á bókasafninu. Ratleikurinn er á einfaldri 
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íslensku og er hluti af kynningunni. Íslenskunemar frá Alþjóðahúsi, Vinnuskólanum og 

Mími hafa fengið þessa þjónustu. 

Móðurmálskennsla – stuðningur: Móðurmálskennarar geta komið með sína nemendur 

á bókasafnið. Boðið er upp á kynningu á safninu fyrir börn og foreldra ásamt leikjum og 

sögustundum sem eru í samvinnu við kennarann. Hér er sérstaklega verið að huga að 

börnum með annað móðurmál en íslensku. 

Fjölskyldumorgnar: Fjölskyldum með börn á aldrinum 0-6 ára er boðið að koma og eiga 

saman góða stund á safninu. Boðið er upp á óformlega dagskrá um ýmis málefni. 

Stundum koma gestir en oftast sjá starfsmenn um dagskrána. Foreldramorgnar eru 

ætlaðir öllum, óháð bakgrunni og þjóðerni. 

Heimsóknir á vinnustaði: Safnið býður upp á heimsóknir á vinnustaði þar sem starfsemi 

safnsins er kynnt. Áhersla er á að ná til starfsfólks af erlendum uppruna 

(Borgarbókasafnið í Reykjavík, 2010). 
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5 Niðurstaða 

Í rannsókninni er leitast við að svara því hvernig umhverfið, í þessu tilviki bókasafnið, í 

hinu fjölmenningarlega samfélagi er opið fyrir því að einstaklingur geti haft mótandi 

áhrif á það.  Einnig er litið til hvaða persónulegu eiginleikum einstaklingurinn þarf að búa 

yfir til að geta haft áhrif á stofnunina. Breytingar innan stofnana eru háðar þessum 

þáttum þ.e. umhverfinu og eiginleikum gerenda. Unnið var út frá fræðilegum heimildum 

um stofnanafrumkvöðla og út frá því voru þrjú meginþemu skilgreind. Í þessum kafla 

verður fjallað um helstu niðurstöður úr greiningu gagna.  

5.1 Fjölmenning 

Rannsóknir á fjölmenningu hafa oft sýnt hversu fjölmenning er í eðli sínu  

óstofnanavædd. Enda er hún andstæða við einsleitni þjóðríkja. Fjölmenning hvorki getur 

né á að vera einsleit að mati viðmælenda.   

5.1.1 Formfesta  

Samkvæmt kenningum um skoðanakerfi (Friedland og  Alford, 1991) eru til staðar í 

umhverfi okkar ákveðnir kraftar. Þessir kraftar réttlæta hvað sé æskilegt og hvernig á að 

gera hlutina. Það leiðir af sér formfestu sem sótt er í öryggisins vegna þar sem hún 

réttlætir hvernig gera á hlutina. 

Vegna þess hversu hugtakið fjölmenning er í raun og veru nýtt er málaflokkurinn hér 

á landi að mestu ómótaður. Viðmælendur voru allir sammála um það. Talað var um að 

það skorti heildarsýn á málefni innflytjenda og hversu aðkallandi það er hér á landi að 

fara að sinna þessum málaflokki betur en gert hefur verið hingað til. Eins og staðan er í 

dag er þetta allt dálítið „laust í reipunum“ (2). Það vantar tilfinnanlega styrkingu við 

grunn málaflokksins. Sami viðmælandi nefnir að hann hefði viljað sjá eitthvert teymi eða 

vinnuhóp hjá borginni sem sinnir þessum málaflokki. Undir þetta tekur Kristín en hún 

tók fljótlega eftir því þegar hún kom til landsins og fór að vinna í þessum málaflokki að 

það var mjög takmarkaður hópur einstaklinga sem sinnti þessum málum. Undir það taka 

allir viðmælendur þegar um var spurt. Vissulega er mikill eldmóður og vilji hjá þessum 

hópi að hlutirnir séu gerðir vel og að samvinna sé góð á milli þessara einstaklinga en 
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flestir viðmælendur hefðu viljað sjá meira gert annars staðar í samfélaginu og hjá fleiri 

sviðum borgarinnar. 

Kennari (2) nefnir að hver og einn kennari í skólum landsins sem hafi tekið á móti 

börnum af erlendum uppruna hafi svolítið þurft að finna upp hjólið sjálfur, öll verkefni 

sem að skólum snúa hafa þeir gert sjálfir: „Út um allan bæ liggur rosalega flott vinna 

sem að nýtist allt of fáum og það er mikil synd“ (2) 

Annar viðmælandi, einnig kennari, nefnir að henni finnist ekki gott að hver og einn 

kennari sé ábyrgur fyrir því að taka á móti og kenna börnum af erlendum uppruna. Ekki 

hafa allir kennarar nógu mikla kunnáttu í þessum málaflokki til að gera það: „Allir 

kennarar eiga að vera íslenskukennarar og allir eiga að kenna íslensku sem annað 

tungumál og það verður bara svona í hjáverkum“ (1) 

Undir þetta tekur annar viðmælandi og leggur áherslu á menntunarskort kennara: 

„Það er ekki einn einasti áfangi í leik-og grunnskólakennaranámi þar sem fjölmenning er 

skylda“ (3) 

Við erum einfaldlega ekki nógu vel undirbúin að taka á móti þessum hópum og það er 

nauðsynlegt að móta þennan málaflokk betur: „Ef við leyfum þessu að bara vera óáreitt 

og skiptum okkur ekki að því þó að það sé vandi og að það sé brottfall úr skólum hjá 

þessum krökkum frekar en öðrum þá kemur það bara í hausinn á okkur eftir 20 ár“ (C). 

Viðmælendur tala einnig um hversu erfitt það getur verið að ná til íbúa af erlendum 

uppruna. Ekki gangi að auglýsa í blöðum, hvað þá í útvarpi eða sjónvarpi. Sérstaklega á 

þetta við þar sem þetta er ekki einsleitur hópur. 

…fólk áttar sig ekki á 134 þjóðir búa hér á landi. það tala ekki allir sama 
tungumál. þannig að þetta er eiginlega kannski vandinn í hnotskurn að 
nálgast samfélögin á þeirra forsendum fá þau til þess að taka þátt fá þau til 
að koma með og taka þátt (C). 

Eins og áður segir eru viðmælendur sammála um að þörf sé á meiri formfestu og 

heildarsýn yfir málaflokkinn.  Ekki eru þó allir sammála hvers konar ramma ætti að skapa 

né á hvaða stigi fjölmenning er hér á landi. Þegar spurt er um það, hvort hann sé enn í 

grasrótinni eða kominn upp á yfirborðið eru ekki allir sammála um hvar hann er staddur.  

Viðmælendur eru sammála um að þar sem fjölmenning er ný hér á landi er ekki búið að 

skilgreina hana. Þetta er nýr málaflokkur og við erum enn að finna út hvað virkar og 



 

55 

hvað virkar ekki segir einn (2). Annar viðmælandi hafði orð á því að þegar hann fór að 

vinna í þessum málaflokki þá varð honum ljóst hversu „æpandi þörf“ eftir úrræðum var 

til staðar (C).  Kannski snýst þetta allt meira eða minna um peninga, ef meira fjármagn 

væri til staðar fyrir málaflokkinn væri betur að þessu staðið og viðunandi árangur myndi 

nást (1). 

Nokkrir nefndu að þeim þætti málaflokkurinn enn vera á grasrótarstiginu þar sem 

hver og einn væri að finna upp hjólið og litlir sprotar væru að störfum. Einn vill þó ekki 

meina að málaflokkurinn sé enn á grasrótarstigi, hann hafi það á tilfinningunni, 

sérstaklega eftir ráðstefnu um málefni innflytjenda á vegum Velferðarráðuneytisins sem 

fór fram á Akranesi í nóvember 2011, að málaflokkurinn væri kominn á annað stig. Hann 

nefndi að þarna hefðu bæði verið aðilar innan samfélagsins sem hafa völd sýndu 

ráðstefnunni áhuga og einnig að innflytjendur sjálfir hefðu verið meira áberandi á henni 

en oft áður (3). Flestir viðmælendur nefndu að það sem þeim finnst vanta er almennur 

áhugi á málaflokknum. Þessum málum sé einfaldlega ekki nógu vel sinnt innan 

borgarinnar. Margir líta svo á að innflytjendur þurfi ekkert öðruvísi þjónustu en aðrir.  

Innflytjandi sem rætt var við nefndi sjálfur að honum þætti ekki gaman að vera eitthvað 

verkefni (D). Þessu svarar annar (C) og segir: „En ef þú þekkir ekki samfélagið og veist 

ekki hvaða þjónustu þú átt rétt á eða hvernig þú átt að nálgast hana getur þú ekki 

heldur fengið inngöngu inn í samfélagið“. Það sem einkennir málefni innflytjenda er að 

mati margra að enginn talar fyrir þeirra hönd og það er enginn sem: „Galar á 

götuhornum yfir því hvað verkefnin sem unnin eru séu frábær“ (C). Jafnframt sé munur 

á þessum málaflokki og til dæmis í málefnum fatlaðra, sá málaflokkur á sér marga og 

öfluga talsmenn en innflytjendur hafa engan fulltrúa sem talar fyrir þeirra hönd (C). 

 Hvort þörf sé á miðlægri þekkingarstöð eru flestir sammála um sé nauðsynleg og að 

þeir sjái augljósa kosti við það. Hins vegar nefndi einn viðmælandi (3) að hann sjái kosti 

við það að ábyrgðin á málefnum innflytjenda séu á mörgum stöðum, því ef hlutirnir 

verða of miðlægir er hætta á að stofnanir borgarinnar firri sig ábyrgð á því að vinna með 

eitthvað sem heitir fjölmenningarleg verkefni. Viðmælendur voru sammála um að 

málaflokkinn vantaði skýrari formfestu. Í henni er réttmæti stofnunarinnar að finna og 

því væri erfitt fyrir stofnanir borgarinnar að firra sig ábyrgð af málaflokknum ef formið 

væri sterkt. Þó fjölmenning eigi sér langa sögu er hún ný af nálinni hér á landi og því er 
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hún enn í mikilli mótun og þá um leið opin fyrir stofnanalegum breytingum líkt og 

Fligstein (1997) hefur bent á. 

5.1.2 Mýtur 

Einstaklingar hafa þörf fyrir að tilheyra heild og við skilgreinum okkur út frá heildinni.  

Hver og ein menning skilgreinir hvað er gott og æskilegt atferli innan hennar.  Þeir sem 

ekki tilheyra heildinni eru félagslega utangarðs eins og algengt er með  innflytjendur. 

Þeir upplifa það að vera utangarðs sem staðfestingu á því sem aðgreinir þá frá okkur 

hinum. 

Málaflokkurinn einkennist af alls konar hugmyndum og ranghugmyndum um 

fjölmenningu og félagslega stöðu innflytjenda. Sérstaklega virðist sú hugmynd vinsæl að 

flestir innflytjendur séu „glæpamenn“. Viðhorf eru oft neikvæð og margir viðmælendur 

töluðu um hvað þeim þykir leiðinglegt hvað orðræða í fjölmiðlum getur verið neikvæð.  

Það sem er leiðinlegt þegar einhver glæpur er framinn þá er fyrst og fremst 
sagt hverrar þjóðar þetta fólk er þegar kemur að útlendingum en þegar 
Íslendingar fremja glæp þá er aldrei minnst á það (D). 

Aðra mýtu mætti nefna hér en hún er sú að margir halda að allir innflytjendur séu 

farnir af landi brott. Eftir bankahrun töldu margir, að sögn viðmælenda, að allir væru 

fluttir til síns heima. Svo er ekki, þó tölur Hagstofunnar bendi til að innflytjendum hafi 

fækkað eftir hrunið 2008, þá er enn hér á landi stór hópur fólks sem er ekki að flytja úr 

landi. Við erum í lægð eins og stendur benti einn viðmælandi á:  

Þróunin er alltaf sú að við höfum hér gæði sem að fólk sækist eftir og þó að 
margir beri sig illa og ég heyrði nú bara í morgun í fréttunum að þessi 
viðvarandi landsflótti Íslendinga að því þeim finnst þeir ekki hafa það nógu 
gott, að þá eru þeir sem koma annars staðar frá, þeir upplifa þetta allt 
öðruvísi (C) 

Fólk er einnig mismunandi statt í sínum viðhorfum til fjölmenningar og mótast það ef 

til vill af því hversu nýr þessi málaflokkur er hér á landi: 

Fólk er á ólíkum stað í sínum viðhorfum en fólk er smátt og smátt að átta sig 
á því að þetta er komið til að vera, þetta er ekki eitthvað sem er að fara.  
Mér finnst fleiri og fleiri átta sig á því að það er margt ofsalega spennandi og 
skemmtilegt í kringum þetta (3). 
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Innflytjendur eru ekki einsleitur hópur hér á landi, sumir upplifa sig kannski ekki sem 

innflytjendur meðan aðrir eru minntir á það á hverjum degi. Það er ekki einhver einn 

innflytjandi til segir einn viðmælandi (D) „það er svo mismunandi bakgrunnur sem hver 

og einn hefur og ég held að það skipti máli hvort maður sé frá Evrópu eða annarri 

heimsálfu, það er líka munur að ég held ef fólk er með annan hörundslit“. Viðmælendur 

tala jafnframt margir um að ábyrgð í málefnum fjölmenningar liggi hjá okkur öllum. Það 

eru ekki eingöngu innflytjendur sem þurfa að aðlagast samfélaginu heldur þurfum við öll 

að taka þátt: 

...og ef við ætlum einhvern veginn að ná að samlagast og verða ein þjóð og 
lenda ekki í sama vanda og við erum að horfa á hér í nágrannalöndunum að 
þá verðum við að horfa á þessa nýju þjónustu sem við þurfum að veita. Við 
þurfum að horfa á hana heildstætt alveg frá vöggu til grafar raunverulega og 
það er enginn þáttur sem á að vera undanskilinn (C). 

Viðmælandi (3) nefnir að enn sé staðan þannig að stór hluti kennara líti á kennslu í 

íslensku sem öðru tungumáli sem sérkennslumál.  Það er erfitt að þurfa stöðugt að 

berjast fyrir því að þetta sé ekki hópur barna sem getur ekki neitt og kann ekki neitt. Í 

kjölfarið þá eru ekki gerðar neinar kröfur til hópa barna af erlendum uppruna: „það þarf 

að vinna með og taka úr þessu samhengi að það sé eitthvað frávik í þroska að vera með 

annað móðurmál en íslensku“(3) 

Mýtur um innflytjendur virðast vera nokkuð lífsseigar hér og ekki má gleyma því að 

allflestir innflytjendur hér á landi eru ekki í hópi glæpamanna. Það þarf að færa 

umræðuna um fjölmenningu yfir á annað svið og hætta að tala um hana á neikvæðan 

hátt:  

Ef við ætlum einhvern veginn að alltaf að vandamálavæða umræðu um 
innflytjendur þá held ég að við séum á kolrangri braut vegna þess að ég 
myndi segja að 90% af innflytjendum og 90% af Íslendingum eða ég veit ekki 
hvað þessi tala er há eða lág eru í frábærum málum að gera frábæra hluti og 
svo ertu með Íslendinga sem að stela bílum eða einhverja aðra sem stela það 
er bara þannig í öllum samfélögum, þú ert með lög af fólki og stærsti 
hópurinn er algjörlega fullkomnlega frambærilegt fólk (3). 

