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ÚTDRÁTTUR 

 

Markmið þessa verkefnis er að bera saman þjóðmenningu Íslendinga og Dana með 

hliðsjónar af menningarvíddum Hofstede og sjá hvort að það sé einhver munur á 

þessum tveimur þjóðum. Og verður það gert með því að styðjast við fyrri rannsóknir 

Hollendingsins Geert Hofstede þar sem hann fer í sinni rannsókn yfir mun á menningu 

í 93 mismunandi löndum, og þar með talið verður farið yfir bæði Ísland og Danmörk. 

Enn fremur er stuðst við könnun sem gerð var meðal Íslendinga búsetta í Danmörku og 

þeir spurðir um upplifun sína að búa og starfa í Danmörku. 

Að auki verður gerð skoðanakönnun sem Íslendingar búsettir í Danmörku eiga 

að svara til að bæði lýsa því hvernig þeir upplifa það að búa þar og hvort það sé eitthvað 

sem að hefur gert það að verkum að viðhorfið til þeirra hefur eitthvað breyst eftir að 

stórir atburðir í sögu Íslands þessi síðustu ár hafi breytt einhverju. 

 Samkvæmt rannsókn Hofstede þá er ekki mikil munur á milli Íslendinga og 

Dana. Einnig var komist að þeirri niðurstöðu að hvernig atburðir tengdir Íslendingum 

getur haft áhrif á búsetu þeirra, þar sem til að mynda hafa næstum einn af hverju fjórum 

fundið fyrir því að þeim hafi verið kennt um hvernig fór í fjármálakreppunni 2008 ásamt 

eldgosinu í Eyjafjallajökli 2010 og hvernig viðhorfið breyttist svo þegar að Íslenska 

landsliðinu gekk svona vel í Evrópumótinu í fótbolta árið 2016. 

 

Lykilorð: Ísland, Danmörk, Hofstede, kreppan, Evrópumótið 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project is to compare the national culture of Icelanders and Danes with 

regards to the cultural dimension of Hofstede and see if there are any differences 

between these two nations. And this will be done by studying the work by the Dutch 

research Geert Hofstede, which he conducted in the 1980 where he studies his culture 

of culture in 93 different countries, including Iceland and Denmark. Furthermore, a 

survey conducted among Icelanders residing in Denmark was used to ask about their 

experience of living and working in Denmark. 

In addition, a survey will be conducted for Icelanders living in Denmark to; both 

describe how they experience living there and whether there is something that has 

meant that the attitude towards them has changed after major events in the history of 

Iceland in recent years has changed something. 

According to Hofstede, there is no big difference between Icelanders and Danes. 

It was also concluded that how events affecting Icelanders affect their residence, for 

example, almost one in four experienced that they had been blamed for how the 2008 

financial crisis occurred along with the eruption in Eyjafjallajökull in 2010 and then 

how the attitude changed when the Icelandic national football team managed to do so 

well in the European Cup in football in 2016. 

 

Keywords: Iceland, Denmark, Hofstede, crisis, European Cup 
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ÞAKKIR 

 

Fyrst og fremst vil ég koma fram þökkum til fjölskyldu minnar fyrir þá gífurlegu 

þolinmæði og hjálp sem þau hafa veitt í aðdraganda þessarar verkefnavinnu sem og 

verkefnavinnuna sjálfa og þá sérstaklega eiginkonu minnar, Önnu Svandísi Thorsen 

fyrir það að vera alltaf til staðar og hvetja mig áfram í því að ná settu marki. 

 Einnig vil ég koma fram þökkum til þeirra viðmælenda sem komu að 

viðtölunum sem voru gerð fyrir rannsóknarvinnuna og voru þau mjög hjálpleg og gáfu 

sterka mynd af því sem að vantaði fyrir verkefnið. 

 Sem og til allra þeirra sem lögðu hönd á plóg við það að svara 

skoðanakönnunum sem voru sendar út til að geta dregið upp þá mynd af málinu sem að 

nú hefur verið skoðað gaumgæfilega. 

 Síðast en ekki síst vil ég þakka leiðbeinanda mínum við vinnslu þessa verkefnis, 

Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar fyrir það að koma mér á rétta braut með þetta verkefni 

svo það varð fyrir vikið auðskiljanlegra og betur unnið.  
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1. INNGANGUR 

Samskipti Íslendinga og Dana eiga sér langa sögu og samskipti þeirra hafa verið mjög 

náin og hafa Íslendingar gjarnan kallað Dani „frændur sína“ í daglegu tali. Sameiginleg 

saga þessara landa er löng og samskiptin náin og nær hún nærri 500 ár aftur í tímann 

þegar að Danska konungsveldið setti á laggirnar einokunarverslun á milli Danmerkur 

og Íslands til þess að geta notað sér aðstöðu Íslendinga og hreinlega banna öllum örðum 

að eiga viðskipti við Ísland sem ekki voru danskir eða þá á vegum Danmerkur (Baldur 

Þórhallsson og Tómas Joensen, 2014). 

 Þetta er bara eitt af þeim nokkrum dæmum sem hægt er að taka sem við kemur 

því hvernig áhrif Danmörk hefur haft á Ísland í gegnum tíðina. 

 Undir lok seinni heimstyrjaldar eða réttara sagt í kringum 1940 þegar Þjóðverjar 

hertóku Danmörk og náðu stórum landsvæðum á sitt vald þá hafði það mikil áhrif á 

Dönsku þjóðina til þess að geta sinnt öllum sínum skyldum hvað varðar utanríkismál 

og einnig innanríkismál. Þar af leiðandi lýsti Íslenska þjóðin sig sem sjálfstætt ríki 

vegna þess að Danska ríkið var ekki lengur fært um að hafa stjórn á því sem að Ísland 

gerði (Baldur Þórhallsson og Tómas Joensen, 2015). 

 Þó svo að allt þetta hafi mögulega haft áhrif á það hvernig þessar tvær þjóðir 

eru hvað varðar menningu og þar sem að Danmörk hefur verið svo stór partur af Íslandi 

í gegnum tíðina og hvernig afskipti Danmerkur hefur mótað íslenska sögu einnig verður 

það forvitnilegt að sjá hvort það sé einhver munur á þessum tveim þjóðum en það er 

einmitt þetta sem að var kveikjan að þessu verkefni og að auki kemur hún út frá upplifun 

af því að vera búsettur í öðru landi og þá í þessu tilviki Danmörku. 

Markmið rannsóknarinnar er að sjá hvort það sé einhver menningar munur á 

milli Danmerkur og Íslands og hvernig það er fyrir Íslendinga að vera búsettir í 

Danmörku. Einnig verður athugað hvort að stórir alþjóðlegir atburðir sem að hafa hent 

Íslendinga þessi síðustu ár hafi einhver áhrif á það hvernig Danir horfa á Íslendinga og 

hvort það má sjá einhverja breytingu á hegðun Dana gagnvart Íslendingum. Þessi 

rannsókn verður notuð til þess að svara og sanna eftirfarandi kenningu; Hver er munur 

á þjóðmenningu Íslendinga og Dana í ljósi þjóðmenningarvídda Hofstede? 

Til að geta náð að sanna þessa kenningu þá verður í fyrstu notast við kenningar 

Hofstede og hans rannsókn og varð hún fyrir valinu þar sem að hún hefur upplýsingar 
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um allt að 93 mismunandi lönd hvaðanæva úr heiminum og er hún byggð á rannsókn 

hans á spurningalista frá fyrirtækinu IBM sem verður einmitt farið gaumgæfilega yfir í 

fræðikaflanum í kafla 2. Sú rannsókn leiddi í ljós að það eru sex mismunandi víddir 

sem að vert er að skoða þegar menning þjóðar er skoðuð og hvernig henni er háttað. 

