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Formáli 

Þessi meistaraprófsritgerð er 30 eininga lokaverkefni í 90 eininga meistaranámi í 

mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandinn minn var 

Svala Guðmundsdóttir, lektor við Viðskiptafræðideild. Henni vil ég þakka góða leiðsögn 

og hvatningu. Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa af tíma sínum til að 

aðstoða mig við þessa rannsókn. Einnig vil ég þakka vinkonu minni Helgu Bryndísi 

Kristjánsdóttur fyrir yfirlestur. Að lokum vil ég þakka manni mínum fyrir þolinmæði og 

fyrir að sjá nánast alfarið um barnauppeldi síðastliðna mánuði.  
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Útdráttur 

Í kjölfar hnattvæðingar hefur hreyfanleiki fólks á milli landsvæða aukist. Fyrirtæki eiga 

oft dótturfyrirtæki í fjölmörgum löndum og fólk starfar í auknu mæli við 

fjölmenningarlegar aðstæður. Innan alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar hefur talsvert 

verið fjallað um útsenda starfsmenn og ýmsa erfiðleika sem geta fylgt þegar þeir flytja til 

annarra landa. Lítið er til af rannsóknum um upplifun erlendra útsendra starfsmanna á 

Íslandi og markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig útsendum starfsmönnum 

gekk að aðlagast íslenskri menningu, fyrirtækjamenningu og að eiga samskipti við 

Íslendinga.  

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem notast var við aðferðarfræði fyrirbærafræðinnar. 

Tekin voru tólf viðtöl við útsenda starfsmenn búsetta á Íslandi í þeim tilgangi að kanna 

menningaraðlögun, vinnustaðaaðlögun og samskiptaaðlögun þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að það er frekar auðvelt fyrir útsenda starfsmenn að 

aðlagast almennt á Íslandi, sérstaklega ef þeir eru frá nálægum löndum í Evrópu eða 

Norður-Ameríku. Niðurstöður rannsóknarinnar benda ennfremur til þess að almennt var 

auðvelt að aðlagast íslenskri fyrirtækjamenningu og viðmælendur upplifðu almennt 

meiri sveigjanleika og fríðinda en þeir voru vanir. Æskilegt væri að íslensk fyrirtæki 

myndu bjóða starfsmönnum og fjölskyldum þeirra upp á meiri þjálfun en þau gera núna, 

bæði fyrir flutning og eftir komuna. Að lokum ber að nefna að niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að útsendir starfsmenn voru almennt ánægðir með 

samskipti sín við Íslendinga þó svo að það gat verið erfitt að kynnast Íslendingum til að 

byrja með 
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Abstract 

Globalization has drastically increased people‘s mobility. Many companies have 

subsidiaries in several different countries and people increasingly work in multicultural 

environments. The difficulties that expatriates face when moving to a different country 

has been studied for some time within the field of International Human Resource 

Management. However, little research has been done on expatriate‘s experiences in 

Iceland. That is why it was decided to research how expatriates have adjusted to 

Icelandic culture, work culture and to communicating with Icelandic people.  

A qualitative research based on phenomenological methodology was carried out. 

Twelve interviews were taken with expatriates living in Iceland. The purpose was to 

research their cultural, work and communication adjustment. The results show that it is 

fairly easy in general for expatriates to adjust to living in Iceland, especially if they are 

from Europe or the North America. The results also indicate that adjusting to Icelandic 

work culture was mostly easy. On average the expatriates experienced more flexibility 

and benefits than they were previously accostomed to. However, the results indicate 

that it would be beneficial for Icelandic companies to offer expatriates and their families 

more training, before and after deployment, than they currently do. Finally the results 

showed that the expatriates were overall happy with how well they were able to 

communicate with Icelandic people, even though it could be difficult initially getting to 

know them. 
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1 Inngangur  

Hreyfanleiki fólks á milli landsvæða og heimsálfa hefur verið mjög mikil. Þetta er 

augljóst ef litið er á fólksflutninga, samgöngur og samskipti á alþjóðlegum vettvangi 

(Flytzani og Nijkamp, 2008). Sumir fræðimenn hafa fjallað um öld fólksflutninga (e. age 

of migration) og eru þar með að vísa til þess að mannkynið sé á sífelldri hreyfingu 

(Bajcan og Nijkamp, 2012). Black, Mendenhall og Oddou héldu því fram árið 1991 að í 

kjölfar hnattvæðingar og alþjóðavæðingu heimsmarkaða hefðu samskipti fólks frá 

ólíkum menningarheimum aukist til muna. Samkvæmt Mendenhall, Stevens, Bird, og 

Oddou (2008) er 21. öldin öld stöðugrar og óþreytandi hnattvæðingar. Rannsókn 

Brookfield Global Relocation Services (2014) sýndi fram á að alþjóðlegur hreyfanleiki er 

enn að aukast. Mikill tímamismunur og fjarlægð er ekki lengur fyrirstaða þegar kemur 

að alþjóðaviðskiptum. Starfsfólk, hópar og stofnanir starfa í auknu mæli við 

fjölmenningarlegar aðstæður. Útflutningsvara fyrirtækja sem eru að keppa á 

alþjóðlegum vettvangi er ekki lengur hinn hefðbundni varningur heldur í auknu mæli 

einnig starfsfólk (Tsui, Nifadkar, Ou, 2007). Algengt er að fyrirtæki eigi dótturfyrirtæki í 

mörgum löndum og það sendi nokkra starfsmenn, oft stjórnendur, til þess að vinna 

tímabundið hjá eitthverjum af þessum dótturfyrirtækjum. Það er talið mikilvægt fyrir 

alþjóðleg fyrirtæki að laða að, velja, þjálfa og halda starfsmönnum sem geta starfað og 

búið utan þeirra heimalands (Adler og Bartholomew, 1992; Flytzani og Nijkamp, 2008; 

Mendenhall og Oddou, 1985; Stroh og Caligiuri, 1998; Tung og Miller, 1990).  

Innan alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar hefur talsvert verið fjallað um þá einstaklinga 

sem kjósa að búa og starfa erlendis (e. expatriates) og ýmsa erfiðleika sem geta fylgt 

þegar þeir flytja til annarra landa (Collings, Scullion og Morley, 2007).  Þeir þurfa þá ekki 

einungis að aðlagast nýrri menningu heldur einnig nýjum lifnaðarháttum. Þetta getur oft 

reynst erfitt og í mörgum tilvikum snýr fólk aftur heim til sín miklu fyrr en það hafði 

áætlað og án þess að ljúka verkefninu sem því var falið (Black o.fl., 1991: Black, 1988; 

vanZolingen, Essers og Vermeer, 2012). Samkvæmt Brookfield Gobal Relocation Services 

(2014) er vangeta starfsmanns til þess að aðlagast gestgjafamenningunni ein helsta 

ástæða fyrir því að starfsmenn ljúka ekki útsendum verkefnum. Ókláruð verkefni geta 
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hindrað starfsþróun einstaklingsins og haft neikvæð áhrif á sjálfstraust hans og 

leiðtogahæfni (Ratiu, Lvina, og Berte, 2011). Í sumum tilvikum, þegar aðlögun 

starfsmanns að nýrri menningu gengur illa, snýr hann ekki aftur heim en er í staðinn 

afkastalítill.  Hvoru tveggja er mjög kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki (Black o.fl., 1991; Black, 

1988; Ratiu o.fl., 2011). Samkvæmt könnun Brookfield Global Relocation Services (2014) 

komu starfsmenn í 7% tilvika fyrr heim en áætlað hafði verið. Að auki upplifðu 70 % 

fyrirtækja mikla pressu til að minnka kostnað fyrirtækisins vegna alþjóðlegra verkefna. 

Ef aðlögun gengur illa getur það kostað fyrirtæki allt að þrisvar sinnum meira en árleg 

laun starfsmannsins auk kostnaðarins við flutninginn (Kraimer, Wayne og Jaworski, 

2001). Það hlýst einnig óbeinn kostnaður af misheppnuðum útsendum verkefnum. Fyrir 

starfsmanninn sem gengur illa að aðlagast getur óbeini kostnaðurinn verið þau slæmu 

áhrif sem flutningurinn hafði á hann sjálfan, fjölskyldu hans og starfsframa (Ashamalla, 

1998). Fyrirtækið getur einnig orðið fyrir óbeinum áhrifum vegna misheppnaðs verkefnis 

svo sem versnandi samskipti við viðskiptavini og jafnvel tap á þeim, þar með minnkar 

markaðshlutdeild og starfsánægja í dótturfyrirtækinu (Andreason, 2003a; Cole, 2011; 

Harvey og Moeller, 2009; Mendenhall og Oddou, 1985). Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að aðlögun starfsmanna gangi vel. 

Í þessari rannsókn mun rannsakandi byggja á þeirri þekkingu sem hefur nú þegar verið 

aflað um aðlögun starfsmanna, sem búa og starfa erlendis, að menningu gestgjafa 

landsins með því að skoða hvernig erlendum starfsmönnum gengur að aðlagast íslenskri 

menningu, fyrirtækjamenningu og samskiptum við Íslendinga. Aðlögun erlendra 

starfsmanna á Íslandi hefur lítið verið skoðuð. Með þessari rannsókn vonast 

rannsakandinn til þess að varpa frekari ljósi á helstu erfiðleika sem erlendir starfsmenn 

glíma við þegar þeir flytja til Íslands. Niðurstöður þessarar rannsóknar munu gagnast 

stjórnendum alþjóðafyrirtækja á Íslandi. Stjórnendur geta nýtt sér frekari upplýsingar 

um þá þætti sem hafa neikvæð áhrif á aðlögun erlendra starfsmanna til að endurmeta 

hvernig tekið er á móti erlendum starfsmönnum og hvernig hægt sé að gera aðlögun 

þeirra auðveldari. Rannsóknarverkefnið er þannig uppbyggt að í fyrst tveimur köflunum 

verður fræðileg umfjöllun um útsenda starfsmenn og helstu erfiðleika sem fylgja 

félagslegri aðlögun. Það verður fjallað um þrjá helstu þætti félagslegrar aðlögunar sem 

eru almenn aðlögun, vinnustaðaaðlögun og samskipti við íbúa gestgjafalandsins. Í þriðja 
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kaflanum verður aðferðarfræðin sem notuð var kynnt fyrir lesendum. Þar verður gert 

grein fyrir gagnaöflun, helstu mælitækjum og sagt frá hvernig unnið var úr gögnunum. Í 

fjórða kaflanum verða niðurstöður greiningarinnar kynntar til sögunar. Í  kjölfarið er 

umræðukafli og lokaorð þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðir í ljósi 

fræðinnar og leitast er við að svara rannsóknarspurningunni sem er; Hvernig gengur 

útsendum starfsmönnum að aðlagast íslenskri menningu, fyrirtækjamenningu og eiga 

samskipti við Íslendinga? 
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2 Útsendir starfsmenn 

Í kjölfar hnattvæðingarinnar er sífellt algengara að einstaklingar kjósa að starfa í öðru 

landi en heimalandi sínu (Flytzani og Nijkamp, 2008). Brookfield Global Relocation 

Services (2014) framkvæma árlega könnun þar sem þau safna upplýsingum um 

hreyfingu starfsmanna á milli landa. Nýlegasta könnuninn var fyrir árið 2013 og það tóku 

159 lítil, millistór og stór fyrirtæki með starfstöðvar um allan heim þátt. Fyrirtækin voru 

með starfstöðvar í allt frá þremur löndum upp í 200 lönd. Samanlagt voru þau með 

meira en 8.5 milljón starfsmenn. Flest fyrirtækin, eða 32%, voru með 101-500 

starfsmenn starfandi á alþjóðlegum vettvangi. Einnig voru flest fyrirtækin, eða 47%, með 

starfsstöðvar í Norður og Suður Ameríku. 45% voru með starfsstöðvar í Evrópu, 

Miðausturlöndum og Afríku og 8% í Asíu og Kyrrahafssvæðinu. Þessar tölur eru 

sambærilegar tölunum frá síðustu sjö árum. Árið 2006 héldu Stahl og Björkman því fram 

að stjórnun útsendra starfsmanna væri eitt helsta verkefni alþjóðlegrar 

mannauðsstjórnunar. Niðurstöður könnunnar Brookfield Global Relocation Services 

(2014) virðast endurpegla þetta. Tíðni útsendra starfsmanna heldur áfram að fara 

stigvaxandi en 47% svaranda töldu hana vera meiri, 25 % töldu hana vera minni og 28% 

töldu að hún væri sú sama og áður. Líkt og á síðustu árum þá eru flestir útsendir 

starfsmenn karlkyns, á aldrinum 30-40 ára. Fáir hafa fyrri reynslu af útsendum 

verkefnum. Flestir útsendir starfsmenn eiga maka, eða 71%. Í 47% tilvika fylgdu börn 

með í útsend verkefni.  Þrátt fyrir að makar fylgja oftast með í útsend verkefni þá hefur 

orðið algengara að þeir verði eftir. Brookfield Global Relocations Services (2014) telja 

þessa þróun vera eðlilega í ljósi þess að meira en helmingur maka útsendra starfsmanna 

höfðu atvinnu og vegna óljósra efnahagsástæðna á komandi árum. Áhrif þessarar 

þróunar á framleiðni og ánægju útsenda starfsmannsins eru enn óljós. 

2.1 Helstu verkefni 

Þrátt fyrir að það hafi orðið mikil fjölgun á útsendum starfsmönnum á síðustu áratugum 

þá er þetta ekki nýtt af nálinni. Frá því um aldamótin 1900, hafa frumkvöðlar séð 

mikilvægi þess að flytja stjórnendur erlendis á þann stað sem starfsemin er staðsett. Á 

þeim tíma voru innfæddir starfsmenn almennt taldnir vera óæðri á meðan starfsmenn 
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sem komu frá höfuðstöðvunum voru yfirleitt hærra settir og unnu við betri skilyrði. 

Eigendur alþjóðlegra fyrirtækja sáu fram á kosti þess að nota einstaklinga sem þeir 

þekktu vel og sem þekktu starfshætti fyrirtækisins. Þessir starfsmenn voru búnir að 

vinna traust yfirmanna sinna og voru þar með taldnir líklegri til þess að vinna í bestu 

þágu fyrirtækisins (Moore og Lewis, 1999). Í stað þess að veðja á einhvern óþekktan 

starfsmann í fjarlægu landi var hagstæðara að flytja starfsmann frá höfuðstöðvunum 

erlendis (Collings o.fl., 2007; Jensen og Meckling, 1976). Í bók sinni International 

Organizational Behavior fjalla Francesco og Gould um þrjár mismunandi nálganir sem 

fyrirtæki geta beitt við að ráða og stjórna útsendum starfsmönnum. Í fyrsta lagi 

þjóðhverf nálgun (e. ethnocentric) þar sem helstu ákvarðanir eru teknir í 

höfuðstöðvunum. Starfsmenn frá heimalandinu sinna mikilvægum störfum og 

dótturfyrirtækin fylgja stjórnunaraðferðum heimalandsins. Stjórnunaraðferðir eru 

þróaðar í höfuðstöðvunum og síðan beitt í öllum dótturfyrirtækjum víðs vegar um 

heiminn.  Í öðru lagi er það svæðismiðuð nálgun (e. polycentric) þar sem hvert 

dótturfyrirtæki stjórnar sér sjálft. Yfirleitt er það heimamaður sem stjórnar 

dótturfyrirtækinu þar sem stjórnendur frá höfuðstöðvunum eru ekki álitnir hafa 

nægilega þekkingu á starfsháttum landsins. Dótturfyrirtæki þróa yfirleitt sjálf sína eigin 

nálgun í mannauðsstjórnunar málum. Í þriðja lagi er það alþjóðleg nálgun (e. 

geocentric). Fyrirtæki stjórna  og ráða starfsmenn á alþjóðlegan máta. Reynt er að 

sameina það besta frá höfuðstöðvunum og dótturfyrirtækjunum og þannig þróa 

aðferðir sem samræmast vel alþjóðlega. Stjórnendur er valdnir vegna hæfnis þeirra en 

ekki þjóðernis (Treven, 2001). 

Þar sem það er mjög kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að senda starfsmenn erlendis er 

mikilvægt að fyrirtæki meti vel í hverju tilfelli fyrir sig hvort að það borgi sig (Boyacigillar, 

1990). Niðurstöður rannsóknar Boyacigillar (1990) sýndu samt sem áður að í þeim 

tilfellum sem menning gestgjafalandsins er mjög frábrugðin þeirri menningu sem 

fyrirtækið er frá getur verið mikill kostur að nota útsenda starfsmenn. Ef útsendir 

starfsmenn eru í lykilstöðum geta þeir auðveldað samskipti og stjórnun. Samkvæmt 

Edström og Gailbraith (1977) þá eru þrjár ástæður fyrir því að fyrirtæki noti útsenda 

starfsmenn.  Í fyrsta lagi, þegar það vantar nægilega hæfa starfsmenn frá 

gestgjafalandinu.  Í öðru lagi, sem einskonar starfsþróun þar sem markmiðið er að 
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starfsmaðurinn þrói með sér ákveðna hæfni. Þriðja ástæðan er fyrirtækjaþróun. Þá er 

aðalmarkiðið að auka dreifingu þekkingar innan alþjóðafyrirtækisins ásamt því að 

betrumbæta og viðhalda uppbyggingu fyrirtækisins og ákvarðanaferla. Harzing (2001) 

nefnir einnig þrjú mismunandi hlutverk útsenda starfsmannsins sem hún kallar björn, 

býflugu og könguló. Ef starfsmenn taka að sér bjarnarhlutverkið þá eru þeir að leysa af 

miðstýringu ákvarðanatakna alþjóðafyrirtækisins og sjá í staðinn beint um eftirfylgni 

með aðgerðum dótturfyrirtækisins. Býflugur, á hinn boginn, fljúga frá einum stað til 

annars og flytja þekkingu á milli stofnanna.  Slíkir starfsmenn eru helst notaðir til þess að 

stjórna dótturfyrirtækjum með því að sjá um félagsmótun starfsmanna 

dótturfyrirtækjanna. Köngulær stjórna með því að koma á laggirnar óformleg 

samskiptanet innan alþjóðafyrirtækisins. Samkvæmt Collings o.fl. (2007) þá er kenning 

Harzings mikilvæg því hún fjallar ekki bara um afhverju alþjóðafyrirtæki nota útsenda 

starfsmenn heldur einnig mismunandi hlutverk starfsmanna. Þannig vekur hún athygli á 

því að mismunandi hlutverk geta verið mismikilvæg eftir aðstæðum. Það er ljóst að það 

er fleiri en ein ástæða fyrir fyrirtæki til þess að nota útsenda starfsmenn og að þeir geti 

gagnast fyrirtækinu með fjölbreyttum hætti. Gott er þó að hafa í huga að það er oftast 

meira en eitt markmið með útsendum verkefnum (Sparrow, Brewster og Harris, 2004). 

2.2 Skilgreining á hugtakinu „útsendir starfsmenn“ 

Á ensku er talað um expatriation, sem á íslensku má þýða sem búseta erlendis 

langdvölum að eigin vilja. Expatriate er sömuleiðis þýtt í orðabókum sem maður sem kýs 

að búa erlendis. Hins vegar er ljóst að þessi hugtök ná yfir miklu meira en þetta og í 

þessum kafla verður leitast við að skilgreina það nánar. 

Þegar fyrirtæki fjárfesta í öðrum fyrirtækjum í öðrum löndum þá senda þau flest 

einhverja starfsmenna, oft stjórnendur, frá heimalandinu til að starfa í þessu nýju landi 

(vanZolingen o.fl., 2012). Flutningur útsendra starfsmanna er oft skilgreint sem 

starfsmenn frá höfuðstöðvum starfandi erlendis í dótturfyrirtæki þess í takmarkaðan 

tíma, oftast tvö til fimm ár (Flytzani og Nijkamp, 2008; Harzing, 2001).  Þar sem þessir 

einstaklingar hyggjast flytja aftur til heimalands síns þá má hugsa sér þá sem 

tímabundna farandverkamenn (Flytzani og Nijkamp, 2008). Á undanförnum árum, í ljósi 

þess að störf eru í auknu mæli óháð landamærum, hafa svokölluð sjálfvalin útsend 

verkefni (e. self-initiated expatriate assignments) aukist. Með þessu er átt við að 
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einstaklingurinn sjálfur ákveður að flytja erlendis án aðstoðar eða hvatningar frá 

einhverju fyrirtæki. Hann sækist sjálfur eftir starfinu í stað þess að yfirmenn hans ákveða 

að senda hann til þess að starfa hjá dótturfyrirtæki þeirra (Collings o.fl., 2007; Jokinen, 

Brewster og Suutari, 2008;  Peltokorpi og Jintae Froese, 2009;Thomas, Lazarova og 

Inkson, 2005).   

Þrátt fyrir að sjálfvaldnir útsendir starfsmenn eru í auknu mæli viðurkenndir sem 

mikilvægur hluti af alþjóðlegu mannafli hefur lítið verið skrifað fræðilega um þá (Inkson, 

Arthur, Pringle og Barry, 1997; Peltokorpi og Jintae Froese, 2009).   Samkvæmt Inkson 

o.fl. (1997) þá er hvatning þessara einstaklinga fyrir því að starfa erlendis önnur en hjá 

hefðbundnum útsendum starfsmönnum. Sjálfvaldnir útsendir starfsmenn hafa enga 

hvatningu til þess að mæta nákvæmum markmiðum einhvers fyrirtækis heldur líta þeir 

oft á dvöl sína erlendis sem leið til þess að ná persónulegum markmiðum sínum. Helsta 

hvatning sjálfvaldna útsendra starfsmanna getur verið fjárhagslegur ávinningur, aukin 

tækifæri til þess að komast áfram í starfsframa sem og áhugi á alþjóðlegri starfsreynslu 

(Peltokorpi og Jintae Froese, 2009). Sjálfvaldnir útsendir starfsmenn þurfa einnig oftast 

sjálfir að sjá um að koma sér fyrir í nýja umhverfinu og borga allan flutningakostnað 

sjálfir ólíkt hefðbundum útsendum starfsmönnum sem fá oft örláta flutningapakka (e. 

relocation package). Þetta er einnig oftast fjölbreyttari hópur einstaklinga. Þetta geta til 

dæmis verið einstaklingar sem ferðast erlendis vegna skorts á atvinnutækifærum til þess 

að starfa í lágt settum störfum eða einstaklingar sem fara erlendis til þess að reyna að 

auka við sig þekkingu til þess að komast lengra áfram í starfsferli sínum. Það að 

einstaklingar séu í auknu mæli sjálfir að velja að fara erlendis getur verið mikill kostur 

fyrir alþjóðafyrirtæki. Ef þau geta notfært sér þessa einstaklinga þá kostar það þau miklu 

minna en ef þau þyrftu að senda starfsmann á þeirra vegum erlendis (Inkson o.fl., 1997). 

Rannsókn Jokinen o.fl. (2008) gaf til kynna að sjálfvalinn alþjóðleg vinnureynsla gat verið 

alveg eins þroskandi og reynsla af hefðbundnum útsendum verkefnum. Þau töldu þessa 

niðurstöðu vera jákvæða en það eykur líkurnar á því að einstaklingar sem hafa ekki 

möguleikann á að fá úthlutað útsend verkefni geta sóst eftir þeim sjálfir og þar með 

þróað starfsframa sinn í þá átt sem þeim þykir best. Til dæmis geta nýstúdentar sem eru 

ekki enn í þeirri aðstöðu til að fá starf hjá alþjóðafyrirtæki öðlast mikilvæga starfsreynslu 
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að eigin frumkvæði. Sjálfvalinn verkefni geta því verið góður valmöguleiki fyrir þá aðila 

sem vilja þróa alþjóðahæfni og taka virkan þátt í að móta sinn eigin starfsframa. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að sjálfvalin útsend verkefni geta aukið sjálfstraust 

einstaklinga (Inkson o.fl., 1997; Inkson og Myers, 2003). 147 sjálfvaldnir útsendir 

starfsmenn og 301 hefðbundnir útsendir starfsmenn tóku þátt í spurningakönnun. 

Niðurstöður hennar gáfu til kynna að sjálfvaldnir útsendir starfsmenn eru aðeins yngri, 

oftar konur og aðal markmið þeirra er að öðlast alþjóðlega reynslu. Sjálfvaldnir útsendir 

starfsmenn eru einnig viljugari til að dvelja lengur erlendis en hefðbundnir starfsmenn 

(Suutari og Brewster, 2000). Peltokorpi og Jintae Froese (2009) rannsökuðu hvort það 

væri munur á aðlögun sjálfvaldna útsendra starfsmanna og hefðbundna útsendra 

starfsmanna í Japan. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að það var enginn munur á 

vinnustaðaaðlögun. Þetta kom rannsakendum á óvart en hefðbundnir útsendir 

starfsmenn eru líklegri til þess að fá þjálfun fyrir og eftir flutning og vanari að starfa í 

fyrirtækjum þar sem er mikið af útlendingum. Peltokorpi og Jintae Froese (2009) töldu 

það mögulegt að hefðbundnu starfsmennirnir hefðu ekki verið nægilega vel undirbúnir 

eða haft óraunhæfar væntingar til verkefnisins. Þetta gæti útskýrt niðurstöður þeirra 

ásamt því að sjálfvaldnir útsendir starfsmenn væru áhugasamari um að aðlagast 

vinnuaðstöðunni í Japan því þeir sjá þessa reynslu sem mikilvægt skref í átt að betri 

vinnu í framtíðinni. Einnig var ólíklegra að það biði þeirra eins góð starfstækifæri heima 

fyrir. Það kom Peltokorpi og Jintae Froese (2009) einnig á óvart að sjálfvaldnir útsendir 

starfsmenn hefðu almennt aðlagast menningunni í Japan betur en hefðbundnir útsendir 

starfsmenn. Þetta kom þeim á óvart því hefðbundnir útsendir starfsmenn fá almennt 

meiri aðstoð frá fyrirtækjum sínum þar sem er lögð áhersla á að þeir búi við svipuð gæði 

og heima fyrir. Hins vegar gæti persónuleg hvatning starfsmanns til þess að sækja um 

útsend verkefni þar haft áhrif en þeir telja það líklegt að sjálfvaldnir útsendir starfsmenn 

sem hafa tekið sjálfstæða ákvörðun til þess að flytja til Japans séu almennt áhugasamari 

um að búa þar og þar með aðlagast þeir betur.  

Auk þess að einstaklingar velji sjálfir í auknu mæli að starfa erlendis þá hefur fjölbreytni 

útsendra verkefna almennt aukist. Collings o.fl. (2007) nefna fjórar ólíkar tegundir af 

útsendum verkefnum til viðbótar við hefðbundin útsend verkefni. Fyrsti flokkurinn er 

skammtíma verkefni (e. short-term assignments), sem er ein vinsælasta tegund 
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óhefðbundinna verkefna (Tahvanainen, Welch og Worm, 2005; Brookfield Global 

Relocation Services, 2014; Welch og Worm, 2005).  Almennt er talað um að skammtíma 

verkefni séu lengri en viðskiptaferð en skemur en eitt ár. Fjölskylda starfsmannsins 

verður yfirleitt eftir í heimalandinu. Starfsmaðurinn fær einnig greidd laun og bætur frá 

heimalandinu (Collings o.fl., 2007; Tahvanainen o.fl., 2005). Annar flokkurinn samkvæmt 

Collings o.fl. (2007) er alþjóðaviðskipta ferðamenn (e. international business travellers). 

Þetta eru einstaklingar sem verða að ferðast reglulega vegna vinnunnar sinnar. Líkt og 

þegar um skammtímaverkefni er að ræða verður fjölskyldan eftir í heimalandinu. Sumir 

gagnrýna að þessi flokkur einstaklinga sé talinn tilheyra óhefðbundnum útsendum 

verkefnum þar sem þeir þurfa ekki að flytja til annars lands (Welch og Worm, 2006). 

Þriðji flokkurinn samkvæmt Collings o.fl. (2007) eru víxlverkefni og alþjóðleg 

ferðaverkefni  (e. rotational assignments and international commuter assignments). 

Samkvæmt Scullion og Collings (2006) hefur þessi tegund alþjóðaverkefna aukist mikið 

og orðið mikilvægari á undanförnum árum. Víxlverkefni er þegar einstaklingur ferðast á 

milli landa á vikufresti eða aðra hverja viku. Þegar starfsmenn ferðast reglulega frá 

heimalandinu til þess að starfa erlendis í stuttan tíma og koma síðan heim og eiga þá 

frítíma þá kallast það alþjóðleg ferðaverkefni. Slík tegund verkefna er algeng þegar fólk 

starfar á olíuborpöllum (Collings o.fl., 2007; Welch og Worm, 2006). Síðasti flokkurinn 

samkvæmt Collings o.fl. (2007) er sýndarverkefni (e. virtual assignments). Þá eru 

einstaklingar staðsettir víðsvegar um heiminn og samhæfa vinnu sína að mestu rafrænt. 

Þessi tegund alþjóðlegra starfsmanna og verkefna hefur aukist til muna eftir því sem 

veraldarvefurinn og önnur samskiptatækni hafa orðið samofnari daglegu lífi fólks 

(Hertel, Geister og Konradt, 2005). Þegar um sýndarverkefni er að ræða þá flytja 

starfsmenn ekki erlendis. Alþjóðlegum starfsmönnum er stjórnað frá höfuðstöðvunum 

og markmiðið er að vinna saman og komast að einhverri sameiginlegri niðurstöðu í 

gegnum alþjóðleg samskipti (Collings o.fl., 2007).    

Rannsóknir hafa þó sýnt að þrátt fyrir að fjölbreyttari tegundir útsendra starfsmanna sé 

að aukast þá virðist hefðbundin langtíma útsend verkefni þar sem starfsmaðurinn dvelur 

í nokkur ár í gestgjafalandinu ekki vera að minnka (Brookfield Global Relocation 

Services, 2014; Collings o.fl., 2007; Fenwick, 2004; Mayerhoffer, Hartmann, Michelitsch-

Riedl og Kollinger, 2004; Tahvanainen o.fl. 2005). En í dag er þetta sú tegund útsendra 
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verkefna sem flest fyrirtæki, eða um 98% notast við (Brookfield Global Relocation 

Services, 2014). Í þessari rannsókn verður fjallað um útsenda starfsmenn, hvort sem 

einstaklingar hafa verið sendir af fyrirtæki til þess að starfa hérlendis eða hafa sjálfir sóst 

eftir því að starfa tímabundið hérlendis. Að öðru leiti verður notast við hefðbundna 

skilgreiningu á útsendum verkefnum. 
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3 Aðlögun 

Síðan á 8. áratugnum hafa fræðimenn haft áhuga á aðlögun útsendra starfsmanna, þá 

sérstaklega helstu vandamál sem fylgja aðlöguninni og hversu skilvirk hún er (Black o.fl., 

1991). Greinarmunur hefur verið gerður á skilvirkri (e. effective) og óskilvirkri aðlögun 

(e.ineffective). Fræðileg skrif um aðlögun útsendra starfsmanna byggist á þeirri skoðun 

að skilvirk aðlögun veldur því að verkefnin eða störfin verði árangursrík sem síðan leiðir 

til betri frammistöðu fyrirtækja (Gerhart, 2005; Ratiu o.fl, 2011). Óskilvirk aðlögun er 

þegar starfsmaður aðlagast illa eða alls ekki (Ratiu o.fl., 2011). Einstaklingar sem eru 

búnir að aðlagast eru opnir fyrir menningu gestgjafalandsins og eiga þar með auðvelt 

með að bæta við nýjum hegðunarmynstrum, venjum og reglum þess lands (Church, 

1982). Einstaklingar sem eru búnir að aðlagast menningunni illa upplifa hins vegar kvíða, 

stundum það mikið að þeir trúa að íbúar landsins séu vísvitandi að gera þeim lífið erfitt 

(Richards, 1996) 

Líkt og hefur komið fram þá er það mjög kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki ef starfsmaður 

gefst upp á starfinu vegna þess að aðlögun hefur gengið illa (Caligiuri, 2000). Þegar það 

kemur að því að stjórna starfsmönnum erlendis, þá er aðlögun að gestgjafalandinu 

nauðsynleg (vanZolingen o.fl, 2012). Ratiu o.fl. (2011) skilgreina aðlögun útsendra 

starfsmanna sem hversu vel einstaklingar sem ráðnir eru til starfa hjá dótturfyrirtæki 

alþjóðafyrirtækis ná að tengjast fyrirtækinu og þjóðmenningu landsins þannig að þeir 

geti sinnt starfi sínu í sátt og samlyndi við umhverfi sitt. Ratiu o.fl. (2011) byggja þessa 

skilgreiningu á fyrri skilgreiningum fræðimanna. Annars vegar Black (1990) sem fjallar 

um aðlögun starfsmanna sem tilfinningaleg og sálfræðileg viðbrögð við nýju umhverfi og 

hins vegar Kraimer og Wayne (2004) sem einblína á frammistöðu starfsmanna í nýju 

umhverfi. Í þessari rannsókn verður lögð áhersla á þá þætti sem hafa áhrif á aðlögun 

útsendra starfmanna að menningu gestgjafalandsins. 

Oft er talað um tvær mismunandi tegundir aðlögunar. Annars vegar sálfræðilega 

aðlögun (e. psychological adjustment) og hins vegar menningarlega aðlögun (e. 

sociocultural adjustment). Sálfræðileg aðlögun tengist sálfræðilegri eða tilfinningalegri 

vellíðan (Ward og Kennedy, 1999; Ward, Okura, Kennedy og Kojima, 1998). Þættir eins 
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og þunglyndi, kvíði, spenna og þreyta hafa áhrif á sálfræðilega aðlögun (Selmer, 2001). 

Menningarleg aðlögun tengist á hinn bóginn hæfni einstaklingsins til þess að samlagast 

umhverfinu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sálfræðileg og menningarleg aðlögun 

tengjast innbyrðis en þær byggja samt sem áður á mismunandi reynslu og eru 

hugmyndafræðilega ólíkar. Sálfræðileg aðlögun er til að mynda undir áhrifum frá 

persónuleika einstaklings og  félagslegum stuðningi. Á hinn bóginn hefur menningarleg 

fjarlægð, samskipti við innfædda, tungumálakunnátta og menningarleg þekking meiri 

áhrif á menningarlega aðlögun (Ward og Kennedy, 1999; Ward, Okura, Kennedy og 

Kojima, 1998). Samkvæmt Ward o.fl. (1998) hafa rannsóknir sýnt að tímarammi og ferli 

aðlögunar er annar eftir því hvort um sé að ræða sálfræðilega eða menningarlega 

aðlögun. Rannsaka þarf einnig sálfræðilega og menningarlega aðlögun á mismunandi 

hátt. Ward o.fl. (1998) halda því fram að til þess að skilja sálfræðilega aðlögun sé best að 

nota aðferðir sem einblína á það að eiga við kvíða. Hins vegar er best að nota aðferðir 

sem tengjast því að skilja og læra á menningu þegar er verið að rannsaka menningarlega 

aðlögun. 