Hver og ein menning hefur sína skilgreiningu á því hvað er satt og rétt. Einstaklingar 

sem eru „staddir“ í fleiri en einni menningu samtímis upplifa oft mikla baráttu. Það 

þekkja innflytjendur vel þegar upprunamenning þeirra og menning landsins sem þeir 

búa í mætast. Slík staða einstaklinga getur leitt til neikvæðra tilfinninga þar sem þeirra 
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regluverk er í stöðugri togstreitu eða andstöðu við ríkjandi menningu eins og Parekh 

(2000) bendir réttilega á. Á svipaðan hátt geta einstaklingar innan ríkjandi menningar 

fundið fyrir togstreitu gagnvart menningu innflytjenda. Af þessum orsökum skapast oft 

mýtur um „hið ókunnuga“ sem á sér enga stoð í raunveruleikanum. Þar sem samfélagið 

takmarkast við „sína“ menningu hættir því til að vera hliðhollara sínu regluverki og 

venjum. Þjóðríkið leggur áherslu á einingu þegna sinna og þar þyrfti að innleiða skilning 

á því að eining getur líka þrifist í margbreytileikanum. Samfélagið, líkt og Parekh (2000) 

bendir á, þarf að opna á tækifæri til að margbreytileiki einstaklinga fái notið meiri 

virðingar og viðurkenningar. 

5.1.3 Fjölmenning og samfélagið 

Málaflokkurinn er samkvæmt því sem viðmælendur segja án heildarsýnar og í honum 

búa margar mýtur um það hvernig innflytjendur eru. Íslendingar og innflytjendur þurfa 

að lifa saman í samfélaginu. 

Innflytjendur á Íslandi eru ekki einsleitur hópur og sumir hópar innflytjenda telja 

innan við 10 einstaklinga. Þess vegna er erfitt að alhæfa um innflytjendur og hvaða 

þjónustu þeir þurfa. Á Íslandi eru um 100 tungumál og það þekkjast hér tungumál sem 

talað er af mjög fáum einstaklingum í samfélaginu. Viðmælendur nefndu hversu 

mikilvægt það er að allir taki þátt í að sinna þessum málaflokki. Voru þeir sammála því 

að þessir hópar væru mikilvægir í samfélaginu og viðurkenndu þeir allir ábyrgð sína á að 

aðlögun innflytjenda gengi sem best: 

Þegar að það er kominn svona stór hópur af fólki sem er búsettur hér og á í 
erfiðleikum með að komast inn í samfélagið út af tungumálum, út af 
menningarmun, þá verða náttúrulega allir að leggjast á eitt við að [hjálpa] en 
spurning hvernig það er  gert er svo annað mál (B) 

Aðlögun krefst samvinnu allra og því þurfa mismunandi aðilar, félagasamtök og 

stofnanir að leggjast á eitt til að tryggja að það gangi sem best fyrir sig. Þau viðhorf til 

innflytjenda sem eru byggð upp á mýtum þarf að taka til endurskoðunar. Staða 

Íslendinga og innflytjenda er ekki jöfn að mati viðmælenda, sumir útlendingar eru mjög 

illa staddir hvað varðar atvinnuöryggi og húsnæði. Þeir hafa heldur ekki sömu möguleika 

á að velja eins og Íslendingar geta og þeir síðarnefndu myndu aldrei vilja skipta um sæti 

við þá.  Það fyrirfinnst hér á Íslandi  „falið samfélag“ innflytjenda. (D). 
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Það sem skiptir mestu máli fyrir þær kynslóðir sem hér vaxa úr grasi er að þær fái 

þann stuðning sem þær þurfa.  Ef vel tekst til þá verða þær hluti af samfélaginu án 

vandamála. Ef aðlögun gengur ekki sem skyldi óttast viðmælendur að vandamál muni 

koma fram seinna meir. Það er ekki íslenskukennsla nema upp að vissu marki, eftir það 

ertu orðin Íslendingur innan kerfisins, þetta sögðu margir viðmælendur (C, 1, 2,3). Það 

er mikilvægt að horfa lengra fram í tímann því það eru ekki endilega þeir sem koma til 

landsins fyrst sem koma til með að eiga í mestum vandræðum heldur önnur kynslóð 

innflytjenda, hún rís frekar upp og krefst meira réttlætis. Enda er staða þeirra eins og 

einn viðmælandi (C) benti á þannig að þeir eru ekki Íslendingar en hafa heldur ekki 

nægjanlega fastar rætur í upprunalandinu til að geta tengt sig þangað. Því er sennilegt 

að önnur kynslóðin lendi í tilvistarkreppu þar sem hún er skilgreind sem Íslendingar líkt 

og viðmælendur bentu á hér að ofan en bakgrunnur þeirra er úr annarri menningu en 

þeirri sem er ríkjandi hér án þess þó að rætur þeirra þar séu nógu traustar. 

Íslendingar að mati eins viðmælenda (D) þurfa að vera opnari fyrir útlendingum og að 

hans mati eru Íslendingar einnig viðkvæmir fyrir gagnrýni. Íslendingar eiga sitt 

tengslanet og það er kannski þess vegna sem þeir eru ekki nægjanlega opnir fyrir því að 

nýta sér þau verkefni sem bjóða upp á samskipti við innflytjendur. En innflytjendur hafa 

ekki þetta tengslanet og reyna því að búa það til með því að hittast  t.d. á bókasafninu 

að sögn viðmælanda (D). Hlutverk bókasafnsins er mikilvægt að mati allra viðmælenda 

og þeir líta gjarnan á að þar sé miðpunkt fjölmenningar í Reykjavík að finna. Einn 

viðmælandi benti á að yfirleitt hafi hann samband við bókasafnið ef hann þarf að vinna 

að fjölmenningarlegum verkefnum. (C). 

5.2 Borgarbókasafnið í samfélaginu 

Hlutverk bókasafna er skýrt og tilgangur almenningsbókasafna er bundinn í lög. Hlutverk 

þess er að þjóna öllum þegnum samfélagsins. Borgarbókasafnið í Reykjavík getur 

flokkast sem rótgróin stofnun enda hefur það verið opið almenningi frá 1923. Á þeim 

tíma hefur hlutverk þess verið fastmótað samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn. 

5.2.1 Óvissa um framtíðina 

Umhverfi bókasafna hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum og má þar 

nefna tilkomu rafrænna bóka. Það hefur orðið til þess að bókasöfn hafa þurft að leita 
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nýrra leiða til að sinna skyldum sínum. Þróun hefur verið í þá átt að efla félagslegan 

hluta bókasafna (Partridge o.fl., 2010). 

Bókasöfn eru ekki bara bækur og tölvur heldur gegna núna því hlutverki í meira mæli 

en áður að vera samkomustaður. Viðmælendur sem tengjast bókasafninu sérstaklega 

voru sammála því að hinn félagslegi þáttur bókasafna hefur og mun alltaf vera 

mikilvægur.  

Það hefur alltaf verið mikið líf á bókasafninu nefndi einn viðmælandinn. (B) Þó hefur 

áhersla á félagslega þáttinn aukist mikið á síðustu árum. Nú þegar rafrænar bækur eru 

orðnar að veruleika er ástæða til að velta fyrir sér  hvað verði um bókasafnið. Verður 

það fyrst og fremst að stað þar sem eingöngu eru afgreiddar rafrænar bækur? Eitt borð 

og tölva? Eins og einn viðmælandi (B) nefndi. Kannski þróast það þannig að það verða 

færri bækur í hillum bókasafna og í kjölfarið aukist áherslan á að bókasöfn gegni fremur 

hlutverki samfélagsmiðstöðva. Vægi rafrænna bóka er þó ekki komið fram enn og það er 

alls ekki víst að þær muni hafa jafnmikil áhrif og sumir ætla, né það að breytingar á 

upplýsingatækni séu orsök þess að bókasöfn eru almennt að færa sig meira í þá átt að 

sinna félagslegu hlutverki sínu meira.  Viðmælandi nefnir að í raun séu bókasöfn að 

uppfylla nákvæmlega sömu markmið í dag eins og þau gerðu fyrir 20 árum en á annan 

hátt (A). Því má ekki heldur gleyma að bókasöfnum ber að sinna öllum, hvort sem þeir 

hafa efni eða tök á að nýta sér rafrænar bækur eða ekki.  

Árið 2000 flutti aðalbókasafnið aðsetur sitt niður á Tryggvagötu. Við það urðu miklar 

breytingar aðallega vegna þess að húsnæðið sem flutt var í var mun stærra og bauð upp 

á meira rými fyrir fólk til samverustunda. Eins og viðmælendur sem starfa á bókasafninu 

höfðu orð á þá tekur ekki mikið pláss að afgreiða bækur úr hillu svo allt hitt plássið 

gátum við loksins nýtt í það sem okkur er búið að dreyma um í 20 ár (A). Það er 

mikilvægt að það sé komið pláss til að fólk geti sest niður, unnið saman verkefni og átt 

notalega stund á bókasafninu.  

5.2.2 Hið fjölmenningarlega samfélag 

Hlutverk bókasafna er að sinna öllum þegnum samfélagsins. Það gildir að sjálfsögðu 

einnig um þá sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Þegar innflytjendum á Íslandi tók að 

fjölga þurftu bókasöfnin að gera áætlun um það hvernig staðið skyldi að þjónustu við 

þennan fjölþjóðahóp sem fór sífellt stækkandi.   
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Borgarbókasafnið í Reykjavík fór mjög fljótlega samkvæmt viðmælendum úr 

bókasafnsumhverfinu og athugaði hvað hægt væri að gera til að koma til móts við þarfir 

þessa hóps. Mikil samvinna hefur einkennt bókasöfnin og borgarbókaverðir á 

Norðurlöndum hittast reglulega og kynnast því sem hver og einn er að gera í sínu safni. 

Bókasöfn á Norðurlöndum, samkvæmt borgarbókaverði Reykjavíkur, hafa sinnt 

hlutverki sínu sem fjölmenningarleg bókasöfn nokkuð vel. Gott aðgengi er að bókakosti 

á hinum ýmsu tungumálum hjá þeim. Ljóst er þó að Reykjavík getur ekki sinnt þessu 

hlutverki á sama hátt. Reykjavík er tiltölulega fámenn borg miðað við aðrar höfuðborgir 

Norðurlanda og auk þess býr hér á landi fjölbreyttur hópur innflytjenda sem talar 

mismunandi tungumál og sumir hópar eru það fámennir að þeir telja innan við 10 

manns. Því þótti starfsfólki Borgarbókasafnsins ógerlegt að byggja upp bókakost fyrir 

alla þessa hópa þannig að ekki hallaði á einn umfram aðra, auk þess sem kostnaður við 

innkaup yrði hár. Því þurfti að fara aðrar leiðir hér á landi en þekkst hefur erlendis. Erfitt 

reyndist þó fyrir bókasafnið að finna lausn á þessu máli.  „Ég var alltaf einhvern veginn 

að bíða eftir rétta aðilanum“ segir borgarbókavörður. Tækifæri fékk bókasafnið þegar 

Kristín R. Vilhjálmsdóttir var ráðin á þjónustumiðstöð Miðborga og Hlíða til að útfæra 

nánar hugmynd sína um verkefnið fljúgandi teppi fyrir skóla borgarinnar. Bókasafnið 

frétti af henni á sínum tíma og var sammála því að hugmyndir hennar gætu vel átt við á 

bókasafninu (A). Hún var fengin til að halda kynningu á hugmyndum sínum fyrir 

starfsfólk bókasafnsins í upphafi árs 2008. Í framhaldinu var hún ráðin í 50 % starf á 

safnið til að byggja upp fjölmenningarlega þjónustu þess og fljótlega eftir ráðningu fékk 

hún fullt starf sem verkefnastjóri fjölmenningar. 

5.2.3 Formfestan 

Rótgróin stofnun, rykfallnar bækur, sussandi bókaverðir er ímynd sem ekki bara 

rannsakandi hefur af bókasöfnum. „Þetta er gamli tíminn“, sagði viðmælandi (A). 

Bókasöfn eru að margra áliti fastheldnar stofnanir sem ekki hafa haft mikla ástæðu til að 

breytast.   

Hlutverk þeirra er skýrt og þeim ber að þjónusta alla og veita þeim aðgang að 

fjölbreyttum bókakosti og upplýsingum eins og segir í lögum um almenningsbókasöfn. 

Gera má þó ráð fyrir að það gæti reynst þrautinni þyngra. Margir vilja halda í sama 
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gamla formið nefnir viðmælandi (A), bókasafnsfólk er gjarnt að sitja í sínu horni með 

sínar bækur og vill hafa það þannig áfram.   

Kraftar til umbreytinga eru þó til staðar á Borgarbókasafninu enda var hugmyndum 

Kristínar R. Vilhjálmsdóttur vel tekið, líkt og borgarbókavörður nefnir í viðtali að þau hafi 

einfaldlega verið að bíða eftir einstaklingi eins og henni sem gæti tekið þetta að sér. 

„Þegar Kristín kom byrjaði í raun okkar fjölmenningarlega starf“ segir viðmælandi (B). 

Sami viðmælandi lýsir því einnig að það hafi verið ákveðin frelsun þegar hún kom. Ef til 

vill má einnig segja að vegna þess hve stöðug stofnun bókasafnið er þá geti falist í 

stöðugleikanum ákveðinn styrkleiki (Beckert, 1999). Það hefur getað tekið af skarið og  

farið út í tilraunastarfsemi af þessum toga án þess að skaða þá formfestu sem fyrir var 

þ.e. hina rótgrónu þjónustu með bækur og útlán þeirra. Viðmælandi (A) nefndi einnig að 

bókasafnið hafi oft mikla þolinmæði í tilraunastarfsemi sinni. Við höldum áfram með 

verkefni sem eru að okkar mati góð þó áhugi almennings sé ekki alltaf til staðar í 

upphafi. Við trúum á að það sem er gott muni síðar festast í sessi. Sem dæmi um þetta 

nefnir hann bókmenntagöngur bókasafnsins sem ekki voru vinsælar í upphafi  en eru nú 

einn af hápunktum safnsins. 