(Hofstede, 2011). 

Einnig verður reynt að svara annarri spurningu sem tengist viðhorfi Dana til 

Íslendinga og mun höfundur reyna að svara eftirfarandi spurningu; Hafa stórir atburðir 

tengt Íslandi eða Íslendingum breytt viðhorfi Dana til Íslendinga? 

Til þess að geta svarað þessari spurningu þá mun höfundur leggja fyrir 

spurningakönnun til Íslendinga búsetta í Danmörku til að geta gefið mynd af því 

hvernig það er að vera Íslendingur búsettur í Danmörku og hvernig viðhorfið til þeirra 

er almennt, hvort það sé almennt slæmt eða þá hvort það sé gott. 

 Mikilvægi þessa verkefnis væri hægt að túlka á þann veg að það mun varpa 

einhverju ljósi á það að stórir atburðir á Íslandi geta haft áhrif á Íslendinga á heimsvísu 

og ber þá að nefna þrjá stóra og merka atburði eins og með fjármálakreppuna árið 2008, 

eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 og svo að lokum Evrópumótið í fótbolta 2016. 

 

 

1.1.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðinn verður á þann veg byggð upp að hún byrjar á því að eftir að inngangi er 

lokið þá mun verða farið yfir í fræðikafla þessarar ritgerðar og þar verður farið ýtarlega 

yfir þau fræði og kenningar Hofstede sem verður stuðst við í þessari rannsóknarvinnu. 

 Eftir að því líkur verið farið yfir aðferðafræðinnar og hvaða rannsóknaraðferðir 

verði notaðar og einnig hvernig sú aðferð á eftir að skila útkomu fyrir þetta verkefni. 

 Því næst verður farið yfir öll þau gögn sem tengjast þessu verkefni og niðurstaða 

verður svo að fenginn, og einnig verður kafli tileinkaður umræðu um það hvort að það 

verða einhverjar vangaveltur eða möguleikar á áframhaldandi rannsókn. 
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2. MENNINGARRANNSÓKNIR HOFSTEDE 

Geert Hofstede sem er félagssálfræðingur að mennt er maðurinn á bakvið rannsóknina 

um menningarlegan mismun eða þá vídd (e. cultural dimension) og byrjaði sú rannsókn 

hjá honum fyrir algera slysni er hann fékk aðgang af spurningalista á vegum IBM og 

þeirra fyrirtækja sem voru á einn eða annan hátt tengd því (Hofstede, 2011). 

 Þegar hér er komið við sögu þá er þessi spurningalisti sem talað er um, listi yfir 

116.000 spurningalista frá um það bil 88.000 starfsmönnum fyrirtækisins og er hann 

tengdur gildum og tilfinningum fólks frá um eða yfir 72 mismunandi löndum í 

heiminum og var þessi spurningakönnun framkvæmd á fjögur ára tímabili í starfsævi 

fólksins hjá IBM og dótturfyrirtækjum. Til að byrja með þá tók hann sama upplýsingar 

fólks á tímabilinu 1967-1969 og svo að auki 1971-1973 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011; Hofstede, 2011; Helga 

Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). 

 Að yfirfara allt þetta gífurlega magn af upplýsingum og svörum frá öllu þessu 

fólki var ekki auðvelt og var lengi vel mjög ruglingslegt vegna þess hvernig þau voru 

túlkuð í upphafi. En breyting átti sér stað þegar að þær upplýsingar sem voru til staðar 

voru notaðar til þess að athuga með meðaltal þeirra svara á milli landa (Hofstede, 2011). 

Einnig byrjaði rannsóknin eins og fram koma að ofan á 72 löndum, sem síðan var 

fækkað niður í 40 lönd og var það gert vegna þess að það þótti erfitt að notast við þau 

svör sem fengust úr þeirri skoðanakönnun sem gerð var. En það var gert vegna 

örðuleika við túlkun á upplýsingum vegna þess að aðeins var hægt að notast við svör 

frá um það bil 50 manns. En þetta breyttist svo að lokum yfir í 53 lönd frá 40 (Kirkman 

o.fl., 2006; Hofstede og Bond, 1988, Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). 

 Í skrifum Helgu greinir hún frá því að árið 1971, þegar Hofstede tók sér leyfi 

frá vinnu til þess að geta sinnt öllum þessum aragrúa af upplýsingum sem hann hafði 

fengið aðgang að þá tók hann eftir því hvað það var mikill munur á því sem fólk svaraði 

í spurningakönnuninni milli þess frá hvaða landi þau voru, en algerlega óháð því hvar 

það var að vinna. Það sem kom í ljós með þessari rannsókn var hversu ólík svörin voru 

og hvernig starfsfólkið náði að leysa ákveðin vandamál sem að hafa komið upp (Helga 

Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). Þessar útkomur leiddu hann á þá braut að honum fannst 

hann þurfa að vera viss um að það væri hægt að endurskapa þessa útkomu og gerði 
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hann það með því að fá leyfi hjá yfir 400 stjórnendum og starfsmönnum hjá fyrirtækjum 

sem koma frá 30 mismunandi löndum hvaðanæva úr atvinnugeiranum til að sjá hvort 

hann hefði rétt fyrir sér með, að það ætti ekki að skipta máli í hvaða landi eða 

atvinnugeira fólk var í heldur skipti það máli frá hvaða landi það var ættað (Helga 

Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). Einnig nefnir Helga að það sem Hofstede og Bond hefðu 

gert í byrjun á sínu samstarfi var að gera athugasemdir við þær spurningar sem voru 

notaðar vegna þess að þær pössuðu hreinlega ekki við austræna menningu vegna þess 

að spurningarnar voru hannaðar af fræðimönnum frá vestrænni menningu og með því 

móti var erfiðara að styðjast við svör frá austrænni menningu (Helga Bryndís 

Kristjánsdóttir, 2014), en útkoma úr henni verður gefið gaum seinna í þessum hluta. 

 Hofstede fjallar um í verki sinu hvað varðar upphafið af þessari greiningu sem 

setti fram hinar fjóru víddir, að þær tengjast eða eru byggðar á fleiri kenningum og 

rannsóknum. En til að geta byrjað að útskýra hvaðan þær eru komnar eða tengjast þá er 

vert að nefna hvað menningarlegu víddirnar eru. Þær skiptast í sex víddir eins og staðan 

er í dag en það verk sem Hofstede lagði fram í kringum 1980 þá nefnir hann fjórar 

víddir (Hofstede, 2011). 

 

1. Valdafjarlægð (e. power distance) 

2. Einstaklingshyggja (e. individualism) 

3. Karllægni (e. masculinity) 

4. Óvissa – hliðrun (e. uncertainty avoidance) 

Það var ekki fyrr en um seinni hluta áttunda áratugarins sem að þeirri fimmtu 

var bætt við og var hún byggð á rannsókn sálfræðingsins Michael Harris Bond sem var 

ættaður frá Kanada, hann var að rannsaka það sem nú er kallað í menningarlegu 

víddinni langtímahyggja (e. Long-Term versus Short-Term Orientation) (Hofstede, 

2011). 