Líkt og hefur áður komið fram miðast þessi rannsókn að því að skoða menningarlega 

aðlögun útsendra starfsmanna. Hér á eftir verður byrjað að fjalla lítillega um 

aðlögunarferlið. Þar næst verður fjallað um helstu þættina innan fræðinnar sem eru 

talin hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á aðlögun starfsmanna erlendis. Að lokum verður 

fjallað um þríþætta kenningu Blacks, Mendenhalls og Oddou (1991), sem er ein helsta 

kenning um menningarlega aðlögun innan fræðinnar. Samkvæmt þeirri kenningu eru 

þrír ólíkir þættir aðlögunnar; almenn aðlögun að menningunni og umhverfinu, aðlögun 

að starfinu og samskipti við innlenda. Gerð verða nánari skil á þessum þremur þáttum. 

3.1  Aðlögunarferlið 

Aðlögun að nýju starfi, og þá sérstaklega að nýju starfshlutverki getur verið flókið ferli. 

Samkvæmt Black (1998) er stig aðlögunar (e. degree of adjustment) einn þáttur sem 

hefur áhif á aðlögun útsendra starfsmanna. Skoða má stig aðlögunar á huglægan og 

hlutlægan hátt. Ef þetta er skoðað á huglægan máta þá er þetta það stig þægindar sem 

starfsmaðurinn upplifir í nýja hlutverkinu. Þetta tengist því að hvaða leiti 

starfsmanninum finnst hann hafa aðlagast þeim skilyrðum sem starfið krefur hann um. 

Ef þetta er skoðað á hlutlægan máta hins vegar þá tengist það því stigi þar sem 
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starfsmaðurinn hefur náð að tileinka sér alla þætti starfsins og getur sýnt fram á það 

með starfsframmistöðu sinni. Samkvæmt Black (1988) eru hin ólíku þrep 

aðlögunarferlisins mikilvægasti þátturinn í stigum aðlögunar að nýrri menningu.   

Innan fræðinnar hefur mikið verið fjallað um forspásgildi aðlögunar og upplifun 

útsendra starfsmanna. Það ríkir þó enn nokkurt ósamkomulag um aðlögunarferlið sem 

einstaklingar ganga í gegnum þegar þeir setjast að í nýrri menningu, sem og um helstu 

aðlögunarmynstur (Ward, Okura, Kennedy og Kojima, 1998). Best þekkta kenningin á 

þessu sviði er þrepa kenning Lysgaards frá 1955. Hann rannsakaði norska nemendur 

sem höfðu fengið Fullbright styrk til þess að læra í Bandaríkjunum. Hann komst að því að 

þeir nemendur sem höfðu verið í Bandaríkjunum í sex til tólf mánuði upplifðu mestu 

erfiðleikana, miklu meira en þeir sem höfðu dvalið skemur en sex mánuði eða meira en 

18 mánuði. Kenningin hefur verið kölluð U-kúrfa (e.the U-curve) þar sem Lysgaard tók 

eftir því að aðlögunin virtist vera U laga. Hún virtist auðveld til að byrja með, síðan kom 

krísa og að lokum upplifði einstaklingurinn aftur að hann væri búinn að aðlagast vel 

(Ward o.fl., 1998). U-kúrfu kenning Lysgaards er oft nefnd í sömu andrá og 

mannfræðileg kenning Obergs um menningarsjokk frá 1960 (Ward o.fl., 1998). 

Menningarsjokk tengist iðulega neikvæðum tilfinningum líkt og hræðslu, kvíða, reiði og 

bjargarleysi. En samkvæmt Oberg (1960) þá fer fólk fyrst í gegnum stig menningarsjokk 

áður en það upplifir að það hafi aðlagast menningunni vel. Ef kenning Obergs er skoðuð 

á myndrænan hátt þá eru hún U laga líkt og með kenningu Lysgaards (Ward o.fl., 1998). 

Fyrsti fasi U-kúrfunnar á sér stað á fyrstu vikunum eftir að einstaklingurinn flytur til nýs 

lands. Þessi fasi hefur stundum verið kallaður hveitibrauðstímabilið (e. honeymoon 

stage) en einstaklingurinn er heillaður af öllu því nýja sem hann sér og upplifir, öllu því 

sem er frábrugðið því sem hann er vanur. Á þessu tímabili hefur einstaklingurinn ekki 

haft nægan tíma né upplifað nægilega mikið til þess að gera sér grein fyrir að sum 

hegðunarmynstur og venjur sem hann er vanur eru óviðeigandi í þessari nýju menningu. 

Helstu einkenni hveitibrauðstímabilsins er nýjabrum og skortur á neikvæðri endurgjöf 

(Black, 1988).  Eftir smá stund hverfur nýjabrumið og einstaklingurinn byrjar að þurfa að 

takast á við daglegt líf í nýju landi. Þá byrjar seinna tímabilið sem einkennist af vonsvikni 

og fjandsemi í garð nýju menningarinnar og íbúum þess. Samkvæmt fræðimönnum er 

þetta vegna þess að einstaklingurinn gerir sér nú grein fyrir því að sum hegðun hans er 
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óviðeigandi í þessari menningu en hann veit ekki enn hvernig hann á að hegða sér á 

annan máta.  Almennt er talað um að menningarsjokk (e. culture shock) verði á milli 

tímabils tvö og þrjú, þegar einstaklingurinn hefur fengið mikla neikvæða endurgjöf en 

hefur samt sem áður litla hugmynd um hvaða hegðun er viðeigandi og æskileg (Black, 

1988; Flytzani og Noijkamp, 2008; Oberg, 1960). Samkvæmt Weissman og Furnham 

(1987) er menningarsjokk stressviðbrögð þar sem sálfræðileg og líkamleg umbun er 

óljós.  Þriðja tímabilið hefst þegar einstaklingurinn hefur öðlast einhverja 

tungumálakunnáttu og er byrjaður að geta ferðast um af einsdæmum. Hann hefur 

einnig lært hvaða hegðun er viðeigandi og byrjaður að beita eitthvað af þessum nýju 

hegðunarmynstrum. Á fjórða tímabilinu þá er almennt talað um að einstaklingurinn 

hefur aðlagast að fullu. Hann þekkir vel rétta hegðun og getur framkvæmt hana til þess 

að gegna hlutverki sínu á fullnægjandi hátt án þess að upplifa kvíða vegna 

menningarmismunar (Black, 1988). 

Þegar það kemur að rannsóknum á aðlögun þá hefur U-kúrfan verið í forgrunni í tugi ára 

og er hún ein þekktasta kenningin sem hefur verið notuð innan fræðinnar (Ward o.fl., 

1998). Byggt hefur verið ofan á myndræna túlkun kenningarinnar og er stundum talað 

um W-kúrfuna. Þá er aðlögun einstaklingsins í heimalandi sínu eftir endurkomu tekin 

með í myndina (Gullahorn og Gullahorn, 1963). Vinsældir þessarar kenningar eða 

módels eru enn miklar þrátt fyrir að sumir telja hana byggja á mjög litlum haldbærum 

gögnum (Ward o.fl., 1998). Þessi kenning hefur því ekki alltaf þótt sannfærandi og hefur 

hún verið gagnrýnd af sumum fræðimönnum. Samkvæmt Church (1982) þá eru 

sönnunargögnin fyrir U-kúrfunni veik og ófullnægjandi. Einnig sé alltof mikið alhæft úr 

frá þessum gögnum. Þá hefur komið í ljós að það upplifa ekki allir útsendir starfsmenn 

sama menningarsjokk eða fara í gegnum sömu aðlögunarmynstur. Áhersla margra 

fræðimanna hefur því færst í auknu mæli að því að skoða persónueinkenni útsendra 

starfsmanna og hvort það séu ákveðin persónueinkenni sem stuðla frekar að 

árangursríkri aðlögun (Church, 1982; Flytzani og Nijkamp, 2008; Mendenhall og Oddou, 

1985; Stening, 1979; Ringer og Boss, 2000). Samkvæmt Flytzani og Nijkamp (2008) þá 

hafa rannsóknir leitt í ljós að það er ekki til neitt eitt allsherjar aðlögunarmódel heldur 

skiptir persónuleiki einstaklingsins meira máli. Ward, Okura, Kennedy og Kojima (1998) 

gerðu rannsókn á sálfræðilegri og menningarlegri aðlögun japanskra nemanda í Nýja 
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Sjálandi. Mælingar þeirra á sálfræðilegri og menningarlegri aðlögun sýndu ekki hina 

vinsælu U-kúrfu, heldur sýndu niðurstöður þeirra að vandamál tengd aðlögun væru 

mest í upphafi og minnkuðu með tímanum. Þeir telja því að það eigi að hafna U-kúrfu 

kenningunni og notast frekar við aðrar aðferðir þegar aðlögun útsendra starfsmanna er 

rannsakað svo sem ýmsar kenningar sem skoða hverning einstaklingar vinna á kvíða. 

Ljóst er að fræðimönnum greinir á um kosti U-kúrfunnar. Þeir sem styðja notkun hennar 

benda á áframhaldandi vinsældir hennar og hversu leiðbeinandi notkun hennar er þegar 

reynt er að skilja aðlögun útsendra starfsmanna. Gagnrýnendur benda hins vegar 

iðulega á hversu lítinn stuðning kenningin nýtur frá raunreynslu og reynslugögnum 

(Ward o.fl., 1998). 

3.2  Helstu þættirnir sem hafa neikvæð og jákvæð áhrif á aðlögun 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á aðlögun einstaklinga erlendis. Samkvæmt Black 

(1988) þá er hægt að skipta þessum þáttum í tvo breiða flokka. Annars vegar þeir þættir 

sem hafa neikvæða áhrif á aðlögun einstaklinga og hins vegar þeir þættir sem auðvelda 

aðlögun. Í þessum kafla  verða teknir fyrir þeir erfiðleikar sem eru hvað oftast nefndir í 

tengslum við aðlögun útsendra starfsmanna. Síðan verða nefndir nokkrir þættir sem 

hafa jákvæð áhrif á aðlögun. Þetta er þó engan veginn tæmandi listi. 

Erfitt getur verið fyrir einstakling að flytja í nýtt starf þar sem vinnan er mjög frábrugðin 

því sem hann er vanur. Auk vinnunnar sjálfrar eru þó nokkur atriði sem hafa áhrif á 

aðlögun starfsmanna. Eitt slíkt atriði er hversu fjarlæg eða ólík menningin sem þú flytur 

til er frá þinni eigin menningu. Mendenhall og  Oddou (1985) komust að því að því  

ólíkari sem menning landsins sem þú flytur til er frá þinni eigin því erfiðara gengur að 

aðlagast. Til að mynda gáfu niðurstöður rannsóknar Svölu Guðmundsdóttur (2011) á 

skiptinemum á Íslandi til kynna að nemendur frá Norðurlöndum áttu auðveldara með að 

aðlagast almennt en nemendur frá Asíu og Latneskri Evrópu. Enginn munur var hins 

vegar á hversu vel nemendum frá ólíkum löndum gekk að aðlagast vinnu eða eiga 

samskipti við Íslendinga. Samkvæmt rannsókn Torbiorn frá 1983 hefur 

menningarfjarlægð útsenda starfsmannsins  einungis áhrif á aðlögun fyrstu tvö árin í 

nýju landi, eftir það virðist það ekki skipta eins miklu máli (Black o.fl., 1991).  
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Annað atriði sem skiptir miklu máli hvað varðar aðlögun er hversu vel maki eða 

fjölskylda starfsmannsins gengur að aðlagast. Þótt að starfsmaðurinn sjálfur búi yfir 

þeim hæfileikum og þeirri þekkingu til að aðlagast auðveldlega þá getur aðlögunin samt 

misheppnast ef maki hans eða fjölskyldu líður illa í nýja landinu (Black, 1988; Black o.fl., 

1991).  Tung gerði rannsókn árið 1981 á bandarískum starfsmönnum í stjórnendastöðu 

hjá alþjóðafyrirtækjum  þar sem kom fram að þeir álitu að helsta ástæða þess að 

verkefnin mistókust og starfsmenn færu fyrr heim væri sú að makar þeirra ættu erfitt 

með að aðlagast menningunni (Black o.fl., 1991). Black (1988) komst að því í rannsókn 

sinni á bandarískum stjórnendum í Japan að þrátt fyrir að tengsl væru á milli aðlögun 

fjölskyldunnar og almennrar aðlögunar starfsmannsins þá voru ekki tengsl á milli 

aðlögun fjölskyldunnar og vinnutengdrar aðlögunar starfsmannsins. Stjórnendur gátu 

aðlagast nýja starfinu, þar sem ábyrgð og hlutverk voru oft svipuð og í fyrra starfinu þótt 

að fjölskyldunni gengi illa að aðlagast almennri menningu landsins. Fleiri rannsóknir á 

útsendum stjórnendum hafa sýnt að fjölskyldan spilar stórt hlutverk í aðlögun 

starfsmannsins og margir stjórnendur staðhæfa að þeir hafi slitið starfinu og farið fyrr 

heim vegna fjölskyldutengdra vandamála (Shaffer og Harrison, 1998; Shaffer, Harrison 

og Giley, 1999, 2001). 

Rannsóknir virðast sýna að fjölskyldur útsendra starfsmanna eru almennt minna tilbúnar 

að sætta sig við þá truflun sem verður á einka- og félagslífi þeirra vegna útsendra 

verkefna en áður fyrr (Forster, 2000). Vert er að athuga að tímarnir hafa breyst og 

útsendir starfsmenn eru ekki einungis karlmenn. Samkvæmt Brookfield Global 

Relocation Services (2014) eru konur 20% útsendra starfsmanna. Konur starfa í auknu 

mæli utan veggja heimilisins og algengt er að báðir aðilarnir í hjónabandi eru 

útivinnandi. Makar útsendra starfsmanna eru oft ekki tilbúnir að yfirgefa sín störf til að 

fylgja þeim erlendis (Forster, 2000). Að sama skapi getur flutningur erlendis raskað 

skólagöngu barna og það finnst sumum vera stór hindrun (Harvey, 1998; Mayrhofer og 

Scullion, 2002). Samkvæmt árlegri rannsókn Brookfield Global Relocation Services 

(2014) þá  halda fjölskyldutengd vandamál áfram að hafa áhrif á velgengni útsendra 

verkefna. Fyrirtæki voru beðin að taka fram þá fjölskyldutengda þætti sem þeim fannst 

hafa mest áhrif á velgengni útsendra verkefna. Menntun barna var þar í fyrsta sæti 

(42%), þar næst andstaða maka (40%), aðlögun fjölskyldunnar (38%), erfiðleikar tengdir 
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staðsetningunni (22%), menningarleg aðlögun (12%), tungumálaörðugleikar (10%), 

menntun maka (9%), stuðningur fyrir aðra fjölskyldumeðlimi (8%) og að lokum lengd 

verkefnisins (3%). Í fyrri skoðanakönnunum hefur andstaða maka oftast verið talin hafa 

meiri áhrif á velgengni verkefna en menntun barna. Í nýjustu rannsókn Brookfield Global 

Relocation Services (2014) voru þrjár helstu ástæður sem gefnar voru þegar starfsmaður 

neitaði að flytja erlendis; vegna fjölskylduaðstæðna (37%), vegna starfsframa maka 

(19%) og vegna þess að verkefnið stóðst ekki þær væntingar sem starfsmaðurinn hafði 

fyrir starfsframa sinn (13%). Ljóst er að fjölskylda og maki útsendra starfsmanna hafa 

mikil áhrif á hvort starfsmenn ákveða yfirhöfuð að taka að sér útsend verkefni og svo 

hversu árangursrík verkefnin verða.  

Rannsóknir á flutningum starfsmanna á milli fyrirtækja innanalands hafa gefið til kynna 

að þegar kemur að aðlögun starfsmanna þá er lykilatriði að minnka óvissu. Því meira 

sem starfsvenjurnar breytast við flutninginn, því meiri óvissa, og því lengur tekur 

aðlögunin (Black o.fl., 1991). Samkvæmt rannsókn Brett frá 1980 þá eru nokkrir þættir 

sem auka óvissu og hafa neikvæð áhrif á aðlögun starfsmanna í nýrri vinnu. Til dæmis 

ágreiningur varðandi starfshlutverk, óvissa um starfshlutverk, nýtt starfshlutverk og nýtt 

starfsumhverfi  (Black o.fl., 1991). Þegar starfsmaður flytur erlendis þá yfirgefur hann 

einnig aðstæður sem hann þekkir vel. Það má færa rök fyrir því að ofan nefnd atriði eigi 

einnig við um útsenda starfsmenn. Óvissan er þá ennþá meiri og aðlögunin þar með 

erfiðari vegna þess að ytra umhverfi einstaklingsins hefur einnig breyst og hann þarf að 

aðlagast nýrri þjóðmenningu. 

Ein góð leið samkvæmt Black o.fl. (1991) til þess að minnka óvissu starfsmanna og þar 

með auka líkurnar á að hann nái að aðlagast nýrri menningu er með þjálfun. Það skiptir 

ekki öllu máli hvort að þjálfuninn sé á vegum fyrirtækisins eða að frumkvæði 

starfsmannsins. Það sem er mikilvægast er að starfsmaðurinn viti hvað bíður hans því þá 

getur hann betur undirbúið sig, óvissan verður minni og þar með verður aðlögunin betri. 

Ef einstaklingur er vel undirbúinn, veit hvað bíður hans og hefur raunsæjar væntingar þá 

verður minna sem kemur á óvart. Einstaklingar upplifa ekki eins mikið menningarsjokk 

og vita betur hvaða hegðun er æskileg eða óæskileg og þar með verður aðlögunin 

þægilegri og fljótlegri. Hvað varðar alþjóðlega aðlögun er því gott að starfsmaðurinn sé 
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meðvitaður um starfið sjálft, fyrirtækjamenninguna, íbúa landsins, menningu landsins 

og hvernig daglegt líf hans verður í þessu landi (Black o.fl., 1991). 

Fræðimenn hafa bent á kosti þess að fyrirtæki eða stofnanir bjóði starfsmönnum upp á 

þjálfun áður en þeir flytja erlendis. Sum fyrirtæki bjóða útsendum starfsmönnum upp á 

þvermenningarlega þjálfun (e. cross-cultural training) þar sem einstaklingar fræðast um 

ólika menningarheima, venjur og gildi. Þvermenningarleg þjálfun hefur verið talin 

mikilvæg þegar það kemur að því að bæta fjölmenningarlega getu einstaklinga (Flytzani 

og Nijkamp, 2008; van Zolingen o.fl., 2012). Samkvæmt van Zolingen o.fl. (2012) byggir 

þessi skoðun hins vegar enn sem komið er mjög lítið á reynslugögnum. Niðurstöður 

rannsóknar Blacks og Mendenhalls (1990) gáfu þó varfærnislega til kynna að það væru 

jákvæð tengsl á milli þjálfunar og þvermenningarlegrar getu og þar með einnig 

aðlögunar. Fleiri nýrri rannsóknir sýndu einnig fram á þessi tengsl (Anderson, 2005; 

Morris og Robbie, 2001; Waxin og Panaccio, 2005). Rannsóknir sýna einnig að auk þeirra 

jákvæðu tengsla sem eru á milli þvermenningarlegrar þjálfunar og aðlögunar þá eru 

jákvæð tengsl á milli menningarlegrar aðlögunar og frammistöðu. Að sama skapi eru 

neikvæð tengsl á milli menningarlegrar aðlögunar og snemmbúnar heimkomu. Þrátt 

fyrir að það hefur verið sýnt fram á að þjálfun geti haft jákvæð áhrif á aðlögun þá eru 

mjög fá alþjóðafyrirtæki sem bjóða starfsmönnum sínum upp á slíka þjálfun (Littrell, 

Salas, Hess, Paley og Riedel, 2006). Samkvæmt Littrell o.fl. (2006) þá bjóða einungis 30% 

alþjóðafyrirtækja starfsmönnum sínum upp á þvermenningarlega þjálfun og oftast nær 

er það einungis eins dags undirbúningsfundur. Samkvæmt Bennett, Ashton og 

Colquhoun (2000) er best að þjálfun eigi sér stað þremur til fimm vikum fyrir flutning og 

svo aftur átta til tólf vikum eftir flutning. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Brookfield 

Global Relocation Services (2014) þá var meirihluti fyrirtækja meðvituð um kosti 

þvermenningarlegrar þjálfunar. 84% þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni buðu 

upp á þvermenningarlega þjálfun, 39% fyrirtækja buðu alltaf upp á þessa þjálfun og 45 

% fyrirtækja buðu upp á þjálfun fyrir sum verkefni. Kostnaðurinn sem fylgir þjálfuninni 

er líklega helsta ástæðan fyrir því að hún stendur ekki til boða í öllum tilvikum. Í þeim 

tilvikum sem þjálfun var veitt þá var hún í boði fyrir alla fjölskylduna í 57% tilvika, fyrir 

útsenda starfsmanninn og maka hans í 33% tilvika og einungis fyrir starfsmanninn 

sjálfan í 5% tilvika. Í flestum tilvikum var þjálfunin valfrjáls. Niðurstöður þessarar 
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rannsóknar virðist því gefa til kynna að þvermenningarleg þjálfun sé orðin vinsælli en 

áður fyrr. 

Einnig hefur verið bent á að fyrri reynsla erlendis geti haft jákvæð áhrif á aðlögun 

(Shaffer o.fl., 1999). Það sé rökrétt að hugsa sér að fyrri reynsla erlendis, sérstaklega í 

sama landi og einstaklingurinn er að flytja til, geti auðveldað starfsmanninum að 

aðlagast. Ef einstaklingur hefur áður búið erlendis í sama landi eða landi með svipaðri 

menningu þá er líklegt að hann hefur raunsærri væntingar fyrir því að flytja erlendis og 

aðlögunin verður auðveldari. Ef einstaklingurinn hefur vinnutengda reynslu erlendis þá 

er hann líklegri til þess að hafa raunsæjar væntingar tengdar nýju vinnunni (Black, 1988; 

Black o.fl., 1991; Church, 1982). Samkvæmt rannsókn Black (1988) þá eru jákvæð tengsl 

á milli fyrri reynslu í landinu og aðlögunar starfsmanns í nýja fyrirtækinu en engin tengsl 

voru á milli fyrri reynslu í landinu og almennrar aðlögunar (Black o.fl., 1991).  

Hvaða aðferðir og áherslur fyrirtæki beita þegar það kemur að því að ákveða hvaða 

starfsmann á að senda erlendis skiptir einnig máli.  Fræðimenn hafa bent á að 

einstaklingur þarf að búa yfir nokkrum ólíkum hæfileikum og uppfylla ýmis skilyrði til 

þess að aðlögunin verði farsæl. Þá hefur til dæmis verið nefnt að það sé góðs viti ef 

einstaklingurinn er jákvæður fyrir flutningnum og vill  aðlagast, að hann búi yfir þeirri 

tæknilegri kunnáttu sem krafist er, eigi auðvelt með samskipti, sé opinn fyrir ólíkum 

menningum,  búi yfir miklu sjálfstrausti og að flutningurinn uppfyllir væntingar hans 

(Black, 1988). Ratiu o.fl. (2011) eru þessu sammála og halda því fram að áhugi 

einstaklingsins á flutningnum sé grundvallar breyta þegar reynt er að skilja af hverju 

sumum einstaklingum gengur betur í starfinu og aðlagast almennt betur. Hins vegar er 

því miður oft litið framhjá þessari breytu (Balck, Mendenhall og Oddou, 1991; Ratiu 

o.fl.,2011). Fyrirtæki hafa þó í auknum mæli farið að leggja áherslu á að aðlögunarhæfni 

og menningarlæsi starfsmanna sé góð, til að mynda með því að leggja fyrir þá alls konar 

próf. Samkvæmt Brookfield Global Relocation Services (2014) þá eru fimm atrið 

mikilvægust þegar það kemur að því að velja starfsmann í útsend verkefni; að 

starfsmaðurinn vilji taka þátt, sé góður starfskraftur, búi yfir ákveðni eða sjaldgæfri 

hæfni, hafi áður starfað erlendis, og búi yfir menningarlegri færni og hæfni. Hins vegar 

er orðið sjaldgæfara að fyrirtæki beiti formlegum aðferðum til þess að velja útsenda 
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starfsmenn og telja Brookfield Global Relocation Services (2014) það vera vegna 

almennrar niðurskurðar hjá fyrirtækjum í alþjóðaverkefnum.  

Fræðimenn hafa einnig skoðað hvaða hæfni og geta sé mikilvæg fyrir starfsmann að búa 

yfir til að vera farsæll í þvermenningarlegum aðstæðum (Black o.fl., 1991). Samkvæmt 

Mendenhall og Oddou (1985) má skipta þessari hæfni í þrjár víddir. Fyrsta víddin er 

sjálfsvíddin (e. self-dimension), en í henni er öll sú hæfni sem viðkomandi býr yfir sem 

auðveldar honum að viðhalda andlegri heilsu, sjálfstjórn og takast á við streitu. Önnur 

víddin er sambandsvíddin (e. relationship dimension) og á hún við um þá hæfni sem 

einstaklingur þarf að búa yfir til þess að eiga auðveldara með að rækta góð sambönd við 

fólk frá öðrum menningarheimum. Samkvæmt Mendenhall og Oddou (1985) er það 

mikill kostur að starfsmaður búi yfir góðri samskiptahæfni. Hann á þá auðveldara með 

að eiga samskipti við innfædda og þannig öðlast upplýsingar um hvaða hegðun er 

viðeigandi eða óviðeigandi og fá endurgjöf varðandi hvernig honum gengur að aðlagast. 

Þessu til stuðnings, fann Black (1988) í rannsókn sinni að það voru jákvæð tengsl á milli 

þess hversu miklum tíma einstaklingur varði með innfæddum og almennrar aðlögunar 

hans að menningu landsins. Þriðja og síðasta víddin er skynjunarvíddin (e, perception 

dimension) en í henni er hugræn geta einstaklingsins til þess að skynja rétt og meta 

nýjar aðstæður og helstu leikmenn þess. Því meiri sem skynjunarhæfni einstaklings er 

því auðveldara er fyrir hann að skynja menninguna, og líkt og með samskiptahæfni, 

skilja hvað er viðeigandi og hvað ekki (Mendenhall og Oddou, 1985). Ýmsar forsendur 

eru fyrir aðlögun og vilja margir fræðimenn skoða persónueinkenni starfsmanna sem 

forspágildi fyrir aðlögun (Ratiu o.fl., 2011). Má þar helst nefna Black (1990) og Caligiuri 

(2000) sem komust að því að mismunandi þættir af stóru fimm 

persónuleikaeinkennunum (e. Big 5 personality charectistics) tengdust aðlögun útsendra 

starfsmanna. Niðurstöður rannsóknar Caligiuris (2000) voru að neikvæð tengsl voru á 

milli úthverfu (e. extroversion), viðkunnaleika (e. agreeableness) og tilfinningalega 

stöðugleika (e. emotional stability) og hvort að starfsmaðurinn vildi hætta við verkefnið 

og fara fyrr heim. Jákvæð tengsl voru hins vegar á milli samviskusemi (e. 

conscientiousness) og hversu vel yfirmenn mátu frammistöðu starfsmannsins. Ekki eru 

allir sammála því að persónueinkenni séu mikilvæg forpsásgildi fyrir aðlögun og 

velgengni verkefnisins. Aycan (1997) telur í staðinn að fyrirtæki, óhað 
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persónueinkennum starfsmanna, gegna  mjög mikilvægu hlutverki þegar kemur að því 

að hjálpa starfsmönnum að aðlagast menningu gestgjafalandsins. Með þessu er til að 

mynda átt við þjálfun að hendi fyrirtækisins, eins og hefur verið rætt um hér að ofan 

(Ratiu o.fl, 2011). 

3.3  Þrír þættir aðlögunar 

Samkvæmt Black (1988) og Black o.fl. (1991) hafa  rannsóknir sýnt að það eru að 

minnsta kosti þrír ólíkir þættir aðlögunar; almenn aðlögun (e. general adjustment), 

vinnustaðaaðlögun (e. work adjustment) og samskiptaaðlögun (e. interaction 

adjustment). Aðlögun starfsmanna að nýrri menningu og ólíkum venjum fellur undir 

almenna aðlögun. Dæmi um almenna aðlögun er hversu vel einstaklingurinn aðlagast 

veðri, mat, heilsugæslu, verslun, húsnæðisaðstæðum og samgöngum (Black o.fl., 1991; 

Peltokorpi og Jintae Froese, 2009). Vinnustaðaaðlögun felur hins vegar í sér hversu vel 

útsendur starfsmaður nær að aðlagast nýjum starfsgildum, ólíkum frammistöðustöðlum 

og væntingum (Black o.fl., 1991; Peltokorpi og Jintae Froese, 2009).  Hefðir, venjur og 

gildi eru mismunandi eftir fyrirtækjum (Thomson, von Solms og Louw, 2006). Það má 

færa rök fyrir því að þessi munur sé ennþá meira afgerandi á milli ólíkra landa og 

menninga. Að lokum felur samskiptaaðlögun í sér hversu vel útsendum starfsmönnum 

gengur að eiga samskipti við innfædda. Innan samskiptaaðlögunar fellur 

tungumálakunnátta, óskrifaðar reglur og hegðunarvenjur. Allt bendir til þess að aðlögun 

sé margbrotið ferli og að ólík atriði hafa áhrif á hvern aðlögunarþátt (Black o.fl., 1991). 

Til dæmis komst Black (1988) að því að atriði tengd starfshlutverki, svo sem óvissa um 

starfshlutverk eða árekstrar hvað varðar starfshlutverk, tengdust aðlögun starfsmanns 

að starfinu en ekki almennri aðlögun. Í næstu köflum verður fjallað nánar um þessa þrjá 

ólíku þætti sem hafa áhrif á almenna-, vinnustaða- og samskiptaaðlögun; menningu, 

fyrirtækjamenningu og samskipti. Fyrst verður fjallað um menningarhugtakið og 

rannsóknir Hofstede á þjóðmenningu. Í tengslum við Hofstede verður fjallað um íslenska 

þjóðmenningu og að lokum helstu gagnrýni á rannsóknir Hofstede. Næsti kafli mun fjalla 

um helstu kenningar um fyrirtækjamenningu. Þriðji kaflinn mun síðan skoða ýmsar 

kenningar um samskipti og ólíkar tegundir hennar og í tengslum við það verður að 

lokum fjallað um tungumál. 

  



 

30 

3.3.1 Menning 

Menningarhugtakið hefur verið skilgreint á margra vegu. Samkvæmt Flytzani og Nijkamp 

(2008) þá er menning ákaflega vítt hugtak sem vísar til venju- og hefðbundinna 

hegðunarmynstra og viðhorfa sem eru að mestu sameiginleg á meðal meðlima 

samfélags eða stofnanna. Hofstede  skilgreinir menningu sem heildar forritun hugans 

sem greinir í sundur meðlimi eins hóps frá öðrum hópi (vanZolingen o.fl., 2012).  

Menning hefur áhrif á hvaða hegðun er viðurkennd innan samfélags. Vert er að hafa í 

huga að í kjölfar alþjóðavæðingar viðskiptaheimsins þá er algengara að fólk víðs vegar 

um heiminn verði fyrir áhrifum og stundum árekstrum frá öðrum menningarheimum 

(Flytzani og Nijkamp, 2008). Samkvæmt Hofstede (2006) þá á að aðgreina á milli 

þjóðmenningu og fyrirtækjamenningu. Mikilvægt er að rannsaka þessa tvo þætti í sitt 

hvoru lagi. 

Umræðan um alþjóðlegan mun á vinnutengdum gildum hefur á undanförnum 30 árum 

byggst að mestu á frumkvöðla rannsókn Geert Hofstede (Latifi, 2006). Að  mati margra 

hafa rannsóknir Hofstede aukið skilning manna á ólíkri menningu skipulagsheilda í 

mismunandi löndum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2011). Hofstede vildi skoða tengslin á milli þjóðmenningar og 

stjórnunarstíls starfsmanna og framkvæmdi rannsókn á árunum 1967-1973 á 

starfsmönnum IBM í 40 löndum. Útfrá niðurstöðum þessarar rannsóknar dró hann 

ályktun um gildiskerfi þessara landa (Flytzani og Nijkamp, 2008; Latifi, 2006). Seinna 

meir bættust við 10 lönd í viðbót og þrjú landssvæði. Ríkjandi gildi þessara 53 landa og 

landssvæða voru síðan breytileg á fjórum menningarvíddum (Latifi, 2006). Í kjölfarið var 

hægt að flokka lönd í átta ólíka menningarhópa þar sem var bæði innri einsleitni og ytri 

misleitni. Hofstede komst að því að það var augljós og kerfisbundinn munur á 

vinnutengdum viðhorfum á milli ólíkra menningahópa. Það væri þar með líklegt að þessi 

munur myndi hafa áhrif á mismunandi stofnanaferla og hegðunarmynstur. Í raun má því 

segja að kenning Hofstede byggir á þeirri hugmynd að menningarleg gildi í hverjum hópi 

leiði af sér ólíkar hugmyndir um hvað telst vera viðeigandi hegðun við mismunandi 

aðstæður. Vegna þessa eru stjórnunaraðferðir og stofnanaferlar líklega ekki þeir sömu 

alls staðar um heiminn (Flytzani og Nijkamp, 2008). Hofstede bætti fimmtu víddinni við 

árið 1991 eftir rannsókn Michael Bond árið 1987 í Kína (Latifi, 2006). 
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Menningarvíddirnar fimm voru þá valdafjarlægð (e. power distance), 

einstaklingshyggja/heildarhyggja (e. individualism/collectivism), karlægni/kvenlægni (e. 

masculinity/femininity), óvissa-hliðrun (e. uncertainty-avoidance), og 

langtímahyggja/skammtímahyggja (e.long-term orientation/ short-term orientation) 

(Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010). 

Valdafjarlægðavíddin lýsir að hvaða leiti samfélagsþegnar með lítil völd sætta sig við 

ójafna dreifingu valds innan samfélags. Í þeim löndum þar sem valdafjarlægðin er mikil 

er miðstýring samfélagsstofnanna einnig oftast meiri. Ólíklegt er að starfsmenn nálgist 

eða andmæli yfirmönnum sínum. Þessu er öfugt farið þar sem valdafjarlægðin er lítil. 

Í þeim löndum þar sem er mikil einstaklingshyggja hugsar hver einstaklingur aðallega um 

sjálfan sig og sína nánustu fjölskyldu. Þar sem er mikil heildarhyggja samlagast 

einstaklingar hins vegar sterkum og þéttum hópum strax frá fæðingu. Í gegnum ævina 

stendur þessi hópur siðan saman (Hofstede o.fl., 2010). Börn sem alast upp í 

heildarhyggjusamfélögum skilgreina sig fljótt sem hluta af hóp. Í 

einstaklingshyggjulöndum læra börn hins vegar að ef þau vilja komast áfram í 

samfélaginu verða þau fyrst og fremst að hugsa um sig sjálf (Hofstede, 1994). 

Þriðja víddin, karlægni/kvenlægni segir til um kynjahlutverk innan samfélags. Ef lönd 

mælast hátt á karllægu víddinni eru kynjahlutverk mjög ólík þar sem karlmaðurinn á til 

dæmis að vera ákveðinn og einblína á fjárhagslegan ávinning á meðan konan á að vera 

hógværari, viðkvæmari og einblína meira á lífsgæði. Ef lönd skora hins vegar lágt á 

karllægu víddinni þá er jafnréttis meira gætt. Kynjahlutverk skarast og bæði kynin eiga 

að vera hógvær og leggja meiri áherslu  á lífsgæði en fjárhagslegan ávinning (Hofstede 

o.fl., 2010). 