5.3 Fjölmenning og bókasafnið 

Bókasafnið mætir kröftum í hinu fjölmenningarlega samfélagi sem hafa mótandi áhrif á 

venjur þess og hefðir. Hið fjölmenningarlega samfélag er í mótun líkt og viðmælendur 

sögðu frá í viðtölunum, er þeir töluðu um að margir sprotar væru að störfum í 

málaflokknum, þó misræmi sé á milli viðmælenda á hvaða stigi málaflokkurinn er 

staddur. Auk þess eru til staðar í samfélaginu ýmsar ranghugmyndir og mótsagnir um 

innflytjendur og stöðu þeirra í samfélaginu. Þess vegna eins og Seo og Creed (2002) telja 

er slík stofnun opin fyrir gerendum sem eru tilbúnir að taka að sér að breyta viðteknum 

venjum og regluverkinu. Bókasafnið sem hluti af hinu fjölmenningarlega samfélagi hefur 

í skjóli formfestu og öryggis bókasafna opnað á það tækifæri fyrir geranda, sem starfar 

innan fjölmenningar, að taka að sér stofnanalegar breytingar á fjölmenningu innan 

veggja bókasafnsins. Lítum næst á verkefni og bakgrunn verkefnastjórans á bókasafninu. 
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5.4 Verkefnastjórinn – samspil félagslegra og persónulegra eiginleika 

Eru til staðar stofnanafrumkvöðlakraftar í fjölmenningarlegum verkefnum 

Borgarbókasafnsins? Til að finna svar við þessu er nauðsynlegt að greina hvernig nýtir 

gerandinn sína félagslegu og persónulegu eiginleika í starfi sínu.  

5.4.1 Bakgrunnur 

Kristín R. Vilhjálmsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar, á Borgarbókasafninu var ráðin  í 

50% starf sem verkefnastjóri fjölmenningar á bókasafninu í febrúar 2008 með aðsetur á 

aðalsafninu á Tryggvagötu. Auk þess var hún verkefnastjóri hjá Þjónustumiðstöð 

Miðbæjar og Hlíða frá janúar 2008 til maí 2008. Í dag er hún í fullu starfi sem 

verkefnastjóri hjá Borgarbókasafninu.   

Hún fæddist í Reykjavík árið 1973 og bjó fyrstu ár ævi sinnar á Íslandi. Þegar hún var 

sex ára gömul fluttist hún ásamt fjölskyldu sinni til Danmerkur. Þar bjó hún þangað til 

hún flutti aftur heim í janúar 2008.  Fyrstu árin í Danmörku voru mótandi fyrir hana og 

henni fannst oft erfitt þegar hún gat ekki talað dönskuna fullkomlega að eigin sögn. Hún 

lenti í því hlutverki að vera þögla barnið í skólanum og minnist þess hversu erfitt henni 

hafi fundist að brjótast út úr því hlutverki. Hún náði þó fljótlega tökum á dönskunni sem 

varð það tungumál sem hún talaði bæði heima við og í skólanum.   

Hún er menntaður kennari og nefnir að margir úr hennar fjölskyldu séu og kannski 

hafi það leitt til þess að hún valdi þá braut eins og hún segir sjálf frá. Upplifun hennar að 

vera innflytjandi í Danmörku hafi kannski ekki verið sérstaklega sterk en þó nefnir hún 

að þegar hún var barn og ekki búin að læra tungumálið hafi henni fundist hlutskipti sitt 

erfitt. Hún hafi fljótlega eftir komuna til Danmerkur ekki litið á sig sem „öðruvísi“ en 

aðra. Það eina sem minnti hana á það var að hún var með þetta „skrýtna“ nafn. Vegna 

þess var hún oft spurð um uppruna nafnsins og um Ísland. Hún minnist þess að henni 

hafi þótt það óþægilegt, hún vildi ekki vera öðruvísi og auk þess gat hún ekki sem barn 

og unglingur svarað spurningum um Ísland vegna þess að hún hafði ekki búið þar síðan 

hún var lítið barn. Einnig upplifði hún sig oft líka utanveltu á Íslandi þar sem hún talaði 

ekki fullkomna íslensku og það hafði oft komið fólki á óvart.   

Eftir að kennaranámi lauk fór hún að kenna í grunnskóla í Silkeborg. Hluti af 

kennslunni var fólginn í því að segja frá öðrum löndum og menningarheimum og vildi 

hún alltaf leggja mikla áherslu á það. Hún fann fljótlega að hana langaði að kenna það 
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námsefni öðruvísi, hafa það meira lifandi. Hóparnir sem hún kenndi voru frekar einsleitir 

þar sem það voru ekki mörg innflytjendabörn í bekknum hennar. Í Silkeborg bjuggu og 

búa hins vegar stór hópur innflytjenda og ákvað hún að nýta sér þá flóru til að gera 

kennsluna meira skapandi. Hún hafði samband við kennara sem kenndu innflytjendum 

dönsku og fékk þá í lið með sér til að skapa menningarmót eins og hún kaus að kalla 

verkefnið. Hugmyndin var sú að hennar nemendur og fullorðið fólk sem var í 

dönskunámi hittist og kynntu sína menningu hvert fyrir öðru. Tilgangurinn var að gefa 

börnum innsýn í persónulega menningu þessa fólks sem gæti í leiðinni æft sig í 

dönskunni og kynnst dönskum börnum og þeirra menningu.  

Eftir að hafa kennt í 10 ár langaði hana að flytja til Íslands og bað skólastjórann um 

launalaust leyfi sem hún og fékk. Í framhaldi af því þurfti hún að taka ákvörðun um hvað 

hún vildi gera á Íslandi. Hún sá fljótt að henni þótti skemmtilegast að vinna þau verkefni 

sem hún hafði skapað sjálf, líkt og menningarmótin. Hún skapaði því verkefnið Fljúgandi 

teppi sem í grunninn er byggt upp eins og menningarmótin. Þar er áherslan lögð á 

persónulega menningu frekar en þjóðmenningu einstaklingsins. Sendi hún þessar 

hugmyndir sínar til Íslands og einhvern veginn að hennar sögn lentu þær hjá 

Þjónustumiðstöð Miðbæjar og Hlíða en þar eru starfandi ráðgjafar á svið fjölmenningar.  

Hóf hún störf þar og þá fyrst og fremst með það í huga að byggja upp tengslanet við 

skóla og kynna Fljúgandi teppi. Borgarbókasafnið hafði einnig fengið upplýsingar um 

hana og taldi að hugmyndir hennar myndu eiga vel við á bókasafninu. Því fékk 

bókasafnið hana á kynningu til sín. Hún minnist þess hvað henni þótti það erfitt en 

jafnframt skemmtilegt að kynna þessar hugmyndir sínar fyrir bókasafnið þar sem hún 

þekki ekki mikið til bókasafna á þessum tíma, þó vissi hún hvaða hlutverki bókasöfn hafa 

þjónað í málefnum fjölmenningar í Danmörku. Eins var íslenskukunnátta hennar ekki 

góð að hennar mati og glærurnar enn á dönsku. Hugmyndum hennar var þó vel tekið. 

Hún segir að henni hafi þótt svo gott hvað Íslendinga væru jákvæðir og opnir gagnvart 

nýjungum: 

Mér fannst mjög áhugavert þegar ég kom hingað, það voru opnar dyr fyrir 
þessum nýjum hugmyndum einhvern veginn...Það er kannski munurinn á 
Danmörku og hér. það er líka plús og mínus auðvitað kom hrunið einmitt út 
af því sama, en það kemur margt gott út úr því að vera opin fyrir nýjum 
hugmyndum já við bara gerum þetta, maður heldur erindi um eitthvað og 
svo viltu koma á morgun? ..Þetta er frábært (Kristín R. Vilhjálmsdóttir) 
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5.4.2 Eiginleikar stofnanafrumkvöðuls 

Í viðtölum við samstarfsmenn Kristínar kemur skýrt fram  hversu mikill frumkvöðull hún 

er í huga þeirra. Orð sem viðmælendur notuðu til að lýsa henni voru meðal annars 

brautryðjandi, eldhugi, kyndilberi og frumkvöðull. Ljóst er því að viðmælendur upplifðu 

hana sem geranda sem tekur virkan þátt í að efla fjölmenningarlegt samfélag á Íslandi. 

„Henni hefur tekist að fá fólk í lið með sér vegna þess að hún er svo mikill eldhugi og 

hefur svo mikinn metnað fyrir hönd málaflokksins“ (C). 

Það er ekki nóg að hafa áhuga á málaflokknum heldur þarf gerandinn að geta séð 

hvaða áhuga aðrir hafa á verkefninu og síðan sameinað þessa þætti. Út frá 

skilgreiningum um stofnanafrumkvöðul var unnið með kóða sem koma hér að neðan. 

5.4.2.1 Auðmýkt - setur sig í spor annarra 

Viðmælendur tengdu hugtakið auðmýkt mikið við Kristínu. Lögðu áherslu á að hún væri 

ekki að gera þetta fyrir sjálfa sig og að öll hennar verkefni væri gerð út frá forsendum 

fjölmenningar. Hún er ekki að gera þetta til að skreyta sig. Hún er laus við hroka og 

eignar sér ekki verkin. Það er „flott“ að sjá samkvæmt viðmælendum hvernig hún leggur 

þetta inn hjá fólki (2). Hún vinnur þetta alveg þannig að hún leyfir þátttakendum að gera 

þetta að sínu. Hún kann að vinna með fullorðnu fólki og hún er ekkert að stýra og 

stjórna né segja hvernig á að gera hlutina. „Hún svona leggur inn hugmyndina og styrkir 

algjörlega fólk í því en svo getur það eignað sér verkefnið af því að hún stígur til baka og 

það er náttúrulega ótrúlega flott“ (3) 

Hún nær einnig vel til barna og ungmenna. Einn viðmælandi (2) kennari sem hefur 

fylgst með hennar verkefnum segir að það sé ljóst að hún kunni að tala við börn á breiðu 

aldursbili, hún nær vel til litlu krakkanna og eins  þeirra sem eldri eru. Það er mikilvægt í 

þessu starfi að viðkomandi kunni að miðla til krakka. Börnin trúa á ævintýrið sem hún 

setur upp þegar hún kynnir Fljúgandi teppið fyrir yngsta aldurshópnum og það er gaman 

að fylgjast með því (2). 

Sjálf segist hún vilja bjóða upp á vettvang sem sé mjög opinn. Hún vinnur það sem 

hún gerir á mjög opinn og fordómalausan hátt. Hún þekkir einnig vel hvernig það er að 

vera innflytjandi og getur þar af leiðandi sett sig í spor þeirra sem koma nýir til landsins, 

tengslalausir og mállausir, Það voru allir viðmælendur sammála um. Hún er svona mitt á 
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milli nefnir einn viðmælandi (D) hún er í góðum tengslum við íslenskt samfélag og líka í 

góðum tengslum við það hvernig er að koma utan að.  

Hún hefur þetta góða í sér, hún nær athygli bæði með tjáningu hvernig hún 
talar brosandi, hún á auðvelt með að ná athygli fólks. Hún er góður kennari, 
hún talar aldrei niður til [fólks] hún er aldrei að messa...hún er með alla 
þessa góðu eiginleika sem kennari á að hafa, hún hrífur fólk með sér og það 
hefur maður alveg séð (A) 

Jafnframt er mikilvægur eiginleiki að geta sett sig í spor annarra og jafnframt að hafa 

persónulega reynslu af verkefninu. Hún þekkir það vel af eigin raun að flytja á milli landa 

en auk þess er nauðsynlegt að geta skynjað og skilið fólk með ólíkan 

menningarbakgrunn sem þarf að nálgast á mismunandi hátt. Að sögn viðmælenda gerir 

Kristín það mjög vel. Hún lýsir sjálfri sér þannig að hún hafi verið mjög feimin sem barn 

og fannst óþægilegt að kunna ekki að tala fullkomlega.  Einnig nefnir hún hversu vel hún 

skilur þöglu börnin í skólum landsins sem þora ekki að tjá sig á íslensku vegna þess að 

þau eru komin inn í ákveðið hlutverk. Hún vill ýta undir og auka skilning fólks á því sem 

nauðsynlegt er að breyta.  

5.4.2.2 Félagsauður - ná í bandamenn 

Kristín hefur sjálf mikinn áhuga á verkefninu og með því nær hún að skapa áhuga 

annarra. Hún hefur verið mjög dugleg að auglýsa verkefnin segir viðmælandi (3) hún 

nýtir sér Facebook til að ná til mismunandi hópa og fer mikið á þá staði sem 

innflytjendur eru gjarnan, meira að segja inn á vinnustaði.  

Hún er ofsalega dugleg að tengja saman fólk, félög og hugmyndir og er mjög flínk í því 

að finna nýjan vinkil á hlutina (A). Einn viðmælandi nefnir hversu mikilvægt það er að til 

séu einstaklingar sem eru lykilaðilar og bera verkefnin á herðum sér. Þeir eiga svo 

auðvelt með að kveikja áhuga hjá öðrum einstaklingum og það gerir mjög mikið fyrir 

verkefnið (E). Styrkleiki hennar er fólginn í því að vera vel tengd bæði inn í 

innflytjendasamfélagið og eins inn í íslenskt samfélag. Að hluta til er það vegna þess að 

hún er bæði útlendingur og Íslendingur. Reynslan hefur alltaf áhrif á hvernig hlutirnir 

eru túlkaðir. Hún getur nálgast verkefnin á þann hátt sem hún gerir vegna þess að hún 

þekkir þetta sjálf og veit hvernig og hvað þarf að þjónusta öðruvísi, þú getur aldrei sett 

þig í þessi spor innflytjenda nema að þú hefur sjálfur verið í þeirri stöðu að vera 

tengslalaus (C). 
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Viðmælendur eru sammála því að virðing sé borin fyrir henni meðal innflytjenda og 

að hún gegni oft því hlutverki að vera sá aðili sem leitað er til ef hugmyndir um ný 

verkefni koma fram. Hún tekur vel í góðar hugmyndir og þær eru framkvæmdar eða 

aðlagaðar eftir þörfum (A, C). Allir eru sammála um að hún er leiðandi í 

fjölmenningarlegu starfi inni á bókasafninu og gerir það á þann hátt sem enginn annar 

getur nema að vera sjálfur innflytjandi. Sjálf segir hún að vegna þess að hún hafi þennan 

bakgrunn þá skilur hún svo vel hvernig það var að koma til lands þar sem hún þekkti ekki 

tungumálið og er meðvituð mikilvægi þess að nýta reynslu sína á jákvæðan hátt. 

Coleman (1988) og Fligstein (1997) telja að til að ná árangri sem stofnanafrumkvöðull sé 

mikilvægt að búa yfir miklum félagsauði þar sem þeir einstaklingar eiga gott tengslanet.  

Enda eiga þeir auðveldara með að ná til fólks og virkja samvinnu með öðrum, líkt og 

viðmælendur segja um Kristínu. 

5.4.2.3 Kennsla – miðlun - mótandi 

Ég held að auðvitað bæði mín persónulega reynsla og líka að því að ég er 
kennari, er maður svolítið vanur að hugsa...hvað getur maður gert. Ef maður 
myndi kíkja á þessi verkefni út frá því að það sé kennari á bak við kannski er 
það sýnilegt ég veit það ekki (Kristín Vilhjálmsdóttir). 