 Sú síðasta sem verður nefnd er það sem kallasta eftirlátssemi (e. indulgence) og 

var henni bætt við út frá rannsókn Michael Minkov í byrjun 21.aldar. Þar var sú 

rannsókn var gerð á þann veg að hún var að hluta byggð á rannsókn á þeirri fimmtu en 

svo var þeirri sjöttu bætt við í kjölfarið og var það gerð með hliðsjón af gögnum frá 

World Value Survey (Hofstede, 2011). 
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2.1. VÍDDIR HOFSTEDE OG NOTKUN 

Hér verður farið yfir þær víddir sem nefndar hafa verið til að gera betur grein fyrir 

hverju þær standa og hvernig þær eru notaðar. Til þess að geta útskýrt það nánar út á 

hvað þær ganga í fljótu bragði þá eru víddirnar notaðar til þess að sýna mun á milli 

landa og hvernig munurinn er á milli þeirra með því þá að geta til að mynda borið saman 

það vægi sem hvert og eitt land hefur fengið samkvæmt rannsókn Hofstede (Hofstede, 

2011). Í MS ritgerð Helgu þá nefnir hún að í hverri vídd sem er sett fram að þar er 

ákveðinn stuðull eða skor sem að víddinn hefur og er hún túlkuð á þann veg að lægsta 

gildið er 0 og hæsta gildið er 100 (Hofstede o.fl., 2010, Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 

2014). 

2.1.1. Valdafjarlægð 

Valdafjarlægð, PDI (e.power distance) hefur að gera með hvernig það valda sem er til 

staðar er dreift um til að mynda stofnana og samfélagsins, hvort það sé þá lágt eða þá 

hátt. Og þegar það er lágt (e. small power distance) þá er talað um að það sé meira 

jafnrétti til staðar og að valdinu er dreift jafnt yfir heildina. Þegar það er komið að 

fyrirtækjum þá hafa yfirmenn mikið traust til þeirra undirmanna sem þeir hafa í vinnu 

hjá sér og geta óhikað leitað til þeirra ef eitthvað bjátar á. En sé valdafjarlægð mikil (e. 

large power distance) þá hafa til að mynda þeir sem eru lægra settir mikið minna vald 

og ójöfnuður er mikill (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, o.fl., 2011). “Öll samfélög eru 

jöfn, en sum eru ójafnari en önnur” (Hofstede, 2011, bls.9.).  

Það sem Hofstede tók eftir í rannsókn sinni var að lönd frá Austur-Evrópu, 

Suður-Ameríku, Asíu og Afríku hafa mjög háan stuðul er við kemur valdafjarlægð en 

þau lönd sem eru af germönskum uppruna, það á við til að mynda, Norðurlöndin, 

Þýskaland, England og Holland sem hafa lágan stuðul (Hofstede, 2011; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, o.fl., 2011). 

Til að geta nefnt dæmi um hvernig munurinn er á milli þess að vera í samfélagi 

sem hefur lágan stuðul og háan stuðul þá setti Hofstede fram dæmi sem sýnir tíu 

mismunandi dæmi sem hægt er að líta til, til að geta gefið sér hugmynd um hvernig 

munurinn á milli landa getur verið sjá töflu 1. 

 

 

 



 

 

 

16 

 

 

Tafla 1. Valdafjarlægð 

Lá Valdafjarlægð Há Valdafjarlægð 

Notkun valds ætti að vera lögmætt og háð 

forsendum góðs og ills 

Vald er einföld staðreynd samfélags og 

ætti lögmæti hennar að vera 

óviðkomandi 

Foreldrar meðhöndla börn sem jafningjar Foreldrar kenna börnum hlýðni 

Eldra fólk er hvorki virt né óttast Eldra fólk er bæði virt og óttast 

Nemanda-miðuð menntun Kennara-miðuð menntun 

Stigveldi merkir ójöfnuði í hlutverkum, 

stofnað til þæginda 

Stigveldi merkir tilvist ójöfnuðar 

Undirmenn búast við að hafa samráð Undirmenn búist við að vera sagt hvað á 

að gera 

Stjórnvöld byggð á meirihlutakosningu 

og breytt friðsamlega 

Ríkisstjórnir byggð á samstarfi og breytt 

af byltingu 

Spilling sjaldgæf; hneyksli enda pólitísk 

störf 

Spilling tíð; hneyksli hulinn 

Tekjudreifing í samfélaginu frekar jöfn Tekjudreifing í samfélaginu mjög 

misjöfn 

Trúarbrögð ítrekar jafnrétti trúaðra Trúarbrögð með stigveldi presta 

(Hofstede, 2011, bls.9) 

 

2.1.2. Einstaklingshyggja 

Einstaklingshyggja, IDV (e. individualism), ásamt heildarhyggju (e. collectivism) er, 

eins og Hofstede nefnir það, einkennandi fyrir það hvernig fólk í samfélaginu er skipt 

upp til hópa og hvernig það passar inn í það samfélag sem það er í (Hofstede, 2011). 

Einnig gefur það til kynna hvort að það sé verið að hugsa um hagsmuni einstaklinga 

eða þá hvort það sé verið að einblína á hagsmuni heildarinnar.  

 Þegar þjóðfélag hefur háan stuðul þá eiga þeir þegnar í þeim þjóðfélögum að 

hugsa um sig sjálf og bera ábyrgð á sér og sinni fjölskyldu (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, o.fl., 2011; Hofstede, 2011). En þegar kemur að sameignarstefnu þá eru 

til að mynda þeir sem fæddir eru inn í fjölskylduna komnir undir hálfgerðan 

„verndarvæng“ sem gefur til kynna að allir sem tengjast fjölskyldunni og þá er átt við 

frændur, frænkur, afa og ömmur, svo eitthvað sé nefnt, að þau tengjast þeim mikið 

sterkari böndum og halda hópinn á þann veg og sýna hvort örðu mikla hollustu og vernd 

(Hofstede, 2011). 
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Þegar rannsókn Hofstede er skoðuð og þá hvaða lönd það eru sem að hafa mælst 

hvað hæðst þá endurspeglast það í hversu auðug löndin eru til samanburðar við það hve 

hátt þau eru á listanum, en tvö lönd sem flokkast sem auðug voru þó ekki með hátt vægi 

og voru það Hong Kong og Singapúr (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, o.fl., 2011). En 

þau lönd sem hafa háa einstaklingshyggju eru þau lönd sem eru þróuð og lönd í vestri. 

En þau lönd sem eru meira út í heildarhyggju eru þau lönd sem eru minna þróuð og 

bágstaddari eins og Austurlönd (Hofstede, 2011). 

Hér fyrir neðan kemur tafla sem sýnir tíu mismunandi dæmi um hvernig 

þjóðfélög geta verið mismunandi eftir því hvort þau séu með einstaklingshyggju eða 

heildarhyggju að leiðarljósi sjá töflu 2. 

 

Tafla 2. Einstaklingshyggja 

Einstaklingshyggja Heildarhyggja 

Allir eiga að gæta að sjálfum sér og 

nánustu fjölskyldu hans eða hennar 

eingöngu 

Fólk fæðist inn í stórfjölskyldur eða 

ættbálka sem vernda þú í skiptum fyrir 

hollustu 

"Ég" - vitund "Við" - vitund 

Rétt af friðhelgi einkalífsins Streita á að tilheyra 

Að segja hug sinn er heilbrigt Samhljóm ætti alltaf að halda 

Aðrir flokkast sem einstaklingar Aðrir flokkast ekki með hinum 

Persónulegt álit ráðið: einn maður eitt 

atkvæði 

Skoðanir og atkvæðum eru fyrir fram 

ákveðnar af „í-hópnum“ 

Afbrot á viðmiðum leiðir til 

sektarkenndar 

Afbrot á viðmiðum leiðir til skammar 

tilfinninga 

Tungumál sem orðið "ég" er ómissandi Tungumál sem orðið "ég" er forðast 

Tilgangur menntunar er að læra hvernig á 

að læra 

Tilgangur menntunar er að læra hvernig 

á að gera 

Verkefni ríkir yfir sambandi Sambandið ríkir yfir verkefninu 

(Hofstede, 2011, bls.11) 

 

2.1.3. Karllægni 

Karllægni, MAS (e. masculinity) og andstæðan við það, kvenlægni (e. femininity) er 

ekki það sem að einkennir einstaklinginn heldur samfélagið. Hér er átt við hvernig 

hlutverk kynjanna er dreift á milli í samfélaginu og hvernig það er mismunandi frá einni 

þjóð til annarar (Hofstede, 2011; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, o.fl., 2011). Þar sem 

karllæga víddinn er lág þá er mikilvægt að það sé jafnvægi á milli lífs og vinnu í lífi 
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fólks og að þær ákvarðanir sem eru teknar eru gerðar í sameiningu til þess að komast 

að niðurstöðu sem allir eru sáttir með  frekar en að það sé einn aðili sem er í forsvari 

og taki þannig allar ákvarðanir. Einnig eru konur í þannig samfélögum með sömu 

umhyggju og hógværð og karlar og eru lífsgæði og lífsgildi eitthvað sem vert er að hafa 

í huga (Hofstede, 2011; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, o.fl., 2011). 