Fjórða víddin, óvissu-hliðrun, segir til um að hvaða leiti einstaklingar innan samfélags 

finnst sér vera ógnað af óvissu og óþekktum aðstæðum. Þau lönd sem skora hátt á 

óvissu-hliðrun víddinni eru mjög skipulögð. Lítið umburðarlyndi er gagnvart óvissu og 

mikið er um lög og reglur. Þar sem óvissu-hliðrun mælist lágt er á hinn bóginn minna um 

reglur og samfélagið almennt sveigjanlegra og umburðarlyndara. Það er ekki lögð 

áhersla á einn heilagan sannleik heldur er fólk almennt opnara fyrir skoðunum annarra 

(Hofstede o.fl., 2010).  
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Fimmta vídd Hofstede, langtímahyggja/skammtímahyggja, tengist því hvernig hugsað er 

um tíma í samfélögum. Þar sem er mikil langtímahyggja er mikil áhersla lögð á 

framtíðina og að bíða eftir ávinningi. Gildi eins og þrautseigja og hagsýni eru vel metin. 

Samfélög sem aðhyllast skammtímahyggju ýta undir gildi sem tengjast fortíðinni og 

nútíðinni. Virðing er borin fyrir hefðum og það er mikilvægt að uppfylla samfélagslegar 

skyldur (Hofstede o.fl., 2010). Rannsóknir Hofstede og víddirnir hans fimm sýna að 

menningarlegur munur er á milli samfélaga. Það er enginn ein algild eða alþjóðleg 

aðferð sem hentar best í stjórnun. Það sem þykir eðlilegt í einu landi getur þótt óeðlilegt 

í öðru (Hofstede, 1994). 

3.3.1.1  Íslensk þjóðmenning 

Samkvæmt Hofstede þá eru ýmsir þættir sem gera þjóð að þjóð. Sameiginlegt tungumál, 

menntakerfi og ritmál eru dæmi um þá þætti sem mynda þjóð (Hofstede, 1997; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Ýmsir fræðimenn hafa gert rannsóknir á 

þjóðmenningu sem eru byggðar á rannsókn Hofstede og fundið tengsl á milli 

þjóðmenningar og stjórnunarstíls, atvinnuleysi, fólksfjölgunar og pólítísks stöðugleika 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011, Casimir og Keats, 1996, Harrison og 

Huntington, 2000). 

Enn sem komið er hefur Hofstede ekki tekið Ísland fyrir í sínum mælingum. Hallur Páll 

Jónsson (2004) gerði rannsókn þar sem hann notaði spurningalista Hofstede og bar 

saman eitt fyrirtæki og eina stofnun á Íslandi. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að 

þjóðmenning Íslands svipar mjög til hinna Norðurlandanna. Árið 2009 lögðu Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson 

spurningalista Hofstede fyrir nemendur í grunnámi á Félagssvísindasviði Háskóla Íslands 

þar sem markmiðið var að kanna helstu einkenni íslenskrar þjóðmenningar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að „íslensk þjóðmenning einkennist af lítilli valdafjarlægð 

(PDI), mikilli einstaklingshyggju (IDV),  lítilli karlægni (MAS), mikilli óvissu (UAI) og 

langtímahyggju í meðallagi (LTO)“ (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011, bls. 353). 

Lönd sem mælast með lága valdafjarlægð eru yfirleitt með lítinn fjárhagslegan ójöfnuð í 

samfélaginu. Þegnar landsins hafa oftast nær jafnan rétt þar sem stjórnvöld leggja 

áherslu á jöfnuð og félagslega velferð. Í þessum löndum er einnig líklegra að foreldrar og 

kennarar komi fram við börn á jafningjagrundvelli. Ef eitthvað fer úrskeiðis þá eru íbúar 
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þessara landa líklegri til þess að kenna kerfinu um en að axla eigin ábyrgð. Ísland 

mældist einnig með mikla einstaklingshyggju. Þau lönd sem mælast hátt á 

einstaklingshyggjuvíddinni leggja mikla áherslu á einstaklingsframtak. Litið er á 

samkeppni með jákvæðum augum og einstaklingurinn ber fyrst og fremst ábyrgð á 

sjálfum sér og fjölskyldu sinni. Einstaklingar eru hvattir til þess að láta í ljós skoðanir 

sínar. Í löndum þar sem karllægni mælist lágt þá er lögð mikil áhersla á jafnrétti 

kynjanna. Fjölskylduformið er einnig gjarnan flóknara og líklegra er að fólk sé í sambúð. 

Ísland mælist hátt á óvissu-hliðrun víddinni og gefur það til kynna að almennt sé mikið 

um kvíða og óróa í samfélaginu. Einstaklingar sækja í öryggi, vilja síður taka áhættur og 

bregðast almennt illa við breytingum. Sömuleiðis eru hefðir og gildi fastmótuð. Að 

lokum mælist Ísland með langtímahyggju í meðallagi. Lönd sem skora hátt einkennast af 

mikilli þrautseiglu og skýrri framtíðarsýn þar sem beðið er eftir ávinningi. Í þeim löndum 

sem skora lágt er almennt lítið um reglur og einstaklingar krefjast skjótrar umbunar. 

Ísland er þar einhvers staðar mitt á milli (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). 

3.3.1.2 Gagnrýni á Hofstede 

Ýmsir fræðimenn hafa lofað rannsóknir Hofstede. Þá hefur það þótt sérstaklega jákvætt 

að rannsóknir hans eru víðtækar og ná yfir fjölmörg lönd. Ennfremur er talið jákvætt 

hversu nákvæm rannsóknaráætlun hans er og hversu kerfisbundin gagnasöfnunin er. Í 

heildina litið telja margir að rannsóknir Hofstede lýsa vel þeim fjölbreytileika sem finnst 

á milli landa (Latifi, 2006). 

Kenningar Hofstede hafa þó ekki verið lausar við gagnrýni. Latifi (2006) gagnrýnir 

Hofstede fyrir að vera með alhæfingar um gildi IBM, fyrir að vera allt of lýsandi og fyrir 

að hafa ekki nægilega mikið forspásgildi. Rannsóknir Hofstede hafa verið gagnrýndar 

fyrir að allir þátttakendurnir unnu hjá sama fyrirtækinu og deildu þar með sömu 

fyrirtækjamenningunni. Að auki þykir mörgum ólíklegt að hægt sé að yfirfæra 

niðurstöður fengnar úr einu fyrirtæki yfir á heila þjóð (Tayeb, 1994). Samkvæmt Latifi 

(2006) er það mikill styrkur að hægt sé að rannsaka starfsmenn sama alþjóðlegs 

fyrirtækis um heim allan þar sem auðvelt er að bera saman gögn. Hins vegar verður 

þessi styrkur að veikleika ef niðurstöðurnar eru notaðar til þess að túlka og skilja gildi og 

þjóðmenningu. Hún tekur fyrir rannsóknir Hofstede í Íran og gagnrýnir að út frá 

vinnutengdum gildum sem eru fengin frá vestrænu fyrirtæki í Íran sé alhæft um heila 
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þjóð og allar stofnanir hennar. Latifi telur einnig hættu á því að fólk túlki niðurstöður 

rannsóknarinnar og þau gildi sem eru ríkjandi í hverju landi of bókstaflega sem geti leitt 

til staðalímynda um tilteknar þjóðir. Mikilvægt sé að hafa í huga að þjóðir eru ekki 

einsleitar. Ef  niðurstöður Hofstede eru notaðar til þess að mála mynd af menningu 

landa og þar með öllum stofnunum og öllu fólki sem býr í þessum löndum þá sé verið að 

byggja á þeim misskilningi að þessar stofnanir og þetta fólk sé allt mjög einsleitt. 

Þrátt fyrir að Hofstede hefur verið hælt fyrir að stunda nákvæma og kerfisbundna 

gagnasöfnun þá hafa sumir gagnrýnt þann langa tímaramma sem rannsóknirnar spanna. 

Ljóst er að tímarnir breytast og líklegt þykir að samfélagsleg gildi taki einnig breytingum. 

Sumir fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort gögn sem voru söfnuð í einhverju tilteknu 

landi árið 1968 séu ekki bara lýsandi fyrir samfélagið eins og það var þá og hvort það sé 

nokkuð hægt að yfirfæra þau á nútímann. 

Auk þess hafa fræðimenn gagnrýnt notkun spurningalista við að afla upplýsingar um 

gildi samfélags. Sumir vilja meina að úrtakið hafi ekki verið nógu yfirgripsmikið og aðrir 

vilja meina að það sé of mikil vestræn slagsíða í rannsóknaraðferðum Hofstede (Latifi, 

2006). Flytzani og Nijkamp (2008) telja að hægt sé að gagnrýna margt við rannsóknir 

Hofstede til dæmis að lögmæti rannsóknarinnar er lítið þar sem gögnin eru öll tekin frá 

einu fyrirtæki og að þjóðmenning einskorðist við landamæri. Hins vegar má líta á 

Hofstede sem brautryðjanda og rannsóknir hans hafa ollið því að gerðar hafa verið miklu 

fleiri rannsóknir á menningarlegum mun á stjórnunarhegðun sem styðja margar hverjar 

helstu niðurstöður Hofstede. 

3.3.2 Fyrirtækjamenning 

Samkvæmt Thomson, von Solms og Louw (2006) þá hafa allar stofnanir sína eigin 

sérstaka fyrirtækjamenningu, hvort sem þær gera sér grein fyrir því eða ekki.  Erfitt er að 

skilgreina fyrirtækjamenningu. Samkvæmt Bates (1984) er það vegna þess að menning 

er fyrirbæri sem erfitt er að skoða með berum augum, í staðinn er það eitthvað sem lifir 

í hugum einstaklinga. Vegna þess hversu óáþreifanleg fyrirtækjamenning er þá er oft 

erfitt að lýsa henni á nákvæman og gagnrýninn hátt (Gylfi Dalmann Aðalsteinson og 

Þórhallur Guðlaugsson, 2007; Dennison og Mishra, 1995). 



 

35 

Elliott Jaques skilgreindi fyrirtækjamenningu árið 1952 sem þær hefðbundnu og 

venjubundnu vinnuaðferðir sem flest allir starfsmenn fyrirtækis starfa eftir. Nýir 

starfsmenn þurfa að læra þessar vinnuaðferðir til þess að vera samþykktir sem fullgildir 

meðlimir fyrirtækisins. Fyrirtækjamenning dreifist því með félagslegum samskiptum 

(Bates, 1984). Oft er fyrirtækjamenning álitin vera þær hugmyndir, gildi og venjur sem 

starfsfólk telur að sé mikilvægt að starfa eftir (Bates, 1984; Deal og Kennedy, 2008; 

McDermott og O´Dell, 2001; Trushman og O´Reilly, 1997).  

Samkvæmt Schein (2010) þá eru þrjú stig fyrirtækjamenningar. Það er mismunandi 

hversu augljós menningin er á þessum stigum fyrir þann sem er að rannsaka hana. Það 

má líkja fyrirtækjamenningu við ísjaka þar sem fyrsta stig fyrirtækjamenningar er sá hluti 

ísjakans sem er sýnilegur fyrir ofan sjóinn (Schein, 1999). Schein (2010) kallar þetta stig 

sýnileg tákn (e. artifacts) og vísar það til þess sem utanaðkomandi einstaklingar sjá, 

heyra og skynja þegar þeir kynnast nýrri menningu. Dæmi um sýnileg tákn eru tungumál 

eða klæðnaður. Annað stigið samanstendur af yfirlýstum gildum (e. espoused values).  

Þetta eru atriði eins og hugmyndafræði, markmið, gildi og stefnur. Yfirlýstu gildin eru 

ekki eins áberandi og sýnilegu táknin en starfsmenn eru samt sem áður meðvitaðir um 

þau. Að lokum er þriðja stigið neðsti hluti ísjakans, undirliggjandi hugmyndir (e.basic 

underlying assumptions). Þetta eru hugmyndir og gildi sem eru rótgróin menningunni, 

ómeðvituð og sjálfsögð. Þau hafa áhrif á samskipti, hugmyndir, hegðun og viðhorf 

einstaklinga. Schein (2010) telur að mikilvægast sé að skilja þriðja stigið, undirliggjandi 

hugmyndirnar, því það sé kjarni menningarinnar. Ef þú nærð að greina undirliggjandi 

hugmyndir fyrirtækisins þá áttu auðveldara með að skilja og vinna með sýnilegu táknin 

og yfirlýstu gildin. 

Auk þess að fjalla um mismunandi stig fyrirtækjamenningar þá hafa fræðimenn oft talað 

um mismunandi flokka. Deal og Kennedy (2008) mæla til dæmis fyrirtækjamenningu 

eftir því hversu mikil áhætta er tengt lykilstarfsemi fyrirtækisins og hversu hröð 

endurgjöf er á árangri ákvarðana eða verkefna fyrirtækisins. Út frá þessu flokka þeir 

fyrirtækjamenningu í fjóra flokka.  Fyrsti flokkurinn er karlmennsku menningin (e. the 

tough-guy macho culture) en þar er endurgjöf hröð og stöðug og áhættan mikil. Dæmi 

um fyrirtæki með slika menningu eru fjármálafyrirtæki, auglýsingastofur og 

byggingarfyrirtæki. Þessi menning höfðar mikið til einstaklingshyggjumanna en lítið er 
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um liðsvinnu. Næsti flokkurinn kallast vinna mikið/leika  mikið menningin (e. work 

hard/play hard culture).  Í þessari menningu taka einstaklingar litla áhættu en fá samt 

sem áður hraða endurgjöf á velgengni verkefna.  Ólíkt karlmennskumenningunni þá er 

mikil áhersla lögð á liðsvinnu í vinna mikið/leika mikið menningunni. Þessi menning á sér 

stað í fyrirtækjum sem leggja mikla áherslu á sölu. Þriðji menningarflokkurinn er 

veðmálamenningin (e. bet your company culture) en þar er mikil áhætta tekin en 

endurgjöf á árangri þess fæst ekki fyrr en eftir langan tíma. Einstaklingar í karlmennsku 

menningunni eiga í hættu á að tapa starfi sínu ef þeir taka rangar ákvarðanir en 

einstaklingar í þessari menningu eiga í hættu á að glata fyrirtækinu. Þetta er algeng 

menning hjá olíufyrirtækjum eða fyrirtækjum sem stunda virkjanir. Fjórða menningin er 

síðan ferlamenningin (e. process culture) en þar leggja einstaklingar áherslu á hvernig 

hlutirnir eru framkvæmdir. Það er lítil sem enginn áhætta og lítil endurgjöf. Fyrirtæki 

með þessa menningu stjórnast oft af miklum reglum og sem dæmi má nefna 

lyfjafyrirtæki eða opinberar stofnanir (Deal og Kennedy, 2008). Ljóst er að það eru ótal 

skilgreiningar á fyrirtækjamenningu og fræðimenn hafa flokkað hana á marga vegu. 

Mikilvægt er að skoða og leggja áherslu á fyrirtækjamenningu en sýnt hefur verið fram á 

tengsl  á milli fyrirtækjamenningu og árangri fyrirtækja (Denison og Mishra, 1995). 

3.3.2.1  Íslensk fyrirtækjamenning 

Íslensk fyrirtækjamenning er mjög ung á Evrópskum mælikvarða.  Ísland fór úr því að 

vera með tiltölulega fátækt landbúnaðar hagkerfi yfir í háþróað hagkerfi á innan við 

hundrað árum (Eyjólfsdóttir og Smith, 1996). Íslensk fyrirtækjamenning endurspeglar 

helstu gildi menningarinnar sem eru meðal annars einstaklingshyggja, jafnræði, mikið 

vinnusiðferði og jákvæðni þegar staðið er frammi fyrir mikilli óvissu. Líklegt er að íslensk 

gildi séu mörg þau sömu og á hinum Norðurlöndunum, þó það sé einnig eflaust munur 

þar á. Íslendingar sýna mikla einstaklingshyggju í félags- og vinnuaðstöðum en hafa 

einnig tilhneigingu til heildarhyggju. Þetta mátti sjá í rannsókn þegar gildi íslenskra 

fyrirtækja voru borin saman við önnur Norðurlönd. Íslendingar reiddu sig mikið á eigin 

reynslu og þjálfun en þeir voru ólíkir hinum Evrópsku þátttakendunum að því leiti að 

þeir treystu einnig mikið á samstarfsfélaga sína (Eyjólfsdottir og Smith, 1996; 

Kristjansdottir og Martin, 2009).  Samkvæmt Hofstede (1997) þá tengist  jafnréttisstefna 

(e. egalitarianism) lítilli valdafjarlægð, einstaklingshyggju og kvenleika. Niðurstöður 
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rannsóknar Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar o.fl. (2009), nefndar hér áður, gefa til kynna 

að þetta eigi vel við um íslenska menningu. Samkvæmt rannsókninni einkennist íslensk 

þjóðmenning meðal annars af lítilli valdafjarlægð, kvenlægni og mikilli 

einstaklingshyggju. Samkvæmt Olafsson (2003) þá leggja Íslendingar mikla áherslu á 

jafnræði í öllum myndum hvort sem um er að ræða kynjajafnrétti eða rétt einstaklinga 

til að eiga sömu möguleika og til að búa við jafn góðar aðstæður. Hann segir að virðing 

Íslendinga fyrir yfirmönnum innan fyrirtækja sé í meðallagi. Í löndum þar sem 

valdafjarlægð er lítil, samkvæmt kenningum Hofstede, þá líta starfsmenn á yfirmenn 

sína sem jafningja og yfirmenn ráðfæra sig gjarnan við undirmenn sína (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011). Olafsson (2003) talar einnig um að Íslendingar búi yfir mjög 

miklu vinnusiðferði. Þessu til rökstuðnings bendir hann á að vinnuvikan á Íslandi sé með 

því lengsta sem fyrir finnst í hinum vestræna heimi. Að auki sé hlutverk vinnunnar 

mikilvæg þegar kemur að því að öðlast persónuleg afrek. Rannsókn Vaiman, 

Sigurjonsson og Davidsson (2011) eftir efnahagshrunið 2008 sýnir aðra mynd af íslensku 

viðskiptalífi. Í kjölfar efnhahagskreppunar hafi komið í ljós falin spilling í íslensku 

viðskiptasamfélagi. Samkvæmt rannsókn þeirra var frændhyglni lykilþáttur í íslensku 

atvinnulífi og ein helsta ástæðan fyrir ósiðferðislegra hefða og spillingar í íslensku 

samfélagi.  

Þar sem karllægni mælist lágt á Íslandi er algengara að konur séu útivinnandi og séu í 

stjórnunarstöðum en í löndum þar sem er mikil karllægni. Í löndum þar sem 

einstaklingshyggja mælist hátt, eins og á Íslandi, er algengara að starfsmenn sýni 

frumkvæði í starfi. Einstaklingar sækjast meira eftir áskorun og hvatning og umbun er 

einnig frekar einstaklingsmiðuð (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Eyjolfsdottir 

og Smith (1996) segja að tilhneigingin til þess að bregðast jákvætt við óvissu einkenni 

mikið íslenska menningu. Þetta endurspeglaðist einnig í rannsóknum Gylfa Dalmann 

Aðalsteinssonar o.fl. (2009). Eyjolfsdottir og Smith (1996) tengja þetta við 

veiðimannasamfélagið hér á landi en veiðimenn þurfa að vera við öllu búnir og 

umhverfisskilyrði geta breyst á skammri stundu. Íslendingar þurfa að vera 

umburðarlyndari en margar aðrar þjóðir vegna síbreytilegs veðurs, jarðskjálfta, eldgosa 

og annarra náttúruhamfara. Þeir þurfa að geta brugðist við miklum breytingum. Þetta 

hefur áhrif á fyrirtækjamenninguna en Íslendingar eru álitnir mjög sveigjanlegir og 
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jákvæðir í garð breytinga á vinnustaðnum. Þeir eru mjög jákvæðir í garð þessara 

breytinga en geta stundum verið of jákvæðir og jafnvel kærulausir. Þegar vandræði 

blasa við Íslendingum er orðatiltækið “þetta reddast” óspart notað. Niðurstöður 

rannsóknar Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar o.fl. (2011) gefa þó aðra mynd en þar 

mældist Ísland hátt á óvissu-hliðrun vídd Hofstede. Það er oft meiri kvíði og meiri þörf 

fyrir festu í löndum sem mælast hátt á þessari vídd. Einstaklingar eru líklegri til þess að 

halda í fastmótuð gildi og hefðir og taka síður áhættur. Til að mynda eru þeir ólíklegri til 

þess að skipta um starf og þeir eru líklegri til þess að líta almennt neikvætt á breytingar.  

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl. (2011) telja einnig að það bendir allt til þess að óvissu-

hliðrun hafi aukist á Íslandi en það gæti verið afleiðing efnahagshrunsins. 

3.3.3 Samskipti 

Þegar talað er um samskipti getur verið átt við um ótalmargt. Samskipti okkar við aðra 

spilar stórt hlutverk í okkar daglega lífi. Samkvæmt Thompson (2011) eru samskipti það 

sem gerir okkur mannleg. Öll eigum við samskipti við aðra á einn eða annan hátt. 

Fólk sendir skilaboð á milli hvors annars bæði meðvitað og ómeðvitað, beint og óbeint. 

Skilaboð geta verið margvísleg til dæmis  hvernig við klæðum okkur, hvaða tón við 

notum í röddinni og hverja við umgöngumst. Sum skilaboð eru skýr og greinileg á meðan 

önnur eru oft misskilin. Þegar við sendum skilaboð eru það oftast í raun tvenn skilaboð. 

Annars vegar aðalskilaboð og hins vegar  undirliggjandi skilaboð. Aðalskilaboðin eru það 

sem við gerum og segjum á meðan undirliggjandi skilaboðin eru einskonar merki sem 

gefa til kynna hvernig við viljum að hinn aðilinn túlki skilaboðin (Thompson, 2011).  

Mikilvægur þáttur í aðlögun útsends starfsmanns er samskipti hans við innfædda (Jou og 

Fukada, 1995; Shaffer og Harrison, 2001). Þannig öðlast hann upplýsingar um íbúa 

landsins og eykur vitneskju sína hvað varðar æskilega hegðun. Starfsmaðurinn öðlast 

félagslegan stuðning í gegnum formleg og óformleg samskipti. Þessi stuðningur aðstoðar 

hann við að takast á við ýmsa erfiðleika, læra tungumálið og kynnast menningu landsins 

(Jou og Fukada, 1995). Church (1982) talar um að útsendir starfsmenn sem hafa 

samskipti við innfædda hafi almennt jákvæðara viðhorf til menningu landsins.  Samskipti 

geta verið bein og óbein. Andlitssvipur, augnaráð, bendingar, líkamsstaða, lykt, fatnaður 

og orðalaus raddbeiting er allt dæmi um óbein skilaboð. Þessi líkamlegu skilaboð er oft 
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lítil, óljós og ómeðvituð. Munnleg samskipti eru hins vegar dæmi um bein skilaboð. Þá 

eru báðir aðilar meðvitaðir um skilaboðin (Argyle, 2013). Húmor er einnig ein tegund 

samskipta. Á grunnstigi þá er húmór bein eða óbein skilaboð sem eru álitin vera fyndin 

(Lynch, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að húmor getur stofnað til vandræða í 

fjölmenningarlegum vinnuaðstæðum (Leap and Smeltzer, 1984). Þar sem hver menning 

hefur sínar eigin ákjósanlegan stíl af húmor þá getur verið litið neikvæðum augum á 

húmor sem er sjaldgæfur innan ákveðinnar menningar (Chang og Gruner, 1981; Kalliny, 

Cruthirds og Minor, 2006; Stocking og Zillman, 1976). Mikilvægt er að einstaklingar 

þekki hvaða stíll af húmor er ásættanlegur í mismunandi menningum svo það valdi ekki 

misskilningi og svo hægt sé að beita húmor á uppbyggilegan hátt (Robertson, Al-Khatib, 

Al-Habib og Kanoue, 2002). Auk þess að vita hvaða tegund húmors sé ákjósanlegastur 

þá hafa rannsóknir einnig sýnt að tungumálaþekking er mikilvægur þáttur í aðlögun 

einstaklinga erlendis og verður fjallað nánar um það í næsta kafla (Nicholson og 

Imaizumi, 1993). 

3.3.3.1  Tungumálið 

Slæm tungumálakunnátta hefur lengi verið álitin mikil hindrun hvað varðar samskipti á 

milli menningarheima (Victor, 1992). Samkvæmt skýrslu Price Waterhouse frá 1997 

virðast alþjóðafyrirtæki samt sem áður setja tungumálafærni lágt á listann yfir 

eftirsóknarverða eiginleika fyrir útsenda starfsmenn (Andreason, 2003b). Rannsóknir 

sýna hins vegar að góð tungumálahæfni í gestgjafalandinu hjálpar einstaklingum að 

aðlagast þar sem hún bætir samskiptafærni þeirra og eykur getu þeirra til að skynja 

umhverfið betur (Nicholson og Imaizumi, 1993). Niðurstöður rannsóknar Yang, Noels og 

Saumure (2006) sýndu meðal annars fram á að þrátt fyrir að einstaklingar byggju ekki 

yfir þeim persónueinkennum sem eru álitnir auðvelda aðlögun þá gætu þeir samt sem 

áður aðlagast menningunni vel með því að læra tungumálið. Shaffer og Harrison (2001) 

skoðuðu aðlögun maka útsendra starfsmanna og komust að því að þeir sem höfðu 

jákvæða reynslu höfðu allir að minnsta kosti lært grundvallaratriði tungumálsins. Þeir 

sem höfðu neikvæða reynslu af því að búa erlendis höfðu á hinn bóginn ekki gert tilraun 

til þess að læra tungumálið.  Samkvæmt Andreason (2003b) þá fer það eftir umfangi 

útsenda verkefnisins hversu ítarleg tungumálþjáfun eigi að vera. Ef verkefnið er langt og 
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einstaklingurinn þarf að eiga mikil og náin samskipti við innfædda þá þarf 

tungumálakennslan að vera yfirgripsmeiri en ella. 

Því hefur verið haldið fram að tungumálafærni sé mikilvægari í sumum útsendum 

verkefnum en öðrum. Samkvæmt rannsókn Tung frá 1982 töldu þátttakendur að 

tungumálaþekking væri mikilvæg fyrir almenn störf á meðan almenn samskiptafærni 

væri mikilvægari fyrir æðstu yfirmenn dótturfyrirtækjanna (Andreason, 2003b). 

Rannsókn Shaffer, Harrison og Gilley (1999) gaf til kynna að tungumálafærni væri mun 

mikilvægari fyrir aðlögun tæknilegra útsendra starfsmanna heldur en útsendra 

starfsmanna í stjórnendastöðu. Önnur áhugaverð niðurstaða þessarar rannsóknar var að 

tungumálafærni jók í raun áhrif hlutverka togstreitu (e. role conflict) á aðlögun. Shaffer 

o.fl. (1999) töldu að mögulega væri þetta vegna þess að útsendir starfsmenn sem kunna 

tungumálið vel eru meira meðvitaðir um þau mótsagnarkenndu skilaboð sem útsendir 

starfsmenn fá annars vegar frá innfæddum starfsmönnum dótturfyrirtækisins og hins 

vegar frá höfuðstöðvunum. Vegna þess að kostir  tungumálakunnáttu eru vel kunnugir 

innan fræðinnar þá hefur orðið algengara að fyrirtæki bjóði starfsmönnum sínum 

einhverja þjálfun áður en þeir flytja erlendis (Black og Mendenhall, 1990; Tungli og 

Peiperl, 2009). 
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4 Rannsókn 

Rannsókninni var ætlað að skoða aðlögunarhæfni erlendra útsendra starfsmanna sem 

flust hafa til Íslands. Leitast verður við að svara hvernig erlendum starfsmönnum gengur 

að aðlagast íslenskri menningu, fyrirtækjamenningu og að eiga samskipti við Íslendinga. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að niðurstöður hennar myndu gagnast íslenskum 

fyrirtækjum sem eru mörg hver í auknu mæli að ráða til sín erlenda starfsmenn. Í næstu 

köflum verður útskýrð nánar sú aðferðarfræði sem notuð var við rannsóknina, hvaða 

aðferð var notuð til gagnaöflunar, viðtalsramma rannsóknarinnar og hvernig gögnin 

voru greind. Einnig verður sagt frá úrtaki rannsóknarinnar, hvernig það var valið og 

meðrannsakendur kynntir. 

4.1 Aðferðarfræði 

Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig erlendir útsendir starfsmenn 

upplifa aðlögun sína að íslenskri menningu, fyrirtækjamenningu og samskipti við 

Íslendinga þá var ákveðið að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð. Þegar verið að 

fara á dýptina og skoða viðhorf einstaklinga, skilning þeirra og upplifun þá henta 

eigindlegar rannsóknaraðferðir betur en megindlegar. Markmið eigindlegra 

rannsóknaraðferða er að reyna að skilja heiminn útfrá sjónarhorni viðmælenda. Reynt 

er að öðlast dýpri skilning á hvernig fólk upplifir, skilur og hugsar um heiminn í kringum 

sig (Merriam, 2009; Kreftig, 1991). Eigindlegum rannsóknaraðferðum fylgja þó nokkrir 

ókostir. Þar ber helst að nefna að þær hafa ekki alhæfingargildi um þýðið sem er til 

rannsóknar. Kemur þar bæði til hversu smátt úrtakið er og hvernig það var valið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar segja því ekkert til um viðhorf og upplifun allra erlenda 

útsendra starfsmanna hérlendis, heldur einungis þeirra meðrannsakenda sem tóku þátt 

(Esterberg, 2002). 

Ein tegund eigindlegrar aðferðarfræði er fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði er bæði 

heimspeki og rannsóknaraðferð. Sem rannsóknaraðferð er hún notuð til að fá innsýn inn 

í reynslu meðrannsakenda og fá innsýn inn í veröld þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Fyrirbærafræði þótti henta vel við gerð þessarar rannsóknar þar sem markmiðið er að 
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reyna að öðlast betri skilning á upplifun einstaklinga af menningarlegri aðlögun út frá 

þeirra eigin veruleika. Í fyrirbærafræðinni, ólíkt öðrum reynsluathugunum (e. empirical 

research), er ekki talað um viðfangsefni heldur meðrannsakendur. Mikilvægt er að hafa í 

huga að verið er að skoða fólk af holdi og blóði sem er fjölbreytilegt (e. 

multidimensional) og  hefur sinn eigin sérstakan sögulegan, menningarlegan og 

félagslegan bakgrunn (Orbe, 1998). Í þessari rannsókn verður því fjallað um 

viðmælendur sem meðrannsakendur. 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum getur rannsakandinn aflað sér gagna til dæmis með 

viðtölum, þátttökuathugun, rýnihópum og athugun skjala (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Samkvæmt Esterberg (2002) eru viðtöl góð aðferð þegar markmiðið er að fá innsýn inn í 

hugsanir. tilfinningar, skoðanir og upplifanir einstaklinga á ákveðnu efni. Vegna þessa er 

algengt að þeir sem notast við eigindlega aðferðafræði ákveði að taka viðtöl. Þar sem 

rannsakandi vildi skoða upplifun meðrannsakenda á aðlögun þeirra að íslenskri 

menningu og fyrirtækjamenningu, sem og vildi hann skoða samskipti þeirra við 

Íslendinga og skoðanir þeirra á þessum atriðum þá var ákveðið í þessari rannsókn  að 

taka einstaklingsviðtöl við 10-15 manns. 

Í eigindlegum rannsóknum er misjafnt hvort rannsakandinn er með skýra hugmynd um 

hvað hann er að fara að skoða eða hvort hann lætur það ráðast af gögnunum. Hins 

vegar er ávallt mikilvægt að rannsakandinn gæti hlutleysis þó svo að niðurstaðan sé ekki 

sú sem hann vænti (Taylor og Bogdan, 1998). Auk væntinga, geta fordómar og viðhorf 

rannsakandans einnig haft áhrif á hvernig hann túlkar gögnin (Sigurlína Davíðsdóttir. 

2003).  Einnig er mikilvægt að rannsakendur og meðrannsakendur þekkist ekki og ber að 

taka mið af því við val á meðrannsakendum. Ef meðrannsakandi og rannsakandi 

þekkjast getur það til að mynda litað rannsóknina á þann hátt að meðrannsakandi ætti 

auðveldara með að skynja hvað það væri sem rannsakandi vildi heyra og svarað 

spurningum hans eftir því (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandi gerði sitt besta til þess 

að gæta hlutleysis og tók ekki viðtöl við neinn sem hann þekkti persónulega. Fjallað 

verður nánar um val á meðrannsakendum síðar í rannsókninni. 
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4.2  Úrtak og þýði rannsóknar 

Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir einstaklingar sem höfðu flust til Íslands til þess að 

starfa tímabundið hjá íslensku fyrirtæki. Meðrannsakendur þurftu þar að auki að hafa 

búið á Íslandi í að minnsta kosti sex mánuði. Meðrannsakendur þurftu að uppfylla þessi 

ákveðnu skilyrði og þess vegna voru þeir valdir með matsúrtaki (e. judgement sample). 

Þegar þessari aðferð er beitt þá velur rannsakandi ákveðna þátttakendur fram yfir aðra 

og byggir það val á eigin mati. Yfirleitt eru þátttakendur valdnir útfrá hversu lýsandi þeir 

eru fyrir þýðið. Þessi aðferð er oftast fljótleg og þægileg en í staðinn er ekki hægt að 

alhæfa yfir á þýðið (Cooper og Schindler, 2011). Einnig var notast við snjóboltaúrtak (e. 

snowball sample). Í snjóboltaúrtaki er fyrst valinn einn einstaklingur, tveir einstaklingar 

eða hópur einstaklinga. Einstaklingar sem fyrst er talað við benda síðan á aðra og koll af 

kolli. Þessu er líkt við snjóbolta sem rúllar áfram þar sem upprunalegi hópurinn veltir 

fleiri og fleiri einstaklingum utan um sig (Þórólfur Þórlindason og Þorlákur Karlsson, 

2003). 

4.3  Öflun gagna og framkvæmd 

Rannsakandi komst á snoðir um heimasíðu (www.internations.org) þar sem útsendir 

starfsmenn (e. expatirates) víða um heiminn gátu komist í samband við hvorn annan, 

deilt upplýsingum og ákveðið að hittast. Rannsakandi sendi skilaboð á fjölmarga 

einstaklinga sem voru meðlimir þessarar síðu og voru erlendir starfsmenn búsettir á 

Íslandi. Rannsakandi reyndi að velja einstaklinga frá ólíkum fyrirtækjum svo betur væri 

hægt að greina helstu einkenni íslenkrar fyrirtækjamenningu. Því miður fékk 

rannsakandi engin svör frá þessum aðilum. Þar næst var ákveðið að senda skilaboð á 

helstu íslensku fyrirtækin sem starfandi eru á alþjóðamarkaði. Í þessum skilaboðum var 

rannsóknin kynnt og óskað eftir því að skilaboðunum yrði dreift til erlendra starfsmanna 

fyrirtækjanna. Tvö fyrirtæki, bæði í tölvuleikjaiðnaðinum svöruðu strax á jákvæðan máta 

og dreifðu skilaboðunum áfram til starfsmanna sinna. Tekin voru viðtöl við sex 

einstaklinga frá þessum tveimur fyrirtækjum. Einn þessara einstaklinga benti 

rannsakanda á fyrrum starfsmann, nú starfandi hjá öðru íslensku fyrirtæki og setti 

rannsakandi sig í samband við hann. Rannsakandi hafði ítrekað reynt að hafa samband 

við stórt íslenskt framleiðslufyrirtæki sem er með starfstöðvar út um allan heim en án 

árangurs. Því óskaði hann eftir aðstoð frá vini sínum sem starfar hjá þessu fyrirtæki til að 
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dreifa upplýsingum um verkefnið. Í kjölfarið höfðu fimm starfsmenn samband við 

rannsakanda. Í heildina urðu þetta því 12 meðrannsakendur frá fjórum mismunandi 

fyrirtækjum. 