Viðmælendur styðja það að hún sé rétta manneskjan í þessu starfi. Hún hefur mikið 

úthald og gefst ekki upp þó á móti blási. Hún er drífandi og er alltaf að fá nýjar 

hugmyndir. Hún hefur reynslu sem kennari frá Danmörku og veit vel hvað þeir hafa gert 

þar í málefnum innflytjenda og hún hefur komið með góðar hugmyndar þaðan til okkar.  

Við vissum kannski ekki alveg hvað við vorum að gera á bókasafninu því ekkert okkar 

hafði tekið þátt í svona starfi (B). 

Einn viðmælandi nefndi að hann væri ekki endilega viss hvort það sæist á hennar 

verkefnum að hún væri kennari, fannst verkefnin miklu frekar endurspegla hugvit heldur 

en menntun (3). En eins og áður hefur verið nefnt þá leggur hún verkefnin vel inn, án 

hroka og getur talað til fólks á mismunandi stigum í þjóðfélaginu og á mismunandi 

aldursbili. Battilana (2006) leggur áherslu á að það skipti miklu máli að geta miðlað og 

mótað hugmyndir til að geta haft áhrif á ríkjandi form. 

5.4.2.4 Persónuleg menning 

Sérstaða verka Kristínar liggur í áherslum hennar á persónulega menningu hvers og eins. 

Kristín upplifði sig ekki sem útlending í Danmörku og þess vegna fannst henni óþægilegt 
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í fyrstu þegar hún var spurð um nafnið sitt eða Ísland. Hún vildi ekki vera öðruvísi en 

hinir. Eins fannst henni erfitt að svara spurningum um Ísland þar sem hún hafði ekki 

búið þar síðan hún var mjög lítil og þekkti því ekki mikið til.  

Því hefur hún alltaf lagt upp úr því að draga fram það sem hver og einn hefur sjálfur 

og slík nálgun styrkir viðkomandi.  Það að kynnast hvert öðru tengir okkur betur saman 

og skapar skilning á því hversu ólík og lík við erum, þetta skapar einingu og kemur í veg 

fyrir aðgreiningu hópa að hennar mati 

Viðmælandi sem hefur nýtt sér verkefnið „Fljúgandi teppi“ fyrir sína nemendur nefnir 

hversu gott þeim hafi fundist verkefnið. Þau höfðu rætt það lengi hvað hægt væri að 

gera til að fá innsýn inn í það „ólíka“ sem aðgreinir einstaklinga en varast að draga fólk í 

dilka (1).  

Hugmyndfræði Kristínar gengur út á að vinna með heimamenningu hvers og eins, 

ekki bara þeirra barna sem eru af erlendum uppruna. Tilgangurinn er því ekki að safna 

saman einstaklingum af sama uppruna heldur að búa til vettvang þar sem allir geta hist, 

verið áhorfendur og þátttakendur um leið (Kristín R. Vilhjálmsdóttir). Allir eiga að finna 

fyrir stolti yfir sinni eigin menningu og leyfilegt er að undrast menningu annarra.  

Verkefnin hennar lúta að styrkingu félagsauðs með því að fólk af ólíkum uppruna 

hittist og deili sögum sínum. Það er sem dæmi gert í „Söguhring kvenna“ þátttaka þar 

styrkir persónulega menningu hvers og eins með því að viðurkenna að við öll eigum 

eitthvað sem er persónuleg upplifun okkar. Við eru líka eitt samfélag og við vinnum að 

því saman.  

Fligstein (1997) leggur áherslu á að stofnanafrumkvöðull þurfi að hafa skilning á hinu 

stóra samhengi hlutanna og skilji jafnframt hvar áhugi annarra á tilteknum verkefnum 

liggur. Að leggja áherslu á persónulega menningu í stað þess að einbeita sér að 

þjóðmenningu er tilraun til þess að sameina ólíka hópa án þess að reyna að draga úr 

sérkennum hvers og eins. 

5.4.3 Fljúgandi teppi - menningarmót 

Fljúgandi teppið – menningarmót hefur farið fram í leik- grunn- og framhaldsskólum í 

Reykjavíkurborg frá árinu 2008.   
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Misjafnt er hvernig það er sett upp á hverjum stað og er þá fyrst og fremst verið að 

miða við aldur og þroska barna sem taka þátt í verkefninu í hverjum skóla. Tilgangurinn 

er að kynna sína persónulegu menningu og mega nemendur kynna hvað sem er úr eigin 

lífi. Við viljum skapa vettvang þar sem nemendur geta undrast og hrifist af því sem er 

ólíkt í menningu okkar (Kristín R. Vilhjálmsdóttir). Rannsakandi fylgdist með þegar 

verkefnastjórinn lagði verkefnið inn hjá nemendum í framhaldsskóla í Reykjavík í 

nóvember 2011. Hópurinn var samansettur af innflytjendum sem áttu það sameiginlegt 

að hafa búið skemur en 5 ár hér á landi. Íslenskukunnátta þeirra var misgóð og þurfti 

hún oft að endurtaka og umorða það sem sagt var. Verkefnið lagðist misvel í nemendur, 

sumir áttu erfitt með að skilja hvað verið var að biðja um og hversu mikið þeir áttu að 

kynna. Einum nemenda fannst verkefnið tilgangslaust. Verkefnastjórinn sýndi þeim 

myndir frá öðrum menningarmótum en lagði jafnframt áherslu á að allir fengju að ráða 

hvað þeir ætluðu að sýna og mikilvægi þess að vera stoltur af því sem þeir ætluðu að 

sýna. Nemendur fengu tækifæri til að ræða saman í hópum eða hver og einn að setjast 

niður og skrá það sem þeir ætluðu að sýna. Sumir drifu sig strax í verkefnið meðan aðrir 

sátu og voru nokkuð óvissir um til hvers var ætlast af þeim. Nemendur fengu einnig 

tækifæri í næsta tíma til að undirbúa sig fyrir kynninguna. Rannsakandi var ekki til staðar 

í þeim tíma. 

Menningarmótið í framhaldsskólanum fór fram viku seinna. Byrjað var á því að raða 

upp borðum þannig að þau mynduðu U-laga form í stofunni. Tilgangurinn var að reyna 

að skapa markaðsstemningu þar sem fólk gæti gengið á milli og skoðað það sem aðrir 

höfðu að sýna. Nemendur fengu síðan smátíma til að setja upp það sem þeir höfðu 

undirbúið. Áberandi var hversu öruggari nemendur virtust vera í þessum aðstæðum en 

þeir höfðu verið viku áður þegar verkefnið var fyrst kynnt fyrir þeim. Nemendum í 7. 

bekk úr einum grunnskóla borgarinnar var boðið að taka þátt í menningarmótinu. Þeir 

nemendur höfðu áður haldið sitt menningarmót og þekktu því vel til hvers var ætlast af 

þeim. Kristín bauð alla velkomna og byrjaði á því að leyfa þeim sem voru með atriði fyrir 

alla að sýna það sem þeir höfðu. Síðan var hópnum skipt í tvennt þar sem fyrri hópurinn 

settist við sín borð og seinni hópurinn gekk á milli og skoðaði. Hér er hugmyndin að allir 

séu þátttakendur og allir áhorfendur. Flestir nemendur framhaldsskólans lögðu áherslu 

á sína þjóðmenningu, með mismunandi áherslum þó.  Sumir ákváðu að sýna föt, sumir 

minjagripi, teppi, peninga og jafnvel mat. Einn nemandi hafði þó ekki áhuga á að kynna 
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þjóðmenningu sína, heldur sýndi myndbandsupptöku af danshópi sem hann er 

meðlimur í. Athygli vakti að þetta var nemandinn sem var hvað neikvæðastur með 

verkefnið í vikunni á undan en var nú mun sáttari og stoltur. Annar sem hafði haft orð á 

því í vikunni á undan að hann hefði ekki áhuga á að kynna landið sitt kom með 

uppáhaldsbækurnar sínar og minjagripi frá landi sem ekki var hans föðurland heldur 

land sem var honum kært. Rannsakandi átti gott spjall við þann nemanda enda áttu þeir 

báðir sömu uppáhaldsbók. Samtalið fór alfarið fram á íslensku en vikuna á undan hafði 

sá nemandi ekki sama öryggi í því að tala íslensku eins og hann hafði þarna. Rímar þetta 

við það sem einn viðmælandi, sem er kennari, sagði um verkefnið: „Sá sem er að kynna 

sitt veit alltaf meira um það heldur en einhver annar og það gerir hann sterkan“ (3). 

Nemendur úr grunnskólanum voru blandaður hópur, bæði Íslendingar og börn af 

erlendum uppruna. Þau áttu það sameiginlegt að leggja meiri áherslu á áhugamál sín 

heldur en þjóðmenningu. Þátttakendur höfðu allir gaman af verkefninu og var auðséð 

að þau höfðu lagt mikla vinnu í það sem þau höfðu undirbúið. Íslenskukunnátta þeirra 

virtist í fljótu bragði mun betri þegar þau töluðu um þau sjálf en þegar þau voru á 

kynningunni viku á undan. Eins virtust samskipti þeirra vera góð og  þau voru áhugasöm 

og skoðuðu  hvert hjá öðru og spurðu spurninga. 

Upplifun rannsakanda á menningarmótinu var ánægjuleg og var góður samhljómur á 

upplifun rannsakanda og frásögnum viðmælenda.. Unnið var út frá þeim kóðum sem 

fyrirfram höfðu verið skilgreindir þ.e. út frá eiginleikum stofnanafrumkvöðuls: Auðmýkt 

– miðlun - persónuleg menning. Upplifun á staðnum rímaði vel við lýsingar viðmælenda 

á þeirra upplifun af menningarmóti og af persónulegum eiginleikum verkefnastjórans. 
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6 Umræður 

Í þessari rannsókn var leitað svara við spurningunni: 

Eru stofnanafrumkvöðlakraftar til staðar í fjölmenningarlegum verkefnum 

Borgarbókasafnsins? 

Til að finna svar við þessu var leitast við að greina: 

Hvert er stofnanalegt umhverfi frumkvöðulsins og hvernig nýtir hann sína félagslegu 

og persónulegu eiginleika í starfi sínu ? 

Var þetta gert með viðtölum við níu einstaklinga sem tengjast fjölmenningarlegum 

verkefnum á Borgarbókasafninu auk Kristínar og með vettvangsferðum þar sem 

verkefnin voru skoðuð nánar.  

Samkvæmt Alford og Friedland (1991) er ekki hægt að skoða stofnanir nema með 

hliðsjón af samfélaginu sem þær eru í. Því er nauðsynlegt að líta til samfélagslegra þátta 

þegar stofnanafrumkvöðlar eru skoðaðir. Með því að skoða umhverfið sérstaklega þ.e. 

fjölmenningu og Borgarbókasafnið í Reykjavík sem hluta af hinu fjölmenningarlega 

samfélagi gefa niðurstöður okkur til kynna að: 

Hið fjölmenningarlega samfélag er að mestu ómótað hér á landi og þar af leiðandi 

hefur fjölmenning ekki náð að mynda hér formfestu. Fleiri samfélög í hinum vestræna 

heimi eru að upplifa það sama. Rannsóknir á sviði fjölmenningar hafa bent á að þörf er á 

meiri formfestu í kringum málaflokkinn (Levey, 2009; Parekh, 2000; Stiehm, 1994; 

Uitermark o.fl., 2005). Ekki voru allir viðmælendur sammála um á hvaða stigi 

fjölmenning er hér á landi. Jafnframt voru þeir heldur ekki sammála um hvort það væri 

málaflokknum nauðsynlegt að skapa meiri formfestu þar sem hætta væri á að hin ólíku 

svið og stofnanir borgarinnar myndu firra sig ábyrgð á fjölmenningu ef miðstýring væri 

sterk. Þetta gæti bent til þess að formfesta sé í andstöðu við fjölmenningu. Í festi 

menningar býr tregða til breytinga samkvæmt Zucker (1991). Fjölmenningarleg 

samfélög sem halda á lofti mikilvægi margbreytileikans í samfélaginu upplifa þessa 

togstreitu og lenda gjarnan í ákveðinni kreppu þar sem uppruni lýðræðis kemur frá 

þjóðríkjum sem í grunninn hafa einsleitni að leiðarljósi. Þarna er samkvæmt Parekh 
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(2000) fólgin ákveðin þversögn þar sem flest ríki eru í eðli sínu margbreytileg en hafa 

samt alltaf tilhneigingu til að draga sig að einsleitninni.  

Í nýlegum rannsóknum á þessu sviði hefur verið rannsakað mikilvægi borga í 

málefnum innflytjenda, þar er bent á að vegna þess að í borgum mætast ólíkir 

menningarheimar sé nærtækast að borgir taki að sér að sinna málefnum 

fjölbreytileikans (Amin, 2002; Baeten, 2001; Bauböck, 2003; Purcell, 2003; Uitermark 

o.fl., 2005). Reykjavíkurborg ætti því samkvæmt þeim rannsóknum að vera leiðandi afl í 

þróun verkefna sem hjálpa innflytjendum að aðlagast íslensku samfélagi. Með þeim 

verkefnum sem Borgarbókasafnið hefur unnið má sjá að borgin, í gegnum verkefni 

bókasafnsins, er gerandi í málefnum innflytjenda á ýmsum sviðum. Verkefnin lúta fyrst 

og fremst að því að efla tengslanet innflytjenda og styrkja þeirra persónulegu menningu 

til að auðvelda þeim þátttöku í íslensku samfélagi. Hér kemur inn mikilvægi félagsauðs 

sem fræðimenn (Putnam, 2000; Coleman, 1988; Bourdieu, 1977) tala gjarnan um. 

Mikilvægi hans má líkja við efnahagsleg verðmæti að mati Putnam (2000) og því sé 

mikilvægt að efla félagsauð einstaklinga þar sem það auðgi samfélagið í heild sinni. 