 Þau lönd sem hafa aftur á móti hafa háan stuðul þar skiptir vinnan mestu máli 

og er vinnan oft tekin fram fyrir fjölskylduna þar sem frami og aðdáun er á þá sterku. 

Konur í þessum löndum eru ekki eins mikið í sviðsljósinu og eiga hreinlega að vera 

frekar að einbeita sér að því að vera með hugann við sín lífsgæði og lífsgildi. Þær eru 

hógværari og viðkvæmari (Hofstede, 2011; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, o.fl., 2011). 

Til þess að geta gefið sér hugmynd um það hvernig væri best að sýna þetta í mynd þá 

væri hægt að fara aftur til fortíðar í kringum 1950 í Bandaríkjunum til þess að sá hvernig 

kynja hlutverka skiptinginn var á þeim tíma þar sem karlmaðurinn átti að vera út að 

vinna en konan ávallt heima að gera hreint og hugsa um útlitið og að halda fjölskyldunni 

saman (An & Kim, 2007). 

 Hér koma svo tíu dæmi um muninn á kvenlægni og karllægni samkvæmt 

kenningu Hofstede sem hægt er að sjá í töflu 3. 

 

Tafla 3. Karllægni 

Kvenlægni Karllægni 

Lágmarks tilfinningaleg og félagsleg 

hlutverk aðgreining kynjanna 

Hámarks tilfinningaleg og félagsleg 

hlutverk aðgreining kynjanna 

Karlar og konur ættu að vera hógvær og 

umhyggjusöm 

Menn ættu að vera; og konur geta verið 

fullviss og metnaðarfull 

Jafnvægi milli fjölskyldu og vinnu Vinna ríkir yfir fjölskyldu 

Samúð fyrir veikburða Aðdáun á hina sterku 

Bæði feður og mæður takast á við 

staðreyndir og tilfinningar 

Feður takast á við staðreyndir en mæður 

með tilfinningar 

Bæði strákar og stelpur mega gráta en 

hvorugt ætti að berjast 

Stelpur gráta, strákar ekki; strákar ættu að 

berjast (verja sig), stelpur ættu ekki að 

berjast 

Mæður ákveða fjölda barna Feður ákveða stærð fjölskyldunnar 

Margar konur kjörnar í pólitískar stöður Fáar konur kjörnar í pólitískar stöður 

Í trúarbrögðum er lögð áhersla á 

samferðafólkið 

Í trúarbrögðum er lögð áhersla á Guð eða 

guði 

Viðhorf á kynlíf er leið til tengsla Viðhorf á kynlíf er leið til að framkvæma 
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(Hofstede, 2011, bls.12) 

 

2.1.4. Óvissa – hliðrun 

Óvissa – hliðrun, UAI (e. uncertainty avoidance), er sú vídd sem hefur með hvernig 

þjóðfélög vinna á þeim verkefnum eða þeirri óvissu sem er í landinu hverju sinni eða 

þá hvernig samfélagið vinnur úr því. Þegar þjóðfélag er með háan stuðul í óvissu 

hliðrun á móti því að vera óvissu samþykkjandi (e. uncertainty accepting society), þá 

er hægt að nefna það hvernig fólk bregst við þeim þegar þær eru óþekktar eða þá 

frábrugðnum því sem þau þekkja annars vel. Ef að þjóðfélög hafa háan stuðul fyrir 

óvissu þá reyna þau vinna úr þeim aðstæðum sem það er í með lögum og reglum og 

telja sér trú um að þeirra trú sé sú eina rétta (Hofstede, 2011). Þetta endurspeglast einnig 

í því hvernig fólk í löndum með háan stuðul reynir að halda í það starf sem það er í því 

það gæti verið erfitt að finna annað, þó svo að það starf sem þau völdu sér sé kannski 

ekkert endilega það rétta fyrir þau. Á móti þess hjá fólk með lágan stuðul finnur ekkert 

fyrir því ef það kemur upp sú staða að skipta um starf (Hofstede, 2011). Það eru fleiri 

dæmi sem hægt er að nefna varðandi lönd með háan stuðul, og eru þau samfélög hrædd 

við þá óvissu sem að mun skapast í lífinu og líta á hana sem samfellda ógn sem verður 

að berjast við. Í þessum löndum er meiri streita, kvíði og tilfinningasemi. Þó hafa þau 

hálfgert óþol fyrir þeim sem eru utanaðkomandi og þeirra hugmyndum og finnst það 

sem er að örðuvísi vera hættulegt (Hofstede, 2011). Hofstede talar einnig um að fólk 

sem kemur frá landi með háan stuðul notist við þrjá megin hluti til þess að vinna á þeirri 

taugaveiklun sem þau eru viðriðin við og er þar að nefna, tækni, lög og trú (Hofstede 

o.fl., 2010). Með tækninni þá geta þau notað hana til þess að finna fyrir hálfgerðri vernd 

og öryggis fyrir því sem þau ekki ráða við, og ber þar að nefna náttúruhamfarir og svo 

einnig stríð. Lögin koma til þess að halda aftur af fólki að þau fari að gera það sem ekki 

er æskilegt fyrir þjóðfélagið svo þau verði ekki útskúfuð eða þá verði litið á þau sem að 

þau séu frábrugðin örðum í samfélaginu. Og eins og var nefnt að ofan þá ber fólk í 

löndum með háan stuðul ekki mikla virðingu fyrir þeim einstaklingum í sínum löndum 

sem hafa öðruvísi skoðanir og er þar átt við trúarbrögð þeirra. Og þetta hefur bein áhrif 

á börnin í þessum samfélögum þar sem foreldrar kenna börnum sínum að fólk sem er 

örðuvísi er hættulegt og það ætti að forðast (Hofstede o.fl., 2010, Helga Bryndís 

Kristjánsdóttir, 2014,). 
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Í löndum með lágan stuðul er ekki sama tortryggnin við fólk sem hefur aðrar 

hugmyndir eða þá trú, fólki finnst það frekar forvitnilegt en annað. Og það eru ekki eins 

mikið af ströngum reglum eins og í löndum með háan stuðul (Hofstede, 2011). En það 

er einnig hægt að líta á þá staðreynd að fólk sem er búsett í landi með lágan stuðul í 

óvissu – hliðrun hefur hærra hlutfall af hjarta tengdum sjúkdómum og kvillum sökum 

þess að í stað þess að vinna á streitu og kvíða þá reyna þeir með mesta móti að halda 

því út fyrir sig og byrgja það inni, og þarf af leiðandi getur það komið niður á heilsunni 

á þeim að gera það (Hofstede o.fl., 2010, Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). 