Gerður var viðtalsrammi með 33 spurningum sem rannsakandi áleit að myndi hjálpa við 

að svara rannsóknarspurningunni. Við gerð þessara spurninga studdist rannsakandi við 

fræðilegar kenningar og spurningalista úr rannsókn Black og Stephen (1989). 

Spurningalistann má sjá í viðauka. Eftir fyrstu þrjú viðtölin bættust við þrjár spurningar. 

Notast var við hálf stöðluð viðtöl sem eru ekki eins formföst og stöðluð viðtöl. Það var 

lögð áhersla á að viðtölin líktust sem mest venjulegum samræðum. Á sama tíma var 

einnig stuðst við viðtalsramma. Notast var við bæði opnar og hálf lokaðar spurningar 

(Merriam, 2009). Flestar spurningarnar má flokka í þrjú yfirþemu; aðlögun að íslenskri 

menningu, íslenskri fyrirtækjamenningu og samskipti. Þessi þemu tengjast beint 

kenningum Blacks o.fl. (1991) um þríþátta aðlögun . Nokkrar spurningar skoðuðu síðan 

bakgrunn einstaklingsins. Black o.fl. (1991) héldu því fram að það væru fimm þemu eða 

víddir sem hefðu hvað mest áhrif á menningaraðlögun starfsmanna; þjálfun fyrir 

brottför, reynsla af því að búa erlendis, hvernig fyrirtækið ákveður hvaða starfsmann á 

að senda, persónuleg geta starfsmanns og þættir sem eru starfinu óviðkomandi. 

Nokkrar spurningar miðuðu að fyrri reynslu starfsmanna erlendis en rannsóknir hafa 

sýnt að slík reynsla geti auðveldað starsmönnum að aðlagast fyrr (Shaffer o.fl., 1999). 

Einnig var spurt hvort einstaklingurinn hafði fengið þjálfun fyrir brottför, til dæmis  

tungumálakennslu, og hvort það hafi verið að hans fordæmi eða hvort fyrirtækið hafi 

boðið upp á það en rannsóknir hafa sýnt að það eru jákvæð tengsl á milli þjálfunar, 

aðlögunar og frammistöðu starfsmanna (Black og Mendenhall, 1990). Hins vegar vegna 

takmörkunar á umfangi ritgerðarinnar var ákveðið að spyrja ekki um hvernig fyrirtækið 

ákvað hvaða einstaklingur yrði valinn til að senda til Íslands. Sömuleiðis var ekki spurt 

um persónulega getu starfsmanna en það hefði þurft að kanna það með öðrum hætti en 

með opnum spurningum til starfsmannsins sjálfs. Umfang ritgerðarinnar bauð því heldur 

ekki upp á að skoða þann þátt. 

 Viðtölin voru tekin á tímabilinu 20. október 2014 til 26. nóvember 2014. Þrjú viðtöl voru 

tekin heima hjá meðrannsakendum, eitt var tekið á kaffihúsi og hin átta voru tekin á 

vinnustað meðrannsakenda. Rannsakandi leyfði meðrannsakendum að velja þann stað 
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sem hentaði þeim best að hittast en lét samt vita að það væri best ef þar væri ró og 

næði. Svo var alltaf raunin, meira að segja þegar hist var á kaffihúsi en það var lítið og 

rólegt. Áður en viðtalið hófst þá kynnti rannsakandi verkefnið nánar fyrir 

meðrannsakendum, ítrekaði nafnleynd og bað um leyfi til þess að taka viðtalið upp. 

Oftast var einnig byrjað á smá óformlegu spjalli sem tengdist viðfangefninu ekki. Í einu 

tilviki sagði meðrannsakandi frá mikilvægu atriði áður en upptakan hófst. Rannsakandi 

reyndi þá að spyrja nánar út í það í viðtalinu og skrifaði það síðan strax hjá sér í lok 

viðtalsins. Rannsakandi byrjaði að afrita viðtölin samdægurs eða daginn eftir.  

Rannsakandi undirbjó sig vel fyrir viðtölin með því að lesa yfir spurningarnar. 

Spurningarnar voru prentaðar út og voru rannsakandanum til halds og trausts. 

Rannsakandi reyndi að hafa umræðuna sem eðlilegasta og leit sjaldan á spurningarnar. 

Meðrannsakendur fengu að stjórna umræðunni og í lokin fór rannsakandi yfir 

spurningarnar og ef það vantaði svör við ákveðnum atriðum þá spurði hann 

meðrannsakendur nánar út í þau.  Á heildina litið þá gekk vel að taka viðtölin. Viðtölin 

voru mis löng, frá 24 mínútum upp í rúma klukkustund. Flest voru þau þó á milli 30 til 45 

mínútu löng.  

4.4 Meðrannsakendur 

Líkt og áður hefur komið fram þá þekkti rannsakandi enga meðrannsakendur 

persónulega. Þetta voru þrjár konur og tíu karlmenn. Þau voru frá ýmsum löndum. Tvö 

þeirra voru frá frönskumælandi Kanada, einn var frá Bandaríkjunum, einn frá Skotlandi, 

einn frá Írlandi, einn frá Bretlandi, einn frá Þýskalandi, einn frá Hollandi, einn frá 

Guatemala og einn frá Suður Afríku. Þau voru á aldrinum 25 til 40 ára. Einungis einn 

meðrannsakandi átti barn. Fjórir meðrannsakendur voru giftir, af þeim voru tveir 

meðrannsakendur giftir hvor öðrum. Allir meðrannsakendur höfðu verið búsettir 

hérlendis lengur en sex mánuði. Misjafnt var þó hversu lengi þeir höfðu búið á Íslandi. Af 

meðrannsakendum rannsóknarinnar þá voru einungis tveir sem höfðu búið á Íslandi 

skemur en eitt ár. Einn meðrannsakandi hafði starfað hér í tvö ár, fjórir höfðu verið í 

fjögur ár, þrír í fimm ár og tveir í sex ár. Nöfn meðrannsakenda koma ekki fram í 

rannsókninni svo ekki sé hægt að rekja svör til einstaklinga, í staðinn hefur rannsakandi 

gefið þeim önnur nöfn. Einnig verður ekki tekið fram hjá hvaða fyritækjum 

meðrannsakendur starfa. 
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4.5 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakandans. Úrvinnsla gagnanna úr viðtölunum voru í 

samræmi við aðferðir fyrirbærafræðinnar. Fyrst voru viðtölin tekin og um leið hljóðrituð. 

Rannsakandi reyndi að fremstu megni að afrita nákvæmlega og orðrétt það sem kom 

fram í viðtölunum. Rannsakandi tók einnig fram ef um hik var að ræða, hlátur eða 

líkamlegar hreyfingar. Í eitt skipti var byrjað að taka upp en það hefur síðan einhverja 

hluta vegna stöðvast og því miður náðist bara að taka upp þrjár mínútur af því viðtali. 

Þetta uppgötvaðist strax í lok viðtalsins og dreif rannsakandi sig að skrifa niður allt sem 

hann mundi frá viðtalinu. Meðrannsakandi bauðst síðan til þess að svara spurningunum  

aftur skriflega. 

Eftir að búið var að afrita öll viðtölin var hafist handa við  fara yfir þau og greina 

möguleg þemu. Rannsakandi las yfir viðtölin og bjó til þemu. Í framhaldi af því var farið 

aftur yfir gögninn og reynt að framkalla það sem í fyrirbærafræðinni er kallað frjálst 

ímyndunarafl. Þá eru þemun endurskoðuð og  samþætt og þau þemu sem eiga ekki við 

eru útilokuð.  Að því loknu var unnið að því að túlka niðurstöðurnar og finna tenginguna 

á milli þema og draga fram kjarna þess sem meðrannsakendur komu inn á (Orbe, 1998). 

Í næsta kafla verða niðurstöðurnar kynntar.  
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5 Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman. Í samþættingarferlinu 

komu í ljós fimm meginþemu; menning, vinnustaður, samskipti, fyrir brottför og ferli 

aðlögunar. Fyrstu þrjú meginþemun; menning, vinnustaður og samskipti tengjast 

kenningu Blacks o.fl. (1991) um þríþátta aðlögun útsendra starfsmanna. Hér á eftir 

verður fjallað nánar um þessi meginþemu og ýmis undirþemu þeira.  

5.1 Menning 

Fyrsta yfirþemað er menning. Því er síðan skipt í tvö undirþemu. Annars vegar íslensk 

menning og hins vegar almenn aðlögun. Kaflinn um íslenska menningu tekur saman þau 

atriði sem meðrannsakendum fannst helst einkenna íslenska menningu. Næsti kafli mun 

síðan fjalla um ýmsa þætti tengda almennri aðlögun útsendra starfsmanna að íslenskri 

menningu. 

5.1.1  Íslensk menning 

Meðrannsakendur höfðu ákveðnar skoðanir á íslenskri menningu og helstu einkennum 

hennar. Skoðanir meðrannsakenda voru fjölbreyttar enda eru þær byggðar á ólíkum 

bakgrunni þeirra. Hins vegar mátti greina nokkur atriði sem voru nefnd oftar en einu 

sinni. James og William vildu meina að íslensk menning væri mitt á milli evrópskrar 

menningar og amerískrar. James frá Bandaríkjunum hafði þetta að segja: „From the 

places that I have been now in Western Europe...I feel like Iceland is kind of like this 

halfway point between American culture and European culture.“ 

Það atriði sem var hvað oftast nefnt af meðrannsakendum í sambandi við einkenni 

íslenskrar menningar var að hún væri afslöppuð (e. laidback). William frá Kanada sagði 

til að mynda: 

It’s a very laidback culture. People tend to take things as they come and they are 
not necessarily planning a lot...It’s both professionally and in daily life. So it’s very 
different, especially professionally because in Canada nobody acts like that 
professionally. 
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Richard frá Suður Afríku tók í sama streng og bætti við: 

... Things that are ideological preferences or you know disagreements in other 
countries based on the way another person lives… is completely accepted in 
Iceland. Whereas in South Africa, England, China these things are a big deal even 
though they are in no way affecting the person who is offended by them. Here in 
Iceland people seem to have moved beyond that kind of stupidity which is 
something that I really like. If you're not directly causing harm or doing 
something disruptive you're gonna get left alone in Iceland whereas in South 
Africa or England if you are doing something as simple as breastfeeding your 
baby...Thats just things that I have noticed here, people care less about 
trivialities here that are a big hoo-ha in more conservative countries. So I like 
that. 

Nátengt þessum þætti tóku meðrannsakendur oft fram að þeim fannst vera lítið um 

stéttaskiptingu í íslensku samfélagi. Gabríel frá Brasilíu hafði þetta að segja: 

...I think there is something that is very distinct about Iceland which makes the 
society flat in general which is everybody refers to each other by their first 
names, there is no mr and mrs. even though there is somebody that you should 
treat differently, like an older gentleman or something, you are not ever going to 
call him mr. last name, which I find very very interesting... You could probably 
bump into the president and call him by his first name. 

Oft var rætt um náin fjölskyldu og vinatengsl Íslendinga en meðrannsakendum fannst 

flestum hún einkenna íslenska menningu að miklu leiti. Nokkrir meðrannsakendur 

nefndu að Íslendingar voru almennt mjög nánir fjölskyldum sínum og að íslenskt 

samfélag væri mjög fjölskylduvænt. James hafði orð á því að íslensk vinkona hans væri 

einstæð með barn, í fullu námi og hafði samt tíma til þess að sinna áhugamálum sínum. 

Honum fannst greinilegt að stórfjölskyldan tæki meira þátt í uppeldi barna en í 

Bandaríkjunum. Gabríel frá Brasilíu talaði um að það væri mikill munur á viðhorfi fólks til 

barna hér en í Bretlandi þar sem hann hafði verið búsettur árum saman. Hérna sæi 

maður lítil börn hlaupandi út um allt að leika sér og fólk gæti farið með börnin sín hvert 

sem er. Svo hefði ekki verið raunin í Bretlandi. Tveir meðrannsakendur töluðu um að 

þátttaka kvenna í atvinnulífinu væru meiri og viðurkenndari en þeir voru vanir. William 

sagði að það væru miklu fleiri kvenmenn starfandi sem verkfræðingar á vinnustaðnum 

en í Kanada. Richard talaði einnig um að hann ætti kvenkyns yfirmann og það þætti 

öllum það sjálfsagður hlutur. Á öðrum vinnustöðum þar sem hann hefði starfað höfðu 

kvenkyns yfirmenn oft verið illa liðnir. Honum fannst það jákvætt hversu mikið 
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kynjajafnrétti ríkti á Íslandi.  Sumir meðrannsakendur töluðu um að á Íslandi væri mikil 

frændahygling (e. nepotism). Thomas frá Bretlandi hafði þetta að segja: 

A lot of what is done in Iceland is through the family so if you don't have that 
connection, getting things done is actually difficult. If you want to go to the bank 
and talk about a loan or whatever, I mean a lot of foreigners have told me this, 
that is a really difficult conversation. But if you are married or have connections 
with a family then it is normally like I have a friend of a friend who works at the 
bank, lets go in  together and talk about it. If your car breaks down or whatever, 
it is much easier with a family. 

James hafði svipaða sögu að segja af frændahyglingu og hvernig hún er stór hluti af 

íslenskri menningu: 

In America there is a lot of red tape and there is a process to everything. You fill 
out a form and you wait in the line. You always have to follow the rules and there 
is no short cuts or anything but here it was like “ok fill out that paperwork and 
now I’m going to call my cousin who works in that office and now its done”... 
That does not happen in the States. 

Rétt rúmur helmingur meðrannsakenda fannst almennt vera lítill menningarlegur munur 

á milli heimalands þeirra og Íslands. Meðrannsakendur frá Þýskalandi, Danmörku, 

Bretlandi, Hollandi, Kanada og Suður Afríku töluðu um að það væri enginn eða lítill 

menningarlegur munur almennt séð. Simon sagði til dæmis: „ Denmark and Iceland are 

very similar in many ways. Its a reasonably small culture.. in terms of day to day life and 

how you deal with the government and how you are taken care of it‘s all very similar“. 

Thomas sem hefur búið á Íslandi í tæp sjö ár gerði einnig lítið úr menningarlegum mun á 

milli Íslands og Bretlands en hann tók það skrefinu lengra en Simon þar sem hann sagði 

menningu og þjóðerni almennt skipta litlu máli: 

I really don't distinguish much between home and here… I don't feel particularly 
proud of being British and I don't feel particularly proud of being Icelandic. I feel like 
the country I am living in is just like the wallpaper of my house, it is just something 
in the background. I am focused on my son and my friends and work .The language 
that people are speaking and how they are moving around and stuff, it doesn't feel 
like its that important to me. Maybe it is affecting me more than I think but I don't 
feel like it is... its not the most important thing. People are people wherever you go, 
there are nice people and bad people and companies are also good and bad 
wherever you go. 
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5.1.2 Almenn Aðlögun 

Líkt og áður hefur komið fram fjallar þessi kafli um almenna aðlögun útsendra 

starfsmanna að íslenskri menningu. Í þessum kafla verður tekið fyrir skoðanir og 

upplifanir meðrannsakanda á almenningssamgöngum, húsnæðismálum, verslunum, 

matnum, umhverfinu og þeirri afþreyingu sem er í boði. 

5.1.2.1  Almenningssamgöngur 

Meðrannsakendur höfðu ólíkar skoðanir á almenningssamgöngum. Aðeins einn 

meðrannsakandi, Alexander frá Þýskalandi,  ferðaðist að staðaldri með strætisvagni. Þeir 

sem bjuggu í miðbæ Reykjavíkur, gengu yfirleitt í vinnuna á meðan þeir sem bjuggu í 

úthverfum höfuðborgarsvæðisins höfðu flestir afnot af bíl. Fæstir meðrannsakandur 

voru jákvæðir í garð almenningssamganga. Strætisvagnakerfi Reykjavíkur var oftast 

gagnrýnt fyrir að vera illa skipulagt  og flókið. Jack sagði til að mynda: 

I have never really used the Strætó. I mean I have been on a couple of times 
and… I don't really see the need for going around an entire city to get to one 
destination like the routes are all over the place... it doesn't make a lot of sense... 
I will literally walk everywhere,  power marching its good for the health. 

Að auki var strætisvagnakerfi Reykjavíkur gagnrýnt fyrir það hversu löng bið er á milli 

strætisvagna. Gabriel sagði það vera mikil viðbrigði að koma til Reykjavíkur eftir að hafa 

búið í London þar sem almenningssamgöngur væru miklu betri. Honum fannst lengi að 

þurfa að bíða eftir strætó í 15 til 20 mínútur en gerði sér þó grein fyrir því að þetta væri 

kannski eðlilegt í borg af þessari stærð. Simon, frá Danmörku nefndi einnig að honum 

fyndist það slæmt að þurfa að bíða í 30 mínútur eftir strætó og vegna þessa hafi hann 

endað á að kaupa sér bíl. Hann bætti við: „I lived...in 101 and I could just walk 

everywhere I needed to go and take a taxi if need be. That was nice enough. But if you 

live anywhere outside of 101...it’s just a complete hell.” 

Chloe, frá Írlandi talaði um að hún hafi reynt að taka strætó fyrstu viku hennar á Íslandi 

en hafi fljótlega gefist upp. Hún skildi ekki hvert hún átti að fara og strætisbílstjórinn 

talaði enga ensku. Hún hafi því fljótlega keypt sér bíl líkt og Simon. Einnig var gagnrýnt 

hversu erfitt reyndist oft að kaupa miða í strætó. Jack frá Skotlandi fannst fáranlegt að 

ekki væri hægt að kaupa miða í strætó með kreditkorti. Max, frá Hollandi var honum 

sammála og sagði ennfremur: „I never understood why you cannot buy tickets at the gas 
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station for example, you can only buy at Hlemmur...Once at Hlemmur the tickets were 

sold out. How can the tickets be sold out at the busstation?“ 

Ekki voru þó allir eins neikvæðir í garð Strætó. Eva, frá Guatemala var sammála því að 

strætisvagnaferðir mættu vera tíðari en hún var almennt jákvæð í garð Strætó. Í hennar 

heimalandi hafði hún ekki mátt ferðast í strætó því það var óöruggt og því fannst henni 

almenningssamgöngur hér á landi jákvæðar. James talaði um að í Bandaríkjunum hefði 

hann þurft að eiga bíl en honum fyndist það óþarfi hér á landi. Hann fer gangandi flestar 

sínar ferðir en ef hann þarf að fara eitthvað sem er í meira en 30 mínútna fjarlægð þá 

tekur hann strætó. Honum finnst strætisvagnar almennt vera hreinir og ódýrir. 

Alexander fannst ekki mikið að bíða í 25 mínútur eftir strætisvagni og lítið mál að þurfa 

að taka þrjá strætisvagna á hverjum degi í vinnuna. Thomas var einnig jákvæður í garð 

Strætó, en hans skoðun var þessi: 

It’s funny...normally you get on a bus and it is maybe you and one other person, 
it is crazy! There seem to be very nice buses with nobody on them really, coming 
quite regularly… From living in London and other big cities around the world it 
seems to me to be almost just like subsidised taxi drivers… The buses are so big 
and new... It just doesn't seem to make sense to me... I mean Iceland is a strange 
country in that you really need a car to get anything out of it really. It is very 
difficult, I had a few years without a car I thought it would be got to me to kind of 
walk and get out and about more but... its better in a car. 

Meðrannsakendur voru margir hverjir sammála Thomas um kosti þess að eiga bíl á 

Íslandi. Auk Thomas þá eiga  Chloe, Simon, Max, William, Julie og Richard  öll bíl eða 

hafa afnot af bíl. Richard gengur vanalega í vinnuna en þar sem hann fer reglulega á 

brimbretti þá þurfti hann að kaupa sér bíl svo auðveldara væri að ferðast út úr Reykjavík 

með brimbrettið með sér. Max var vanur að hjóla mikið í Hollandi en honum finnst 

umhverfið hérlendis mjög óhentugt til þess að hjóla á hverjum degi í og úr vinnu. Konan 

hans keyrir hann í staðinn oftast í vinnuna.  William og Julie eru hjón og þau eiga bíl. 

William talaði um að það væri í flestum tilfellum æskilegast að vera á bíl en hann hafði 

þetta að segja: 

The transportation system is actually much more American than European...Public 
transportation is not as well organized as in Europe but at the same time the layout 
of the city is much more American. There is not a very high density..So here it is 
better to have a car than to try to make it work... There are certain very specific 
cases where it works well like we used to live near Hlemmur then you could just 
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walk down and take the bus right in front of [fyrirtækið]... But from here for 
example to got to [fyrirtækið] it is actually longer than to walk because you have to 
go down to Mjödd and then from Mjödd you have to go to the other place and take 
the bus that actually goes to [fyrirtækið]. 

5.1.2.2 Húsnæðismál 

Líkt og með almenningssamgöngurnar þá voru mjög skiptar skoðanir á húsnæðismálum 

hérlendis. Í flest öllum tilvikum var meðrannsakendum í upphafi boðið upp á gistingu af 

vinnuveitendum á meðan þeir voru að leita sér að húsnæði. Misjafnt var hversu lengi 

þeir fengu að dvelja í húsnæðinu sem vinnan bauð þeim. Eini meðrannsakandinn sem 

þetta átti ekki við var Eva en hún átti íslenskan mann og þau voru með heimili hér á 

landi. Sömuleiðis þurfti Max ekki sjálfur að leita sér að húsnæði en í upphafi bjó hann í 

íbúð sem fyrirtækið átti en svo kynntist hann fljótlega íslenskri kærustu sinni og flutti 

heim til hennar. 

Nokkrir meðrannsakendur töluðu um að það hefði verið lítið mál að finna sér húsnæði 

hér á landi. Alexander talaði um að það hafi verið auðvelt að fá húsnæði hér á landi.  

Hann bjó í þrjá mánuði í íbúð á vegum fyrirtækisins og hafði þannig nægan tíma til að 

finna sér íbúð. Thomas hafði svipaða sögu að segja: 

When I first moved here the company put me up in an apartment so I was living 
in a apartment for free for a few weeks and then, the advantage of working in a 
big company like this is there is a big network of people straight away... Typical 
Iceland, a friend of a friend said I know someone who is looking to rent to 
someone who will pay on time. So there was no problem getting 
accommodation. 

Richard sagði það einungis hafa tekið hann tvær vikur að finna íbúð og hann hafi bara 

þurft að skoða þrjár íbúðir áður hann fann íbúð sem honum leist vel á. Hann sagði það 

hafa verið lítið mál að finna íbúðir en hann fékk aðgang að heimasíðu þar sem hann gat 

skoðað fasteignir til leigu. Hann taldi það hafa hjálpað honum mikið. Öðrum 

meðrannsakendum fannst erfiðara að fá húsnæði, þá aðallega William og Julie en eins 

og Julie segir sjálf: 

Because we still have our house in Canada so we didn’t want to buy anything 
here so we had to find some place that we could rent, a flat and there is almost 
nothing. So that part was a little bit difficult.. maybe tricky because I didn’t want 
to live downtown. 
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Samkvæmt Gabríel var helsti erfiðleikinn hvað varðar húsnæðismál hversu lítið framboð 

væri á íbúðum. Eftirspurnin er svo mikil að um leið og íbúð er auglýst þá er hún farin. 

Hann hafi misst af íbúð sem honum leist vel á því hann beið of lengi með að gera tilboð í 

hana. Gabríel  talaði einnig um að reynt hafi verið að svindla á honum en hann segir: „I 

found an apartment that I really liked but the landlord strangely enough wanted three 

months deposit, cash in hand...Then I consulted the HR team which said don't do that it 

is not the done thing, he is trying to do something strange.“ Jack og Chloe vildu meina 

að  húseigendur væru stundum að mismuna útlendingum og nýta sér vanþekkingu 

þeirra á leigumarkaðinum. Jack segir að hann hafi búið í nokkrum íbúðum í minna en 

þrjá mánuði áður en honum var hent út því að húseigandinn hafi allt í einu skipt um 

skoðun. Hann telur að oft á tíðum sé það vegna þess að húseigendur séu í auknu mæli 

að græða á því að leigja erlendum ferðamönnum íbúðir sínar í miðbænum. Chloe tekur í 

sama streng og segir: 

I rented an apartment when I first got here and the rental system here is awful. 
In the UK you rent through an agency so you are protected but here you have to 
rent individually and after three weeks they kicked me out of their apartment 
because they wanted their cousin to move in. This happens a lot to foreigners, we 
either get kicked out of our apartments for family members or friends or our rent 
is higher because we don't speak Icelandic. 

Margir meðrannsakendur nefndu að það væri dýrt að leigja á Íslandi. Samkvæmt James 

er mjög dýrt að leigja í miðbæ Reykjavíkur en í staðinn sparar hann allan kostnaðinn sem 

fylgir því að eiga bíl. Richard segir einnig að það sé mjög dýrt að búa í miðbæ 

Reykjavíkur, húsaleiga sé í raun stærstu útgjöldin hans. Hann hafi hins vegar ákveðið að 

búa í miðbænum því það væri stutt í vinnuna og hann gæti þannig sparað sér 

bensínkostnað.  Jack er þeim sammála og segir: 

...it is generally really expensive to live in Iceland especially 101...either you live in 
Hveragerði and you buy a car and pay the exact same in petrol and all that stuff 
as well anyways so you know it kind of tallies up. But yeah the rental market is 
kind of screwed up here absolutely, its very very expensive. 

Gabríel var þessu þó ósammála en hann sagði „I can rent a place bigger than i had in 

london for like  a third of the price less.“ Sömuleiðis fannst honum rafmagnsreikningar 

og vatnsreikningar ekki háir. 
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5.1.2.3 Verslun 

Meðrannsakendur voru almennt séð frekar neikvæðir hvað varðar að versla á Íslandi. 

Öllum meðrannsakendum fannst mjög dýrt að versla á Íslandi. Alexander talaði um að 

raftæki væru sérstaklega dýr. Margir sögðust reyna að versla ekki nema nauðsynjavörur  

á Íslandi þar sem það væri svo dýrt. Flestir meðrannsakendur nýttu sér ferðalög til 

annarra landa til þess að versla. Max lýsir þessu vel en hann segir: 

I think I had to change my ways because if I would go on vacation I would usually 
not go shopping but now when you go on vacation you use the opportunity to 
shop... This was not connected at all and now they are completely connected... 
And if you buy something online you have to pay a lot to get it here. 

Líkt og flestir meðrannsakendurnir þá verslar Eva aðallega föt erlendis vegna þess að 

það er svo dýrt á Íslandi. Hún segist hins vegar vera tilbúin til að borga aðeins meira fyrir 

íslenska hönnun ef varan er einnig framleidd á Íslandi. Í þessu samhengi nefnir hún 

tískufatabúðina Volcano Design. Hins vegar kaupi hún til að mynda ekki rándýr föt frá 

66°Norður því þau eru að miklu leiti framleidd í Kína. Frekar kaupir hún sér vörur frá 

North Face þegar hún fer til Bandaríkjana.  Auk hátt verðlags þá nefndu Chloe, Gabriel 

og Max að fjölbreyttni vara væri mjög lítil á Íslandi. Gabríel sagði meðal annars „You 

dont see as much variety as you maybe do in other countries. It is always the same thing 

and you sort of get into a routine of buying always the same thing, that sort of gets old a 

little bit.“ Alexander kannaðist hins vegar ekki við þetta og taldi sig geta fundið allt sem 

hann þarfnaðist. 

William og James nefndu að skipulag verslanna væri allt annað en þeir voru vanir. 

William var vanur að versla í stórum keðjum eins og Target og Walmart þar sem maður 

getur fundið allt á einum stað. Hérna þurfti hann að aðlagast því að þurfa að fara í 

margar litlar búðir í staðinn. James talaði einnig um að hann verslaði núna minna og 

oftar í einu í stað þess að fara bara í eina stóra verslunarferð eins og hann hefði verið 

vanur. Það voru þó fleiri þættir hvað varða skipulag verslanna sem komu James á óvart 

en hann segir: 

The stores closing, that was new for me. I am used to not having to be aware of any 
kind of schedule. Like any time I want to do anything I would just get into my car 
and go do it. If it was two am and I was playing video games with my friends and we 
wanted beers, we would drive to a grocery store and buy beers and drive home, play 
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video games and drink beers. But here it ...was a Saturday or something after 3 or 4, 
the liquor store closed. I was like lets pop on down to the liquor store and buy 
whiskey and oh its closed and its gonne be closed until monday, I was like what am I 
supposed to drink? And you can't buy beer in the grocery store. The idea that the 
government had a monopoly on anything seemed weird... But in general, just the 
idea that...ok on wednesday I need to go to work early so I can leave work at like 
4:30 so I can make it to all the stores before they close. 

5.1.2.4 Matur 

Nátengd verslun, er upplifun og skoðun meðrannsakenda á íslenskum mat og 

martarvenjum. Flestir meðrannsakendur töluðu um að það væri meiri fiskur á 

boðstólnum en þeir voru vanir en engum var illa við fisk og því var það allt í lagi. Gabríel 

var sérstaklega ánægður með hversu góður honum fannst íslenski fiskurinn vera.  James 

vildi meina að íslenskur matur væri bara alveg eins og bandarískur matur „The food is 

fine. Its all American food and fish. I dont have a problem with fish and I feel right at 

home eating American food, burgers and nachos.“ Alexander var rosalega hrifinn af 

íslenskum hamborgurum en hann segir: 

What I really like are the burgers here. They are self made, and I think that is not 
that common in Germany...The first time as a was eating a burger here it was 
completely different than from what I knew before... I just want to eat Icelandic 
burgers. 

Hins vegar líkt og með almennar neysluvörur þá fannst mörgum meðrannsakendum það 

vera lítið úrval á matvörum. Chloe segir til dæmis: 

I think it’s wierd when I go to the supermarket here and there is maybe one or 
two foreign things. When I have travelled before there has always been a lot of 
British things and American things no matter where you go in the world. but here 
they tend to keep it quite Icelandic .  

Julie og Simon voru sammála Chloe varðandi hversu lítið úrval það er af matvörum en 

Simon fannst það hins vegar ekki vera mikið vandamál „...it’s nice to have options but at 

the end of the day it doesn't make you any more happy. The options don't improve your 

life in any way, it just makes it harder.“ 

Simon fannst aðal vandamálið vera hversu hátt verðlagið var í matvöruverslunum og 

Gabríel, Julie og Thomas tóku í sama streng. Hins vegar var Richard með aðeins öðruvísi 
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nálgun. Hann var sammála að það væri dýrt að versla í matinn hér á landi en vildi meina 

að gæði matvaranna væri almennt betri. Hann sagði: 

I think that it is expensive,.. but...you are getting better stuff at a higher price 
than what I know in South Africa or even England. Like the Bonus has high end 
shop quality in terms of where I come from. Even though I know it’s one of the 
cheaper places. I was going through the vegetables and fruit sections, they have 
imported from South Africa, like citrus fruits and that kind of thing. I think that 
Iceland has just got a higher quality if Bonus is one of our cheapest shops. I think 
you guys are maybe not aware of how good you've got it in terms of what your 
average things are, definitely. Or maybe we've got it bad. 

Sumum fannst sumar matarvenjur Íslendinga skrítnar. Julie talaði um þorramatinn sem 

henni fannst mjög skrítinn og illa lyktandi. William nefndi einnig að honum fyndist 

þorramaturinn skrítinn en sagði skrítinn mat fylgja flestum menningum. Honum fannst 

fleiri íslenskar matarvenjur skrítnar en hann segir: 

There is this strange lunch sometimes at work like kakósúpa for lunch or rice 
pudding for lunch. There was the royal pudding last week which was also kind of 
a strange thing... here is some stuff that we dont really eat anymore in Canada 
like salted fish...It is normal that is different. it would be disappointing if you 
would move 5000 kilometers away and its exactly the same thing. 

Auk Julie og William tekur Gabríel einnig fram það sem honum finnst vera skrítnar 

matarvenjur Íslendinga: 

...in the mornings we tend to have porridge and some icelanders put salt in it and 
the first time I was like hey that’s not how you do it... porridge is sweet so you 
should put honey in it… something that really makes it sweet but you don't do 
the contrast with the salt. Another thing was open sandwiches, I had never had 
one of those before and I think one of the first mornings i was here I started 
making a sandwich and closed it and people were probably looking at me 
[skringilega]. 

Gabríel talaði einnig um að hann saknaði þess að fá hrísgrjón, baunir og salat sem 

meðlæti. Á Íslandi væri oftast kartöflur sem meðlæti sem tók hann smá tíma að venjast.  

Fleiri meðrannsakendur söknuðu ýmissa matartegunda eða matarvenja frá heimalandi 

sínu. Fimm meðrannsakendur töluðu um að þeir söknuðu þess að hafa aðgang að meira 

og betra úrvali af grænmeti og ávöxtum. Eva talaði um að það hafi verið erfitt fyrir hana 

að aðlagast matnum, sérstaklega hvað varðar ávexti og grænmeti. Henni finnst 

ávextirnir heldur ekki eins góðir. Hún talaði sérstaklega um að eplin brögðuðust ekki 
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eins og þau ættu að gera, þau væru þurr og bragðlítil. Hún talaði um að hún væri heppin 

að kokkurinn á vinnustaðnum væri duglegur að finna gott grænmeti en sagði hann þurfa 

hafa mikið fyrir því. Thomas sem er grænmetisæta fannst mjög erfitt að vera 

grænmetisæta á Íslandi en hann sagði: 

I am a vegetarian so it is a nightmare living in Iceland if you are vegetarian...the 
fruit and vegetables are really expensive...A lot of people say it is an island in the 
middle of nowhere so the fruit and vegetables can't  be high quality if they are flown 
in... But I mean bananas are not grown in England or Norway… it is almost like there 
is a place in Europe where all the vegetables come in and they decide to distribute it 
out and then at the end of the day all the crap thats left on the floor they say “lets 
just ship it to Iceland”. So the vegetables are terrible, the fruit and vegetables are 
terrible. And also the labeling like cheese and things you can buy in many countries, 
it will tell you whether it is vegetarian cheese or regular. 

5.1.2.5 Umhverfið 

Umhverfisaðstæður voru einn helsti þátturinn sem flestir meðrannsakendur töldu vera 

erfiðast við almenna aðlögun á Íslandi. Annars vegar er það veðrið og hins vegar 

myrkrið. Bakgrunnur meðrannsakenda er ólíkur og það voru almennt skiptar skoðanir 

hvað varðar íslenska veðráttu. 