Viðmælendur töluðu margir hverjir um að þeim finnst umræðan um málefni 

innflytjenda oft á tíðum vera neikvæð og jafnframt að fáir væru að tala fyrir hönd þeirra 

opinberlega. Einnig nefndu þeir að góð verkefni á sviði fjölmenningar fái ekki nægilega 

mikla athygli. Það kemur heim og saman við skrif Parekh (2000) sem hvetur 

stjórnsýsluna til að veita margbreytileika þjóðlífsins meiri athygli með því að hvetja til 

ólíkra verkefna innan málaflokksins. Fleiri hafa ritað um mikilvægi þess að opna farveg 

fyrir ný verkefni á þessu sviði til að móta málaflokkinn  

Samkvæmt rannsóknum á sviði stofnanafrumkvöðla eru líkur á að gerendur stígi fram 

í umhverfi sem er lítið mótað (Fligstein, 1997) og samkvæmt viðmælendum upplifa þeir 

flestir fjölmenningu sem ómótaðan málaflokk. Þannig umhverfi er í stöðugri 

endurskoðun (Maguire o.fl., 2004). Jafnframt þegar umhverfið er jafn margbreytilegt og 

fjölmenning vissulega er getur það boðið upp á mörg tækifæri sem stofnanafrumkvöðull 

getur nýtt sér (Sewell, 1992). Auk þess er málaflokkurinn fullur af mýtum og mótsögnum 

er geta valdið spennu í umhverfinu. Þannig staða er góð uppspretta fyrir  

stofnanafrumkvöðla (Seo og  Creed, 2002).  
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Borgarbókasafnið í Reykjavík er stöðug stofnun og samkvæmt rannsóknum um 

stofnanafrumkvöðla eiga þeir oft erfiðara uppdráttar í stofnunum sem eru stöðugar 

(Fligstein, 1997). Mótbárur gagnvart stofnanalegum breytingum ættu því að vera til 

staðar á bókasafninu. Svo virðist þó ekki vera í miklu mæli samkvæmt viðmælendum og 

einnig er upplifun Kristínar sú að hugmyndum hennar hafi verið  vel tekið strax í upphafi. 

Auk þess hafði bókasafnið þá þegar hafist handa við stefnumótunarstarf í málefnum 

innflytjenda. Hlutverk bókasafna er að þjónusta alla þegna samfélagsins.  Því reyndist 

það bókasafninu nauðsynlegt að mynda stefnu varðandi þjónustu við innflytjendur á 

Íslandi.  Þar sem íslenskt samfélag er fámennt og hópar innflytjenda misstórir reyndist 

ógerlegt að byggja upp bókakost fyrir alla innflytjendur, líkt og bókasöfn á hinum 

Norðurlöndunum hafa gert. Það var því þörf að leita nýrra leiða. Þessi staða gerir það að 

verkum að kraftar til stofnanabreytinga mynduðust þar sem ekki var hægt að leita sömu 

leiða og aðrir höfðu gert. Bókasafnið virðist því hafa staðið á ákveðnum tímamótum og 

upplifði að sögn viðmælanda ákveðna biðstöðu. Stofnanalegar breytingar af völdum 

stofnanafrumkvöðla eiga samkvæmt rannsóknum oft greiða leið ef uppsöfnuð þörf fyrir 

breytingar hefur myndast (Dorado, 2005). Jafnframt er vert að hafa í huga að hlutverk 

bókasafna hefur breyst mikið vegna tæknilegra breytinga og tilkoma rafrænna bóka 

hefur hrist formið til. Beckert (1999) heldur því fram að  rótgrónar stofnanir sem horfast 

í augu við óvissu í umhverfinu eru líklegri til að leyfa gerendum að taka af skarið. Fleiri  

rannsóknir hafa einnig sýnt fram á slíkt m.a. rannsókn þeirra Fligstein og Mara-Drita 

(1996). Vegna sérstöðu Íslands og bókasafna hér á landi skapaðist ákveðin óvissa sem 

opnaði á stofnanafrumkvöðlakrafta. Bókasafnið opnaði þó ekki á stofnanalegar 

breytingar fyrr en rétti gerandinn, að þeirra mati, kom fram. Mikilvægt er að hafa í huga 

hversu hlutverk stjórnandans er, í þessu tilviki borgarbókavarðar, er mikilvægt. Það er  

nauðsynlegt að geta greint hvenær tækifæri í umhverfi hefur skapast fyrir stofnanalegar 

breytingar. Ekki eru þó viðmælendur endilega á því að tæknilegar breytingar séu orsök 

þess að bókasafnið fór af stað með félagsleg verkefni, enda er ekki enn komið í ljós hver 

áhrif rafrænna bóka verða á bókasöfn og félagslegt hlutverk þeirra hefur alltaf verið 

mikið. Hugsanlega má einnig leita skýringa í stöðugleika bókasafnsins en hann leyfir oft 

stofnanafrumkvöðlakröftum að koma fram vegna þess að í stöðugleikanum er fólgið 

ákveðið öryggi sem leyfir tilraunastarfsemi (Beckert, 1999). Bókasafnið fór út í 
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fjölmenningarleg verkefni með opnum huga og sýnir mikla þolinmæði og leggur mikið 

traust á verkefnin sín samkvæmt áliti viðmælenda.  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þrátt fyrir að umhverfið sé mjög stöðugt eru samt sem 

áður líkur á að gerandi brjótist út úr forminu, sérstaklega ef hann er sterkur (Townley, 

2002).  

Samkvæmt niðurstöðum er að finna í fjölmenningu og bókasafninu ,sem hluta af hinu 

fjölmenningarlega samfélagi, öfl sem leyfa stofnanafrumkvöðlum að vaxa. Það er þó 

ekki nægjanlegt að kraftar séu til staðar í umhverfinu samkvæmt rannsóknum á sviði 

stofnanafrumkvöðla heldur þurfa gerendur að búa yfir ákveðnum félagslegum og 

persónulegum eiginleikum. Í stöðugu umhverfi gildir að vera kraftmikill líkt og Townley 

(2002) bendir á. Viðmælendur eru allir sammála um að Kristín er kraftmikill gerandi, hún 

er kölluð frumkvöðull, brautryðjandi og eldhugi af viðmælendum. Allir lýsa henni sem 

frumkvöðli án þess að hafa endilega í huga skilgreiningu á stofnanafrumkvöðlum. Til að 

ná fram markmiðum sínum sem stofnanafrumkvöðull er mikilvægt að búa yfir góðum 

félagsauði og vera vel tengdur (Battilana, 2006; Fligstein, 1997). Samkvæmt 

viðmælendum hefur Kristín mikla þekkingu á málefnum innflytjenda, hún á auðvelt með 

að tengjast fólki, nær vel til innflytjenda, Íslendinga, jafnt barna sem fullorðinna. Hún er 

líka dugleg að skapa tengslin séu þau ekki til staðar samkvæmt viðmælendum. Þessi 

hæfileiki hefur eflaust hjálpað henni að öðlast skilning á stöðu fjölmenningar hér á landi  

en Fligstein (1997) telur það mikilvægt að gerendur hafi góða yfirsýn yfir 

heildarmyndina. Einnig telur Fligstein (1997) hæfileikann að geta sett sig í spor annarra 

mikilvægan. Kristín er í þeirri góðu stöðu að geta tengt sig bæði við innflytjendur og 

Íslendinga vegna þess að hún er bæði. Hún á sínar rætur á Íslandi þrátt fyrir að vera 

einnig innflytjandi. Með því nær hún vel að skapa vettvang þar sem allir geta fundið stað 

fyrir sig. Persónuleg reynsla er auk þess talin vera góð fyrir stofnanafrumkvöðla, 

reynslan hjálpar þeim að tengjast verkefnunum og þar með að öðlast viðurkenningu 

annarra (Kisfalvi og  Maguire, 2011; Leca o.fl., 2008). Sérstaða verkefna hennar byggist 

oft á tíðum á persónulegri reynslu, þar sem hún vill leggja áherslu á persónulega 

menningu og sjálfsmynd þátttakanda frekar en þjóðarmenningu og félagslega 

sjálfsmynd mismunandi hópa. Reynsla hennar af því að vera innflytjandi í Danmörku 

hefur hugsanlega mótað þessa uppbyggingu í verkefnavali. Hún man sjálf hversu erfitt 
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henni þótti að tjá sig um sitt upprunaland sem barn enda taldi hún sig ekki þekkja 

nægilega vel til, til þess að geta svarað spurningum annarra.  

Auðmýkt er mikilvægur hluti og allir viðmælendur eru sammála um að hún sé lítillát 

og sé ekki að vinna þetta til upphefja sig heldur fyrst og fremst fyrir málaflokkinn og 

bókasafnið. Það er líka vert að hafa í huga að staða gerandans innan skipulagsheildar er 

mikilvæg þegar kemur að stofnanalegum breytingum. Einstaklingar sem eru hærra settir 

eða hafa sterkan bandamann sem er hátt settur eru líklegri en aðrir til að taka af skarið.   

Battilana (2006) heldur því fram að gerendur sem eru nýir innan stofnunar eigi 

auðveldara með að sjá hvað það er sem þarf að breyta, vegna þess að samofin áhrif hafa 

ekki haft eins mikil áhrif á þá og aðra. Kristín er verkefnastjóri fjölmenningarlegra 

verkefna sem þýðir að í krafti stöðu sinnar innan bókasafnsins hefur hún ákveðið vald til 

breytinga. Jafnframt hefur háttsettur starfsmaður innan bókasafnsins tekið virkan þátt 

og stutt öll hennar verkefni. Það er mikilvægt til að öðlast þá viðurkenningu sem 

nauðsynleg er. Auk þess er hún tiltölulega nýkomin til landsins og eru því minni líkur á 

að samofin áhrif innan fjölmenningar og innan bókasafnsins hafi áhrif á hana. 

Rannsóknir á sviði stofnanakenninga hafa lagt áherslu á hvernig stofnanir festa niður 

ákveðin form og venjur. Einnig sýna rannsóknir að. hegðun einstaklinga innan stofnana 

er háð þessu regluverki og þar af leiðandi er það erfitt fyrir einstaklinginn að greina 

hvenær formið er ekki að skila hagkvæmni fyrir heildina. Það er því alltaf erfitt að skoða 

stofnanalegar breytingar af völdum stofnanafrumkvöðla og yfirleitt hefur það farið fram 

eftir að breytingum hefur verið náð. Í þessari rannsókn var ekki verið að skoða hvort 

stofnanalegum breytingum hafi verið náð enda erfitt að sjá það í fjölmenningarlegum 

verkefnum á Borgarbókasafninu. Á það helst við vegna þess að verkefnin eru flest stutt á 

veg komin og eru áætlun til framtíðar. Hver áhrif heimanámsaðstoðin Heilahristingur 

hefur á brottfall innflytjenda úr framhaldskólum er eitt sem vert er að líta á eftir nokkur 

ár. Eins þarf að rannsaka hver sjálfsmynd innflytjenda sem hafa nýtt sér verkefnin á 

bókasafninu er og hvort hún hafi breyst, hvort félagsauður þeirra hafi eflst og hafa þeir 

öðlast greiðari leið inn í samfélagið nú en áður. Hvort verkefni bókasafnsins eru að skila 

samfélaginu í heild sinni arði með því að draga úr togstreitu á milli menningarheima og 

hvort það skilar sér í meiri stöðugleika innan málaflokksins þegar til lengri tíma er litið er 

ekki hægt að svara í þessari rannsókn.  
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Það þarf mikið afl til að breyta viðhorfum til innflytjenda og fjölmenningar innan 

samfélagsins og sumum fáum við sennilega aldrei breytt, en í umhverfinu eru öfl sem 

svo sannarlega geta tekið þátt í að umbreyta og móta á nýjan hátt. Samkvæmt Battilana 

(2006) þarf stofnanafrumkvöðull ekki að vera meðvitaður um hlutverk sitt né takast að 

stofnanavæða breytinguna til að flokkast sem stofnanafrumkvöðull. 

Niðurstöður gefa til kynna að hið fjölmenningarlega samfélag er opið fyrir  

stofnanafrumkvöðlastarfsemi og stofnanafrumkvöðlakraftar eru til staðar í 

fjölmenningarlegum verkefnum Borgarbókasafnsins. Það á sérstaklega við ef litið er til 

verkefna sem lúta að því að draga fram persónulega menningu hvers og eins, til að 

styrkja persónulega sjálfsmynd þátttakenda. Kristín hefur vissulega félagslega og 

persónulega eiginleika sem falla vel að kenningum um stofnanafrumkvöðla. Þar sem 

ekki er endilega hægt að sjá hvað hefur breyst í stöðu fjölmenningar og hvernig sú 

breyting öðlast lögmætingu í samfélaginu út frá þessum verkefnum mætti skoða nánar 

hvort fleiri stofnanafrumkvöðlar séu að verki innan málaflokksins og hvaða hlutverki 

þeir gegna í að móta formið. Þörf væri á að rannsaka til lengri tíma áhrif gerenda innan 

fjölmenningar á hið fjölmenningarlega samfélag og einnig mætti kortleggja stofnanalegt 

umhverfi fjölmenningar mun dýpra en hér var gert til að skilja formið betur. Vert er 

einnig að hafa í huga að stofnanafrumkvöðullinn sem hér var til skoðunar hefði 

hugsanlega ekki orðið gerandi á öðrum vettvangi. 

 

Í lokin má benda á að hér kemur eingöngu fram sýn viðmælenda og rannsakanda á 

vettvangi á því sem um er fjallað. Ekki er hægt að alhæfa sýn þeirra á stöðu 

fjölmenningar né bókasafna almennt. Tilgangurinn er fyrst og fremst að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu og átta sig á því umhverfi sem rannsóknarefnið býr og starfar í 

og til að finna hvort og hvaða kraftar innan bókasafnsins hafi eða geti haft áhrif á hið 

fjölmenningarlega umhverfi. Líkt og algengt er með eigindlega rannsókn er erfitt að 

fullyrða um hvort niðurstöður yrðu þær sömu ef rannsókn yrði framkvæmd aftur eða 

nýir viðmælendur bættust við.  
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Viðauki 1 Viðtalsrammi 

VIÐTALSRAMMI 1-Kristín Vilhjálmsdóttir 

Hvaðan kemur þú? 

 Hvers vegna Danmörk? 

 Hver er þín menntun? 

 Hafði fjölmenningarlegt samfélag í Danmörku áhrif á þig? 

 Hvernig upplifðir þú það? (jákvætt/neikvætt) 

 Hvers vegna er málaflokkurinn þér svona hugleikinn? 

 Hvernig var hugmyndum þínum tekið hér á landi í fyrstu? 

 

Uppruni og tilgangur verkefna þinna, hvar byrjaði þetta allt saman? 

 Hvernig hófst verkefnið Fljúgandi teppið í Danmörku? 

 Hver var tilgangurinn? 

 Hvernig hófst verkefnið hér á landi? 

 Hvernig voru fyrstu viðbrögð hér á landi? 

 

Viðhorfsbreytingar til fjölmenningar? 

 Hver var staðan á fjölmenningarlegu samfélagi á Íslandi þegar þú komst til 

Íslands? 

 Hvernig hefur það breyst? 

 Hefur Reykjavíkurborg komið til móts við þarfir innflytjenda að þínu mati? 

 Hver er staðan í dag? 

 Hvernig sérðu þinn þátt í breytingunum? 

Þátttaka innflytjenda og Íslendinga 

 Finnst þér mikilvægt að bæði Íslendingar og innflytjendur taki þátt í verkefnum 

eins og Fljúgandi teppið? 

 Hvernig gengur þátttaka mismunandi hópa? 

 Hvaðan færð þú hugmyndir um verkefni sem þú berð ábyrgð á? 
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Viðauki 2 Beiðni um viðtal 

Ég er meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun við Viðskiptadeild HÍ og er að vinna að 

meistaraverkefni mínu sem fjallar um fjölmenningarleg verkefni á Borgarbókasafninu.   