 Þegar rannsókn Hofstede er skoðuð og þá hvaða lönd það eru sem að hafa mælst 

hvað hæðst þá endurspeglast það í hversu auðug löndin eru til samanburðar við það hve 

hátt þau eru á listanum, og dæmi um það eru lönd frá Austur og Mið-Evrópu, einnig 

Suður-Ameríka, Japan og þau lönd sem hafa Þýsku sem móðurmál, t.d. Þýskaland og 

Austurríki. Þau eru mikið lægri í löndum sem eru enskumælandi og það sama má segja 

um norðurlöndin og einnig Kína. 

Hér ber að líta á tíu mismunandi dæmi sem gott er að fara yfir til þess að gefa 

sér hugmynd um hvernig munurinn er á löndum með óvissu – hliðrun annars vegar eða 

óvissu samþykkjandi hins vegar sjá töflu 4. 

 

Tafla 4. Óvissu – hliðrun 

Óvissu samþykkjandi Óvissu - hliðrun 

Óvissan sem felst í lífinu er samþykkt og 

hverjum degi er tekinn eins og hann 

kemur 

Óvissan sem felst í lífinu er tekinn eins 

og samfeld ógn sem verður að berjast 

Vellíðan, lægri streita, sjálfsstjórnun, lítil 

kvíði 

Meiri streita, tilfinningasemi, kvíði, 

taugaveiklun 

Hærra skor á huglægri heilsu og líðan Lægri skorar á huglægri heilsu og 

vellíðan 

Umburðarlyndi gagnvart einstaklingum 

og hugmyndum þeirra: það sem er 

öðruvísi er forvitnilegt 

Óþol gagnvart einstaklingum og 

hugmyndir: það sem er öðruvísi er 

hættulegt 

Ánægja með tvíræðni og óreiðu Þörf fyrir skýrleika og skipulag 

Kennarar mega segja "ég veit það ekki" Kennarar eiga að hafa öll svörin 

Breyting á starfi er ekkert vandamál Dvelja í störfum, jafnvel þótt þeim líki 

ekki við það 

Mislíka reglur - skrifuðum eða 

óskrifuðum 

Tilfinningaleg þörf fyrir reglur - jafnvel 

þótt ekki sé farið eftir þeim 
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Í stjórnmálum, samborgurum finnst þeir 

vera og taldir hæfir gagnvart 

stjórnvöldum 

Í stjórnmálum, samborgurum finnst þeir 

vera og taldir óhæfir gagnvart 

stjórnvöldum 

Í trúarbrögðum, heimspeki og vísindi: 

afstæðishyggju og raunhyggju 

Í trúarbrögðum, heimspeki og vísindi: trú 

á fullkominn sannleika og mikilfenglegar 

kenningar 

(Hofstede, 2011, bls.10) 

 

2.1.5. Langtímahyggja 

Langtímahyggja, LTO (e. long-term orientation), var eins og greint var frá hér í byrjun 

þessa hluta hugmynd frá Michael Harris Bond (Hofstede, 2011) og var hún byggð á 

rannsókn hans sem nemendur frá 23 mismunandi löndum tóku þátt í, og notaði Hofstede 

útkomuna frá þessari rannsókn til að bæta við fimmtu víddinni í sína rannsókn með 

leyfi frá Bond (Hofstede, 2011). Hér notaðist hann við spurningalista sem var 

sérhannaður fyrir austræna menningu sem að gaf betri innsýn og betra svarhlutfall fyrir 

þær þjóðir sem eru austrænar (Hofstede o.fl., 2010; Hofstede og Bond, 1988; Helga 

Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). Hann heillaðist að þessari rannsókn vegna þess að hún 

gaf skírari mynd af því hvernig hagvöxturinn var og gerði það mikið betur heldur en 

allar hinar fjórar víddirnar sem hann var nú þegar búinn að taka saman í gegnum 

rannsókn sína hjá IBM (Hofstede, 2011). 

 Einnig nefnir Helga að þessi 23 lönd sem voru notuð í rannsókninni þá voru 20 

af þeim einnig á listanum sem að Hofstede hafði aðgang að frá IBM og þar var hægt að 

sjá að þrjár víddir af fjórum pössuðu vel við þau svör sem fengust en þau voru 

valdafjarlægðin, einstaklingshyggjan og svo að lokum karllægnin. Það sem bar hæst 

var að út frá þessari rannsókn þá varð til fimmta víddinn sem hafði að gera með fortíð, 

framtíð og hversu langt fólk væri að hugsa inn í framtíðina með skipulag í huga, og var 

sú vídd nefnd langtímahyggja (Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). Þessar spurningar 

sem voru notaðar voru eins og sagt var hér að ofan sérhannaðar með austrænni 

menningu í farabroddi og var hún unnin af kínverskum fræðimönnum og við hönnun 

hennar voru hinar ýmsu dyggðir frá heimspekingnum Konfúsíus og nefndi Bond þessa 

vídd fyrst Confucian Work Dynamism (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, o.fl., 2011; 

Hofstede, 2011). Bæði langtímahyggjan og skammtímahyggjan er eins og var sagt hér 

áður byggð á fræðum Konfúsíusar sem var heimspekingur sem var uppi í kringum 500 
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fyrir Krist, og einblíndi hann á að kenna siðfræði án þess að vísa í neina sérstaka trú  og 

var hún miðuð að því að koma auga á dyggðir frekar en að hafa sannleikann að 

leiðarljósi. Þetta endurspeglast í því að austurlenskur hugsunarháttur hefur meira með 

dyggð að gera fremur en eins og er með vestrænan hugsunarhátt þar sem sannleikurinn 

er í hávegum hafður (Hofstede o.fl., 2010; Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). Helga 

tekur í skrifum sínum dæmi um tvær þjóðir sem hafa mishátt skor í þessari vídd og 

hvernig munurinn er á þeim er varðar hvað sé hægt að gera eða réttara sagt hvað er gert 

í þeirri aðstöðu sem þau eru í hverju sinni. Þau lönd sem hún nefnir er Kína og 

Bandaríkin, og hafa þessi lönd ólíka stefnu hvað varðar að betrumbæta og endurhæfa 

þá glæpamenn sem eru í landinu. Til að gefa dæmi þá hefur Kína mjög hátt skor (87) 

og svo hefur Bandaríkin fremur lágt skor (26) og þetta gefur að þau lönd sem hafa háan 

stuðul reyna með besta móti að endurhæfa þá glæpamenn sem hafa framið einhvern 

ósiðlegan verknað eins og í Kína en aftur á móti þá hafa Bandaríkin þann væng á að 

þeir telja það best að glæpamenn séu hreinlega teknir úr umferð og eiga ekki samleið 

með örðum þegnum og séu læstir inni til að vernda allt samfélagið frá þeirra gjörðum 

(Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010; Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). 

 Hofstede nefnir þann möguleika sem hann fékk við það að geta notast við bæði 

rannsóknina hjá IBM sem voru um það bil 50 á þeim tíma og geta svo nýtt þann kost 

að bæta við þessum 23 löndum sem komu með rannsókn Bonds til þess að gera sýna 

rannsókn enn þá viðameiri. Samt sem áður þá gekk það erfiðlega að vinna með þá 

rannsókn og að koma henni yfir á önnur lönd sökum þess að það var ekki til nóg af 

gögnum (Hofstede, 2011). Hofstede telur einnig að ef hann væri að byrja á því að vinna 

að nákvæmlega sömu rannsókn aftur í dag þá myndi hann notast við gagnagrunn sem 

ber nafnið World Values Survey. Sá gagnagrunnur byrjaði með rannsókn frá sex 

mismunandi háskólum í Evrópu til að athuga með hnignun á Kristinni trú og hvort að 

það væri einhver áhrif sem að fylgdu því. Hún einblindi einna helst á gildi fólks 

(Hofstede, 2011). Þessi rannsóknarvinna fékk fyrst nafnið European Values Survey en 

með árunum þá breyttist hún og þróaðist og með vinnu Ronalds Inglehart þá varð hún 

að því sem að hún er í dag, World Values Survey(WVS). Samkvæmt heimasíðu WVS 

þá hefur hún nú lokið við það sem þeir kalla sjöundu lotu, en það er rannsóknarlota sem 

að þeir fara í á 5-10 ára fresti (Hofstede, 2011; World Value Survey, e.d.). 
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 Þau lönd sem skipa listann yfir lönd sem hafa hvað hæsta stuðul fyrir 

langtímahyggju eru til að mynda lönd frá Austur-Asíu og einnig lönd frá Austur- og 

Mið-Evrópu. Hofstede nefnir einnig að nokkur lönd sem hafa miðlæga tímahyggju (e. 

medium term orientation) og eru það lönd í Suður- og Norður-Evrópu ásamt löndum í 

Suður-Asíu. Bandaríkin, Ástralía, Suður-Ameríka, Afríka og svo að lokum lönd 

Múslimstrúar eru með langtímahyggju (Hofstede, 2011). 