 Gabríel, Eva, Alexander, Richard og Chloe fannst erfitt að aðlagast veðrinu á Íslandi. 

Alexander telur að veðrið hafi verið mesta áfallið við að flytja til Íslands frá Hollandi. 

Honum finnst það einungis vera einn mánuður á ári þar sem það er sæmilegt veður. 

Veðrið á Íslandi var  einnig mikil viðbrigði fyrir Gabríel og Evu sem koma frá Suður 

Ameríku og  Richard sem er frá Suður Afríku. Hann segir: 

...today is november 6th and its like as cold as it would ever get in South Africa 
today, at last where I am from. In the summer its 35-40 degrees in places. The 
hottest day that I experienced here was about 17....I guess its definitely a 
negative change for somebody who is used to being outside until 8 pm, 9pm, 10 
pm in just a T-shirt and shorts. It is a cold place and its definitely the biggest 
difference… 

Spurð um veðrið segir Chloe: „...the winter is the worst. I think its when they plow the 

roads and put all this stuff on the pavement and then don't like rid the pavement...I find 

that really crazy. And the wind is just unbelievable“. Max og Simon voru báðir tiltölulega 

hlutlausir í garð veðráttunnar á Íslandi. Max taldi sig hafa aðlagast veðrinu og að það 
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hafi aldrei farið neitt sérstaklega í taugarnar á honum, Simon nefndi þó líkt og Chloe að 

honum fyndist illa skafað af gangstéttum og götum á veturna: 

The weather I can deal with, the only thing that I hate… is when the ice 
compresses and keeps compressing over a couple of days, melts and refreezes. 
That becomes problematic without spikes on your shoes… Last week the road 
here, they sort of scraped the whole surface of the pavement so it was just one 
sheet of ice at that point. 

James, Jack, William, Julie og Thomas voru frekar jákvæð í garð íslenskrar verðráttu.  

James er frá Seattle þar sem það rignir mikið líkt og hér. Það er aðeins hlýrra á sumrin í 

Seattle en svipað á veturna. Hann átti því ekki erfitt með að aðlagast. Thomas ólst upp í 

norður Bretlandi þar sem veðrið er mjög svipað og á Íslandi og hann var vanur nístandi 

köldum norðanvindinum. Hann bjó einnig á tímabili nyrst í Noregi þar sem veðrið var 

miklu verra en hér: „I used to live in Tromsø where it can be -20...I mean it is really really 

cold up there and a lot of snow. So in a sense coming here wasn’t a problem after living 

up there.“ Julie og William koma frá Kanada og þeim finnst báðum almennt veðrið vera 

betra á Íslandi. Það eru miklu meiri hitasveiflur í Kanada þar sem það verður bæði miklu 

hlýrra á sumrin og kaldara á veturna. Julie segir: 

I think its better to be here rather in Canada. Because in Canada during the 
summertime we have huge heatwaves and its quite difficult. We have heatwaves 
or coldwaves in Canada.. In Canada we have the extreme, it can go up to 30 
degrees during the summer with a lot of humidity and during the winter it can 
got to -30 and sometimes when we have the wind.. from the North Pole it can go 
below -50 and here we dont have that...So that was the easy part I can say. 

Fyrir Jack þá var íslenska veðrið eitt af því sem heillaði hann mest við að flytja til Íslands: 

...that was an enticing factor as well, I had heard about people in Ísafjörður 
opening their doors to the snow and having to climb out their balconies on the 
first floor. I always wanted that as a kid, I wanted massive amounts of snow… I 
thought I really want harsh winters, you know you get that cosy atmosphere 
when you into places, you get the red lights and the stuff like that. So that was 
more of an attraction. 

Líkt og með veðrið þá voru meðrannsakendur ekki sammála um skammdegið. Þó voru 

það mun fleiri sem fannst það vera neikvætt en jákvætt. Thomas sem ólst upp í norður 

Bretlandi var vanur skammdeginu, hann var vanur því að fara í skólann eða vinnuna í 

myrkri og koma heim í myrkri þannig að skammdegið hafði enginn áhrif á hann. Jack 
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talaði sérstaklega um að hann elskaði myrkrið. Sömuleiðis fannst James myrkrið vera 

meiri kostur ef eitthvað væri: „I’m a computer nerd so the darkness doesn't bother me, 

when the sun is out it puts a glare on my monitors and I can’t play my video games as 

good.“  

Richard og Gabríel höfðu báðir búið lengi í London áður en þeir fluttu til Íslands og voru 

því vanir því að dagarnir væru styttri á veturna. Hins vegar töluðu þeir báðir um að 

dagarnir væru samt sem áður miklu styttri á Íslandi en í England. Richard talaði um að 

skammdegið hefði mikil áhrif á daglegt líf eftir vinnu: 

I would say right now is probably the worst of it because I used to finish work, go 
home pick up my stuff, drive down to the coast, drive all the way past Keflavík to 
Garður and have a look at the coast line, park my car and go for a walk wherever 
I was...If I finish work now, I have to go home or to a bar or a restaurant whereas 
before what I really like is getting out of the city and going to places nearby. That 
is become impossible in the last month... I would say that [skammdegið] is the 
single largest adjustment. 

Samkvæmt Gabríel hefur skammdegið áhrif á svefnvenjur fjölskyldumeðlima: 

It has been interesting with my son because  he wakes up at the normal time he 
would, like 5:30 or 6 but now because it is dark he just stays in bed and is looking 
at things, we can see him through the monitor.. at some point he will call out and 
have somebody pick him up but i think even he is getting confused about the 
darkness...we are not getting depressed or anything it is just a different situation 
and like everybody tells us electricity here is so cheap just turn everything on. 

Í textanum hér fyrir ofan má sjá að þrátt fyrir að skammdegið hefur haft einhver áhrif á 

svefnvenjur fjölskyldumeðlima þá telur Gabríel að það hafi samt sem áður enginn áhrif á 

andlega líðan. Julie og Eva hafa aðra sögu að segja. Eva segir að sumrin séu góð og 

miðnætursólin trufli hana ekki neitt. Hins vegar á hún erfitt með að vakna á veturna og 

hún talaði um að hún þyrfti að breyta mataræðinu sínu og taka meiri vítamín till þess að 

hjálpa sér að komast á fætur á morgnanna. Hún segir að hún sé almennt miklu 

afkastaminni í vinnunni á veturna. Skammdegið hefur einnig áhrif á andlega líðan Julie 

en hún segir: 

During the summer season or when there is more light I feel that I am more happy 
rather than this time of year. The darkness is not good for me, it really affects me 
even though I try to condition myself: lets be positive, we are going back  in a few 
months, but the darkness is very difficult for me. I think it’s the worst part. And 
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there is a time difference especially during winter time because in Quebec city its 
five hours of time difference and during the summer time it is only four. I know it is 
only one hour but its totally changes everything. So this is a little bit difficult for me. 

5.1.2.6 Afþreying 

Almennt séð voru meðrannsakendur frekar jákvæðir í garð þeirrar afþreyingar sem er í 

boði á Íslandi. Jack lýsir þessu best er hann segir : 

It’s a really creative city I think and there is loads of stuff going on when it comes 
down to the arts and music and generally theater shows and stuff. I think its 
really really good. Cinema wise as well, all sorts of stuff going on...I think 
generally there is plenty of stuff happening, everyone I know is in a band. 
Everyone I know is doing some arts, thats really good and everyone kind of gets 
together. 

James, líkt og Jack, var mjög ánægður með þá afþreyingu sem er til staðar á Íslandi. 

Hann talar um að það hafi verið lítið mál að finna eitthvað sem hann hafði áhuga á. 

Hann dansaði lengi vel Lindy Hop, sem er félagslegur dans, í Bandaríkjunum. Það fyrsta 

sem hann gerði þegar hann kom til Íslands var að leita á Internetinu og sjá hvort að 

Lindy Hop væri einhver staðar í boði. Svo var raunin og hann hefur verið að dansa síðan 

hann kom til Íslands. Þó voru sumir meðrannsakendur ekki par ánægðir með þá 

afþreyingu sem var í boði. Alexander talaði um að hann saknaði þess að geta farið í stóra 

skemmtigarða en ekkert slíkt væri í boði hérlendis. Thomas segir: 

When I am talking to local people they talk like there is a lot to do and a lot of 
range of things to select from, I have never gotten that feeling. I think if you are 
really looking carefully you can find some cool things to do but I think if I wasn't 
going in and out of the country I would start to go a little crazy because it feels a 
bit too small. It is a strange place I think sometimes you can see something that 
is like a very professional theater production or very professional musician just 
like world class and then you can go next door and they are claiming the same 
thing but is.not very good. So you can get world class entertainment sometimes if 
you are lucky.. 

Flestir meðrannsakendurnir, eða níu af tólf, horfðu ekki á íslenskt sjónvarp.  Jack og 

Thomas horfðu almennt ekki á sjónvarp. Alexander sagðist ekki horfa á sjónvarpið nema 

ef Ísland væri að spila í fótbolta en hann er mikill áhugamaður um fótbolta. Langflestir 

horfðu á sjónvarpsþætti í gegnum Internetið eða höfðu aðgang að Netflix. Chloe segir: „I 

don't have Icelandic TV, there would be no point. I just have Netflix... I download British 
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shows and still watch them . Because I haven't learned Icelandic, there is just that part 

that I can't appreciate“. 

Gabríel horfir líka lítið á íslenskt sjónvarp en vill bæta úr því þar sem hann telur það geti 

hjálpað honum að læra íslensku, hann segir: 

...during my first month here I was basically watching whatever was free to 
watch, trying to catch a little bit of the language but it is hard to watch TV in a 
language you don't understand. So now we dont even have cable, we just stream 
things from abroad. I got a very good internet connection for exactly that 
purpose to make sure that i was gonna be able to stream things in... so we tend 
not to  watch Icelandic television which in a way is a bad thing, I should because I 
am taking icelandic lessons and I should be more interactive in terms of learning 
but otherwise it is good.. when I was considering getting a cable package, I saw 
that you have all sorts of channels from everywhere and for what I thought was 
very good money so I imagined if there was a foreigner here wanting to get a 
cable package it would be just fine, it wouldn't be a problem. 

Í textanum hér fyrir ofan segir Gabríel að hann álíti að það séu góðir pakkar með 

erlendum rásum í boði hjá sjónvarpsstöðvum. Julie, William og Richard tala hins vegar 

um að það sé lítið áhugavert og fáar sjónvarpsstöðvar í boði í íslensku sjónvarpi og því 

horfi þau ekki á það. James, Chloe, Jack, Simon, Richard, Gabríel og William eru öll mjög 

hrifin af íslenskri bíómenningu og bíóhúsum. James segir að helsti kosturinn við íslensk 

bíóhús vera notkun þýðingartexta, það geti þó stundum verið erfitt ef um er að ræða 

annað tungumál en ensku: 

...movies are just the same except they have Icelandic subtitles, so that is kind of 
fun. Oh except for when the people speak another language because then that 
other language is subtitled in Icelandic and then that’s really hard for me to try to 
translate in real time. So if somebody starts speaking spanish in the middle of a 
move, then I’m like well I guess I'm not going to know what they say... 

Chloe er líka ánægð með bíóhúsin en nefnir að henni hafi fundist skrítið að það væri hlé 

í miðri mynd, hún sé hins vegar búin að venjast því núna. Gabriel og Jack nefna að það 

eru til mörg ólík bíóhús, þessi týpísku stóru bíóhús en einnig Bíó Paradís og RIFF þar sem 

er hægt að sjá óháðar kvikmyndir (e. independant movies). Eva er að sumu leiti 

ósammála gæði íslenskra bíóhúsa. Í Guatemala hafi hún farið vikulega í bíó, þar hafi 

bíóhúsin verið stór og flott og þess virði að borga fyrir upplifunina. Á Íslandi finnst henni 
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Smárabíó vera eina góða bíóhúsið og þar sem það er langt fyrir hana að fara þá fer hún 

mjög sjaldan í bíó sem henni þykir miður. 

Lang flestir meðrannsakendur höfðu ekki farið í íslenskt leikhús. Chloe talaði um að þar 

sem leikhússýningar væru að mestu á íslensku þá gæti hún ekki farið. James lýsti yfir 

áhuga ef aðstæður myndu breytast en hann sagði „I haven't gone to the theater ever, I 

always assumed that I would get a girlfriend and we would do things like that but it 

hasn’t come up.“ 

Flestir meðrannsakendur töluðu vel um íslensku tónlistarsenuna. Richard talaði um að 

hann elskaði hvað það væri mikil fjölbreytni af lifandi tónlist þó svo að tónlistin væri ekki 

öll eftir hans smekk. Gabriel sagði til að mynda: 

...it is obviously an extremely musical place, I was surprised about the number of 
people in the company for example that are in bands. Everybody here seems to 
either know how to play an instrument or sings somewhere, they are in choir or 
something.So that surprised me the level of the involvement with music itself. 
Icelandic music has become over the years quite well known abroad so i had 
heard of different things so the music here is not a problem. 

William talar um að það sé mikið að gera í tónlistarsenunni miðað við heimabæ hans í 

Kanada, alltaf eitthvað nýtt og mikið af listamönnum sem koma til Íslands. Max er 

honum ósámmala en hann segir „...big artists very often they won't pass by Reykjavík so 

you wont have the opportunity to go see certain artists you like...I mean that is a pity 

that is not here.“. Eva er sammála William um það sé nóg að gera í tónlistarsenunnni á 

Íslandi en hins vegar sé það alls ekki eftir hennar smekk. Hún saknar latneskrar tónlistar. 

Fæstir meðrannsakendur fylgdust með íslenskum fréttum. Lang flestir þeirra fylgdust 

ekki með fréttum í þeirra heimalandi áður en þeir fluttu heldur. Eins og James sagði: „...I 

didn't follow American news when I lived in America either. I don‘t get a lot out of news, 

its a chore for me to watch news... I’m just a nerd who likes to play video games“. 

Thomas er sammála en hann sagði „I think in fairness if I was living in England it 

wouldn't be too dissimilar... It is not really a reflection of Iceland rather than just what I 

am interested in“. Fimm meðrannsakendur fylgdust með fréttunum að einhverju leiti, þá 

aðallega í gegnum ensku þýðinguna á mbl.is og með því að lesa Grapevine. 
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5.2  Vinnustaðurinn 

Nú þegar fyrsta yfirþemað, menning hefur verið greind er vert að skoða nánar annað 

yfirþemað, vinnustaðurinn. Þetta þema skiptist í tvö undirþemu, annars vegar 

vinnustaðamenning og hins vegar aðstoð frá vinnuveitendum. 

5.2.1 Vinnustaðamenning 

Meðrannsakendur höfðu mismunandi hugmyndir um íslenska vinnustaðamenningu. Þó 

voru nokkur atriði sem fleiri en einn meðrannsakandi minntist á. Lang algengast var að 

meðrannsakendur töluðu um að íslensk vinnustaðamenning væri afslöppuð (e. laid 

back), sveigjanleg og frjálslynd í eðli sínu. Sumir eins og James fannst þetta vera mikill 

kostur en hann sagði: 

It works out great for me, it‘s definitely more relaxed than in the U.S... So sick 
leave is like actual sick leave here... people don't come in on a weekday to make 
it up. People sometimes work short days and nobody says anything. Someone will 
come in at 10 and leave at 5...and the workday is even shorter. In the States an 8 
hour day would be 9-18 with an hour lunch in between... Here it seems to be 9-17 
with an hour lunch and thats an 8 hour day. So the days are already an hour 
shorter than what I’m used to and nobody seems to care if you just take of early. 
But then again people are still very concerned about results. You still have to do 
your job... So I kind of like...that instead of managing your image like “I want to 
be at work in my chair during these hours so it looks like I’m working hard” its 
more “did I get things done on time or did I not?”. Its flexible. I enjoy it, its more 
relaxed, nicer for me. 

Max, Alexander, William og Gabríel voru sammála James en þeir  töluðu allir um að 

vinnutíminn væri miklu frjálslegri hér á landi en þeir voru vanir. Gabriel sagði frá því að í 

Brasilíu hafi það verið óskrifuð regla að starfsmenn færu ekki heim á undan yfirmanni 

sínum. Hann talaði um að honum líkaði miklu betur við hvernig vinnutímanum væri 

háttað á Íslandi og sagði: 

The company basically trusts you to know that you have done your job...correctly 
and that you can take the liberties in terms of arriving later or going sooner  as 
long as you make sure that you are doing your job, which I think is a great thing, 
it empowers employees. 

Eva talaði um að það væri minni samkeppni á milli einstaklinga, það hefði komið henni á 

óvart hversu viljugt fólk var að deila upplýsingum og þekkingu. Julie talað um að henni 
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fyndist íslensk vinnustaðamenning einblína meira á mannauðinn en árangur. Richard tók 

í sama streng en hann sagði: 

Here people seem to get the same amount done with less aggression and less 
American personalities. I had an American manager for a while and he lost his 
job, for the Icelandic company,  because his personality didn't fit the company. 
The way he got results, the Icelandic people just didn't like it. I way prefer the 
way it is done here which reminds me of Norway where it is more 
communicative… its more on a human level. I can't really phrase this correctly 
but if you think of somebody driving you with a whip as opposed to pulling you 
with motivation. America is maybe a push culture and here is like a pull culture if 
that makes sense. 

Þrátt fyrir að flestum meðrannsakendum leist vel á hversu afslöppuð 

vinnustaðamenningin væri þá bentu sumir á það sem þeim fannst neikvætt við 

vinnustaðamenninguna. Chloe segir til að mynda: 

I think people are a lot more laid back here. They just think we will worry about 
that tomorrow, it will sort itself out. Whereas in the UK that is definitely not the 
case, people sort things ahead of them happening or  you have meeting to 
predict the bad things that are gonna happen instead of being just reactive to 
them when they do. That took a bit of getting used to, very frustrating at the 
start. 

 Það var því erfitt fyrir Chloe í byrjun að aðlagast mjög afslöppuðu vinnuumhverfi og 

miklum sveigjanleika. Max talaði líka um að þetta hefði áhrif á vinnufundi, fólk mætti 

iðulega of seint og oft var verið að ræða um hluti sem komu málinu ekkert við.  William 

talar einnig um neikvæðu hliðarnar á þessu mikla frjálsræði sem hann telur einkenna 

íslenska vinnustaði: 

The work culture is more laid back and people sometimes are not well organized 
or they take it very...unprofessionally or at least they dont worry much about 
overall what is happening at work. It is an interesting culture because it is very 
laid back and very flexible, people come in and out at different times but at the 
same time they also typically show lower accountability it is like they don’t care, 
they just punch in at the morning and go out at night. So that I’m not really used 
to especially for the type of work I am doing which in Canada is typically a highly 
professional environment so you need to be accountable and responsible for 
things. at the same time. 

Max talaði um að honum fyndist Íslendingar almennt vera mjög trúir vinnustöðunum 

sínum og vinnusamir. Hins vegar nefna James og Simon báðir að þeim finnist Íslendingar 
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stundum vera of kærulausir í starfi og komast auðveldlega upp með það. Simon talaði 

um að fólk væri oft ekki að skila nægilega miklu af sér til fyrirtækisins. Fólk væri sjaldan 

rekið fyrir að sinna ekki vinnunni sinni. Hann nefndi dæmi um eldra fólk sem hafði unnið 

lengi hjá fyrirtækinu sem væri í raun ekki að gera neitt fyrir fyrirtækið heldur orðið bara 

eitt af húsgögnunum. Samt sem áður hefði enginn afskipti af þeim, það væri öllum 

sama. James var sammála Simon að Íslendingar væru almennt tregir til að reka fólk en 

hafði meiri skiptar skoðanir hvað þetta varðar: 

There is definite reluctance to fire people. People will stick around for a long 
time. I was pretty surprised with some of my coworkers and thought what are 
you doing here?... I was really surprised at the level of professionalism of some of 
my colleagues...Everyone seems pretty happy to be like:“We’ll just compensate 
for so and so, so and so doesn’t do as much but we’ll all just work around it so 
we’ll be fine”. In America, if...someone else is picking up your slack, you’re just 
gonna get fired. So that was surprising. I‘m not sure how I feel about it now. I 
dont like the idea of people being lazy just because they can get away with it. But 
I kind of like the attitude in general of some people can contribute more than 
others. I guess more of a socialist attitude of maybe I’m more productive than 
person B, but as long as person B is doing what they can I don’t have to get upset 
about it. I dont know its kind of nice because maybe I’m not as productive as 
person C and I like the idea that I don’t have to be afraid or feel like I have to 
work overtime. It was surprising but I have mixed feelings. 

Annar þáttur sem tveir meðrannsakandur minntust á sem þeim fannst neikvætt var 

frændhygling (e. nepotism). Simon talaði um að það skipti máli að þekkja rétta fólkið: 

„...there tends to be...a clique of people that sort of run the whole show and if you're not 

a part their clique then your possibilities for advancement in the company tend to be 

limited“. William er sammála en hann segir það vera fáa einstaklinga í öllu fyrirtækinu 

sem taka ákvarðanir og leysa vandamál, hinir virðast bara vera þarna. Hann segir að 

hann sé vanur því í Kanada að starfshlutverk hans sé vel skilgreint, að hann sé 

meðvitaður um helstu skyldur sínar og ábyrgð og hann viti til hvers hann á að leita ef 

það kemur upp vandamál. Hins vegar væri það miklu óskipulagðara á Ísland. Jack var að 

sumu leiti sammála. Hann upplifði smá áfall þegar hann byrjaði að vinna þar sem hann 

fékk ekki ítarlegar upplýsingar eða aðstoð hvað varðar starfshlutverk sitt heldur var það 

bara „sink or swim“. Eftir á að hyggja þá finnst honum sink or swim aðferðin vera ágætis 

leið fyrir nýja starfsmenn til þess að læra á starfið sitt. William talaði einnig um að það 

væru ákveðnir kostir við íslenska kerfið: 
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Because the way the company is, its very unstructured so it leaves a lot of 
opportunities for people like me that are always working hard...to fill in and take 
more responsibilities which in a more structured system would be very hard to do 
because generally you are kind of put in one place and its very hard to go from 
one place to another. 

Að sama skapi taldi William þetta oft hafa öfug áhrif því um leið og fólk uppgötvar að þú 

getur gert eitthvað ákveðið, þá hrannast upp verkefni og þú endar á því að þurfa að gera 

allt. William fannst því vera bæði kostir og gallar við hvernig fyrirtækið væri skipulagt. 

Margir meðrannsakendur töluðu um að flöt stigskipun (e. flat hierarchy) einkenndi 

fyrirtækið sem þeir störfuðu hjá. James sagði að hann hafi ekki hugsað um sjálfan sig 

sem undirmann eða yfirmann einhvers í langan tíma. Flestum fannst þetta vera jákvætt. 

Thomas talaði um að vegna þess að það væri ekki eins mikil stéttaskipting og hann var 

vanur í Bretlandi þá væri minni aðgreiningur á milli verkfræðinganna og sérfræðinganna 

sem væri miklu jákvæðara fyrir fyrirtækið. Sérfræðingarnir vissu meira um ákveðinn 

hluta af vörunni og verkfræðingarnir hefðu meiri tæknilega getu. Richard finnst það vera 

jákvætt að geta talað eins við forstjóra fyrirtækisins eins og manneskjuna sem svarar í 

símann. Gabriel lýsir þessu einna best: 

...ours is a very flat hierarchy. I do have a manager .. obviously she is responsible 
if something comes up, hers will be the final say which is exactly how it should be 
but otherwise everybody works at the same level, there isnt like a very rigid 
hierarchy, its an extremely flat organization in that sense and I think that is very 
good...it is so flat that everybody has a first name, like you could probably bump 
into the president and call him by his first name… this thinking permeates the 
workplace at well like for example this morning I came in with the CEO, and its 
like he is just another guy working and I am too and we can just discuss and chat 
and it is very nice in that way...nobody has the corner office...the boss is working 
amongst everyone. there isnt such a hard distinction between different levels and 
I think that is very positive. 

Einn meðrannsakandi, Simon var ekki ennþá búinn að aðlagast að fullu hversu flöt 

stigskipunin var. Honum fannst samskipti á vinnustað vera of óformleg, of vinaleg og 

ekki nægilega fagmannleg. Almennt séð voru meðrannsakendur þó mjög ánægðir með 

vinnustað sinn. Mörgum meðrannsakendum fannst þeir almennt hafa meiri fríðindi hér 

á landi en þeir voru vanir. James var mjög ánægður með lengd sumarfrísins. Þegar hann 

var að vinna í Bandaríkjunum þá fékk hann ekkert sumarfrí fyrsta árið og eftir annað árið 

fékk hann eina viku launað sumarfrí. Hann segir að ef hann væri að vinna sambærilega 
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vinnu í Bandaríkjunum og hérna á Íslandi þá ætti hann líklegast tvær vikur í sumarfrí. Hér 

á Íslandi fær hann hins vegar 24 daga. Jack er einnig mjög ánægður með þau fríðindi 

sem fylgja starfinu: 

...work culture wise as far as my experience its been fantastic. You know we have 
a HR department and stuff. We have everything catered for us. We are 
mollycoddled in some ways....when it came down to the actual work it was fine. 
It was more benefits than anything else. realising that during summer everyone 
just takes loads of time off and the workload decreases drastically and everyone 
just kind of chills out. You still get work done but the output is dramatically less 
whereas back home that just doesn't happen. You work as much as possible as 
the rest of the time. So I thought that was amazing, I still think its amazing every 
time summer comes around I’m like alright I actually have some time to go and 
enjoy it. Not that it gets particularly sunny but that doesn’t really matter… 

Lang flestir meðrannsakendur, eða níu, sögðust vera búnir að  aðlagast vinnunni sjálfri, 

hlutverkum og helstu verkefnum. Samkvæmt Jack þá var aðlögun að vinnunni það sem 

hann áleit mikilvægast þegar hann var nýfluttur til landsins. Það var ekki fyrr en hann 

taldi sig hafa góða stjórn á starfinu að hann fór að einblína á að aðlagast Reykjavík, 

borginni sjálfri. Julie talaði um að á skalanum 1- 10 þá gæfi hún sér 8, 5 í einkunn fyrir 

vinnutengda aðlögun. Thomas sagði að hann gæti ómögulega sagt til um hvernig hann 

hafi aðlagast vinnunni og vinnustaðamenningunni, til þess þyrfti hann að vita skoðanir 

samsatarfsmanna sinna en þetta væri að hans mati gagnvirkt ferli. Richard sagðist 

ennþá vera að aðlagast vinnunni en að það hafði ekkert með Ísland sjálft að gera: „...the 

challenges I have are technical or experiential shortcomings of my own part that I have 

got to learn while on the job that I would have to learn whether I was in America or 

London or South Africa...“ 

5.2.2 Aðstoð frá fyrirtækinu 

Misjafnt var hversu mikið fyrirtækin reyndu að veita meðrannsakendum aðstoð og 

auðvelda þeim aðlögunina að vinnustaðnum og íslenskri menningu. Engum 

meðrannsakanda var boðið upp á þvermenningarlega þjálfun fyrir brottför eða eftir 

komu þeirra til Íslands. Fáir meðrannsakendur fengu upplýsingar um íslenska menningu 

og hvað þeir áttu von á. Eða eins og James segir „In that sense I was supposed to fend 

for myself“. Gabríel var eini meðrannsakandi sem sagðist hafa fengið mikið af 

upplýsingum frá fyrirtækinu.  Jack talaði um að undirbúningurinn hafi snúist að mestu af 
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því að leita sjálfur að upplýsingum á Internetinu. Einum meðrannsakanda, Simon var þó 

gefin bók til að lesa eftir að hann mætti til starfa: „So one of the first things I did at 

[fyrirtækið] was I read a tiny book...it was a book about Iceland. It was sort of a satirical 

thing but there was a lot of truth to it“. 

Chloe fékk líka sendan bækling frá fyrirtækinu með upplýsingum um hverju hún ætti að 

búast við en hún talaði um að hann hafi verið misvísandi: 

If anything they kind of lied to me. They send me this list “oh it so cheap here, 
and everything is fine and you’ll find a house no problem. The grocery bill will be 
so cheap” ...then I got here and was like “ok this is not true”. I think its probably… 
they don’t mean to do it but because it so difficult to get...people...We could go 
to America or the UK or somewhere where things are cheap. Its difficult to get 
people to move to this icy rock in the middle of nowhere. 

Engum meðrannsakanda var boðið tungumálakennsla fyrir brottför en það stóð flestum 

til boða þegar þeir hófu starfa á Íslandi. Tungumálakennsla var í öllum tilvikum valfrjáls. 

Flestir meðrannsakendur töluðu um að fyrirtækið hafi borgað fyrir íslensku kennara til 

að koma á vinnustaðinn og kenna þeim útlendingum sem vildu. Í öðrum tilvikum ef 

meðrannsakendur vildu læra íslensku þá borgaði fyrirtækið íslenskutíma hjá einhverri 

stofnun fyrir þá. William nefnir þetta: 

Well they typically always offer language lessons, what they don't do anymore is 
take care of the language lessons. They used to have language lessons at work. 
Now if you want to go take some you just sign up somewhere like Mimir and then 
they pay for it. 

Eva talaði um að þrátt fyrir að fyrirtækið hennar, sem er frekar ungt,  bjóði upp á 

tungumálakennslu á vinnustaðnum tvisvar í viku þá hafi það ekki verið með neinn 

almennilegan velkomupakka fyrir útlendinga sem væru að byrja að starfa hjá þeim. Hún 

sé hins vegar að vinna ásamt öðrum útlendingum að því að útbúa slíkan pakka. 

Hugmyndin er sú að þegar einstaklingurinn mætir til starfa þá fái hann meðal annars bol 

frá fyrirtækinu, kokkurinn eldar rétt frá þeirra heimalandi og einn aðili fer með honum 

og sýnir honum helstu staðina sem hann þarf að þekkja. 

Flestir meðrannsakandur voru ánægðir með þá aðstoð sem fyrirtækið bauð þeim eftir 

komu þeirra til Íslands. Flestum meðrannsakendum var boðið húsnæði á vegum 

fyrirtækisins á meðan þeir voru að koma sér fyrir og finna sér sitt eigið húsnæði. 



 

69 

Misjafnt var hversu langan tíma meðrannsakendur höfðu til að finna sér íbúð.  Richard 

talar um að fyrirtækið hafi gert honum lífið auðveldara með því að hjálpa honum að fá 

kennitölu, reikningsnúmer, húsnæði og upplýsingar um hvar hann gæti keypt bíl. Gabríel 

var einnig mjög ánægður og talar um að fyrirtækið hafi talað við Eimskip til að flytja 

húsgögnin hans, borgað fyrir flugferðina, hjálpað honum að fá kennitölu, 

reikningsnúmer og húsnæði. Hann talar um að mannauðsdeildin hafi verið mjög 

hjálpsöm og hugsað vel um hann, þó svo að það hafi ekki alltaf verið í þeirra þágu: 

HR here was very very thorough. when we first started talking, they were brutally 
honest...we started talking and I started learning about how my job would be 
and then at one point they quoted me a salary figure and I couldn’t measure if 
that was good or bad so I asked them “would you mind estimating for me how 
much a family of 3 would spend per month” and they were so honest that they 
quoted a figure that was higher than my salary and I said “ ok so what you want 
to pay me clearly is not enough, there is a problem there” so I thought that was 
really refreshing...they were being incredibly honest maybe to their disadvantage 
because the gave me a figure that was higher than my salary but then we started 
talking and they gave me a higher figure for me a start, but that was very 
refreshing that they gave me this information...they were extremely 
helpful...they were holding my hands basically saying we will help you out, you 
are moving to a new place, don't worry...we’ll work it out for you. and they did 
which is great. 

James var eini meðrannsakandinn sem var ekki ánægður með flutningapakkan (e. 

relocation package) sem fyrirtækið bauð honum. Hann hafði tvisvar sinnum hafið störf 

hjá þessu ákveðna fyrirtæki en hann hafði starfað í öðru landi í millitíðinni. Hann hafði 

því tvisvar sinnum fengið að njóta flutningapakkans og var ekki nægilega ánægður með 

hann: 

Long story short both times when I moved to here I ended up sleeping on the 
floor just having an Ikea mattress on the floor for a number of weeks until my 
bed frame arrived or whatever. That annoyed me both times… What I would 
have liked is if I could have gotten myself a bed and a couch and just like the 
staples of a comfortable place to live in without paying for it. That would have 
been a cool relocation package I think. I ended up having to pay for a lot of it out 
of pocket so like my first month or two in Iceland it was kind of like I was just 
camping...It would be nicer if I could get comfortable things quicker.  

Þó svo að meðrannsakendur voru almennt séð ánægðir með þá aðstoð sem fyrirtækið 

gaf þeim þá töldu flestir að fyrirtækin sín gætu hafa gert betur og gætu ennþá bætt sig. 

Þó voru það þrír meðrannsakendur, Alexander, Richard og Simon,  sem fannst fyrirtækið 
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ekki geta gert neitt meira til að auðvelda aðlögunina. Misjafnt var hvað 

meðrannsakendum fannst betur mætti fara. William og Julie töluðu um að þrátt fyrir að 

fyrirtækið hafi borgað flutningskostnaðinn þá voru þau illa undirbúin fyrir að fá 

starfsmenn frá Norður Ameríku: 

They helped for moving stuff over...but more or less they helped with the stuff 
they knew about but they didn't go out of their way to figure things out until 
things started going badly. ..They were used to taking European people from 
Schengen. So they just said “yeah just show up and its no problem” but they 
actually did not know anything about what it would  entail. Because one of the 
only things I asked is that HR would take care of all the immigration stuff. When I 
came in after a few weeks I realized that this would never work because they 
knew less than me. So they ended up helping me a little bit but down the road it 
ended up being easier for me to just take care of it. 

Nokkir meðrannsakendur töluðu um að það sem hafi aðallega vantað var meiri 

upplýsingagjöf frá fyrirtækinu til þeirra. James fannst sem fyrirtækið hefði getað sagt 

honum meira frá praktískum atriðum eins og réttindum hans hér á landi. Eftir hrunið þá 

þurfti fyrirtækið hans að segja upp 120 starfsmönnum, þar á meðal James. Það kom 

honum mikið á óvart þegar hann hringdi í Vinnumálastofnun til að spyrjast fyrir um 

réttindin sín að hann hafði enginn réttindi þrátt fyrir að hafa unnið í tvö ár og borgað 

skatta. Í staðinn varð hann að yfirgefa landið strax sem var honum mikið áfall: 

That was really frustrating... I wish that I was more aware when I moved here 
that there actually is no safety net... I need to make sure that I save money 
because if I laid off again the good news is I get three months paid because it’s a 
three month job termination period, like notice period. But besides that three 
months pay that’s it. 

Max talaði um að það vantaði að koma einföldum atriðum til skila eins og að maður ætti 

ekki að drekka heita vatnið og hver munurinn væri á Bónus og Hagkaup. Chloe var 

sammála, hún sagði að það hafi beðið hennar bæklingur þar sem fyrirtækið, helstu 

deildir og starfsmenn voru kynntir fyrir henni en það vantaði upplýsingar um hluti sem 

tengdust ekki fyrirtækinu. Því reyndist það henni oft erfitt að sækjast eftir þjónustu sem 

var ekki á vegum fyrirtækisins: 

...there is a doctor that comes to [Fyrirtækið] once a week, but we were given no 
information how to go to the doctor outside the work or anything like that. How 
to find an optician. And even the Icelandic classes we get, people come to us 
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rather than us having to go to them. Everything is really inclusive in the building, 
when you have to break out of that it‘s pretty difficult. 