Verkefnið lítur meðal annars að samstarfi Borgarbókasafnsins við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla á Íslandi ásamt félagasamtökum og stofnunum. Þess 

vegna leita ég til þeirra sem hafa verið í samstarfi við Kristínu Vilhjálmsdóttur 

,verkefnastjóra, á Borgarbókasafninu.  

Ég reikna með að viðtalið taki að minnsta kosti 45 mínútur. Ég get komið  í vinnuna til 

þín til að gera þér þetta sem þægilegast.  Viðtalið verður tekið upp á stafrænt form en 

ég mun gæta fyllstu nafnleyndar og trúnaðar.  Ekki verður hægt að rekja einstök svör til 

þátttakenda. 

Mér þætti vænt um ef þú gætir tekið þátt í þessu með mér. 

Kv. Hildur Hrönn Oddsdóttir 
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Viðauki 3 Fyrirspurn til ráðuneyta 

Fyrirspurn til ráðuneyta um verkaskiptingu Velferðarráðuneytis og Innanríkisráðuneytis í 

málefnum innflytjenda, sent í tölvupósti 19. 12, til Höllu Gunnarsdóttur aðstoðarmanns 

innanríkisráðherra. 

 

Sæl Halla 

  

Ég er meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun og er að vinna lokaverkefnið mitt um 

fjölmenningarleg verkefni á Borgarbókasafninu.  Hluti af rannsókninni er að kortleggja 

stofnanir og félagasamtök sem sinna málaflokknum fjölmenningu. Núna er ég að reyna 

að greina verkaskiptinguna á milli Velferðarráðuneytisins sem ber, samkvæmt lögum um 

Stjórnarráð, ábyrgð á málaflokknum og Innanríkisráðuneytisins.  Er einhver starfsmaður 

hjá ykkur sem gæti sent mér útskýringu í stuttu máli á því hvert er ykkar hlutverk í 

málefnum innflytjenda. 

  

Bestu kveðjur og gleðileg jól, 

  

Hildur Oddsdóttir  
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Viðauki 4 Fyrirspurn til félagasamtaka 

Afrit af pósti sendur á tengiliði félagasamtaka til að fá staðfestingu á upplýsingum á 

heimasíðum félaganna/stofnanna 

 

Góðan dag, 

Ég er meistaranemi sem er að gera rannsókn á fjölmenningarlegum verkefnum hjá 

Borgarbókasafninu.  Hluti af rannsókninni er að kortleggja þær stofnanir og 

félagasamtök sem vinna í málaflokknum fjölmenning.  Mig langar  að vita hvort xxx sé 

enn starfandi og hvort upplýsingar á heimasíðunni séu réttar.   

 

Bestu kveðjur, Hildur Hrönn Oddsdóttir, meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun 
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Viðauki 5 Svót-greining Borgarbókasafnsins 

Gerð af GURRU-hópnum mars, 2009 

Styrkleikar 

 Opið öllum 

 Fyrir alla aldurshópa 

 Fáum þá fjármuni sem við þurfum 

 Gott starfsfólk 

 Lítil starfsmannavelta 

 Opin fyrir nýjungum 

 Góður aðbúnaður 

 Ágæt fagþekking 

 „Samkomustaður“, þ.e „meeting place“ 

 Gestir þurfa ekki að eiga erindi 

 Ódýr þjónusta 

 Góður safnkostur 

 Gott orðspor 

 Símenntunaráætlanir 

 Formlegt og óformlegt samstarf við önnur söfn, innanlands sem utan 

 

Veikleikar 

 Bókasafnið „ekki nógu víða“ 

 Vantar safnkost handa ýmsum hópum 

 Vantar vissa þekkingu 

 Lítil starfsmannavelta 

 Starfsmenn eru einsleitur hópur, m.t.t kynþáttar 

 Erfitt að skrá bækur á öðru en latnesku letri 

 Bókasafnið ekki nógu vel kynnt fyrir nýbúum 

 Upplýsingar um bókasafnið eingöngu til á ensku og íslensku 

 Bókasafnið er ekki í sambandi við félög nýbúa 

 Við vitum ekki hverjir/hvaða hópar nýbúa koma á safnið 

 Lítið samstarf við söfn á Norðurlöndum m.t.t þjónustu við nýbúa 

 Þjónustan er hugsanlega of dýr fyrir suma hópa nýbúa (e.t.v aðallega tölvur) 

 Mismunum varðandi dagblaðalestur, sumir þurfa að lesa blöðin á netinu og 

þurfa þ.a.l að borga fyrir þá þjónustu 

 Erfitt að útvega safnefni fyrir suma hópa nýbúa 
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Ógnanir 

 Aldrei hægt að þjóna öllum nýbúum 

 Of fáir í hverjum hóp nýbúa 

 Mörg tungumál 

 Ólæsi nýbúa 

 Þekkja ekki bókasafnamenningu 

 Markaðssetning á bókasafninu getur reynst erfið 

 Nýbúar eru ekki þrýstihópur, gerir ekki kröfur 

 Reykjavík er „stórt“ samfélag miðað við önnur sveitarfélög 

 Þjónustan á hvern nýbúa er dýr 

 Ráðaleysi 

 Ekki samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga 

Tækifæri 

 Þjónusta við nýbúa er óplægður akur á Íslandi, þ.a.l er þetta heilmikil áskorun 

 Margar útfærslur á þjónustu við nýbúa koma til greina 

 Könnun menningarstofnana í Reykjavík á því hverjir heimsækja þær ekki 

 Samstarf við önnur bókasöfn á landinu 

 Samstarf við Alþjóðahús 

 Samstarf við Norðurlönd 

 Samstarf við útlendingafélög 

 Möguleiki á því að byggja upp safnkost með aðstoð nýbúa 

 Borgarbókasafn getur átt sinn þátt í að draga úr mismunun í samfélaginu og 

aukið líkur á því að fólk af erlendum uppruna verði hluti af samfélaginu 

 Byggja upp alþjóðlegt bókasafn 

 Framlag Borgarbókasafnsins til fjölmenningarlegs samfélags 
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Viðauki 6 IFLA Manifesto 

The IFLA Multicultural Library Manifesto 

The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue 

All people live in an increasingly heterogeneous society. There are more than 6,000 different languages in the world. The international 

migration rate is growing every year resulting in an increasing number of people with complex identities. Globalization, increased migration, 

faster communication, ease of transportation and other 21st century forces have increased cultural diversity in many nations where it might 

not have previously existed or has augmented the existing multicultural makeup. 

“Cultural Diversity” or “Multiculturalism” refers to the harmonious co-existence and interaction of different cultures, where “culture 

should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society or a social group, and that it 

encompasses, in addition to art and literature; lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs”. [1]Cultural diversity 

or multiculturalism is the foundation of our collective strength in our local communities and in our global society. 

 Cultural and linguistic diversity is the common heritage of humankind and should be cherished and preserved for the benefit of all. It is 

a source for the exchange, innovation, creativity, and peaceful coexistence among peoples. “Respect for the diversity of cultures, 

tolerance, dialogue and cooperation, in a climate of mutual trust and understanding are among the best guarantees of international peace 

and security”. [2]Therefore, libraries of all types should reflect, support and promote cultural and linguistic diversity at the international, 

national, and local levels, and thus work for cross-cultural dialogue and active citizenship. 

As libraries serve diverse interests and communities, they function as learning, cultural, and information centres. In addressing cultural 

and linguistic diversity, library services are driven by their commitment to the principles of fundamental freedoms and equity of access to 

information and knowledge for all, in the respect of cultural identity and values. 

Principles 

Each individual in our global society has the right to a full range of library and information services. In addressing cultural and linguistic 

diversity, libraries should: 

serve all members of the community without discrimination based on cultural and linguistic heritage;  

provide information in appropriate languages and scripts;  

give access to a broad range of materials and services reflecting all communities and needs;  

employ staff to reflect the diversity of the community, who are trained to work with and serve diverse communities. 

 

Library and information services in a culturally and linguistically diverse context include both the provision of services to all types of library 

users and the provision of library services specifically targeted to underserved cultural and linguistic groups. Special attention should be 

paid to groups which are often marginalized in culturally diverse societies: minorities, asylum seekers and refugees, residents with a 

temporary residence permit, migrant workers, and indigenous communities. 

 Missions of multicultural library services  

In a culturally diverse society focus should be on the following key missions, which relate to information, literacy, education and culture: 

promoting awareness of the positive value of cultural diversity and fostering cultural dialogue;  

encouraging linguistic diversity and respect for the mother tongue;  

facilitating the harmonious coexistence of several languages, including learning of several languages from an early age;  

safeguarding linguistic and cultural heritage and giving support to expression, creation and dissemination in all relevant languages;  

supporting the preservation of oral tradition and intangible cultural heritage;  

supporting inclusion and participation of persons and groups from all diverse cultural backgrounds;  

encouraging information literacy in the digital age, and the mastering of information and communication technologies;  

promoting linguistic diversity in cyberspace;  

encouraging universal access to cyberspace;  

supporting the exchange of knowledge and best practices with regard to cultural pluralism.  

Management and operation  

The multicultural library expects all types of libraries to adopt an integrated service approach. The core activities of library and information 

services for culturally and linguistically diverse communities are central, not “separate” or “additional”, and should always be designed to 

meet local or specific needs. 

 

The library should have a policy and a strategic plan, defining its mission, objectives, priorities and services related to cultural diversity. The 

plan should be based on a comprehensive user needs analysis and adequate resources. 

The library activities should not be developed in isolation. Cooperation with relevant user groups and professionals at local, national or 

international level should be encouraged. 
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Core actions  

The multicultural library should: 

develop culturally diverse and multilingual collections and services, including digital and multimedia resources;  

allocate resources for the preservation of cultural expression and heritage, paying particular attention to oral, indigenous and intangible 

cultural heritage;  

include programmes supporting user education, information literacy skills, newcomer resources, cultural heritage and cross-cultural 

dialogue as integral parts of the services;  

provide access to library resources in appropriate languages through information organization and access systems;  

develop marketing and outreach materials in appropriate media and languages to attract different groups to the library.  

Staff  

The library staff is the active intermediary between users and resources. Professional education and continuing training focused on 

services to multicultural communities, cross-cultural communication and sensitivity, anti-discrimination, cultures and languages should be 

provided. 

 

The staff of a multicultural library should reflect the cultural and linguistic characteristic of the community to ensure cultural awareness, 

reflect the community the library serves, and encourage communication.  

Funding, legislation and networks  

Governments and other relevant decision-making bodies are encouraged to establish and adequately fund libraries and library systems to 

offer free library and information services to culturally diverse communities. 

 

Multicultural library services are in essence global. All libraries involved in activities in this field must participate in relevant local, national or 

international networks in policy development. Research is needed to obtain the data necessary to make informed service decisions and 

secure appropriate funding. Research findings and best practices should be widely disseminated in order to guide effective multicultural 

library services.  

Implementing the Manifesto  

The international community should recognize and support libraries and information services in their role of promoting and preserving 

cultural and linguistic diversity. 

Decision makers at all levels and the library community around the world are hereby requested to disseminate this Manifesto and to 

carry out the principles and actions expressed herein. 

This Manifesto complements the IFLA/UNESCO Public Library Manifesto, the IFLA/UNESCO School Library Manifesto and the IFLA 

Internet Manifesto. This Manifesto was approved by the Governing Board of IFLA in August 2006 and endorsed in April 2008 by the 

Intergovernmental Council for UNESCO’s Information for All Programme with the recommendation that it be submitted to the 35th session 

of the General Conference of UNESCO for consideration. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

[1] UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001. 

[2] ibid 

http://borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3722/6126_read-16709/ 

 
  

http://borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3722/6126_read-16709/
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Viðauki 7 Kóðar 

Fjölmenning 

Kóðar Lýsing 

Formfesta Málaflokkurinn er að mestu ómótaður, skortur er á heildarsýn og yfirbyggingu.  Fáir 
einstaklingar vinna í málaflokknum. Hver og einn er að vinna verkefni í sínu horni. Verkefnin eru 
sprottin af þörfinni. Er enn í grasrótinni þó sumir telja að því skeiði sé að ljúka. Ekki í jafnvægi. 
Hópurinn hefur fáa talsmenn. Vantar miðlæga þekkingu samt ekki gott að það sé í höndum 
fárra, firrir aðra ábyrgð 

Mýtur Viðhorf oft neikvæð vegna þess að í fjölmiðlum er mikið talað um glæpi innflytjenda.  Margt 
undir yfirborðinu um stöðu innflytjenda sem við vitum ekki. Eftir hrun fóru allir innflytjendur 
það er ekki satt.  Innflytjendur eru eins og við þurfa ekki sérstaka þjónustu.  Vilja ekki líta á sig 
sem verkefni. Innflytjendur eru einn hópur. Pólverjar og Litháar mæta fordómum.  

Hópur barna sem kann ekki neitt og getur ekki neitt, minni kröfur eru því gerðar til þeirra.  Ekki 
sérkennsla að vera með annað móðurmál en íslensku 

Samfélag- 
lýðræði 

Innflytjendur ekki einsleitur hópur. Er ekki tímabundið ástand fjölmenning er búin að festa sig í 
sessi.  Við þurfum á þessum hópi að halda.  Fleiri farnir að sjá hvað þetta er spennandi. 

Aðlögun krefst samvinnu allra 

Megum ekki lenda í vanda eftir 20 ár það krefst vinnu og þjónustu 

Önnur kynslóð innflytjenda rís frekar upp og krefst réttlætis, vantar stuðning, fáir talsmenn tala 
fyrir þeirra hönd. Íslendingar eru opnir fyrir nýjungum en líka lokaðir á ný tengsl. Mikill kraftur 
hjá þeim sem vinna í málaflokknum. Erum enn að læra á þetta. Þurfum að blandast meira 
saman Íslendingar og innflytjendur.  

 

Bókasafnið í samfélaginu 

Kóðar Lýsing 

Formfesta Langur starfsaldur 

Komast frá þeirri hugsun bókasafnsfólks að bókasafn eigi bara að vera bækur-reyna að breytast 

Læra að taka á móti nýjum hópum 

Læra af norrænum bókasöfnum 

Gamli andinn er að hverfa 

Nýjar hugmyndir taka tíma að festa sig í sessi 

Framtíð Margir litlir hópar  innflytjenda, þess vegna ekki hægt að byggja upp bókakost fyrir alla. Leggja 
meiri áherslu núna á að vera með viðburði. Rafrænar bækur verða þá einhverjar breytingar eða 
ekki?Félagslegur þáttur bókasafna mikilvægur. Náum sömu markmiðum bara öðruvísi í dag 

 

Þjónusta Hvernig getur bókasafnið þjónað innflytjendum án bóka? Mikilvægt að mismuna ekki hópum.  
Mikið samstarf á milli bókasafna um að lána bækur. Bókasafn verður að vera lifandi ekki bara 
tölvur og bækur. Pláss fyrir fólk að setja niður og tala saman.  
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Samfélag-hlutverk Bókasöfn eiga að þjóna öllum, allir eiga rétt á að heimsækja bókasafnið. 