 Fyrir neðan er hægt að líta á töflu sem sýnir tíu mismunandi dæmi er varðar 

hvernig samfélagið lítur á t.d. sérstaka aðstöðu hverju sinni sjá töflu 5. 

 

Tafla 5. Langtímahyggja 

Skammtímahyggja Langtímahyggja 

Mikilvægustu atburðir í lífinu áttu sér 

stað í fortíðinni eða fara fram núna 

Mikilvægustu atburðir í lífinu munu eiga 

sér stað í framtíðinni 

Persónulegur stöðugleiki; góð manneskja 

er alltaf sú sama 

Góð manneskja lagar sig að aðstæðum 

Það eru alhliða leiðbeiningar um hvað er 

gott og illt 

Hvað er gott og illt fer eftir aðstæðum 

Hefðir eru heilagar Hefðir eru aðlögunarhæfni að breyttum 

aðstæðum 

Fjölskyldulíf leiðarljós nauðsynja Fjölskyldulíf leiðarljós að 

sameiginlegum verkefnum 

Stolt af landinu sínu Reyna að læra af öðrum löndum 

Þjónusta við aðra er mikilvægt markmið Sparsemi og þrautseigja eru mikilvæg 

markmið 

Félagsleg útgjöld og neysla Stórir sparisjóðir, sjóðir í boði fyrir 

fjárfestingar 

Nemendur tengja velgengni og mistök til 

heppni 

Nemendur tengja velgengni á vinnu og 

mistök skort á vinnu 

Hægur eða enginn hagvöxtur fátækra 

landa 

Hraður hagvöxtur landanna, upp að 

ákveðnu marki hagsældar 

(Hofstede, 2011, bls. 15) 

 

2.1.6. Eftirlátssemi 

Eftirlátssemi, IND (e. indulgence), er sjötta og síðasta víddinn og jafnframt sú nýjasta 

sem hefur verið bætt við og var það gert við útgáfu bókar Hofstede sem hann vann 

ásamt syni sínum Gert Jan Hofstede og Michael Minkov sem er Belgískur 

málfræðingurinn og félagsfræðingur (Hofstede, 2011). 
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 Það eru tveir pólar sem Hofstede og Minkov fjallar um fyrir þessa vídd og eru 

það eins og talað var um hér að ofan, eftirlátssemi (e. indulgence) og svo aðhald (e. 

restraint). Hún gefur til kynna hversu hamingjusamar þjóðirnar eru, eitthvað sem að 

allar hinar víddirnar get ekki náð að sýna. Ef þjóðir eru með háan stuðul, og þar af 

leiðindi eftirlátssamar þjóðir þá er hægt að setja samasemmerki á milli þeirra sem hafa 

háan stuðul og hvernig hamingjan í þjóðfélaginu er því það er svo hátt hlutfall af fólki 

sem gefur það til kynna að þau séu mjög hamingjusöm með lífið sitt eins og það er. 

Þessar þjóðir hafa einnig hærri fæðingartíðni en önnur lönd vegna þess að það hefur 

vægari kynferðisleg viðmið en þjóðir með lágan stuðul (Hofstede, 2011). 

Eftirlátssemin er hærri í löndum eins og Suður- og Norður-Ameríku, í Vestur-

Evrópu er hún einnig há og í hluta af Afríku fyrir neðan Sahara eyðimörkina. Aðhald 

er ríkjandi í Austur-Evrópu, einnig Asíu og í löndum sem hafa múslimatrú. 

Evrópulöndin hjá Miðjarðarhafinu er fyrir miðju á þessari vídd samkvæmt Hofstede 

(Hofstede, 2011). 

 Hér fyrir neðan er hægt að sá tíu dæmi um hvernig eftirlátssemi og aðhald getur 

verið mismunandi í þjóðfélagi sjá töflu 6. 

 

Tafla 6. Eftirlátssemi 

Eftirlátssemi Aðhald 

Hærra hlutfall af fólki lýsa sig sem mjög 

hamingjusamt fólk 

Lægra hlutfall af fólki sem lýsa sig sem 

hamingjusamt fólk 

Skynjun á persónulega stjórn í lífinu Skynjun á hjálparleysi: hvað gerist við 

mig er ekki eitthvað sem ég gerði sjálf/ur 

Tjáningarfrelsi talið mikilvægt Tjáningarfrelsi er ekki aðal áhyggjuefnið 

Mikilvægi tómstunda hátt Mikilvægi tómstunda lítið 

Líklegri til að muna jákvæðar tilfinningar Ólíklegri til að muna jákvæðar 

tilfinningar 

Í löndum með menntaða íbúa, hærri 

fæðingartíðni 

Í löndum með menntaða íbúa, lægri 

fæðingartíðni 

Fleira fólk að taka virkan þátt í íþróttum Færra fólk að taka virkan þátt í íþróttum 

Í löndum með nóg mat, hærra hlutfall af 

offitusjúklingum 

Í löndum með nóg mat, færri 

offitusjúklingar 

Í auðugum löndum, vægari kynferðisleg 

viðmið 

Í auðugum löndum strangari kynferðisleg 

viðmið 

Að viðhalda röð og reglu í landinu er ekki 

veittur neinn sérstakur forgangur 

Hlutfallslega fleiri lögreglumenn á hverja 

100.000 íbúa 
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(Hofstede, 2011, bls.16) 

 

2.2. GAGNRÝNI Á RANNSÓKNIR HOFSTEDE 

Þjóðmenningarvíddir Hofstede hafa verið gangrýndar af þó nokkrum fræðimönnum 

sem að segja að þessi rannsókn sem Hofstede lagðist í hafi ekki endilega verið hægt að 

fullyrða að væri rétt yfir allar þjóðir á þeim tíma sem það er í dag, til að mynda, nefna 

Baumgertel og Hill að það sé erfitt að vera viss um að þær upplýsingar sem Hofstede 

fékk úr rannsókninni árið 1968 til 1973 endurspeglist í því sem það væri í dag. Og nefna 

þeir að frá þeim tíma sem rannsóknin var gerð að margir hlutir geta og hafa breyst frá 

því sem það var þegar að rannsóknin var gerð (1982). Enn frekar hafa Smith, Dugan og 

Trompenaars (1996) talað um að Hofstede sé að nota allt of fáar víddir til að geta mælt 

það hvernig þjóðfélagið er í heild sinni og það sé ekki mögulegt að mæla það út frá 

skoðanakönnun sem þessari. Einnig er erfitt að sjá hvernig rannsóknin geti 

endurspeglað hvernig fólk hagar sér í dag sökum þess að það hafa orðið svo miklar 

breytingar í heiminum eins og með hvernig fólk hagar sér gagnvart örðum og ferðalög 

fólks á milli landa hefur einnig færst í aukana ásamt því að tækni í dag gerir fólki kleift 

að vera í meira sambandi við hvort annað (Javidan, House, Dorfman, Hanges og de 

Luque, 2006). 