Chloe telur að það hefði í raun verið betra ef fyrirtækið, í staðinn fyrir að gera allt fyrir 

hana, hefði gefið henni upplýsingar um hvernig hún ætti sjálf að sækja sér mikilvæga 

þjónustu. Hún telur að það væri góð hugmynd að hafa  einhvers konar leiðbeinanda 

kerfi (e. mentor system) þar sem það færi einstaklingur með henni og sýndi henni 

hvernig hún ætti til dæmis að sækja um kennitölu og bankareikning: „...another 

foreigner that had been here for a few years...showing me things like how to use a bus, 

giving me a map when I got here. Just little things to help me get my way around a little 

bit more“. 

Chloe talaði um að hún hafi fengið leiðbeinanda þegar hún kom til starfa en hann hafi 

verið Íslendingur og að það væri ekki það sama, það hefði ekki verið mjög hjálplegt hvað 

þessa hluti varðar. Thomas nefnir einnig að það hefði verið gott ef fyrirtækið hans hefði 

verið með leiðbeinanda kerfi. Það væri gott ef það væri einn einstaklingur sem tæki 

starfsmanninn undir vænginn sinn og sýndi honum hvernig hlutirnir virkuðu í stað þess 

að þurfa að leita til margra ólíkra einstaklinga. 

Gabriel var eini meðrannsakandinn sem átti fjölskyldu. Konan hans og barn fylgdu 

honum til Íslands. Honum fannst fyrirtækið gera margt gott fyrir fjölskyldufólk til dæmis 

er einu sinni í mánuði matur í vinnunni þar sem starfsmenn eru hvattir til að koma með 

börnin sín. Honum finnst það mjög ánægjulegt en finnst fyrirtækið samt sem áður geta 

gert meira fyrir fjölskyldur útsendra starfsmanna. Hann talar um að það sé mikilvægt að 

maki útsendra starfsmanna sé ánægður. Þar sem hann er fyrsti starfsmaðurinn sem 

flytur með fjölskylduna með sér þá skilur hann þó að fyrirtækið sé ennþá að læra. Við 

ljúkum þessum kafla með orðum Gabriels: 

...what could be done differently and we are discussing this internally is that in my 
case I am bringing my family over and the only reason why my son and my wife are 
here is because I came and to extrapolate that the only reason why they are here is 
because of [fyrirtækið].So I am talking to them, I think that they should pay for 
Icelandic lessons for my wife… but they are starting slowly to do things like this, they 
are compiling a list for me of preschools in the area that I might want to visit... 
when we first decided to come... we came to an agreement that we said that if at 
any point any of us says “I’m feeling miserable” then we are going back and the 
other person will not question it... So it is really in the interest of [fyrirtækið] but also 
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any other company here that decides to hire foreigners that they should really try 
hard to also accommodate wives, husbands and children.. . it could still be 
improved...thankfully we are doing fine but I can see maybe if they brought 
somebody from a completely non European background how that could be an issue. 

5.3  Samskipti 

Þriðja yfirþemað er samskipti. Það eru fjögur undirþemu; samskipti við Íslendinga, 

samskipti við aðra útlendinga, óformleg samskipti og húmor. Fyrsta undirþemað, 

samskipti við Íslendinga skiptist síðan í þrjú önnur undirþemu; það er erfitt að kynnast 

Íslendingum, vinátta og tungumálið. 

5.3.1 Samskipti við Íslendinga 

Flestir meðrannsakendur töldu sig hafa aðlagast vel að eiga samskipti við Íslendinga. 

Flestir meðrannsakendur sögðu Íslendinga hafa takið vel á móti þeim og allir 

meðrannsakendur sögðu að þeir héldu að íslenskir samstarfsmenn þeirra væru búnir að 

samþykkja þá sem hluta af hópnum. Nokkrir meðrannsakendur töluðu um að íslenskir 

samstarfsmenn þeirra væru mjög duglegir að tala ensku í kringum þá svo að þeim 

fyndist þeir ekki vera útundan. Þeir höfðu samt skiptar skoðanir  á hvað einkenndi helst 

samskipti þeirra við Íslendinga. Richard sagði til dæmis að hann upplifði engan mun á 

samskiptum við Íslendinga og annarra Evrópubúa. Alexander sagði að einn helsti 

munurinn væri að Íslendingar töluðu stundum í kringum hluti og voru óviljugari að láta í 

ljós skoðanir sínar en Þjóðverjar. Gabriel var þessu ósammála og talaði um að honum 

fyndist Íslendingar stundum vera of hreinskilnir. Í þessum kafla verður farið yfir helstu 

þemu sem greina má úr orðum meðrannsakenda hvað varðar samskipti við Íslendinga. 

5.3.1.1 Það er erfitt að kynnast íslendingum 

Lang flestir meðrannsakendur voru sammála um að það gæti oft verið erfitt að kynnast 

Íslendingum. Alexander var þó einn á öðru máli en hann sagði að Íslendingar væri mjög 

opnir, viljugir að tala við útlendinga og hikuðu ekki við að spjalla við fólk sem þeir þekktu 

lítið. Samkvæmt Max þá halda Íslendingar fólki í vissri fjarlægð fyrst um sinn en þegar 

þeir eru vinir þínir þá gera þeir allt fyrir þig. Jack var þessu fullkomlega sammála og sagði 

nákvæmlega það sama. Eva sagði einnig að það gæti verið erfitt að kynnast Íslendingum 

fyrst og fólk er aðeins lokaðra til að byrja með. Til dæmis tala ókunnugir ekki saman í 

lyftu, það sé álitið skrítið hér á landi. Hins vegar segir hún að ef maður talar við 

Íslendinga af fyrra bragði þá sé maður fljótur að kynnast þeim og þeir eru hlýlegir. 
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Thomas, Julie og William sögðu einnig að Íslendingar virtust hlédrægir til að byrja með 

en eftir að þú kynnist þeim þá eru þeir mjög hlýlegir. Simon fannst erfitt að eiga 

samskipti við Íslendinga og taldi þá vera svolitíð efins og jafnvel hrokafullir í garð 

útlendinga sem þeir þekktu ekki. Chloe fannst líka erfitt að kynnast Íslendingum en hún 

segir: 

Icelanders in general I find they are either quite cold, like they don't want to let 
you in, or as soon as they realize that they are gonna have to speak English to 
you its almost like a performance they are like “ Oh I get to practice my English, 
I'm so excited” and they just talk to you in this superficial way...Oh yeah they are 
very nice to me, they just have their own friends. I think its like they have people 
they have grown up with and known their whole lives. They don't really need new 
friends. 

Richard var sammála Chloe að það væri stundum erfitt að kynnast Íslendingum. hann 

sagði líka að það væri vegna þess að þeir ættu nú þegar sína fjölskyldu og vini. Hann 

sagði það þó líka geta verið vegna þess að það væri almennt minna um að vinnufélagar 

hittust utan vinnutíma: 

...it can be difficult...to make Icelandic friends because people are more insular. 
They have got their established relationships, established families and friends 
and there is also like a language difference, you can sometimes feel 
uncomfortable walking up to a group of people and then you are the only person 
that doesn't speak Icelandic and then like 5 other people have got to change ...to 
accommodate you...In England and Australia and South Africa...people more 
regularly go out socially for drinks and do things outside of a work environment 
so you form non professional relationships. Like my girlfriend at her previous job 
used to got out every single Thursday...Mine was more random but once a week 
we would go out and the company would often pay...we would actually get a fun 
night out and you stopped working about work and started talking about other 
things whereas that hasn't really happened here. When there have been a few 
occasions... and I met and hung out with people I wouldn't have otherwise and 
that was really really cool and that is what I am used to from other jobs in the 
past. Even the Norwegian company we used to go out more than the Icelandic 
one. So I don't know if that is my company or Iceland in general... 

Richard var ósammála Chloe að því leiti að honum fannst samskipti við Íslendinga ekki 

vera yfirborðskenndari en því sem hann var vanur: 

I don't think the communication is superficial. It is just that you have to spend a 
lot of time with anyone in any kind of situation before you reach those comfort 
levels to expose vulnerabilities or talk about more serious matters. Things often 
start of light and jokey and whatever and then you establish “does this person 
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share my values, does this person share my interest, do I even want to be friends 
with this person on another level outside of work?” 

Jack talaði um að samskipti á Íslandi einkenndust svolítið af klíkuskap, það skiptir máli 

hvern þú þekkir. Einnig fannst honum skrítið til að byrja með að ef maður vingaðist við 

einn einstakling þá virtist vinahópurinn hans sjálfkrafa fylgja með: 

...there is a little bit more of clique value to Icelandic people. Maybe its just the 
crowds I was hanging about in or the circle I was with,,It wasn't a case of “what 
do you do it was more like have you worked with them, do you know what they 
do? This is the social circle here.” It was a lot more evident here than it is back 
home maybe because there aren't that many people. But it seems to be that 
there is this circle of friends and everyone kind of really knows everyone's 
business and who they are...that was a wee bit weird to break down. Once I 
befriended someone then I realised there was a specific circle of friends that went 
with them or specific circle of work people that went with them… and that group 
did not sometimes mingle with that group...People judge you a little bit more like 
what do you work as, are you cool enough?. Theres a bit of that going on. 

Simon var sammála Jack, hvað varðar klíkuskapinn og sagði það oft koma á góðun 

nótum faglega svo framarlega sem maður væri í klíkunni. Hann talaði um að allir þekktu 

alla og á Íslandi þá væri hefð fyrir því þegar þú værir að kynnast nýju fólki að finna hvaða 

aðila þið þekktuð bæði. Þetta gætu útlendingar hins vegar ekki gert: 

… I mean the guess the running joke with all the foreigners that I use to work with 
was that everybody knew everybody and to some degree, doing consulting now I 
see that to be true which does make it little bit harder because everybody knows 
somebody who knows somebody. So if person A wants to meet person D over here , 
they will just get an introduction from their mutual friends and once you have done 
that in Iceland “its like oh we already know each other because we know this person 
in common” but when you don't have that it gets very hard because are not 
necessarily used to that and they get uncomfortable. 

5.3.1.2 Vinátta 

Misjafnt var hvort meðrannsakendur töldu sig eiga íslenska vini eða ekki. Flestir 

meðrannsakendur áttu íslenska vini sem þeir umgengust í vinnunni en færri áttu 

íslenska vini sem þeir hittu í frítíma sínum. Líkt og hefur áður komið fram töldu nokkrir 

meðrannsakendur að Íslendingar ættu almennt séð rótgróna vinahópa og voru því ekki 

mjög viljugir að kynnast nýju fólki. Thomas taldi það vera eðlilegt og sagði það yrði eins 

ef hann væri í Bretlandi. Hann myndi þá aðallega umgangast fjölskyldu sína og æskuvini 

og ætti eflaust lítinn tíma til að sinna þeim hvað þá kynnast einhverjum útlendingum. 
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Richard sem átti nokkra íslenska vinnufélaga en enga íslenska vini utan vinnunar sagði 

hins vegar: 

...I was thinking about it how I've been here for about 6 months and... I have 
been invited to three or four afterwork things… to do with Icelandic people. I am 
35, a lot of the people that I am interacting with are in their 30s, they have got 
families and that kind of thing… maybe its not  an Icelandic thing so much as just 
where you are in your stage in life kind of thing. There were 2 people that spoke 
to me before I got here... They both said to me that their experience was that 
Icelandic people are quite insular in terms of established social groups, they are 
close to their families, they have got their friends that they are hanging out with 
for decades already. It can be hard to sort of break into those groups. I was 
talking to my Icelandic friend about this earlier and he was like “it might not be 
that so much as just where we are in our lives at this point, we are not like 21 
years old in university. We are in our 30s and a lot of people have got children 
and whatever”. 

Simon sagðist ekki eiga neina íslenska vini utan vinnunar. Thomas sagðist líka aðallega 

umgangast útlendinga utan vinnunar. Hann sagði það vera sérstaka upplifun að eignast 

vini sem eru einnig útsendir starfsmenn því það væri mikil velta. Hann þarf reglulega að 

kynnast nýju fólki því vinir hans flytja aftur heim til sín eftir að verkefnum þeirra lýkur.  

Richard sagðist ekki heldur eiga íslenska vini utan vinnunar en hann spjallaði þó 

reglulega við íslenska brimbrettakappa þegar þeir hittust niður á strönd. William sagðist 

eiga íslenska vini sem hann hitti utan vinnutíma en hann kynntist þeim samt sem áður í 

vinnunni. Hann og Julie töluðu um að þau hefðu ekki kynnst neinum Íslendingum utan 

vinnustaðarins. Julie áleit það vera erfitt að kynnast fólki ef maður kynni ekki 

tungumálið. William taldi þetta hins vegar vera mjög eðlilegt: 

We don't have a very large group of friends. It is somehow always kind of work 
related, it is kind of normal as an expat or just someone who moves to another 
town to work then the first people you meet are work related. Then it takes some 
time to start meeting people outside of that. It is not different than from moving 
somewhere else in Canada for example. Even when I was in Quebec city and 
there would be guys moving in from Montreal just to work it was always the 
same thing. 

Gabriel var sammála þessu að mörgu leiti en hann sagðist eyða svo miklum tíma í 

vinnunni að hann hefði í raun ekki haft tíma til að kynnast fólki. Konan hans hafi hins 

vegar eignast nokkra vini, en þeir voru allir útlendingar. Alexander sagðist hins vegar 

eiga tvo íslenska vini sem hann kynntist utan vinnunar og hitti reglulega. James á einnig 
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fullt af íslenskum vinum utan vinnunnar sem hann kynntist í gegnum áhugamál sitt, 

dans. Honum fannst það vera mjög jákvætt og taldi það hafa hjálpað honum að æfa sig í 

að tala íslensku: 

...that's been a lot of fun for me because I get invited to a lot of parties and stuff 
and I don't have my coworkers there and its just all Icelandic people...at any work 
party people are always speaking English because the language at work is 
English. So...there are not a lot of people having conversation in Icelandic. 

Jack talaði um að hann hafi vísvitandi lagt mikla áherslu á að reyna eignast íslenska vini 

utan vinnunar: 

I deliberately went out of my way to integrate as much as possible outside of 
work with the Icelandic people. Loads of things that happen at [fyrirtækið] like 
work events and stuff and loads of people of would just go to the  [fyrirtækið] 
only events and they don't really integrate enough I don't think to the actual 
society. So I deliberately focused on the social life and everything that happened 
outside of work. Nowadays I hardly actually socialize with anyone in [fyrirtækið], 
its all Icelandic people outside or some foreign people who I have met through 
other Icelandic people as well. So it was a deliberate attempt. 

Max og Eva eiga bæði íslenska maka og umgangast mikið íslenskt fólk utan vinnunnar. 

Max sagði þó að samskiptin voru að mestu á ensku. Í næsta kafla verður fjallað nánar 

um skoðanir og upplifanir meðrannsakenda á íslenska tungumálinu. 

5.3.1.3 Tungumálið 

Lang flestir meðrannsakendur sögðu að samskipti þeirra við Íslendinga væri aðallega á 

ensku. Enska var aðal tungumálið í öllum nema einu fyrirtæki, fyrirtækinu hans Simonar. 

Íslenskir vinnufélagar meðrannsakendanna þurftu því einnig oftast að tala ensku. 

William sagði að ef það væri einn útlendingur í vinnuhópnum þá væri alltaf töluð enska. 

Simon sagði samskipti ekki vera vandamál þrátt fyrir að það væri töluð bæði enska og 

íslenska í vinnunni: 

There are few times when mails are send out in Icelandic and I get included on 
the mail, I will have to google translate it but thats not a big issue. Most people 
are willing to speak English and especially as more people start to move to 
Iceland. There are a few customers now that are bringing in people from abroad 
and that makes it easier because I'm not the only one now so thats nice. 

Flestir meðrannsakendur sögðu að almennt séð þá væru Íslendingar duglegir að tala 

ensku á vinnustaðnum. Chloe talaði um að henni fyndist það stundum vandræðilegt að 



 

77 

allir íslenskir samstarfsmenn hennar þyrftu að tala tungumál sem væri þeim ekki 

eðlislegt út af henni. Nokkrir meðrannsakendur sögðu að það kæmi þó fyrir að íslenskir 

samstarfsmenn þeirra gleymdu sér og færu að tala íslensku. Enginn meðrannsakandi 

sagði að það færi í taugarnar á sér að töluð væri íslenska. Gabriel sagði það vera 

óhjákvæmalegt þegar meirihluti starfsmanna væru íslenskir að þeir myndu gleyma sér 

og fara að tala íslensku. Hann sagði þetta gerast stundum á innanhús spjallkerfum en 

mannauðsdeildin væri dugleg að grípa inn í og minna fólk á að tala ensku. Hann tekur 

þetta ekki sem móðgun og segir að honum finnist í raun frekar að það ætti vera skylda 

fyrir hann að læra íslensku. Simon sagði að það væri fáranlegt að láta þetta fara í 

taugarnar á sér, hann væri einnig kominn með ágætan skilning á íslensku og gæti því 

oftast heyrt ef þetta væri eitthvað sem kæmi honum við og þá byði hann 

samstarfsmenn sína að tala ensku. Jack var sammála og sagði: 

...there are quite a few workers here who will just go back into Icelandic because 
it is easier for them to describe something. There is some people who will make a 
point of saying can you switch to English please. I’m just not bothered with it at 
all. I came to this country, if there is Icelandic flying about then that is completely 
fine by me as long as it doesn't affect my work. If it is something I need to know 
then it should be said in English but pretty much everyone does that anyway. I 
don't think there is any barriers. 

Flestir meðrannsakendur sögðu að þeir upplifðu enga tungumálafyrirstöðu (e. language 

barrier). Þeir sögðu margir að flestir Íslendingar töluðu góða ensku, það var afar sjaldan 

sem þeir lentu í vandræðum og samskipti væru almennt mjög góð. Richard sagði að 

hann hafi einungis upplifað tvö atvik þar sem Íslendingur þurfti að kalla á einhvern 

annan til að tala við hann því sá kunni ekki ensku. Gabriel sagði að samstarfsmenn hans 

töluðu reiprennandi ensku.. Hann sagði einnig frá samskiptum sínum við búðarkonu sem 

virtist skilja ensku en svaraði honum alltaf á íslensku sem honum fannst skrítið. James 

var sammála þeim og sagði: 

...I mean in terms of language, I mean there is no language barrier here. 
Everybody speaks English extremely well. If you happen to find a person that you 
have to deal with like a landlord or something who doesn't speak English or not 
much English, I mean almost anybody in the entire city can act as a translator for 
you. There is just no language barrier. So communicating is easy. People are 
pretty friendly in general. 
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Thomas var ósammála hinum meðrannsakendum og sagði: „...there is always a barrier 

with language because my Icelandic is not good enough and when an Icelandic person is 

speaking English, they are not speaking their mother tongue, no matter how good they 

are…“. 

Íslenskukunnátta meðrannsakenda var mismunandi. Max gat ekki talað neina íslensku 

en sagðist skilja ágætlega. Nokkrir meðrannsakendur gátu talað einhverja íslensku. 

Thomas talar mjög góða íslensku og tekur íslenskunámið það alvarlega að fyrir ári síðan  

reyndi hann að hætta alveg að tala ensku nema það væri algjörlega nauðsynlegt. Eva 

talar smá íslensku og mætir reglulega í íslenskutíma. James segist einnig geta bjargað sér 

svo framarlega sem það sé ekki verið að tala um eitthvað of flókið. Jack sagðist reyna að 

tala íslensku eins mikið og gæti, það væri samt stundum erfitt:   

There are some words that my mouth just isn't meant to say... I knew the 
language was gonna be a bit difficult. I heard that it was a difficult language to 
learn. I can understand a lot more than I can say. I do speak Icelandic when I can, 
I'm just not utterly confident with it. I mean I've done a bunch of courses and am 
taking another one soon. 

Misjafnt var hvort meðrannsakendur höfðu fengið íslenskukennslu eða ekki. Richard 

hafði ekki fengið íslenskukennslu og ætlaði sér ekki að læra tungumálið. Honum fannst 

það ekki taka því þar sem hann yrði hér svo stutt: 

I considered it and then two friends just said “look sure it will help you but it is a 
waste of your time”. In China I started as soon as I arrived, I had to do it and I did 
it for like 9-10 months because a lot of people just don’t speak English. But here I 
am gonna speak such terrible Icelandic for so long and everyone is gonna want to 
speak to me in English anyway, by the time I have left I will have learned so little 
because everyones making it easier for me. 

Simon sagði að þegar maður ynni í fyrirtæki þar sem væri töluð enska þá væri lítil 

hvatning til að læra tungumálið. Allur tíminn færi í að reyna að aðlagast þessari nýju 

vinnu og það væri tímafrekt  að læra nýtt tungumál. William sagðist ekki vilja taka 

íslenskutíma því þeir væru kenndir á óheppilegum tímum. Alexander talaði ekki íslensku 

en stefndi á að fara á íslenskunámskeið bráðlega. Gabriel flutti til Íslands fyrir sex 

mánuðum og byrjaði strax að fara á íslenskunámskeið. Honum finnst það mikilvægt, ekki 

bara svo hann geti talað hana heldur  svo hann getur betur skilið umhverfið í kringum 

sig. Julie er að læra íslensku og þekkir undirstöðu atriðin. Henni finnst íslenska hins 
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vegar mjög erfið og er frekar ósátt við íslenskukennsluna. Henni finnst námskeiðin 

einblína of mikið á málfræðina í stað þess að hjálpa útlendingum að tala. Málfræðin 

væri einnig mjög erfið og sem útlendingur þá vill maður bara geta talað eitthvað og lært 

á auðveldan máta. Thomas sem talar frekar góða íslensku er sammála Julie en honum 

finnst íslenska mjög erfitt tungumál og íslenskukennslan almennt ekki vera nægilega 

góð. Hann telur hins vegar að það sé mikilvægt að kunna málfræðina: 

...I have tried three or four different courses outside of work..but it was terrible... 
I took one course where I was sat mainly with Vietnamese and Thai people and 
they have difficulties with the difference between b and v. So the teachers is 
standing there saying you have to repeat after me b, v, b, v and I am saying “this 
is not helping me” but she says “but just do it... There was another guy coming 
here...to teach us and he was having us read the newspaper. So we sit and read 
the newspaper and I say I don't know if I am pronouncing this properly or not and 
I don’t understand what I am reading. But he was saying “but just do it it will 
help you” So I read it all the way to the bottom and he says “good, next person”. 
And  I am just like “this is not helping, this is crazy”... Eventually I have a teacher 
that I see once or twice a week, I read childrens books. But she is saying the same 
thing, “you have to learn the vocabulary. People that are coming to Iceland and 
don't learn the vocabulary, they get so far but they are never able to progress 
further”...So she is saying we have to balance it really carefully between giving 
you the confidence to make mistakes and just talk and knowing just enough 
grammar to begin to be able to talk. 

Jack talaði um að það væri oft erfitt að æfa sig að tala íslensku, sérstaklega því það er 

töluð enska í vinnunni og flestir útsendir starfsmenn ættu aðallega útlenska vini. Flestir 

meðrannsakendur töluðu um að þeim fyndist erfitt að æfa íslensku sína því Íslendingar 

væru svo fljótir að skipta yfir í ensku um leið og þeir áttuðu sig á að meðrannsakendur 

væru útlendingar. Thomas taldi að ein ástæða fyrir því hversu fljótir Íslendingar væru að 

skipta yfir í ensku væri að þeir væru óvanir að heyra lélega íslensku: 

So I am a native English speaker and I am talking to a french person I know they 
have a heavy accent and I just accept it and I feel like sometimes if you are 
talking to an Icelandic person they are not used to hearing their own language 
kind of spoken badly. 

Meðrannsakendur höfðu skiptar skoðanir um hvort það væri mikilvægt að kunna 

íslensku eða ekki. James sagði það vera erfitt að læra íslensku því maður þyrfti ekki að 

kunna hana ef maður gæti talað ensku. Það væri því óþarfi að læra íslensku nema upp á 

gamanið, hún myndi hvort sem er ekki koma að góðum notum annars staðar í 
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heiminum. Max var sammála og sagði að maður gæti talað ensku við alla nema þeir 

væru yngri en 8 ára. Gabriel sagði hins vegar nauðsynlegt að kunna einhverja íslensku til 

að geta betur skilið nærumhverfið sitt. Til dæmis svo hægt væri að vita hvað stendur á 

götuskiltum, reikningum og hraðbönkum.  Simon sagði það mikilvægt að kunna íslensku 

til að tengjast Íslendingum betur og sagðist hafa uppgötvað hversu mikilvægt það væri 

að kunna íslensku í ferðalagi í Bandaríkjunum: 

English is pretty much at this point in my life my primary language because its 
been my primary language for 10 years now. Which means that when I'm 
hearing somebody on the bus.. without even putting an effort into it, I can hear 
what they are saying and understand it unlike in Iceland. I found in the U.S... it 
was a lot easier for me to kind of connect with that person because I understood 
what they are saying. It was easier to sort of realise “hey they are people too. 
They are not just this being that you have no clue” because you can actually here 
if they are talking about what they did at the weekend or something like that. It 
was a lot easier to feel like other people exist around you which was very 
interesting. 

Chloe fannst mikilvægt að kunna íslensku en erfitt að æfa sig því henni fannst 

vandræðilegt að tala hana illa. Henni fannst hún hljóma eins og smábarn. Til þess að ná 

betri tökum á íslenskunni fékk hún sér íslenskan herbergisfélaga. Íslenski 

herbergisfélaginn hennar leiðréttir hana og hlær stundum af henni en henni finnst það 

allt í lagi því hún þekkir hana. Alexander fannst mikilvægt að kunna íslensku því hann 

þarf að eiga samskipti við eldra fólk í gegnum vinnu sína og það kunni ekki alltaf góða 

ensku. Honum fannst einnig mikilvægt að geta talað íslensku svo hann upplifi sig ekki 

sem algjöran útlending, hann vilji aðlagast samfélaginu meira. 

5.3.2 Óbein samskipti 

Langflestir meðrannsakendur, eða sjö þeirra, sögðust ekki vera varir við að óbein 

samskipti væru eitthvað ólík því sem þeir voru vanir. Thomas sagði það vera greinilegt 

að það væri eitthvað sérstakt við hvernig Íslendingar beittu líkamanum en síðast þegar 

hann fór í heimsókn til Bretlands þá fór hann í partý og enska fólkið áleit hann vera 

útlending. Þau sögðust hafa haldið að hann væri skandinavískur. Hann sagðist halda að 

fólk gæfi frá sér vísbendingar um uppruna sinn til dæmis með klæðnaði eða 

líkamsstöðu. Honum fannst þetta gefa til kynna að hann hafi breytt hegðun sinni á 

einhvern máta en hann var ekki meðvitaður um nákvæmlega hvað var öðruvísi. Eva 
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sagðist hins vegar hafa tekið eftir því að persónulegt rými hérlendis væri miklu meira en 

hún var vön. Simon var sammála en sagði: 

...so comparing it to the US. The personal space here in Iceland is a lot larger 
which is ironic because when you go to a bar or something like that there is no 
sense of space between you.… also how willing people are to sort of talk to a 
stranger. If you go up to an Icelander and you speak to them and you don't know 
them, in my experience they will think there is something wrong with you. Unlike 
the US where if you don't talk to somebody like a cashier or something like that 
they will think you are weird. There are pros and cons to both situations because 
in the US you can know that it is somewhat fake but...I think there is something 
to be said for that approach because actually interacting with somebody and 
having that positive exchange it actually influences your mood in a positive way 
even if you know it is completely fake but it makes you feel good. In Iceland you 
don't really get that. 

Nokkrir meðrannsakendur töluðu um að þeir hefðu tekið eftir því að Íslendingar sýndu 

tilfinningar sínar ekki eins mikið með andlitssvipum eins og venjan var úr þeirra 

heimalandi. William talaði um að Íslendingar væru frekar rólegir, tilbaka og hlutlausir og 

það sæist á andlitssvipunum sem væru oftast mjög hlutlausir. Max var sammála og sagði 

þetta eiga sérstaklega við um marga íslenska karlmenn, það væri oft ómögulegt að lesa 

úr andlitum þeirra hvort þeir væru ánægðir eða leiðir. Andlitssvipurinn væri ávallt hinn 

sami. Thomas var einnig sammála og sagði sögu frá því þegar hann hélt fyrst kynningu 

fyrir samstarfsmenn sína: 

The first time I did a presentation, that was a little funny because there was a big 
screen and I was standing there talking about it and there was a group full of 
Icelandic people and I remember half way through the presentation... I am thinking I 
don't know if this is terrible or brilliant, I have no idea by their faces, I can't read 
their faces. At the end of it they... just said this is good, we like where this is going 
this is good...sometimes it took a little bit to get used to the Icelandic faces not 
being as expressive, it is a generalization of course you'll meet some with very 
expressive faces but if there is an average then they are showing less with their 
face. 

5.3.3 Húmor 

Sumir meðrannsakendur töluðu um að þeir ættu stundum erfitt með að skilja íslenskan 

húmor. Max sagðist oft eiga erfitt með að skilja íslenskan húmor. Richard, Gabriel og 

William sögðust allir eiga auðvelt með að skilja íslenskan húmor nema ef um væri að 

ræða brandara með mikla skírskotun í íslenska menningu, þá hafi stundum þurft að 

útskýra brandarana fyrir þeim. Eva var þeim sammála og sagðist oft eiga erfitt með að 
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skilja íslenska brandara og húmor. Þá sérstaklega ef það tengdist íslensku samfélagi. Hún 

nefndi dæmi um hrekkjarvökupartý sem hafi verið haldið í vinnunni þar sem keppa átti 

um besta  búninginn. Þá hafi komið maður klæddur sem Marta María úr Smartlandi að 

þykjast vera útigangskona og unnið fyrstu verðlaun. Öllum fannst búningurinn hans 

voða fyndin og sniðugur en hún hafi ekki skilið neitt fyrr en hún hafi rætt við íslenska 

manninn sinn seinna um daginn. 

Nokkrir meðrannsakendur töluðu um að þeim fyndist Íslendingar ekki skilja þeirra 

húmor. Alexander sagði Íslendinga ekki skilja of svartan húmor. Hann sé vanur því að 

það eigi og megi gera grín af öllu, það séu engin mörk. Hann segist hafa þurft að passa 

sig því hann heldur að Íslendingar kunni ekki að meta húmorinn hans eða finnist það alla 

vega ekki fyndið. Thomas talaði um að hann héldi að Íslendingar ættu stundum erfitt 

með að skilja breskan húmor. Það væri margt svipað með breskum og íslenskum húmor, 

íslenskur húmor væri einnig svartur, en munurinn væri sá að í Bretlandi væru menn 

stundum að kvarta á fyndin hátt: 

I think sometimes in British humor you kind of complain about something but not 
really, you are almost just enjoying complaining but in a humorous way. 
Sometimes I’ve done that but then I think “shit I think people think I am really 
complaining but I am really not”. I think we have this very strong culture in 
British companies and schools is that you are taking a piss out of each other, they 
do that quite a bit here but I think it is much more extreme in England and a lot 
of the Icelandic guys have commented on it. I used to have a friend from England 
and they would find it very funny the way we talked to each other because we 
would kind just tear each other apart..I think people found that quite funny but it 
was a bit different. I am not saying that people in iceland don’t do that but i think 
it is more extreme. 

Max var sammála Thomas að mörgu leiti en hann sagði: 

In Holland we have a culture of making a negative joke, .. if somebody annoys you 
you would just tell him to drop dead kind of. And i don't think icelanders think that is 
funny. We have an office in Holland and there it goes on and on like that, and when 
I am there i kind of have to  adjust to it again, ok then I need to get into that flow. It 
is not something I miss but its really something which is different. 

5.3.4 Samskipti við aðra útlendinga 

Flestir meðrannsakendur sögðust eiga fleiri vini sem voru útlendingar en Íslendingar, 

sérstaklega utan vinnunnar. Líkt og hefur komið fram fannst mörgum 
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meðrannsakendum erfitt að kynnast Íslendingum. Sumir sögðu það þó hafa meira að 

gera með þær aðstæður sem þeir voru í frekar en persónueinkenni Íslendinga. Hins 

vegar töldu flestir meðrannsakendur að það hafi hjálpað þeim að aðlagast fyrr að hafa 

aðra útlendinga starfandi hjá fyrirtækinu. Chloe sagði að það hafi hjálpað henni mikið. 

Hún heldur að hún væri ekki verið áfram í starfinu ef hún hefði verið eini útlendingurinn. 

Max sagði það hafa gert aðlögunina auðveldari því fólk var vant því að umgangast 

útlendinga og þurfa að tala ensku. James kynntist fólki utan vinnunar í gegnum 

áhugamálið sitt en segir að útlendingar hjá fyrirtækinu hópi sig almennt mikið saman. 

Þeir eru í sömu stöðu, oftast án fjölskyldu sinnar og vina. Í vinnunni er sérstakur póstlisti 

fyrir útlendingana þar sem þeir geta spurt hvort annað um ýmis málefni eins og hvernig 

maður fer að því að fá íslenskt ökuskírteini. Þá er oftast annar útlendingur sem hefur 

farið í gegnum ferlið og getur aðstoðað. James sagði þetta hjálpa útlendingum að 

aðlagast betur því þeir þurfa að eiga við ýmis vandamál sem tengjast því beint að flytja 

til annars lands. Íslendingarnir geta síður aðstoðað með það. Alexander var sammála og 

sagði það hafa hjálpað honum að aðlagast að geta rætt við aðra útlendinga um 

sameiginlega upplifun. Simon var sammála þeim báðum um að það væru sum vandamál 

sem tengdust því að vera útlendingar á Íslandi sem Íslendingar ættu erfiðara með að 

skilja.  Hann taldi að ein helsta hvatning fyrir því að mynda félagslega hópa sé „við á 

móti þeim“ aðstæður. Hann sagði það hafa gerst og að útlendingarnir hafi sjálfkrafa 

hópast meira saman því þeir áttu meira sameiginlegt. Það hafi hjálpað aðlöguninni að 

sumu leiti, til dæmis upplifði hann ekki að hann væri einn í þessari stöðu en einnig hafi 

það hamlað að hve miklu leiti hann náði að aðlagast íslenska samfélaginu. 