Bókasafnið á að hjálpa innflytjendum að komast inn í íslenskt samfélag-taka þessa ábyrgð 
alvarlega.  Ekki á því að bjóða upp á verkefni sem eru BARA fyrir innflytjendur. 

Erfitt að ná til þeirra sem ekki eru vanir bókasafnsmenningu 

Fjölmenningarstarf byrjar með Kristínu verkefnastjóra 

Bókasöfn hafa félagslegt hlutverk 

Börnin oft tengiliðurinn fyrir þá eldri. 

 

 

Kóðar tengdir persónu stofnanafrumkvöðulsins: 

Stikkorð sem viðmælendur sögðu þegar þeir lýstu honum: 

 Eldhugi: henni hefur tekist að fá fólk í lið með sér vegna þess að hún hefur svo 
mikinn metnað fyrir hönd málaflokksins  og það er maður veit alveg maður 
þekkir alveg svona eldhuga 

 Kyndilberi: náttúrulega verið eins og maður segir svolítið kyndilberinn í 
bókasafninu 

 Klár: mér finnst það náttúrulega bara endurspegla hvað hún er klár 

 Opin fyrir hugmyndum: þetta er bara ótrúlegt hvað ein manneskja er búin að 
byggja upp 

 Lítillát: ég heldur hún sé miklu meira lítillát heldur en hitt 

 

Frumkvöðullinn um sig: 
Kóðar Lýsing 

Persónuleg menning Fannst erfitt að hafa skrýtið nafn, get ekki svarað spurningum um Ísland vegna þess að 
Danmörk var landið. Óþægilegt að tala ekki fullkomna íslensku á Íslandi, hafði þó ekki 
skrýtið nafn þar 

Beggja megin borðs Nota þetta á jákvæðan hátt 

Fannst alltaf  gaman þegar aðrir sýndu minni menningu áhuga 

Tengslanet-félagsauður Á góðan bakhjarl 

Veit hvað það er að vera útlendingur og þurfa að læra tungumálið 

Hefur alltaf verið upptekin af réttlæti og samfélagsmálum 

Kennsla miðlun Margir eru kennarar í fjölskyldunni. Ef verkefnin eru skoðuð sést kannski að kennari er 
þarna að baki.  Vil fá að ráða því hvernig og hvað er gert 

Auðmýkt Vildi ekki tala dönsku fyrr en hún var orðin fullkomin,  

Var feimin sem barn 
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Viðmælendur um Kristínu 

 
Kóðar Lýsing 

Auðmýkt-setja sig í spor 
annarra 

 

Einkenni verka er að þau eru unnin út frá forsendum innflytjenda, ekki gerð til 
skrauts, leggur verkefnin inn og lætur aðra um að stjórna verkinu. 

Fordómaleysi í garð annarra. Það er enginn sem galar á hornum hvað þetta er 
frábært en þetta skilar sér inn í kerfið 

Kennsla-miðlun-
mótandi-skapar áhuga 

 

Kemur verkefnum af stað.  Þekkir vel til þar sem hún getur sett sig í spor annara. 
Viðmælendur fundu strax að hún var rétta manneskjan í starfið.  Flott hvernig hún 
getur lagt verkefnin inn og leyft svo þátttakendum að taka yfir. Án hroka og án þess 
að taka hrósið til sín. Hefur mikið úthald gefst ekki upp þó illa gangi í fyrstu 

Persónuleg menning 

 

Leggur áherslu á að draga fram það sem hver og einn á, sú þekking gerir 
einstaklinginn sterkan.  Mikilvægt að kynnast því hvað hver og einn á alveg sjálfur.  
Tengir okkur betur saman að sjá hvað er líkt og ólíkt. Hristir saman hópinn 

Félagsauður-ná í 
bandamenn 

 

Skynjar og skilur að fólk með ólíkan menningarbakgrunn þarf að nálgast á 
mismunandi hátt.  Hefur mikinn áhuga á því að koma verkefnum áfram. Með 
fordómaleysi fær fólk með sér.  Mikil virðing borin fyrir henni í 
fjölmenningarsamfélaginu. Nýtir facebook til að ná til hóps. Hún er sú sem við 
leitum til ef við viljum fara í verkefni, er útlendingur þó hún sé Íslendingur 

Beggja megin borðs 
(liggur undir félagauði) 

 

Er í góðu sambandi við það hvernig það er að flytja á milli landa. Var 
innflytjendabarn sjálf og á auðvelt með að setja sig í spor  annarra. 

Tímasetning-
hreyfanleiki 

 

Við vorum bara að bíða eftir henni. Í Danmörku hafa bókasöfn gegnt þessu hlutverki 
að vera hlekkur á milli hópa, hún kemur þaðan. Hún kemur inn á mjög krítískum 
tíma allavega mjög mikilvægum tíma 

Verkefnin hennar Við erum einn skóli eitt samfélag, við förum saman á bókasafnið og lærum. Ekki 
einangra nemendur heldur allir eiga að gera eitthvað saman. Verkefnin eru pínu 
galdur, litlu börnin þau trúa á galdrana og ævintýrin. Söguhringurinn er góður fyrir 
tengsl kvenna sem hafa ekki tengslanet fyrir. 
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Viðauki 8 Innflytjendur á Íslandi - tölur frá Hagstofu Íslands  

Ár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alls 272381 275712 279049 283361 286575 288471 290570 293577 299891 307672 315459 319368 317630 318452 

Afganistan 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 5 4 6 8 

Afríka ótilgreint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Albanía 7 11 14 21 31 31 31 32 34 35 39 39 39 40 

Alsír 20 22 23 25 26 23 22 22 25 27 26 25 24 26 

Ameríka ótilgreint 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Angóla 12 14 15 20 23 22 23 34 41 45 45 42 39 34 

Argentína 8 8 11 14 20 18 19 15 33 37 24 25 26 30 

Armenía 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 6 7 5 5 

Arúba 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Aserbaídsjan 0 0 0 0 2 2 2 4 6 8 7 8 7 8 

Asía ótilgreint 2 3 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 

Austur-Þýskaland 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 

Austurríki 67 69 68 77 75 84 82 88 93 112 124 136 143 145 

Ástralía 50 50 61 65 72 76 80 72 98 107 111 89 86 82 

Bahamaeyjar 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 4 6 

Bandaríkin 1298 1356 1391 1474 1513 1529 1538 1568 1694 1839 1880 1830 1851 1837 

Bangladess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Barbados 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Barein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Belgía 55 54 65 82 87 93 92 86 93 94 101 103 104 100 

Belís 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Benín 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bermúdaeyjar 1 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 

Bosnía og Hersegóvína 1 2 4 19 22 28 46 59 92 118 120 140 144 140 

Bólivía 8 9 10 12 11 11 12 14 13 10 10 8 12 11 

Brasilía 17 23 29 30 29 36 40 46 62 76 97 104 104 109 

Bretland 649 686 709 769 820 819 803 801 869 940 1006 1081 1093 1116 

Búlgaría 45 56 64 79 85 96 100 104 115 139 145 144 135 134 

Búrkína Fasó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Caymaneyjar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chile 29 32 42 56 68 71 74 75 90 101 88 81 81 77 

Danmörk 2167 2261 2350 2456 2476 2472 2495 2590 2680 2802 2936 2954 2912 2948 

Djíbútí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Dóminíka 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Dóminíska lýðveldið 2 4 4 5 10 10 10 14 16 16 17 21 21 24 

Egyptaland 13 14 14 16 17 18 21 22 22 23 22 26 27 26 

Eistland 10 13 15 22 26 63 76 80 87 106 125 142 137 145 

Ekvador 6 8 11 14 16 18 20 15 21 22 24 24 25 23 

El Salvador 0 0 1 1 3 5 5 6 6 6 11 11 11 11 

Erítrea 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 6 

Evrópa ótilgreint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Eyjaálfa ótilgreint 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eþíópía 14 19 24 33 38 42 41 45 47 53 62 67 62 61 

Filippseyjar 380 454 545 720 838 915 987 1061 1227 1324 1341 1398 1407 1431 

Finnland 124 135 135 127 151 140 139 143 158 166 176 182 182 178 

Fídjieyjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 
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Fílabeinsströnd 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Frakkland 214 225 249 274 301 294 279 280 303 328 368 430 444 490 

Fyrrum Sovétríki 164 222 296 495 694 380 344 293 282 254 210 184 158 148 

Færeyjar 311 323 324 329 327 322 315 317 320 321 334 330 324 320 

Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Gambía 3 5 5 5 7 7 6 6 6 8 8 8 7 8 

Gana 9 10 12 20 28 31 32 29 34 40 43 43 44 44 

Georgía 0 0 2 4 5 13 17 17 21 24 28 23 20 20 

Gíbraltar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Gínea 0 0 4 7 7 8 8 10 11 11 11 12 14 15 

Gínea-Bissá 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Grikkland 8 12 10 11 14 14 15 13 12 16 21 20 25 21 

Grænhöfðaeyjar 28 31 32 39 40 37 36 36 36 35 38 41 41 38 

Grænland 31 40 38 43 39 41 50 51 53 53 53 69 64 65 

Gvatemala 28 29 29 29 29 29 29 28 30 30 31 33 32 33 

Gvæjana 6 11 13 14 14 13 15 18 19 20 22 20 20 19 

Haítí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 10 

Holland 133 137 149 163 173 191 195 199 218 236 263 280 297 296 

Hondúras 9 14 14 15 20 20 23 25 29 31 30 29 32 31 

Hong Kong 5 9 8 7 7 7 8 9 10 9 12 14 14 11 

Hvíta-Rússland 0 0 0 1 1 7 15 22 31 35 41 39 40 40 

Indland 104 114 124 158 191 196 213 222 237 274 304 301 272 271 

Indónesía 72 72 74 80 84 87 86 89 87 128 137 106 108 110 

Írak 9 10 13 16 16 16 17 19 18 19 23 52 48 46 

Íran 20 21 20 19 22 22 23 22 22 27 34 37 35 42 

Írland 49 58 56 58 61 58 55 55 59 61 69 77 80 83 

Ísland 259953 261922 264122 266434 268237 269399 271040 272908 275213 277285 279564 281806 282509 283743 



 

99 

Ísrael 20 21 20 20 20 24 23 25 27 29 29 28 31 32 

Ítalía 66 77 87 114 127 138 139 263 324 348 290 275 218 236 

Jamaíka 8 7 10 10 12 15 14 18 18 17 15 17 17 16 

Japan 40 41 46 47 52 55 65 71 74 81 84 85 86 85 

Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Jórdanía 10 10 14 13 11 16 16 15 15 13 14 12 12 13 

Júgóslavía (Serbía og 
Svartfjallaland) 272 406 533 655 784 822 789 0 0 0 0 0 0 0 

Kambódía 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

Kamerún 0 1 1 2 3 1 0 0 2 2 3 3 4 6 

Kanada 181 192 192 208 205 200 186 186 199 250 350 242 231 242 

Kasakstan 2 0 0 1 3 5 6 8 10 11 16 18 15 17 

Katar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kenía 17 17 20 25 31 29 33 37 42 45 54 51 52 55 

Kirgisistan 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Kína 116 135 158 189 201 229 272 352 763 941 606 469 483 523 

Kongó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Kosta Ríka 6 4 7 6 5 4 5 5 5 8 10 7 5 5 

Kólumbía 46 46 53 66 64 69 73 84 119 130 146 144 154 159 

Kósóvó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77 121 

Króatía 5 5 6 12 12 10 48 55 88 194 146 155 148 143 

Kúba 6 10 12 15 16 21 23 21 25 24 32 35 35 37 

Kúveit 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 1 2 4 

Kýpur 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 

Lesótó 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 

Lettland 3 5 6 20 24 65 72 90 169 330 480 638 645 659 

Litháen 13 15 15 34 62 254 282 327 517 905 1377 1589 1444 1488 

Líbanon 17 19 19 20 25 23 24 21 23 28 29 30 30 28 
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Líbería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Líbía 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 

Lúxemborg 82 77 81 80 81 83 84 91 100 106 101 107 110 117 

Lýðveldið Kongó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 

Madagaskar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Makedónía 0 2 2 3 5 8 6 10 19 23 24 31 31 29 

Malasía 9 10 12 10 12 13 13 15 23 25 28 28 28 31 

Malaví 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 

Malí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Malta 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 6 6 4 4 

Marokkó 52 63 69 90 102 111 108 117 135 154 148 153 152 150 

Máritanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Máritíus 4 4 7 7 4 5 7 7 7 8 8 6 7 5 

Mexíkó 28 31 34 41 41 41 43 44 50 51 50 62 68 67 

Miðbaugs-Gínea 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 

Moldóva 0 0 0 1 2 7 9 9 8 14 14 14 13 13 

Mongólía 5 19 21 11 9 13 16 23 25 25 28 28 25 24 

Mónakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 

Mósambík 3 5 5 8 8 7 10 11 10 11 12 15 14 14 

Mýanmar 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Namibía 6 9 14 20 28 28 31 28 29 30 32 39 36 34 

Nauru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Nepal 2 3 10 16 21 33 40 51 73 82 85 91 94 98 

Níger 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 

Nígería 8 15 20 35 33 36 38 43 49 51 60 61 58 60 

Níkaragva 2 2 2 3 4 6 6 6 6 6 7 5 5 5 

Norður-Kórea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
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Noregur 773 815 838 892 908 912 931 926 995 1029 1015 1040 985 966 

Nýja-Sjáland 40 41 40 39 42 41 42 41 43 60 60 56 48 50 

Óman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Pakistan 6 11 11 13 14 17 23 33 87 115 73 33 26 30 

Palestína 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

Panama 0 1 1 2 2 2 3 3 5 5 4 6 6 4 

Papúa Nýja-Gínea 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paraguay 0 1 0 2 3 2 1 2 3 4 4 3 3 4 

Perú 21 29 34 42 46 46 49 56 58 68 72 71 72 73 

Portúgal 70 77 80 104 114 103 107 347 436 741 924 773 607 506 

Pólland 820 1137 1290 1590 1784 1950 2024 2167 3629 6572 10540 11611 10091 9496 

Púertó Ríkó 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ríki í fyrrum Júgóslavíu, ótilgreint 0 0 0 0 0 0 0 687 596 827 662 500 369 317 

Rúanda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

Rúmenía 15 24 41 70 84 95 103 119 139 155 198 225 203 209 

Rússland 13 18 33 47 52 153 168 184 217 239 283 288 298 315 

Saír 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Salómonseyjar 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Sambía 2 2 3 4 4 4 3 3 3 5 7 7 7 5 

Sameinuðu arabísku furstadæmin 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Sádi-Arabía 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