 Í rannsókn sem að Svala Guðmundsdóttir, Þórhallur Guðlaugsson og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson (2015) fóru í til að athuga hvort Ísland væri sett í ákveðin 

menningarklasa út frá því að bera það saman við þau 25 lönd sem eru partur af OECD 

og var það gert vegna þess að það hefur ekki verið talað neitt sérstaklega um það hvort 

að Ísland passi inn í þessa klasa. Þau komust að því að Hofstede (2002) og House, og 

fl, (2004) hafi ekki nefnt Ísland í sínum rannsóknum og vildu þau með því reyna að 

finna út hvar Ísland ætti heima í þeim rannsóknum (2015). Sú rannsókn leiddi í ljós að 

Íslandi passaði frekar við lönd eins og Kanada, Nýja Sjáland, Bretland, Ástralíu og 

Bandaríkin frekar en Norðurlöndin (2015). 

Jafnvel þótt þessi rannsókn á þjóðmenningarvídd sem Hofstede lagði fram hafi 

verið gangrýnd þá er hún engu að síður mest notaðasta menningar rannsóknartól sem 

notast er við í dag fyrir rannsókn á fjármálagreiningu á milli landa (Breuer og Quinten 

2009; Magnússon, og fl. 2008; Reuter 2010). Svo nefnir Jones að þrátt fyrir að þessi 

rannsókn hans sé gangrýnd eins mikið og hún er þá er þetta einhver viðamesta og 
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eiginlega sú eina rannsókn sem hefur verið gerð sem hægt er að styðjast við þegar 

kemur að því að bera saman þjóðmenningu (2007). En þrátt fyrir þetta allt þá verður 

þessi rannsóknaraðferð notuð við þessa rannsókn. 
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir sem að notaðar voru við að safna gögnum 

og verður honum skiptur niður í greiningu gagna, einnig verður farið yfir þátttakendur 

rannsóknar, hönnun á rannsókn, lýsing á rannsóknaraðferðum, hvernig rannsóknin var 

framkvæmd, kosti og galla rannsóknar og einnig áreiðanleika rannsóknar. 

 

3.1. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Þegar farið verður í gagnaöflun þá mun vera notast við bæði eigindlega og megindlega 

gagnaöflun í formi skoðanakannana og viðtala. Með því að nota þessa aðferð þá er 

höfundur að nota svokallað blandaða aðferð (e. mixed method research) þar sem þessar 

tvær ákveðnu aðferðir sem eru notaðar einar og sérar eru ekki nóg til þess að komast að 

niðurstöðu heldur notast blandaða aðferðin til þess að vega upp á móti hvorri aðferðar 

fyrir sig. Og hægt er að segja að hún fyllir upp í eyðurnar sem verða frá hvorri 

aðferðinni fyrir sig (Creswell og Plano Clark, 2007). Þar sem að eigindleg aðferðafræði 

er byggð á því að reyna að fá þann skilning sem viðmælendur hafa á ákveðni upplifun 

þá endurspeglast hún aðeins á því sem hver og einn aðili tjáir sig um hverju sinni. Með 

þessari aðferð er þó ekki hægt að komast að endanlegri niðurstöðu heldur gefur hún 

aðeins vísbendingar á því hvað viðmælandanum finnst (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Þegar komið er út í megindlega rannsókn þá á sú aðferð að vera notuð til þess að safna 

gögnum sem hægt er að mæla og er þá átt við töluleg gögn sem hægt er að setja upp á 

myndrænan hátt og bera saman. Það er gert með því að útbúa spurningalista sem lagður 

er fyrir það úrtak sem hefur verið valið hverju sinni til að athuga hvort að það sé eitthvað 

viðhorfsmynstur eins og verður gert í þessari rannsókn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Þegar kom að því að velja þessa einstaklinga fyrir eigindlegu 

rannsóknarvinnuna þá var um fræðilegt úrtak (e. theoretical sampling) að ræða því að 

fyrir þessa rannsókn þá vantar upplýsingar um reynslu þeirra einstaklinga á því að vera 

Íslendingar búsettir í Danmörku (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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3.2. GREINING GAGNA 

Til að vinna úr eigindlegu gögnunum og einnig þeim fyrri skrifum sem að hafa 

verið skrifuð þá hefur höfundur ákveðið að notast við túlkunarfræði (e. hermeneutics) 

og verður það notað til þess að túlka þann texta sem að hefur verið skrifaður út frá þeim 

viðtölum sem að hafa verið tekin, þessi aðferð hefur það í för með sér að eins það sem 

höfundur er að lesa út úr textanum verður það sem að verður ritað niður eftir hans 

skilningi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 246.). Samkvæmt skrifum Howell (2012, 

bls. 154.) þá er túlkunarfræði komið frá gríska orðinu „hermeneuin“ sem þýðir 

hreinlega túlkun. 

Í framhaldi af því mun svo vera notast við grundaða kenningu (e. grounded 

theory)(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls.242.) þrátt fyrir að það gæti tekið langan tíma 

að notast við slíka rannsóknaraðferð þá er gott að styðjast við hana til þess að koma 

auga á tengsl á milli rannsókna og svara úr henni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

243.) 

3.3. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 

Fyrir þessa rannsókn þá verða tekin viðtöl við Íslendinga búsetta í Danmörku og einnig 

gerðar skoðanakannanir fyrir fólk sem eru Íslendingar og einnig búsettir í Danmörku. 

Þetta verður gert til þess að reyna að draga upp mynd af því hvernig það er að vera 

Íslenskur innflytjandi í Danska ríkinu. 

 Fyrir þessa rannsókn og þá sérstaklega þegar litið er á skoðanakönnunina þá 

verður það fólk sem að svarar þessari könnun notað sem þýði fyrir rannsóknina. Þegar 

átt er við þýði þá er til að mynda talað um ákveðin fjölda af fólki sem hefur einhvern 

ákveðin eiginleika og í þessu tilviki eru það Íslendingar sem búsettir eru í Danmörku. 

Viðmælendur þessarar rannsóknar verða, eins og var sagt hér áður, einstaklingar sem 

búsettir eru í Danmörku og mun sú rannsókn vera notuð til þess að móta áframhaldandi 

rannsóknaraðferðir. 

 Þessi rannsókn mun einungis hafa viðtöl við þrjá einstaklinga sökum þess að 

rannsóknin tók breytingum undir lokin sem gerði það að verkum að ekki náðist að taka 

viðtöl við fleiri einstaklinga heldur en þessi þrjá. Engu að síður verður reynt að nota við 

þau svör eins og mögulegt er. 

 Fyrsti viðmælandi starfar við tæknileg þjónustustörf fyrir fyrirtæki sem staðsett 

er í Danmörku og heitir Lagkagehuset. Hann var valin vegna þess að hann hefur tengsl 



 

 

 

29 

 

við öll þau útibú sem að Lagkagehuset rekur sem eru um eða yfir 50 talsins í Danmörku 

sem gerir það að verkum að hann umgengst mikið af Dönum í sýnu daglega lífi og mun 

því geta veitt sýna innsýn á því hvernig það er að vera Íslendingur í Danmörku og 

hvernig upplifun hans er á því að vinna í Danmörku (Þröstur Már Sveinsson, munnleg 

heimild, viðtal, 4. mars 2016). 