Jack segir það eflaust hafa hjálpað að það væru fleiri útlendingar starfandi hjá 

fyrirtækinu en hann var ekki viss um upp að hvaða marki það hafi hjálpað: 

...if I had just jumped into an Icelandic company and it was all Icelandic people it 
would be a different scenario completely. My Icelandic would be much better by 
now but you can't really tell only working in one place. But here it did definitely 
help. There is a couple of Scottish people here, a couple of Irish people as well. 
You know you kind of socialized together at the start and you did language 
classes to get together at start... But I got to know other people outside anyway 
who I have integrated with anyways who are foreigners or not.. you always find 
someone who is in the same level as you. There is enough people to find someone 
thats kind of going along the same things and going through the same things. 
but it most help definitely but I just dont know how much of a degree. 
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Gabriel var með skiptar skoðanir um hvort það hafi hjálpað honum að aðlagast betur  að 

það væru margir aðrir útlendingar: 

Yes and no. Yes in the sense if I have lika small doubts about what shall I do 
about this or that, you know where do I find a good dry cleaner or really sort of 
day to day kind of things, it is useful...in other ways, I am the first one here with a 
family whereas the foreigners that I work with, one is married but they don't 
have kids so that is different. Sometimes I have questions or I need to know 
certain things that they cant answer and rightly so because it is a different 
situation. So that has less to do with being helpful or not it is just that it is a 
different stage in their lives... 

Julie sagði það hafa hjálpað henni að aðlagast að það væru aðrir útlendingar í 

fyrirtækinu en hún sagðist samt sem áður lítið umgangast þá utan vinnunnar. Richard 

sagði hversu margir aðrir útlendingar væru starfandi hjá fyrirtækinu hafi lítið hjálpað 

honum að aðlagast: 

The people that I hang out the most with are visiting Americans that don't even live 
here so I haven't found that easier. There isn't a foreigner living in Iceland that I 
consider a friend, out of a work friend...I would say that the person I talk to the most 
is an Icelandic guy. We are about the same age, we probably have the same values 
and world view. The same reason Id be friends with someone in another country… 
But beyond that the people that I hang out the most with are Americans...because 
they are English, they are visitors, they have the same challenges...the weather is 
cold, the days are short...They don't have a wife to go home to or a girlfriend or 
children. We are in the same situation, so thats where the common ground is. When 
I think about the other foreigners a lot of them have moved their whole families... 
Thats been my experience the people that move their families over are kind of 
maybe just as insular as  an Icelandic person with a family here. Obviously you are 
going to prioritize home life...  

5.4 Fyrir brottför 

Fjórða og næst síðasta yfirþemað kallast fyrir brottför. Hér verður fjallað um ýmsa þætti 

sem áttu sér stað fyrir flutninga útsendra starfsmanna til Íslands sem tengjast aðlögun. 

Þetta yfirþema skiptist í þrjú undirþemu; ástæða flutnings, fyrri reynsla erlendis og fyrri 

vitneskja og undirbúningur starfsmanns. 

5.4.1 Ástæða flutnings 

Eva var frábrugðin hinum meðrannsakendum að því leiti að hún flutti ekki til Íslands út 

af ákveðnu starfi sem heillaði hana heldur elti hún íslenskan mann sinn. Starfið hafi 

síðan verið góður bónus en hún hafi sótt um það vegna þess að það krafðist ekki 
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íslensku kunnáttu. Langflestir meðrannsakendur ákváðu af einsdæmum að sækja um 

störf  hjá ákveðnum fyrirtækjum. Gabriel vildi breyta til, hann sá starfsauglýsingu frá 

fyrirtækinu og ákvað að sækja um. James sótti um starf hjá fyrirtækinu í Bandaríkjunum. 

Þeir höfðu síðan samband við hann og sögðu að það væri laus staða í höfuðstöðvum 

þeirra á Íslandi og hvort hann væri tilbúin að flytja. Alexander frétti í gegnum vin sinn að 

fyrirtækið væri að leita að starfsmanni sem byggi yfir þekkingu Alexanders. Vinur hans 

hafði sjálfur unnið hjá fyrirtækinu og mælti með því að sækja um.  Fyrirtækið hans Jack 

varð gjaldþrota og í kjölfarið komu nokkur fyrirtæki til Skotlands að auglýsa fyrirtækið 

sitt og leita að nýliðum, þar á meðal þetta ákveðna íslenska fyrirtæki: 

I was there working for a computer games company and they went under, like 
bankrupt. Luckily  [fyrirtækið] and a bunch of under companies came and had 
recruitment drives. Iceland was just a nice choice. Its close to home. I can go see 
my mother, its just two hours away rather than the other options. And all the 
brochures of the northern lights and all that kind of stuff kind of sold me on it as 
well. 

Nokkrir meðrannsakendur komu beint úr námi.  Þetta átti til dæmis við um Chloe og 

Simon. Fyrirtækið þeirra er vel þekkt innan síns geira og eftir skóla þá sóttu þau um að 

komast til starfa hjá því. Chloe segir að þetta hafi verið draumastarfið, hún hafi stefnt að 

því að vinna hjá þessu fyrirtæki. Max hafði einnig mikinn áhuga á að vinna hjá fyrirtæki 

sínu, enda leiðandi á hans sviði,  og kynntist hann því nánar þegar hann skrifaði 

mastersverkefnið sitt um starfsemi þess. Thomas kom einnig til starfa til fyrirtækis síns 

eftir að hann lauk mastersnámi en fyrirtækið leitaði hins vegar til hans og spurði hvort 

hann væri til í að flytja til Íslands og starfa hjá þeim. 

William hafði verið að vinna að ákveðinni vöru fyrir fyrirtæki í Kanada, fyrirtækið ákvað 

síðan að selja íslenska fyrirtækinu vöruna. William hafði verið aðal hönnuðurinn á 

vörunni og í kjölfarið bauð íslenska fyrirtækið honum að koma og starfa hjá þeim. Julie 

ákvað að fylgja með en hún fékk einnig vinnu hjá fyrirtækinu. Ólíkt hinum 

meðrannsakendunum var Richard nú þegar starfandi hjá þessu fyrirtæki í Kína þegar 

honum bauðst þetta tiltekna starf. Hann var beðinn um að flytja eða eiga í hættu að 

missa starf sitt: 

...if I didn’t move I would have lost the job in China. They basically said I could move 
to Iceland and get a promotion or I could lose my job entirely. So...it was a lot of 
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positives to not getting fired and then also because it is three hours flight as 
opposed to 13 hours flight if I wanted to go visit friends or family. 

5.4.2 Fyrri reynsla erlendis 

Misjafnt var hvort meðrannsakendur höfðu einhverja  reynslu af því að búa erlendis 

áður en þeir fluttu til Íslands. Ísland var fyrsta landið sem Simon, Alexander,  Chloe, Julie 

og James fluttu til. James flutti síðan eftir að hafa starfað á Íslandi til Möltu í eitt ár og 

svo aftur til Íslands. William hafði ekki átt heima í öðru landi en heimalandi sínu, 

Kanada, en hann var samt sem áður vanur að flytja reglulega: 

I lived in many different places in Canada. I have never really lived in my 
hometown that much.. since I was like 10 or something. I am used to living in 
different places. Before I moved here, I think it had been my longest stretch of 
not moving around… I had been around 7 years back in my home town 

Eva hafði átt heima í Bandaríkjunum áður en hún flutti til Íslands. Thomas hafði einnig 

reynslu af því að búa í Bandaríkjunum og hann átti einnig heima í Noregi. Jack hafði líkt 

og Thomas búið í tveimur öðrum löndum, Frakklandi og Japan. Max átti einnig heima í 

tveimur öðrum löndum fyrir utan heimaland sitt, Hollandi og Mexikó. Það sama átti við 

um Richard en hann hefur líka mikla reynslu af ferðalögum: 

I'm from South Africa and I lived in England for probably 6 of the last 12 years or 
so, back and forth to South Africa. I was at university and did a lot of travelling. 
I’ve been around the world twice I think. Then I was in China for almost 10 
months before because [fyrirtækið] has an office in Shanghai.. I was moved from 
London to Shanghai and then from Shanghai to Reykjavík. 

Af meðrannsakendum þá hafði Gabriel búið í flestum löndunum: 

Although I am Brazilian, I think if you were to tally up my age and my years living 
abroad I think it might be half and half or more. So I am pretty used to living in 
foreign places. I lived in Italy for about 4 years when I was a child, I studied in the US 
for college so that was another 4 years. I lived in the UK for 7 years so yeah I have 
been abroad for a fair amount of time. 

5.4.3 Fyrri vitneskja og undirbúningur starfsmanns 

Misjafnt var hvað og hversu mikið meðrannsakendur vissu um Ísland áður en þeir fluttu.  

Eva segist hafa vitað mikið um Ísland en maðurinn hennar er íslenskur. Sumir 

meðrannsakendur höfðu komið áður til Íslands eins og Simon og William. Áður en 

William hóf starfa hjá fyrirtækinu hafði hann verið undirverktaki og komið nokkrum 
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sinnum til Íslands í tengslum við það. Simon og William sögðust báðir hafa haft óljósa 

mynd af hvernig það væri að búa hér, þeir töldu sig hafa vitað grundvallaratriðin. 

Thomas sagðist hafa ágæta hugmynd af því hvernig lifnaðaraðstæður væru á Íslandi því 

hann var búin að ferðast mikið um Norðurlöndin og hafði búið í Noregi. Hann hafi einnig 

kynnst fólki í Englandi sem hafði unnið hjá þessu fyrirtæki áður og búið á Íslandi. Það 

voru fleiri meðrannsakendur sem þekktu einhvern sem bjó eða hafði áður búið á Íslandi. 

Gabriel á amerískan vin sem býr á Íslandi. Hann sagði honum allt um Ísland og hvað 

hann mætti búast við og Gabriel talaði um að það hafi verið mikil aðstoð fólgin í því. 

Max talaði við vin móður sinnar sem hafði búið á Íslandi. Það var þó fyrir 20 árum síðan 

og upplýsingarnar gáfu því ekki alveg rétta mynd. Chloe hafði einnig talað við fyrrum 

starfsmenn en þeir höfðu aðallega sagt henni frá skrítnum hefðum eins og þorrablótum. 

James talaði einnig við fyrrum starfsmenn: 

Well so it was just what I had read on wikipedia and then when I was working in 
the Atlanta office, there were quite a few Americans that were working in the 
Atlanta office that had spent 2-3 weeks in Reykjavik, for whatever reason, 
traveling for the job. So from them I had heard stuff about like the sulfur smelling 
hot water, the showers that smell like farts is how it was put. One guy told me 
that Icelandic sounded like, imagine a drunk guy trying to sneeze, that what 
Icelandic sound like. Then I was pleasantly surprised, I mean I don't agree with 
him I dont think thats what Icelandic sounds like, thats what Danish sounds like. 

Flestir meðrannsakendur sögðust hafa vitað lítið sem ekkert um Ísland.  Richard var einn 

af þeim en hann hafði þó unnið í Noregi og kannaðist því aðeins við lifnaðaraðstæður á 

Norðurlöndunum. Það kom honum því ekki á óvart að það væri hátt hlutfall menntaðra 

einstaklinga á Íslandi og að allir töluðu ensku. Hann hafði heyrt að það væru góðar öldur 

á Íslandi til þess að fara á brimbretti. Síðan vissi hann þetta helsta sem hann segir vera 

eldfjöll og Björk. Thomas sagðist einnig hafa haft ágæta vitneskju um íslenska tónlist þá  

sérstaklega Björk og hafa haft óljósa ímynd af eldfjöllum. Alexander minntist þess að 

hafa séð myndir af eldgosi og það hafi verið það eina sem hann vissi um Ísland.  Jack 

sagðist aðallega hafa vitað um helstu staðalímyndirnar: 

I mean its one of these countries were you don't notice how much it comes up in 
the media until you're focused on it or you know someone who lives there. Not a 
huge amount, you can say the old stereotype stuff like Björk and Sigurrós ..I had 
a bunch of Icelandic music that I was really into so I knew a fair amount about 
the music scene in Iceland...But when it came down to the politics and the size, I 
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mean I knew that there was only 320000 people here. I heard that there were no 
trees. The no insect thing is truly awesome, its fantastic. You don't get parties 
ruined by wasps here.. I mean I knew there was social pool etiquette and stuff 
like that as well and that people get naked and job into pools and hot tubs and 
embarrass themselves socially..I knew the language would be difficult. 

Nokkrir meðrannsakendur töluðu um að hafa haft fyrirfram ákveðnar hugmyndir sem 

reyndust síðan ekki vera réttar. Chloe hélt að Reykjavík væri stærri líkt og um borg væri 

að ræða en ekki bæ. Jack talaði um að hann hafi haldið að það yrði kaldara og meiri 

snjór á Íslandi en raunin var. Hann bjóst við því að þurfa að grafa snjógöng og varð fyrir 

smá vonbrigðum að þess þyrfti ekki. Alexander hélt einnig að það yrði miklu meiri snjór 

en ólíkt Jack var hann ánægður að veðrið væri betra en hann hafði talið. Fyrir flutninginn 

hafði Max talað við mann sem hafði búið á Íslandi fyrir 20 árum síðan. Hann hafði því 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir sem reyndust síðan ekki sannar: „He kind of gave me this 

like.. I thought it was less developed and there would be less things available. Compared 

to Holland there is still much less fruit and vegetables available but I thought it would be 

way less“. 

Flestir meðrannsakendur vissu því almennt lítið um Ísland. Að sama skapi þá 

undirbjuggu fæstir meðrannsakendur sig sérstaklega fyrir flutninginn. Chloe, Simon og 

Max, sögðust ekki hafa undirbúið sig neitt. James sagði að eini undirbúningurinn hafi 

verið að lesa Wikipedia síðuna um Ísland. William, Julie, Richard, Alexander og Thomas 

sögðu öll að það hefði ekki verið nægur tími til þess að undirbúa sig á einn eða annan 

hátt. Richard lýsir þessu vel: 

I didn't have a lot of time. Like I said I was moved by work… I got sent back to.. I 
can here in May, I was here for about 10 days then I got sent back to China for six 
days to prepare for the move, got flown to Iceland to do the handover, got flown 
back to China to get everything. So I did the international flight six times in four 
weeks. I had no time and there was no preparation other than packing up and 
getting ready, settling my affairs in China. So its not like a slow calculated 
deliberate move to Iceland. It was like “you've got three weeks to decide if you 
want to keep this job in Iceland or if you want to find yourself unemployed in 
England again”. 

Jack var eini meðrannsakandinn sem sagðist hafa undirbúið sig eitthvað markvísst en 

hann reyndi að læra íslensku. Hann sagði „I attempted to learn the language. I did a 

bunch of tutorial videos and stuff like that as well and I was terrified“. 
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5.5  Ferli aðlögunar 

Langflestir meðrannsakendur sögðust vera búnir aðlagast því að búa og starfa á Íslandi. 

William sagðist vera búinn að aðlagast vel miðað við útsendan starfsmann. Chloe sagðist 

hins vegar vera búin aðlagast vinnunni en hún væri ekki enn búin að aðlagast íslenskri 

menningu. Allir hinir meðrannsakendur töldu sig í heildina vera búna að aðlagast vel. 

Meðrannsakendur töluðu fæstir um að það hafi verið ákveðið tímabil sem var erfiðara 

en annað hvað varðar aðlögunina. Max sagði það aldrei hafa verið ákveðið tímabil sem 

hann hafi átt sérstaklega erfitt með, heldur kæmi upp söknuður öðru hvoru þegar það 

eiga sér stað einhverjir atburðir í Hollandi sem hann er að missa af: 

...it is not that I miss Holland, its more about the people there than the country 
itself. I miss them. Its not that I'm missing them for long term but its more like 
sometimes there is something going on and then you kind of want to be there. 
Which could be something good like a party or whatever or somebody dying, 
then you kind of want to be there. but its not like I am having a period or had a 
period where like for months I thought “I really want to go back, i really want to 
go back”. I haven't had that. 

Thomas og Alexander tóku í sama streng og sögðu að það hefðu komið upp erfið tímabil 

sem tengdust persónulegum atvikum sem áttu sér stað í heimalandinu. Alexander missti 

til að mynda móður sína og íhugaði þá að flytja aftur heim. Richard talaði einnig um að 

almennt væri erfitt að búa í öðru landi en kærasta hans og vegna þessa var hann búinn 

að ákveða að flytja heim næsta sumar. 

Eva sagði einnig að hún hafi ekki upplifað neitt tímabil sem væri erfiðara en annað en 

það kæmi fyrir að hún saknaði einstaka hluti eins og að geta hlustað á latneska tónlist og 

borðað góða ávexti. Simon sagðist ekki hafa upplifað neina heimþrá þar sem nútíma 

tækni eins og Skype gerðu öll samskipti við fjölskyldumeðlimi í Danmörku auðveldari. 

William sagðist heldur ekki hafa upplifað heimþrá en hann væri vanur að búa langt frá 

fjölskyldumeðlimum. Gabriel var ekki búinn að upplifa nein erfið tímabil og vonaði að 

það kæmi ekki að því. 

James var einn þeirra meðrannsakenda sem talaði um ákveðin tímabil sem voru erfiðari 

en önnur: 

I don't remember how far in but because I've heard about this 6 month 
depression, if you move to a new place, 6 months in you're gonna get really 
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depressed and homesick… It could have been in play but also about that length of 
time in I had managed to find myself on a whole lot of drama over a… girl I had a 
crush on and then it got all really frustrating. Yeah there was some time that I 
was like “what the fuck am I doing here? Nobody here acts the way they’re 
supposed to, everybody is an asshole, Goddamn it, I’m really pissed off I should 
just leave”...I don’t know if its related its to that.. or was it coincidence...When  I  
moved back here I was ecstatic like everyday I was so happy because this place 
was now familiar to me and I had friends here and things were good. Things 
were really rough for me in Malta so at first really ecstatic but I think about six 
months in I was just like “everything sucks and I don’t even know why”...and that 
time there wasn't the incredible girl drama disruption that I had the first time 
around..I was just upset and then I turned normal. 

Jack sagðist hafa upplifað sveiflur af óánægju en það hafi aldrei verið svo alvarlegt að 

hann hafi íhugað að fara heim: 

I know there is this time wave pattern when you move abroad and stuff you get.. 
the honeymoon period… the U curve thing...Yeah I have had that but to a lot less 
of a degree. It just goes in small gradients sometimes I´ll get super happy I am 
here. Othertimes I will go back down to I kind of miss some things back home... I 
don't really get the bouts of unhappiness here, it doesn't really happen I don't 
really get the “Ive made the wrong decision or Im getting bored of it now”. I don't 
really get the “thats it Im going home”. Its not happened and I've been here four 
years, I expected two. I may be here for eight I may be here forever. 

Chloe talaði líka um að það hafi verið ákveðið tímabil sem henni hafi fundist sérstaklega 

erfitt og ólíkt James þá hafi henni fundist fyrstu mánuðirnir lang erfiðastir: 

Yeah it was very hard at the start but I think I have adjusted well now...it was just 
the first couple of months. I had moved away from home, I was living on my own 
in England. I was self sufficient and been to University and then I came here and 
just felt like a child again because I couldn't do anything by myself. My first team 
when I moved here was just all Icelandic people and me. There was six of them 
and they were so used to speaking Icelandic amongst themselves and they did 
not change. I just felt so frustrated and then one day I just started to cry at work 
and everyone was like “Oh no!”. Then they didn't speak any Icelandic after that. I 
just felt so frustrated with it all, I couldn't do anything. 

 Richard og Julie sögðu bæði að það hefðu komið erfið tímabíl en þau hafi aðallega 

tengst íslenskri veðráttu. Veturinn væri þeim erfiður og hefði áhrif á andlega líðan 

þeirra. Julie var einnig sammála Chloe en hún sagði að fyrstu mánuðirnir hefðu einnig 

verið mjög erfiðir: 
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At the beginning I thought it was quite difficult because you leave your parents, 
your family and you end up somewhere else completely very far from your home. 
Its good to say ok we can skype but its not the same as the human contact. 

  



 

92 

6  Umræður 

Í þessum kafla verður leitast við að tengja niðurstöður rannsóknarinnar við fræðin um 

útsenda starfsmenn og aðlögun þeirra. Umræðukaflarnir eru fjórir talsins og fjalla nánar 

um helstu yfirþemu rannsóknarinnar; menningu, vinnustaðamenningu, fyrir brottför og 

ferli aðlögunar.  

6.1 Umræður- Menning 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að meðrannsakendur hefðu í heildina séð 

aðlagast menningunni vel. Nokkrir meðrannsakendur töluðu um að íslensk menning 

væri mitt á milli bandarískrar og evrópskrar menningar. Flestir meðrannsakendur töldu 

lítinn mun vera á menningunni hérlendis og í þeirra heimalandi. Flestir 

meðrannsakendur voru frá vestrænum ríkjum. Sex meðrannsakendur voru frá norður og 

vestur Evrópu, þrír frá Norður - Ameríku, tveir frá Suður-  Ameríku og einn frá Suður - 

Afríku. Meðrannsakendurnir frá Suður - Ameríku og Suður - Afríku höfðu einnig allir 

reynslu af því að búa annað hvort í Evrópu eða Norður - Ameríku. Samkvæmt 

fræðimönnum hefur menningarleg fjarlægð áhrif á menningarlega aðlögun. Því líkari 

sem menning gestgjafalandsins er þinni eigin menningu því auðveldari reynist aðlögunin 

(Mendenhall og Oddou, 1985; Svala Guðmundsdóttir, 2011; Ward og Kennedy, 1999; 

Ward o.fl., 1998). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því til kynna að menningarleg 

fjarlægð geti verið ein ástæða fyrir því að meðrannsakendur upplifðu lítinn 

menningarlegan mun og áttu almennt auðvelt með að aðlagast. Af 12 

meðrannsakendum voru átta meðrannsakendur frá vestur Evrópu eða Norður-Ameríku 

og hinir höfðu talsverða reynslu af því að búa í Evrópu og Bandaríkjunum. Rannsakanda 

þykir því líklegt að meðrannsakendur verði ekki eins varir við menningarlegan mun eins 

og ef meðrannsakendur væru frá fjarlægari löndum eins og löndum í Asíu eða Afríku eða 

hefðu enga reynslu af því að búa í öðrum vestrænum ríkjum.  

Meðrannsakendur höfðu ákveðnar hugmyndir um helstu einkenni íslenskrar menningar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast fyrri rannsóknum að mestu en því hefur verið 

haldið fram að íslenskt samfélag einkennist af lítilli valdafjarlægð (Gylfi Dalmann 
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Aðalsteinsson o.fl., 2011). Upplifun meðrannsakenda virðist endurspegla þetta en þeir 

höfðu margir orð á hversu lítil stéttaskipting væri hérlendis. Í löndum þar sem er lítil 

valdafjarlægð er gjarnan komið fram við börn á jafningjargrundvelli (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011). Meðrannsakendur töluðu um að Íslendingar væru mjög 

fjölskyldusinnaðir og einn meðrannsakandi hafði orð á því að Íslendingar væru 

umburðarlyndari í garð barna og börn væru almennt frjálsari.  Íslenskt samfélag mælist 

einnig með litla karllægni en helstu einkenni þeirra landa eru meðal annars aukið 

jafnrétti kynja og óhefðbundnara fjölskylduform. Konur taka einnig virkari þátt í 

atvinnulífinu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Einn meðrannsakandi minntist á 

íslensku vinkonu sína sem átti barn en sinnti jafnframt fullu námi sem hefði talist 

ógerlegt í hans heimalandi. Tveir aðrir meðrannsakendur minntust á að jafnrétti 

kynjanna væri meira hér en þeir voru almennt vanir. Fjölskyldu- og vinatengsl voru 

almennt talin vera mikilvæg fyrir Íslendinga en margir meðrannsakendur höfðu orð á því 

að það væri mikið um frændhyglingu á Íslandi. Við fyrstu sýn virðist þetta vera í nokkurri 

mótsögn við það að Ísland mælist hátt á einstaklingshyggjuvíddinni. En í löndum sem 

skora hátt á þeirri vídd hugsa einstaklingar fyrst og fremst um sjálfa sig og að koma sér 

áfram (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011).  Fjölskylda einstaklinga tengist samt 

sem áður einstaklingnum beint og því mætti færa rök fyrir því að mikil frændhygling 

Íslendinga samræmist ágætlega við hversu einstaklingssinnaðir þeir eru. Flestum 

meðrannsakendum fannst íslensk menning vera almennt mjög afslöppuð og frjálslynd. 

Þetta er í ákveðinni mótsögn við rannsóknir Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar o.fl. (2011) 

en þar mældist Ísland hátt á óvissu-hliðrun víddinni. Að mælast hátt þar gefur til kynna 

að einstaklingar sækja mikið í öryggi og festu. Þeir vilja síður taka áhættu og bregðast illa 

við breytingum. Eyjolfsdottir og Smith (1996) segja hins vegar að Íslendingar séu 

almennt sveigjanlegir og jákvæðir í garð breytinga. Meðrannsakendur nefndu margir 

hverjir að íslensk menning væri afslöppuð (e.laid back) og Ísendingar væru lítið að 

skipuleggja fram í tímann, þeir tækju hlutunum bara eins og þeir kæmu. Upplifun 

meðrannsakenda samræmdist því frekar kenningum Eyjolfsdottur og Smith (1996).  

Almenn aðlögun útsendra starfsmanna byggðist á rannsóknum Black o.fl. (1991) og var 

skoðuð útfrá aðlögun þeirra að almenningssamgöngum, húsnæðismálum, verslunum,  

matnum, umhverfinu og þeirri afþreyingu sem í boði er. Meðrannsakendur höfðu ólíkar 
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skoðanir á almenningssamgöngum. Þeir sem voru frá Evrópu eða höfðu búið lengi í 

Evrópu voru almennt neikvæðari í garð strætisvagnakerfisins á Íslandi. Þeim fannst 

kerfið vera illa skipulagt og alltof löng bið á milli vagna. Þeir sem voru hins vegar frá 

Norður - Ameríku eða höfðu reynslu af almenningssamgöngum þar voru almennt 

jákvæðari og fannst margt vera svipað, ef ekki betra hérlendis. Flestir meðrannsakendur 

notuðu almenningssamgöngur hins vegar sjaldan. Þeir sem bjuggu í miðbænum gengu 

oftast í vinnuna og hinir áttu flestir bíl.  

Líkt og með almenningssamgöngurnar þá höfðu meðrannsakendur ólíkar upplifanir af 

húsnæðismálum hér á landi. Sumir töluðu um hversu erfitt það væri að fá húsnæði í 

Reykjavík því það væri svo lítið framboð og mikil eftirspurn. Margir meðrannsakendur 

nefndu að það væri dýrt að leigja á Íslandi og nokkrir nefndu að íbúðareigendur reyndu 

gjarnan að svindla á erlendum leigjendum. Einn meðrannsakandi sagði að útlendingum 

væri oft hent út úr íbúðunum fyrir fjölskyldu og vini eigandans. Það má færa rök fyrir því 

að þetta sé viss endurspeglun á einstaklingshyggju sem og frændhyglni.  

Flestum meðrannsakendum fannst dýrt að versla á Íslandi og margir hverjir reyndu að 

versla föt erlendis. Mörgum fannst úrvalið einnig ekki vera nægilega gott. 

Meðrannsakendurnir frá Norður- Ameríku þurftu að venjast breyttu verslunarmynstri. 

Þeir voru vanir stórum búðum sem væru opnar allan sólarhringinn þar sem hægt sé að 

versla allt mögulegt á einum stað.  

Hvað varðar íslenskan mat þá áttu meðrannsakendur almennt auðvelt með að aðlagast. 

Þeir töluðu flestir um að það væri almennt meira um fisk en engum meðrannsakanda 

var illa við fisk og því var það í lagi. Líkt og með verslunina þá nefndu margir 

meðrannsakendur að úrvalið væri ekki nægilega mikið. Þetta átti sérstaklega við um 

ávexti og grænmeti en meðrannsakendur höfðu margir hverjir orð á því að úrval og gæði 

á grænmeti og ávextum væri alls ekki nógu gott.  

Almennt séð áttu meðrannsakendur erfiðast með að aðlagast íslenska veðrinu og 

skammdeginu. Fimm meðrannsakendur voru frekar neikvæðir í garð íslenskrar veðráttu 

þar sem þeim fannst vera alltof kalt. Þar af voru tveir aðilar frá Suður - Ameríku og einn 

frá Suður - Afríku. Þetta ýtir einnig undir þá kenningu að menningarfjarlægð hefur áhrif 

á aðlögun. Það má færa rök fyrir því að þar sem þeir voru óvanari þessari veðráttu 
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fannst þeim erfiðara að aðlagast henni en hinum. Flest allir, eða níu, meðrannsakendum 

fannst erfitt að aðlagast skammdeginu. Margir hverjir töluðu um að skammdegið raskaði 

daglegu lífi þeirra og hefði áhrif á andlega líðan þeirra. Líkt og með veðrið þá áttu 

einstaklingar sem voru vanir miklu myrkri á veturna auðveldara með aðlögun.  

Hvað varðar afþreyingu þá voru meðrannsakendur almennt jákvæðir í garð  þeirrar 

afþreyingu sem var í boði og töluðu margir hverjir um tónlistarsenuna. Sumum 

meðrannsakendum fannst hins vegar afþreying ekki vera nægilega fjölbreytt. Lang flestir 

meðrannsakendur fylgdust ekki með íslensku sjónvarpi eða fréttum. Flestir 

meðrannsakendur töluðu um að þeir fylgdust almennt lítið með fréttum í heimalandi 

sínu þannig að líklega er þetta ekki til marks um áhugaleysi á íslenskri menningu. 

Upplifun meðrannsakenda af almennri aðlögun var almennt góð og lang flestir töluðu 

um að aðlögun hefði verið auðveld. Þeir þættir sem höfðu hvað mest áhrif á aðlögun 

voru þeir þættir sem voru meðrannsakendum hvað mest framandi, mikill kuldi og 

skammdegi. 

6.2 Umræður- Vinnustaðurinn 

Líkt og með íslenska menningu almennt þá töldu langflestir meðrannsakendur íslenska 

vinnustaðamenningu vera afslappaða og sveigjanlega. Vinnutíminn var almennt 

sveigjanlegri og fólk réði honum mikið sjálft. Mörgum fannst afslappað andrúmsloft á 

vinnustaðnum vera mikill kostur. Sumum fannst Íslendingar hins vegar vera 

ófagmannlegir, kærulausir og óskipulagðir. Þetta er í nokkurri mótsögn við rannsókn 

Olafsson (2003) en hann hélt því fram að Íslendingar byggju yfir miklu vinnusiðferði. 

Nokkrum meðrannsakendum fannst einnig vera talsvert um frændhyglningu í íslenskum 

fyrirtækjum sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Vaiman o.fl. (2011).  

Nokkrir meðrannsakendur sögðust vera vanir því að vinna eftir fastmótuðum reglum og 

skipuleggja fram í tímann hvernig bregðast ætti við vandamálum sem upp gætu komið í 

starfi. Það væri þó ekki raunin hjá Íslendingum. Upplifun meðrannsakenda á 

vinnustaðaaðlögun var góð og þeir áttu flestir auðvelt með að aðlagast vinnunni sjálfri, 

hlutverkum og helstu verkefnum. Óskipulag á vinnustaðnum reyndist þó sumum erfitt. 

Einn meðrannsakandi nefndi til dæmis að hann væri vanur því í sínu heimalandi að 

starfshlutverk hans væri vel skilgreint og hann þekkti helstu hlutverk sín og skyldur. 
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Honum fannst óvissan hér því erfið. Samkvæmt Black (1998) hefur óvissa um 

starfshlutverk neikvæð áhrif á aðlögun útsendra starfsmanna að starfinu. Rannsakandi 

veltur því fyrir sér hvort þetta sé atriði sem íslensk fyrirtæki þurfa að huga betur að 

þegar þeir fá erlenda starfsmenn til vinnu. Sú skoðun meðrannsakenda að Íslendingar 

séu almennt afslappaðir og óskipulagðir virðist vera í samræmi við skoðanir Eyjolfsdottir 

og Smith (1996) en í ákveðinni mótsögn við rannsókn Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar 

o.fl. (2009). Eyjolfsdottir og Smith (1996) telja að Íslendingar séu almennt jákvæðir hvað 

varðar óvissu og að bregðast við breytingum. Þeir gætu jafnvel stundum verið 

kærulausir. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar o.fl. 

(2009) skora Íslendingar hins vegar hátt á óvissu-hliðrun víddinni og ættu því að vilja 

halda fast í öryggi, hefðir og reglur. Meðrannsakendur sögðu stigskipunina vera flata og 

það væri komið eins fram við alla, hvort sem það væru undirmenn eða yfirmenn. Þetta 

samræmist því að Íslendingar mælast með litla valdafjarlægð (Gylfi, Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2009). 

Meðrannsakendur voru almennt ánægðir með pakkann sem fyrirtækin buðu þeim við 

flutninginn. Flestir meðrannsakendur fengu til dæmis að dvelja í húsnæði á vegum 

fyrirtækjanna á meðan þeir voru að leita sér að húsnæði. Meðrannsakendum fannst þó 

mörgum að fyrirtækin gætu bætt sig og gert meira til að þess að auðvelda aðlögun. Þá 

var aukin upplýsingagjöf um ýmis atriði sem tengdust íslensku samfélagi utan 

vinnustaðarins iðulega nefnt.  Þjálfun fyrir brottför er talin hafa jákvæð áhrif á aðlögun 

útsendra starfsmanna. Með henni er hægt að minnka óvissu og auka raunhæfar 

væntingar. Ef útsendir starfsmenn hafa raunhæfar hugmyndir um hvað bíður þeirra, 

hvernig starfið er, hvernig menningin er og hvernig íbúar landsins eru þá verður minna 

menningarsjokk og aðlögunin almennt þægilegri (Black o.fl., 1991). Fjölmenningarleg 

þjálfun er talin vera mikilvægur þáttur í að auka fjölmenningarleg getu útsendra 

starfsmanna (Flytzani og Nijkamp, 2008; van Zolingen o.fl., 2012).  Sýnt hefur verið fram 

á jákvæð tengsl á milli þjálfunar og fjölmenningarlegrar getu og aðlögunar (Anderson, 

2005; Black og Mendenhall, 1990; Morris og Robie, 2001; Waxin og Panaccio, 2005). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Brookfield Global  Relocation Services (2014) buðu 

84% þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni upp á fjölmenningarlega þjálfun. 

Engum meðrannsakanda var boðið upp á þjálfun áður en hann flutti til Íslands. Fáir 
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meðrannsakendur fengu upplýsingar um hvað þeir mættu búast við þegar þeir kæmu til 

Íslands. Engum meðrannsakanda var heldur boðið upp á fjölmenningarlega þjálfun við 

komu þeirra til landsins. Einn meðrannsakandi fékk bók að lesa sem fjallaði um íslenska 

menningu en það var háðsdeiluverk. Þjálfun fyrir og eftir komu er að mati rannsakanda 

mikilvægt atriði sem íslensk fyrirtæki verða að tileinka sér betur og það kemur 

rannsakanda á óvart að stór alþjóðafyrirtæki bjóði ekki upp á slíka þjálfun. Fyrirtæki 

réttlæta oft að bjóða ekki upp á þjálfun þar sem hún getur verið kostnaðarsöm fyrir 

fyrirtæki (Brookfield Global Relocation Services, 2014). Rannsakanda finnst hins vegar 

að þegar sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl á milli þjálfunar og aðlögunar 

starfsmanna þá ættu fyrirtæki frekar að fjárfesta í þjálfun og auka þannig líkurnar á því 

að starfsmenn klári verkefnin sín frekar en að þeir fari fyrr heim. Því eins og oft hefur 

komið fram í þessari rannsókn þá fylgir mikill kostnaður misheppnuðum útsendum 

verkefnum.  