Senegal 1 3 4 6 7 8 9 10 11 10 11 13 14 16 

Serbía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 192 296 312 297 

Serbía og Svartfjallaland 0 0 0 0 0 0 47 113 270 0 0 0 0 0 

Simbabve 6 6 8 9 10 9 8 7 8 9 8 9 10 8 

Singapúr 9 11 11 12 13 13 15 14 14 14 16 15 14 13 

Síerra Leóne 4 4 8 11 12 10 11 11 9 10 11 11 13 13 
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Slóvakía 0 1 1 3 3 36 46 75 94 201 215 320 231 159 

Slóvenía 0 0 0 0 0 1 4 7 10 52 45 34 29 31 

Sómalía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 

Spánn 123 135 146 164 175 196 180 179 202 212 237 268 288 342 

Srí Lanka 94 99 100 109 120 123 132 133 137 148 162 159 162 163 

Suður-Afríka 61 61 72 67 69 65 62 54 58 59 64 63 66 65 

Suður-Kórea 30 32 35 33 35 33 33 33 32 32 33 36 35 38 

Súrínam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svartfjallaland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 

Sviss 74 81 75 78 83 93 97 103 110 117 123 149 145 138 

Svíþjóð 1475 1563 1600 1650 1679 1692 1714 1706 1785 1824 1939 1915 1847 1849 

Sýrland 11 12 12 15 15 15 16 17 17 18 19 20 19 18 

Tadsjikistan 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 3 

Taíland 336 417 497 597 667 715 751 808 898 963 1007 1070 1062 1097 

Taívan 2 2 4 6 7 7 7 6 5 5 6 6 10 11 

Tansanía 8 8 11 11 12 12 15 16 19 21 24 22 21 21 

Tékkland 3 3 4 8 6 29 29 36 39 135 230 265 156 140 

Tékkland / Slóvakía, ótilgreint 52 61 85 83 98 47 0 44 42 40 40 34 28 25 

Tonga 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 

Tógó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 

Trínidad og Tobagó 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 

Túnis 7 9 10 13 15 15 14 14 11 14 14 16 16 19 

Túrkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Tyrkland 24 26 30 37 44 44 54 52 58 62 63 68 61 67 

Ungverjaland 56 64 69 67 67 75 76 75 80 89 122 185 154 158 

Úganda 1 2 2 6 5 7 8 11 14 18 24 24 22 29 

Úkraína 3 4 8 24 25 63 84 108 147 173 197 215 210 217 
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Úrúguay 4 4 4 6 6 5 8 8 14 14 9 8 8 8 

Úsbekistan 0 0 0 0 0 2 2 4 4 3 3 7 5 5 

Útlönd, ótilgreint land 0 0 0 1 1 1 2 4 4 7 8 10 26 55 

Venezúela 12 11 12 13 11 17 20 22 25 33 39 38 36 37 

Víetnam 137 160 182 235 287 322 355 377 405 432 440 471 480 515 

Þýskaland 889 920 968 1109 1220 1250 1198 1199 1458 1627 1758 1827 1689 1646 
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Viðauki 9 Yfirlit yfir félagasamtök og stofnanir um málaflokkinn 
fjölmenningu 

Yfirlit yfir ráðuneyti, stofnanir og félagasamtök sem hafa sinnt eða sinna málaflokknum 
fjölmenningu : 

 

Velferðarráðuneytið 

Málefni innflytjenda heyra undir Velferðarráðuneytið samkæmt reglugerð um 

Stjórnarráð Íslands.  Hjá ráðuneytinu er starfandi innflytjendaráð skipað af 

velferðarráðherra. Hlutverk þess er að vera stjórnvöldum til ráðgjafar við stefnumótun í 

málaflokknum (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Meginverkefni ráðsins er að fjalla um helstu atriði er snerta aðlögun útlendinga að 

íslensku samfélagi. Meðal annars skal ráðið vera stjórnvöldum til ráðgjafar við 

stefnumótun í málaflokknum. Enn sem komið er eru ekki til lög um málefni innflytjenda 

en fyrir liggur að frumvarp verði lagt fram á vorþingi 2012, þar sem fjallað verður um 

málefni innflytjenda. Flóttamannanefnd er jafnframt staðsett í Velferðarráðuneytinu en 

hlutverk hennar miðast eingöngu við svokallaða kvótaflóttamenn en það eru þeir 

flóttamenn sem koma hingað í boði ríkisins og á það þá ekki við um hælisleitendur. Þess 

ber þó að geta að um leið og hælisleitandi fær stöðu flóttamanns þá kemur tilkynning til 

Velferðarráðuneytisins og ber þá að tryggja að hann fái viðunandi þjónustu sem er veitt í 

gegnum samning við Rauða Kross Íslands og hjá sveitarfélögum. Fjölmenningarsetrið er 

staðsett undir Velferðarráðuneytinu en það veitir upplýsingar á ýmsum tungumálum. 

Velferðarráðuneytið fer jafnframt með lög um atvinnuréttindi útlendinga og er 

mikilvægt að samræmi sé á milli þeirra laga og síðan útlendingalaganna (Linda Rós 

Alfreðsdóttir sérfræðingur í Innanríkisráðuneytinu, munnleg heimild 19. desember, 

2011). 

 

Innanríkisráðuneytið 

Fulltrúi frá Innanríkisráðuneytinu situr bæði í flóttamannanefnd og innflytjendaráði.  

Innanríkisráðuneytið fer með umsjón á lögum um útlendinga meðal annars umsýslu á 

umsókn dvalarleyfa sem snúa þá helst að einstaklingum utan EES og hælisleitendum. 
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Jafnframt fer Innanríkisráðuneytið með málefni sem snúa að Þjóðskrá en 

lögheimilisskráningin er mjög mikilvæg fyrir innflytjendur. Hún tryggir þeirra félagslegu 

réttindi sem síðan Velferðarráðuneytið tryggir að séu til staðar.  

Útlendingastofnun er staðsett undir Innanríkisráðuneytinu. Þess ber jafnframt að geta 

að lög um ríkisborgararéttindi eru hjá Innanríkisráðuneytinu, (Linda Rós Alfreðsdóttir 

munnleg heimild, 19. desember, 2011). 

 

Fjölmenningarsetur  

Fjölmenningarsetur hefur það hlutverk að greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum 

uppruna og efla þjónustu við innflytjendur sem búsettir eru á Íslandi. Þar er hægt að fá 

upplýsingar um ýmislegt er varðar daglegt líf á Íslandi. Það starfrækir upplýsingasíma á 

nokkrum tungumálum og eru samskiptin sem þar fara fram bundin trúnaði.  

Fjölmenningarsetrið er staðsett á Ísafirði (Fjölmenningarsetur, e.d.) 

Starfsmenn þar eru fjórir talsins og mörg verkefni eru á þeirra snærum. Má þar nefna 

rannsókn sem ber heitið Innflytjendur á Íslandi - viðhorfskönnun en hún var gerð á 

þeirra vegum og styrkt af þáverandi Félags-og tryggingamálaráðuneyti, Reykjavíkurborg, 

Lýðheilsustofnun, Þróunarsjóði innflytjenda, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 

Alþýðusambandi Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Vinnumálastofnun (Vala Jónsdóttir 

o.fl., 2009). 

 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar er staðsett í Ráðhúsi Reykjavíkur. Þar starfa í 

dag mannréttindastjóri og tveir aðrir starfsmenn í fullu starfi. Auk þeirra eru  lausráðnir, 

verkefnabundnir starfsmenn sem vinna að verkefnum tengdum fjölmenningu. Helstu 

verkefni mannréttindaskrifstofu eru: 

 Vinna, ásamt mannréttindaráði, framkvæmdaáætlun mannréttindamála. 

 Fylgja eftir ákvörðunum mannréttindaráðs. 

 Efla samráð innan borgarinnar í þeim málum sem stefnan nær til. 

 Eiga samvinnu við félög og önnur sveitarfélög í málum sem stefnan nær til. 

 Eiga samráð við tilnefnda mannréttindafulltrúa á sviðunum. 
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 Efla samráð í málaflokknum innan borgarinnar.  

 Eiga frumkvæði að verkefnum. 

 Standa vörð um að borgarbúum sé ekki mismunað vegna uppruna, litarháttar, 

trúarbragða, aldurs, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, efnahags, 

ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu (Reykjavíkurborg, e.d.-a) 

Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar frá árinu 2006 kemur fram í áttunda kafla 

hver stefnan sé í málefnum innflytjenda (Reykjavíkurborg, 2006). Borgarbókasafnið í 

Reykjavík vinnur náið með Mannréttindaskrifstofu borgarinnar í fjölmenningarlegum 

verkefnum sínum. 

 

Þekkingarmiðstöð í fjölmenningu og margbreytileika  

Þekkingarmiðstöðin er starfandi við þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. 

Þekkingarstöðin er að sinna fjölbreyttum verkefnum tengdum málefnum innflytjenda, 

flóttamanna og hælisleitenda.  Hjá Þekkingarmiðstöðinni eru starfandi sérfræðingar sem 

hafa mikla þekkingu og reynslu í því að þjónusta fólk af erlendum uppruna (Edda 

Ólafsdóttir, munnleg heimild 24. nóvember, 2011). Má þar nefna aðstoð við erlenda 

ríkisborgara sem ekki eru EES búar og eiga ekki lögheimili hér á landi. Einnig sinna þeir 

kennslufræðilegum verkefnum í málefnum nemenda sem eru að læra íslensku sem 

annað tungumál.  Jafnframt var í gangi Þróunarverkefnið Heimsins börn í nokkrum 

leikskólum borgarinnar í samvinnu við Þekkingarmiðstöðina (Reykjavíkurborg, e.d.-b).  

 

Fjölmenningarráð 

Fjölmenningarþing var haldið í Reykjavík 6. nóvember 2010 á vegum Reykjavíkurborgar. 

Tilgangurinn var að bæta þjónustu borgarinnar við innflytjendur. Í framhaldi af þinginu 

var kosið í fjölmenningarráð, sem ætlað er að vera mannréttindaráði Reykjavíkurborgar 

til ráðgjafar í málefnum innflytjenda (Reykjavíkurborg, 2010). 

Fyrsti fundur í fjölmenningarráði var haldinn 23. október 2010 (Mbl.is, 2010). 

Fjölmenningarráð er með síðu á Facebook þar sem hægt er að fá upplýsingar um 

starfsemi ráðsins: 
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 https://www.facebook.com/pages/Fj%C3%B6lmenningar%C3%A1%C3%B0-

Reykjav%C3%ADkur-Multicultural-Council-of-Reykjav%C3%ADk/102628606480974 

Rauði Krossinn 

Rauði Krossinn hefur undanfarin 10 ár lagt áherslu á stuðning við málefni innflytjenda. 

Hefur hann sett á fót nokkur verkefni til að auðvelda innflytjendum aðlögun í íslenskt 

samfélag. Það er einnig hlutverk Rauða Krossins að aðstoða flóttamenn og útvega þeim 

stuðningsfjölskyldur. Einnig er mikilvægt starf að sinna hælisleitendum en 

Hafnarfjarðardeildin sér um að heimsækja hælisleitendur og er tilgangurinn að rjúfa 

einangrun á meðan málsmeðferð þeirra stendur (Rauði Kross Íslands, e.d.-a) 

  Á heimasíðunni á slóðinni: http://redcross.is/immigrants er að finna upplýsingar 

fyrir innflytjendur um starfsemi Rauða Krossins og hvaða verkefni standa til boða á 

helstu tungumálum innflytjenda (Rauði Kross Íslands, e.d.-b). Kópavogsdeild Rauða 

Krossins gegnir jafnframt mikilvægu hlutverki, hjá henni eru mörg verkefni fyrir 

innflytjendur. Meðal annars má nefna verkefni alþjóðlegir foreldrar, þar sem foreldrum 

frá öllum heimshornum er boðið að koma og eiga notalega stund saman (Rauði Kross 

Íslands-Kópavogsdeild, e.d.). 

Reykjavíkurdeild Rauða Krossins sér um að útvega sjálfboðaliða í Heilahristing sem er 

heimanámsaðstoð á Borgarbókasafninu. 

 

Ísbrú 

 Ísbrú eru samtök kennara sem kenna íslensku sem annað tungumál og annarra sem 

áhuga hafa á málefninu. Tilgangurinn eins og stendur á heimasíðu félagsins er að efla 

fagvitund félagsmanna, vera staður fyrir umræður og kynningar um málefnið, hafa 

forgöngu um námskeið fyrir félagsmenn og vera tenging félagsmanna við yfirvöld (Ísbrú, 

e.d). 

Heimasíðan hefur ekki verið uppfærð síðan 2009 og ekki náðist í tengilið samtakanna 

til að staðfesta tilvist þeirra.  Viðmælandi, sem er kennari, vitnar þó í þessi samtök og 

segir að þau hafi reynst honum vel og komið með góð ráð varðandi kennslu í íslensku 

fyrir erlend börn. 

 

https://www.facebook.com/pages/Fj%C3%B6lmenningar%C3%A1%C3%B0-Reykjav%C3%ADkur-Multicultural-Council-of-Reykjav%C3%ADk/102628606480974
https://www.facebook.com/pages/Fj%C3%B6lmenningar%C3%A1%C3%B0-Reykjav%C3%ADkur-Multicultural-Council-of-Reykjav%C3%ADk/102628606480974
http://redcross.is/immigrants
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Mirra-Miðstöð innflytjendarannsókna, Reykjavíkur- Akademían 

Mirra er rannsóknarmiðstöð á vegum Reykjavíkur- Akademíunnar þar sem málefni 

innflytjenda og alþjóðlegir búferlaflutningar eru í brennidepli.  Mirra sinnir beinum 

rannsóknum en er auk þess upplýsinga- og gagnamiðstöð ásamt því að vera tengiliður á 

milli stofnana sem sinna innflytjendum á Íslandi (Mirra, 2009b).  

Markmið hennar eru: 

 Vinna að víðtækum rannsóknum á stöðu og málefnum innflytjenda 

 Vera tengiliður milli þjónustustofnana og fræðasamfélags á sviði 
innflytjendamála 

 Veita stjórnvöldum og fagaðilum ráðgjöf um málefni innflytjenda 

 Hafa umsjón með gagnaöflun og úrvinnslu upplýsinga á sviði innflytjendamála 

 Standa að útgáfu rannsóknarniðurstaðna og rita um innflytjendamál 

(Mirra, 2009c). 

Alþjóðasetur 
 
Byggir á hugmyndafræðinni um fjölmenningarleg samfélög. Hlutverk þess snýr að mestu 

að aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi meðal annars með því að bjóða upp á 

túlkaþjónustu, ráðgjöf, íslenskukennslu og félagsstarf.  Einnig er hlutverk þess að fræða 

Íslendinga um fjölmenningu. 

Alþjóðasetur er einnig þátttakandi í Evrópskum verkefnum varðandi fjölmenningu 

(Alþjóðasetur, e.d). 

 
 
 
 

 