Í fræðunum hefur talsvert verið fjallað um mikilvægi þess að maki og fjölskylda útsenda 

starfsmannsins líði vel og gangi vel að aðlagast en fjölskyldutengd vandamál eru algeng 

ástæða fyrir því að útsendir starfsmenn ljúka ekki verkefnum og fara fyrr heim en 

áætlað er  (Black, 1988; Black o.fl., 1991; Brookfield Global Relocation Services, 2014;  

Shaffer og Harrison, 1998; Shaffer o.fl., 1999, 2001). Í dag er algengt að báðir aðilar 

starfi utan heimilisins og makar útsendra starfsmanna vilja oft ekki yfirgefa sín störf til 

þess að fylgja maka sínum erlendis (Forster, 2001). Flutningur erlendis getur einnig 

raskað skólagöngu barna sem mörgum finnst vera stór hindrun (Brookfield Global 

Relocation Services, 2014; Harvey, 1998; Mayrhofer og Scullion, 2002). Þótt meirihluti 

meðrannsakenda voru einhleypir þá komu áhrif maka og fjölskyldu á útsend verkefni vel 

fram í rannsókninni. Einn meðrannsakandi talaði til dæmis um að þegar hann flutti til 

Íslands hafi kærasta hans fylgt með. Henni hafi hins vegar líkað illa á Íslandi og ekki viljað 

fara frá vinnunni sinni og þess vegna farið aftur. Þessi meðrannsakandi var á allan hátt 

ánægður með dvöl sína á Íslandi en vegna þessa var hann búinn að ákveða að fara heim 

næsta sumar en þá yrði hann búinn að vera á Íslandi í rétt rúmt ár. Aðeins einn 

meðrannsakandi átti barn. Hann talaði einnig um að það væri mikilvægt að fjölskylda 

hans væri ánægð en um leið og svo væri ekki þá myndu þau snúa aftur heim. Hann á nú 

í samræðum við yfirmenn sína um að þeir borgi einnig fyrir tungumálakennslu konu 
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sinnar en aðlögun hennar er honum mjög mikilvæg. Niðurstöður rannsóknarinnar 

virðast því vera í samræmi við fræðin. Vellíðan fjölskyldu og maka útsendra starfsmanna 

eru mikilvæg þegar kemur að aðlögun útsenda starfsmannsins. Rannsakandi telur að 

það sé nauðsynlegt að íslensk fyrirtæki skapi sér ákveðna stefnu hvað þetta varðar og 

aðstoði fjölskyldur útsendra starfsmanna að aðlagast, til dæmis með tungumálakennslu, 

fjölmenningarlegri þjálfun og með því að aðstoða við að koma börnum í leikskóla og 

skóla. Menntun barna er mikilvægur þáttur sem má ekki gleyma en samkvæmt skýrslu 

Brookfield Global Relocation Services (2014) er menntun barna eitt mesta áhyggjuefni 

útsendra starfsmanna og það sem hafði einna mest áhrif á velgengni útsendra verkefna. 

6.3  Umræður- Samskipti 

Innan fræðanna er litið á samskipti útsendra starfsmanna við innfædda jákvæðum 

augum og þessi samskipti eru álitin vera mikilvægur þáttur í aðlögun þeirra (Church, 

1982; Jou og Fukada, 1995; Shaffer og Harrison, 2001). Í gegnum þessi samskipti lærir 

starfsmaðurinn hvað sé æskileg hegðun og hann öðlast félagslegan stuðning sem hjálpar 

honum meðal annars að kynnast menningu landsins, læra tungumálið og takast á við 

ýmsa erfiðleika (Jou og Fukada, 1995). Flestir meðrannsakendur töldu sig hafa aðlagast 

vel þegar kom að samskiptum við Íslendinga. Þeir töluðu flestir um að það hefði verið 

vel tekið á móti þeim á vinnustaðnum og íslenskir samstarfsmenn væru duglegir að tala 

ensku svo þeir upplifðu sig ekki útundan. 

Það voru skiptar skoðanir á hvað meðrannsakendum fannst helst einkenna 

samskiptavenjur Íslendinga. Lang flestir meðrannsakendur nefndu þó að það væri erfitt 

að kynnast Íslendingum til að byrja með. Margir meðrannsakendur sögðu að Íslendingar 

væru að þeirra mati lokaðir til að byrja með en eftir að maður kynntist þeim væru þeir 

mjög hlýlegir og myndu gera allt fyrir mann. Margir meðrannsakendur nefndu að þeir 

Íslendingar sem þeir umgengust ættu nú þegar sína eigin vini og fjölskyldu og vegna 

þessa væri stundum erfitt að kynnast þeim. Þeim vantaði ekki vini eða hefðu ekki tíma 

til þess að eignast nýja vini. Flestir meðrannsakendur sögðust eiga fleiri vini sem voru 

útlendingar en Íslendingar, sérstaklega utan vinnunnar. Þeir sögðu líka flestir að það hafi 

hjálpað þeim að aðlagast fyrr og betur að hafa aðra útlendinga starfanda hjá 

fyrirtækjunum. Útlendingarnir séu flestir í sömu aðstöðu og þar sem þeir ættu margt 

sameiginlegt hópuðust þeir sjálfkrafa saman. Flestir meðrannsakendur sögðust þó eiga 
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íslenska vini sem þeir umgengust í vinnunni en færri áttu íslenska vini sem þeir hittu 

utan vinnunnar. Tveir meðrannsakendur áttu íslenska maka og umgengust því mikið 

Íslendinga utan vinnunnar. Þrír meðrannsakendur áttu íslenska vini sem þeir kynntust 

utan vinnunnar. Tveir þeirra nefndu að þeir hefðu sérstaklega reynt að eignast vini utan 

vinnunnar til þess að hjálpa þeim að aðlagast menningunni betur. Einn þeirra nefndi að 

samskipti hans við Íslendinga utan vinnunnar hafi hjálpað honum að læra tungumálið 

betur. Þetta virðist styðja við áðurnefndar kenningar Jou og Fukada (1995) um hvernig 

samskipti við innfædda aðstoðar útsenda starfsmenn að læra tungumálið og kynnast 

menningu landsins.  

Þrátt fyrir að flestum meðrannsakendum hafi verið boðið upp á íslensku kennslu þá var 

aðal tungumálið í flestum fyrirtækjunum enska og samskipti þeirra við Íslendinga því 

aðallega á ensku. Það mætti því færa rök fyrir því að ef útsendir starfsmenn í íslenskum 

alþjóða fyrirtækjum vilja læra íslensku þá sé gott fyrir þá að reyna að kynnast 

Íslendingum utan vinnunnar. Flestir meðrannsakendur töluðu hins vegar um að það væri 

engin tungumálafyrirstaða (e. language barrier) þar sem lang flestir Íslendingar töluðu 

mjög góða ensku. Margir meðrannsakendur sögðu að það væri oft erfitt að æfa sig að 

tala íslensku því Íslendingar væru fljótir að tala ensku um leið og þeir áttuðu sig á því að 

þeir væru að tala við útlending. Rannsóknir hafa sýnt að tungumálaþekking er 

mikilvægur þáttur í aðlögun útsendra starfsmanna (Nicholson og Imaizumi, 1993; 

Shaffer, og Harrison, 2001; Yang, Noels og Saumure, 2006). Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að góð tungumálafærni hjálpar útsendum starfsmönnum að aðlagast betur þar sem hún 

bætir samskiptafærni þeirra og eykur getu þeirra til að skynja umhverfið (Nicholson og 

Imaizumi, 1993). Flestir meðrannsakendur fóru á íslenskunámskeið eftir komu sína til 

landsins en misjafnt var hvort meðrannsakendum fannst mikilvægt að læra tungumálið 

eða ekki. Sumir töluðu um að það væri mikilvægt að kunna tungumálið til þess að skilja 

umhverfið betur og aðlagast almennilega að íslenskri menningu. Aðrir sögðu það vera 

óþarfi því allir töluðu ensku og hún kæmi ekkert að notum eftir að dvölinni lyki á Íslandi. 

Einn meðrannsakandi talað um að það væri í raun tímaeyðsla að læra íslensku. Hann 

yrði líklegast rétt byrjaður að læra hana almennilega þegar hann þyrfti að flytja aftur. 

Rannsakandi telur að hægt sé að draga af þessu þá ályktun að það fari eftir lengd 

útsenda verkefnisins og hversu mikið útsendi starfsmaðurinn vilji aðlagast menningunni 
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hversu mikilvægt það er að læra íslensku. Ef hann verður stutt og þarf ekki að aðlagast 

menningunni vel utan vinnunnar þá er kannski ekki nauðsynlegt að læra íslensku. En ef 

hann vill skynja umhverfið og menninguna betur og dvelja hér í lengri tíma þá sé 

mikilvægara að kunna íslensku. Þetta samræmist kenningum innan fræðinnar, nefndar 

hér áður, en samkvæmt Andreason (2003b) þá fer það eftir umfangi útsendra verkefna 

hversu ítarleg tungumálaþjálfun á að vera. Ef verkefnið er langt eða krefst náinna 

samskipta við innfædda þá þarf tungumálakennslan að vera yfirgripsmeiri en ella.  

 Rannsókn Shaffer og Harrison (2001) benti til þess að þeir einstaklingar sem höfðu 

jákvæða reynslu af því að búa erlendis höfðu allir að minnsta kosti lært grundvallaratriði 

tungumálsins. Þeir sem höfðu neikvæða reynslu höfðu hins vegar ekki gert tilraun til að 

læra tungumálið. Þetta endurspeglast að nokkru leiti í þessari rannsókn en þeir  

meðrannsakendur sem fannst erfiðast að eiga samskipti við Íslendinga utan vinnunnar 

töluðu litla sem enga íslensku. Þeir nefndu hins vegar báðir að þeir stefndu að því að 

læra meiri íslensku til þess að eiga auðveldara með að eiga samskipti við Íslendinga. 

Rannsakandi telur að þetta sé ákveðin vísbending um að það séu tengsl á milli íslensku 

kunnáttu útsendra starfsmanna og samskipta þeirra við Íslendinga utan vinnu. 

Líkt og hefur komið fram í rannsókninni þá eru samskipti ekki einungis munnleg, þau 

geta einnig verið óbein. Fólk sendir skilaboð á milli sín bæði beint og óbeint. Stundum er 

talað um aðalskilaboð annars vegar og undirliggjandi skilaboð hins vegar (Thompson, 

2011). Dæmi um undirliggjandi eða óbein skilaboð eru andlitssvipir, augnaráð, 

bendingar, líkamsstaða, lykt, fatnaður og orðalaus raddbeiting (Argyle, 2013). Lang 

flestir meðrannsakendur sögðust ekki hafa orðið varir við að óbein samskipti væru ólík 

því sem þeir voru vanir. Nokkrir meðrannsakendur nefndu þó að persónulegt rými 

hérlendis væri meira en þeir voru vanir. Sumir nefndu einnig að þeim fyndist Íslendingar 

almennt vera með hlutlausa andlitssvipi. Þeim fyndist stundum erfitt að meta 

tilfinningar Íslendinga með því að rýna í andlitsvipi þeirra.  

Húmor er einnig ákveðin tegund samskipta. Nokkrir meðrannsakendur töluðu um að 

þeir ættu stundum erfitt með að skilja íslenskan húmor. Flestir meðrannsakendur áttu 

ekki í erfiðleikum með að skilja íslenskan húmor nema þegar um væri að ræða einhverja 

skírskotun í íslenskt samfélag eða íslenska menningu sem þeir könnuðust ekki við. 
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Nokkrum meðrannsakendum fannst Íslendingar ekki skilja húmorinn þeirra. Í þeirra 

menningu væri það talið fyndið að gera grín af öllu og tala illa við vini sína. Þessu fylgdi 

engin alvara. Þeim fannst sem Íslendingar skildu ekki þennan húmor. Niðurstöður 

rannsóknarinnar virðast gefa til kynna að það sé menningarlegur munur á hvað telst 

vera fyndið og samræmist því vel helstu kenningum innan samskiptafræðinnar (Kalliny 

o.fl., 2006).  

6.4 Umræður-Fyrir brottför 

Innan fræðinnar er oftast talað um hefðbundin útsend verkefni þegar starfsmenn eru 

sendir að beiðni fyrirtækja til þess að starfa erlendis í takmarkaðan tíma, oftast tvö til 

fimm ár (Flytzani og Nijkamp, 2008; Harzing, 2001). Sjálfvalin útsend verkefni (e. self-

initiated expatriate assignments), þegar einstaklingur ákveður að eigin vilja að flytja 

erlendis til þess að starfa hjá einhverju fyrirtæki, hafi hins vegar verið að aukast (Collings 

o.fl., 2007; Jokinen, Brewster og Suutari, 2008;  Peltokorpi og Jintae Froese, 

2009;Thomas, Lazarova og Inkson, 2005). Sjálfvaldnir útsendir starfsmenn þurfa oftast 

sjálfir að sjá um að koma sér fyrir í nýja umhverfinu og borga allan flutningskostnað 

sjálfir ólíkt hefðbundnum útsendum starfsmönnum sem fá oft örláta flutningapakka (e. 

relocation package) (Inkson o.fl., 1997).  Langflestir meðrannsakendur sóttu sjálfir um 

auglýst störf hjá fyrirtækjum sínum. Fyrirtækin buðu tveimur meðrannsakendum vinnu 

án þess að þeir hefðu sótt sérstaklega um en það var einungis einn meðrannsakandi 

sem var fluttur á milli starfsstöðva fyrirtækis. Mikill meirihluti meðrannsakenda höfðu 

starfað hérlendis í meira en tvö ár og margir lengur en fimm ár. Upphaflega töluðu þó 

flestir meðrannsakendur um að þeir hefðu hugsað sér að vera á Íslandi í eitt til tvö ár. 

Yfirleitt er talað um að hefðbundin útsend verkefni séu ekki lengur en fimm ár. Flestum 

starfsmönnum var boðið upp á flutningapakka, fyrirtækið sá um að borga undir þá 

flutning og borgaði fyrir þá gistingu fyrst um sinn. Vegna þessa og þrátt fyrir að 

tímalengd verkefna sé í lengri kantinum þá metur rannsakandi það svo að flestir 

meðrannsakendur séu hefðbundnir útsendir starfsmenn. Verkefnin hafi að minnsta kosti 

byrjað sem hefðbundin útsend verkefni þó svo að í sumum tilvikum hafi starfsmaðurinn 

ílengst hérlendis, stundum vegna persónulegra aðstæðna. Rannsakandi telur að áhugi 

þeirra á því að starfa fyrir íslensk fyrirtæki, vitandi að það gæti þýtt að þeir þyrftu að 

flytja til Íslands gæti verið ein af ástæðunum fyrir því að meðrannsakendum fannst lítið 
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mál að aðlagast íslenskri menningu. En rannsóknir hafa sýnt að jákvæð tengsl eru á milli 

áhuga einstaklinga á því að flytja erlendis og hversu vel honum gengur að aðlagast 

almennt (Black, 1988; Ratiu o.fl., 2011). 

Fræðimenn hafa bent á að fyrri reynsla erlendis geti haft jákvæð áhrif á aðlögun (Shaffer 

o.fl., 1999). Misjafnt var hvort meðrannsakendur þessarar rannsóknar hefðu reynslu af 

því að búa í öðru landi áður en þeir fluttu til Íslands. Fyrir fimm meðrannsakendur þá var 

þetta fyrsta reynsla þeirra af því að búa í öðru landi. Hinir sjö meðrannsakendurnir 

höfðu búið í öðrum löndum og höfðu flestir mikla reynslu af ferðalögum. 

Meðrannsakendur töldu flestir að aðlögun að íslenskri menningu hafi verið auðveld og 

telur rannsakandi að fyrri reynsla þeirra af því að dvelja, og í sumum tilvikum starfa í 

öðrum löndum, gæti hafa hjálpað þar til. En, líkt og fræðimenn hafa bent á, ef 

einstaklingur hefur vinnutengda reynslu erlendis þá er hann líklegri til þess að hafa 

raunsæjar væntingar tengdar nýju vinnunni (Black, 1988; Black o.fl., 1991; Church, 

1982).  

Rannsóknir hafa sýnt að ef útsendir starfsmenn hafa raunhæfar hugmyndir um hvað bíði 

þeirra, hvernig starfið er, hvernig menningin er og hvernig íbúar landsins eru þá verður 

minna menningarsjokk og aðlögunin gengur almennt betur. Æskilegt er því að 

einstaklingurinn sé vel undirbúinn. (Black o.fl., 1991). Þetta endurspeglaðist ekki í 

þessari rannsókn en þrátt fyrir að meðrannsakendur voru almennt ánægðir með hversu 

vel þeim hafði gengið að aðlagast þá vissu þeir almennt lítið um Ísland og íslenska 

menningu áður en þeir fluttu til landsins. Sömuleiðis undirbjuggu fæstir 

meðrannsakendur sig sérstaklega fyrir flutninginn. Það var til dæmis aðeins einn 

meðrannsakandi sem undirbjó sig fyrir flutninginn með því að reyna að læra eitthvað í 

íslensku. Yfirleitt töluðu meðrannsakendur um að þeim hafi ekki gefist nægilegur tími til 

þess að undirbúa sig almennilega. Þeir höfðu svo lítinn tíma til þess að ganga frá sínum 

málum og flytja til Íslands. Þetta er atriði sem rannsakandi telur að stjórnendur 

alþjóðafyrirtækja hérlendis þurfa að vera meðvitaðir um. Vegna þess að það er oft svo 

lítill tími sem starfsmenn fá til að undirbúa sig þá finnst rannsakanda að stjórnendur 

ættu að leggja ennþá meiri áherslu á að dreifa mikilvægum upplýsingum og veita góða 

þjálfun við komu starfsmanna til landsins. En líkt og hefur verið fjallað um áður í þessari 

rannsókn þá nefndu margir meðrannsakendur að það mætti vera meiri upplýsingagjöf 
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frá fyrirtækjunum um almenn hagnýt atriði sem gott er að vita þegar einstaklingur flytur 

til Íslands. Engum meðrannsakanda var boðið upp á þjálfun fyrir flutning eða upp á 

þvermenningarlega þjálfun. Þetta eru atriði sem rannsakandi telur að íslensk fyrirtæki 

ættu að huga betur að og reyna að innleiða í auknu mæli. 

6.5 Umræður-Ferli aðlögunar 

Innan fræðinnar hefur U-kúrfu kenningin verið vinsæl en samkvæmt henni er aðlögun 

útsendra starfsmanna U-laga (Ward o.fl., 1998). Fyrsti fasi U-kúrfunnar er oft kallaður 

hveitibrauðstímabilið en þá er einstaklingurinn heillaður af öllu því nýja sem hann 

upplifir. Þegar að seinna fasanum er komið hefur nýjabrumið horfið, einstaklingurinn 

þarf að takast á við daglegt líf í nýju landi og verður gjarnan vonsvikinn. Mitt á milli fasa 

tvö og þrjú er talað um að einstaklingur upplifi gjarnan menningarsjokk. Þetta er talið 

erfiðasta tímabilið fyrir útsenda starfsmanninn. Á þriðja fasanum byrjar einstaklingurinn 

að aðlagast og á fjórða tímabilinu er almennt talað um að einstaklingurinn hefur 

aðlagast að fullu. (Black, 1988). Þessi kenning hefur ekki verið laus við gagnrýni og hafa 

margir fræðimenn gagnrýnt hana. Ward, o.fl., (1998) gerðu rannsókn á sálfræðilegri og 

menningarlegri aðlögun japanskra nemanda í Nýja Sjálandi. Mælingar þeirrar á 

sálfræðilegri og menningarlegri aðlögun sýndu ekki hina vinsælu U-kúrfu. Í staðinn 

sýndu niðurstöður þeirra að vandamál tengd aðlögun væru mest í upphafi og minnkuðu 

með tímanum. Upplifun meðrannsakenda á aðlögunarferlinu var misjafnt. Flestir 

meðrannsakendur sögðu það ekki hafa verið nein ákveðin tímabil sem hafi verið erfiðari 

en önnur. Þeir sögðu flestir að það kæmu stundum upp tímabil sem væru erfið þar sem 

þeir fylltust gjarnan heimþrá en það tengdist þá oftast persónulegum ástæðum eða 

atvikum í heimalandi þeirra. Nokkrir meðrannsakendur sögðust aldrei hafa upplifað 

heimþrá. Aðeins fjórir meðrannsakendur vildu meina að það hefðu verið ákveðin tímabil 

sem voru erfiðari en önnur. Tveir meðrannsakendur sögðu að aðlögunin þeirra hafi farið 

eftir U-kúrfu kenningunni. Aðeins annar þeirra hafði þó íhugað að flytja aftur heim eftir 

sex mánaða dvöl á Íslandi. Samkvæmt U-kúrfu kenningunni er oft talað um að það sé 

erfiðasti tíminn fyrir útsenda starfsmenn. Hinir tveir meðrannsakendurnir sögðu að 

fyrstu mánuðirnir hefðu verið þeim erfiðastir. Þetta er í mótsögn við U-kúrfu 

kenninguna en samræmist rannsókn Ward o.fl. (1998). Niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa til kynna að U-kúrfu kenningin samræmist ekki upplifun meðrannsakenda  þar sem 
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einungis fjórir meðrannsakendur könnuðust við að það væru ákveðin tímabil erfiðari en 

önnur  og einungis upplifun tveggja þeirra fylgdu U-kúrfu kenningunni. Að sama skapi 

voru það einungis tveir meðrannsakendur sem fannst erfiðasta tímabilið vera fyrstu 

mánuðirnir svo kenningar Ward o.fl. (1998) eiga heldur ekki betur við upplifun 

meðrannsakenda. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa varfærnislega til kynna að 

aðlögunarferli útsendra starfsmanna sé mismunandi. Það sé of flókið fyrirbæri til þess 

að skýra á fullnægjandi hátt með U-kúrfu kenningunni. Þó U-kúrfu kenningin sé einföld 

og þægileg til viðmiðunar þá sé ekki hægt að yfirfæra hana á alla upplifun allra útsendra 

starfsmanna. Það sama á við um kenningar Ward o.fl. (1998).  
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7 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknarinnar tengjast að mestu smæð verkefnisins en það voru 

einungis 12 meðrannsakendur, eða viðmælendur. Alhæfingargildið hefði verið meira ef 

rannsóknin hefði verið stærri. Þar sem þetta er eigindleg rannsókn þá er hins vegar 

almennt ekki hægt að alhæfa yfir á þýðið. Samt sem áður hefði verið gott að tala við 

fleiri viðmælendur frá fjölbreyttari löndum. Flestir viðmælendur voru frá Vestur - Evrópu 

eða Norður - Ameríku. Lítil menningarleg fjarlægð á milli þessara landa og Íslands gæti 

verið ein ástæða fyrir því að meðrannsakendur upplifðu almennt að auðvelt hefði verið 

að aðlagast íslenskri menningu. Æskilegt væri ef bakgrunnur meðrannsakenda hefði 

verið fjölbreyttari. Rannsakandi hefði þá mögulega getað greint betur áhrif 

menningarlegrar fjarlægðar á aðlögun útsendra starfsmanna.  Einnig má segja að það sé 

viss takmörkun að hafa einungis tekið viðtöl við einstaklinga frá fjórum íslenskum 

fyrirtækjum. Þrenn þessara fyrirtækja tengdust tölvu eða tölvuleikjaiðnaðinum á meðan 

hitt var framleiðslufyrirtæki. Æskilegt hefði verið að taka viðtal við einstaklinga frá fleiri 

og fjölbreyttari fyrirtækjum til þess að geta betur greint íslenska fyrirtækjamenningu. En 

vegna þess hversu fá fyrirtæki eru í þessari rannsókn þá er erfiðara að greina hvað 

einkenni fyrirtækjamenningu þessara fyrirtækja annars vegar og helstu einkenni 

íslenskrar fyrirtækjamenningar hins vegar. Vegna smæðar tók rannsóknin heldur ekki 

tillit til persónuleika útsendra starfsmanna. Innan fræðinnar er gjarnan talað um að 

persónuleiki útsendra starfsmanna hafi áhrif á aðlögunarferlið og almennt hversu vel 

einstaklingar aðlagast framandi aðstæðum. Það hefði því verið ákjósanlegt að bera 

saman persónueinkenni og upplifun einstaklinga við hversu vel þeir höfðu aðlagast 

íslenskri menningu, fyrirtækjamenningu og samskiptum við Íslendinga. 
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8 Lokaorð 

Í þessum lokakafla verður rannsóknin dregin saman. Í upphafi var fjallað um helstu 

fræðilegar kenningar varðandi aðlögun útsendra starfsmanna. Byrjað var að skilgreina 

hugtakið „útsendir starfsmenn“. Fjallað var meðal annars um helstu verkefni útsendra 

starfsmanna og ólíkar tegundir útsendra starfsmanna. Næsti kafli fjallaði um aðlögun og 

gerður var greinarmunur á sálfræðilegri og menningarlegri aðlögun. Aðlögunarferlið og 

helstu kenningar um það voru þá teknar fyrir, þá sérstaklega U-kúrfu kenningin. Þar 

næst var fjallað um helstu þættina sem fræðimenn álita að hafi neikvæð eða jákvæð 

áhrif á aðlögun útsendra starfsmanna að nýju samfélagi. Þá var fjallað um kenningu 

Black, Mendenhalls og Oddou (1991) um þrjá ólíka þætti aðlögunar; almenn aðlögun, 

vinnustaðaaðlögun og samskiptaaðlögun en þessi kenning er ákveðin undirstaða 

rannsóknarinnar. Innan þess kafla var fjallað nánar um menningarhugtakið og þá 

sérstaklega kenningar Hofstede á þjóðmenningu. Í tengslum við þetta var einnig fjallað 

um íslenska þjóðmenningu og helstu gagnrýni á kenningar Hofstede. Annar undirkafli 

fjallaði fræðilega um fyrirtækjamenningu og þá einnig íslenska fyrirtækjamenningu. 

Síðasti kaflinn fjallaði síðan um samskipti, hvað einkenni helst samskipti, ólíkar tegundir 

samskipta og mikilvægi tungumálakunnáttu í tengslum við aðlögun útsendra 

starfsmanna. Þessi atriði mynduðu fræðilegan hluta mastersritgerðarinnar. Næst var 

komið að rannsókninni sjálfri. Byrjað var að kynna aðferðarfræðina, úrtakið, þýðið, 

hvernig var staðið að öflun gagna og framkvæmd rannsóknarinnar, meðrannsakendur 

voru kynntir og að lokum var farið yfir úrvinnslu gagna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru síðan teknar fyrir og í kjölfarið voru umræðukaflar þar sem niðurstöðurnar voru 

bornar saman við helstu fræðilegar kenningar.  Að endingu var farið yfir helstu 

takmarkanir rannsóknarinnar.  

Það sem hæst ber í þessari rannsókn er að almennt er frekar auðvelt fyrir erlenda 

starfsmenn að aðlagast íslenskri menningu, íslenskri fyrirtækjamenningu og að eiga 

samskipti við Íslendinga. Meðrannsakendur upplifðu lítið menningarsjokk og fannst 

almennt vera lítill menningarlegur munur á milli heimalanda þeirra og Íslands. 

Meðrannsakendur höfðu ólíkar skoðanir á þeim þáttum sem tengjast almennri aðlögun 
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svo sem; matur, húsnæði, samgöngur, verslun, veður og afþreying. Margir 

meðrannsakendur voru óánægðir með hversu lélegt framboð af grænmeti og ávöxtum 

er á Íslandi en af þessum þáttum voru meðrannsakendur þó neikvæðastir í garð 

veðráttunnar og því mikla skammdegi sem hér ríkir. Þetta eru þeir þættir sem eru hvað 

mest framandi fyrir flesta meðrannsakendur sem ýtir undir þá kenningu að 

menningarfjarlægð hefur áhrif á aðlögun. Meðrannsakendur voru einnig almennt 

jákvæðir í garð íslenskrar fyrirtækjamenningar sem þeim fannst flestum vera 

afslappaðari og sveigjanlegri en þeir voru vanir. Þó nefndu frekar margir að stundum 

væri of mikið um óskipulag og frændhyglni. Meðrannsakendur voru einnig mjög 

jákvæðir í garð samskipta þeirra við Íslendinga. Erfitt var að kynnast Íslendingum til að 

byrja með en þeir væru mjög hlýlegir og vinalegir þegar búið væri að kynnast þeim. Fáir 

meðrannsakendur umgengust Íslendinga mikið utan vinnunar. Þetta var bæði talið vera 

vegna þess að Íslendingar áttu sína eigin vini og fjölskyldu fyrir og voru því tregari til að 

stofna til nýrra vinatengsla og hins vegar vegna þess að útlendingarnir í fyrirtækjunum 

hópuðust gjarnan saman og mynduðu vinatengsl við fólk í svipuðum aðstæðum. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að það sé almennt frekar auðvelt fyrir 

útsenda starfsmenn að flytja til Íslands og aðlagast menningunni, þá sérstaklega ef 

einstaklingurinn er frá Evrópu, Bandaríkjunum eða hefur reynslu af því að búa þar. Þar 

sem flest allir Íslendingar tala mjög góða ensku þá er óþarfi fyrir útsenda starfsmenn að 

læra íslensku ef þeir hyggjast vera hér frekar stutt og eru ekki að leita eftir miklum 

samskiptum við Íslendinga utan vinnunnar. Almennt er mikið um fríðindi hjá íslenskum 

fyrirtækjum og vel er tekið á móti útsendum starfsmönnum. Íslensk fyrirtæki mættu 

hafa það í huga að bjóða starfsmönnum upp á yfirgripsmeiri þjálfun fyrir og eftir flutning 

og veita útsendum starfsmönnum ítarlegri upplýsingar. Einnig mætti taka meira tillit til 

maka og fjölskyldu starfsmanna og bjóða þeim einnig upp á þjálfun og aðstoð við að 

finna skóla fyrir börnin. Mikilvægt er að íslensk alþjóðafyrirtæki hugi vel að komu 

útsendra starfsmanna. Þó svo að meðrannsakendur voru almennt jákvæðir í garð 

fyrirtækjanna og töldu þau hafa staðið sig vel við að aðstoða meðrannsakendur að 

aðlagast þá voru nokkrir varhugaverðir starfshættir einnig nefndir til dæmis misvísandi 

skilaboð til starfsmanna og illa skipulagðir flutningar starfsmanna sem ollu þeim 

talsverða óþæginda. 
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Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir um aðlögun útsendra starfsmanna á Íslandi. 

Til að mynda með því að gera yfirgripsmeiri megindlega rannsókn þar sem lagður yrði 

fram spurningalisti fyrir miklu fleiri útsenda starfsmenn starfandi hérlendis. Þar væru 

þeir spurðir út í aðlögun þeirra að íslenskri menningu, fyrirtækjamenningu og samskipti 

þeirra við Íslendinga. Við gerð þessarar rannsóknar kom í ljós að fræðimenn voru með 

ólíkar skoðanir á því hvort að Íslendingar ættu auðvelt með að takast á við miklar 

breytingar og óvissu. Sumir töldu svo vera á meðan rannsóknir annarra gáfu til kynna að 

Íslendingar vildu halda fast í öryggi, hefðir og reglur. Upplifun meðrannsakenda þessarar 

rannsóknar var frekar sú að Íslendingar væru sveigjanlegir en að þeir væru mjög 

reglusamir, áhugavert væri að skoða þennan þátt nánar. Í ljósi þess að hvorki var hægt 

að yfirfæra U-kúrfu kenningina um aðlögunarferlið né kenningu Ward o.fl. (1998) á 

upplifun meðrannsakanda á aðlögunarferlið þeirra hérlendis væri áhugavert að skoða 

þennan þátt nánar. Líkt og hefur aðeins verið komið inn á hér áður, þar sem 

meðrannsakendur voru almennt séð mjög jákvæðir í garð aðlögunar þá væri að lokum 

áhugavert að skoða hvort það væru tengsl á milli persónueinkenna útsendra 

starfsmanna og hversu vel þeim fyndist sér ganga að aðlagast íslensku samfélagi. 
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Viðauki- spurningalisti 

 

Hvernig gengur erlendum starfsmönnum að aðlagast íslenskri menningu, 
fyrirtækjamenningu og að eiga samskipti við Íslendinga? 

Bakgrunnur: 

1. So tell me a little bit about yourself. Where are you from and how long have you 
lived in Iceland?  

2.  Did you come here by yourself or with any family members? 
3. Why did you decide to move to Iceland?  
4.  Did the company request for you to move to Iceland and come work for them or 

did you personally seek out employment in Iceland? 
5. Have you previously lived abroad/have you lived in another country before? If 

so, where? 
 

Íslensk menning:  

1. What did you know about Iceland before you moved here? 
2. Did you have any preconceptions that proved false? 
3. What was the biggest culture shock? 
4.  How have you adjusted to Icelandic culture?  

o How have you adjusted to the transportation system in Iceland? 
o How have you adjusted to the food in Iceland? 
o How have you adjusted to the weather in Iceland?  
o How have you adjusted to shopping in Iceland? 
o How have you adjusted to the accommodation? (spurningu bætt við 

23.10.2014) 
5. How have you adjusted to the entertainment available in Iceland?  F.x. TV, 

theater, movie theaters,concerts. 
6. Do you follow Icelandic news? 

 

Íslensk fyrirtækjamenning:  

1. What is your opinion on the work culture in Iceland? Anything distinctive? 
2. How adjusted are you to your job and responsibilities? 
3. What are the biggest difficulties in adjusting to working in Iceland? 
4. What has suprised you the most about working in Iceland? 
5. Are there any social norms that you find strange? Particularly pertaining to 

behavior? 
6. What do you like the most about working in Iceland? 
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7. Before you moved to Iceland and started working here, did you prepare in any 
specific way? 

8. (Ef fyrirtækið sótti eftir starfsmanninum) Did the company prepare you in any 
way for moving to Iceland. F.x. language lessons, information on cultural norms?  

9. (Ef einstakl. flutti með maka eða fjölskyldu) Has the company tried to help your 
significant other or family in any way to adjust?  

o Has the company met the assimilation needs of your family? 
10. In retrospect, is there something you feel the company should have done to 

better help you adjust? 
 
 

Samskipti:  

1. Do you speak any Icelandic? 
2. If so, did you take lessons before moving to Iceland? Did you take lessons here? 
3. Do you interact a lot with Icelandic people outside of work? 
4. How well do you feel you have been able to communicate with Icelandic people? 
5. How well do you feel your Icelandic colleagues/co-workers have accepted you? 
6. How do you like working with your Icelandic co-workers? Are there some things 

that you find difficult or different that back home? 
o How well have you adjusted to non-verbal comunication? Did you notice 

a difference with regards to non-verbal communication? (spurningu bætt 
við 23.10.2014) 

o How have you adjusted to Icelandic humor? (spurningu bætt við 
23.10.2014) 

7. Do you have Icelandic subordinates, and if so, how do feel about supervising 
them? 

8. Are there other foreigners working at your company? If so, how is your 
relationship with them? 

9. Do you feel having other foreigners working at your company has affected your 
adjustment? 

 

Í lokin:  

1. Overall, how would you say you have adjusted to living and working in Iceland? 
2. Was there any particular time that you had a hard time adjusting? 
3. Anything you would like to add? 
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