 Annar viðmælandi mun svo vera kona sem er snyrtifræðingur að mennt og rekur 

hún sína eiginn snyrtistofu í úthverfi Óðinsvé í Danmörku. Fyrirtækið hennar heitir 

Comfort – Beauty Bar og hefur það verið starfrækt um nokkurt skeið. Hún var valin 

vegna tengsla hennar við bæði íslenska kúnna og erlenda viðskiptavini og getur þar af 

leiðandi sagt frá upplifun og reynslu á því hvernig fólk tekur því að hún sé íslensk. 

Hvort það hafi áhrif á hennar upplifun á hinum daglega degi í hennar lífi (Helga Lovísa 

Helgadóttir, munnleg heimild, viðtal, 4. mars 2016) 

 Þriðji og jafnframt síðasti viðmælandinn verður kona sem er eigandi 

fyrirtækisins Velvannie og var hún valin vegna þess að hún, líkt og hin tvö, umgengst 

mikið að Dönsku fólki og hennar upplifun á því að vinna með Dönsku fólki gefa innsýn 

í það hvernig hún upplifir það að vera Íslendingur búsettur í Danmörku og hvort að 

hennar upplifun við að umgangast Dani sé eitthvað sem verður hægt að notast til frekari 

rannsóknar (Anna Svandís Thorsen, munnleg heimild, viðtal, 10. mars 2016). 

 

3.3.1. Fjöldi Íslendinga í Danmörku 

Samkvæmt Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, e.d.) þá eru Íslendingar 89831 

talsins eins og staðan er í dag2 eins og sjá má á meðfylgjandi mynd frá Danmarks 

Statistik (Mynd 1). 

 

Mynd 1. Íslendingar búsettir í Danmörku 

                                                 

1 Skjáskot þetta var fengið frá Danmarks Statistik heimasíðunni – www.dst.dk 

2 Þann 25.apríl 2017 
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Sökum þess hversu erfitt það getur verið að hafa uppi á öllum þeim Íslendingum sem 

búsettir eru í Danmörku var tekið á það ráð að notast við Facebook síðu Íslendinga í 

Danmörku og mun það vera notað sem bæði þýði og úrtak þessarar rannsóknar. 

Af þeim 7204 einstaklingum, sem að nota samskiptamiðilinn Facebook þar sem 

sérstök síða er fyrir Íslendinga sem búsettir eru í Danmörku, sjá mynd 2, var gerð 

skoðanakönnun á meðal þeirra. Það voru lagðar fyrir tvær kannanir, sú fyrri hafði 2,8% 

svarhlutfall sem gerir um 200 manns og sú fyrir þá seinni var svarhlutfallið 7%. 

 

Mynd 2. Meðlimir á Facebook hóp – Íslendingar í Danmörku3 

Þáttakan var í fyrstu talinn vera nokkuð góð þar sem náðist að hafa samband við 210 

manns fyrir fyrstu könnun og svo rúmlega 500 fyrir þá seinni en það sem að gerir það 

að verkum að þessi mynd hér fyrir neðan er frekar villandi og það dregur úr áreiðanleika 

útkomunnar vegna þess að þýðið og úrtakið fyrir þessa rannsókn er það sama, það er 

að segja, Íslendingar sem eru meðlimir á Facebook síðunni „Íslendingar í Danmörku“, 

sjá mynd 3. 

                                                 

3 Staðan á fjölda meðlima Facebook hópsins Íslendingar í Danmörku, tekið þann 24.apríl 2017 
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Mynd 3. Svarhlutfall 

Eins og sjá á myndinni hér fyrir ofan þá sést hér hvernig svarhlutfallið var á báðum 

skoðanakönnun, það er með þessu ekki hægt að alhæfa það að niðurstöðurnar séu eins 

fyrir alla Íslendinga í Danmörku en engu að síður verður þetta notað sem viðmið í 

þessari rannsókn. 

 

3.4.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Hugmyndin að þessari rannsókn fæddist til þess að bera saman þjóðmenningu 

Íslendinga og Dana annarsvegar og viðhorfi til Íslendinga vegna stórra atburða tengdum 

Íslandi hins vegar. Ástæða fyrir vali á nákvæmlega þessari ástæðu var til að athuga 

hvort að það væru einhverjir stórir atburðir í Íslenskri sögu núna þessi síðustu misseri 

sem hafa haft áhrif á það hvernig Danir almennt sjá Íslendingaa og hvernig viðhorf til 

þeirra er og hvort það hafi breyst. 

 

3.5.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

Í þessu verkefni verður stuðst við tvennskonar rannsóknaraðferðir, sú fyrri mun vera 

eigindleg rannsókn (e. qualititive research) í formi viðtala sem mun verða útbúinn til 

þess að safna upplýsingum hvað varðar upplifun íslenskra þegna sem búsettir eru í 

Danmörku. Þessi umtöluðu viðtöl munu vera í formi hálfopinnar viðtala (e. semi-

structured interviews) sem gefur þeim sem tekur viðtalið að fara meira út fyrir efnið og 

gera það víðtækara og hindrar einnig því hvernig þeim aðilum sem að viðtalið er tekið 

við verður of þröngsýnt og fær viðmælandann til þess að opna sig meira fyrir því sem 

að verið er að spyrja (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). 

 Helstu kostir þess að hanna þessar spurningar á þennan veg er til að koma í veg 

fyrir það að svörin verði allt of stutt einnig, og hvað varðar gallana þá getur þetta einnig 
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leitt til þess að sá sem er í viðtalinu fari of langt út fyrir efnið, þó svo að það hafi verið 

nefnt hér ofar að það væri til góðs en það getur endað með því að viðmælandinn fari 

það langt út fyrir efnið að það þjóni ekki tilgangi fyrir það sem er verið að rannsaka 

eins og gerðist í Viðtali 2. 

 Við hönnun á spurningunum þarf einnig að passa upp á það að þær verði ekki 

of leiðandi svo að viðmælandinn endi með því hreinlega að svara með annaðhvort „Já“ 

eða „Nei“ í stað þess að gefa dæmi og ræða um spurninguna sjálfa (Helga Jónsdóttir, 

2013). 

  Eftir að búið er að yfirfara viðtölin til þess að sjá hvort einhver tengsl séu á 

milli svara viðmælendanna þá mun verða útbúinn skoðunarkönnun til þess að fá svör 

frá hinum almenna borgara sem er af íslensku bergi brotin, til þess að sjá hvort það séu 

einhver tengsl á milli útkomunnar úr viðtölunum og beggja skoðanakannana. 

Skoðanakannanirnar verða í formi spurningalista sem að verður lagaður til eftir 

útkomu viðtala. Þegar að farið er út í skoðanakönnun sem þessa þá mun hún þjóna þeim 

tilgangi að vera megindlega (e. quantitative research) rannsóknaraðferðin fyrir þetta 

verkefni, þetta gefur mikið hraðari svörun við þeirri rannsókn sem er í gangi. Þegar litið 

er á hvers vegna þessi aðferð hafi verið valinn er það vegna þess að það er ekki hægt 

að byggja rannsóknarvinnuna út frá aðeins þremur viðtölum frá fólki sem að situr allt 

við sama borð, heldur verið einnig stuðst við svör frá hinum almenna borgara til að sjá 

hvað þeir eru að upplifa. 

 

3.6.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Rannsóknin var framkvæmd á þann hátt að búin var til viðtalsrammi fyrir viðmælendur 

þessa verkefnis og að því loknu var haft samband við þá aðila sem að teljast sem 

vænlegur kostur fyrir verkefnið. Áður en þessi viðtöl voru hönnuð var engu að síður 

reynt að hafa samband við Íslendinga búsetta í Danmörku sem eru fyrirtækjaeigendur 

og var það gert í gegnum samskiptamiðilinn, Facebook. 

 Ástæða þess að hafa uppi á fólki í Danmörku sem átti fyrirtæki var til þess að 

reyna að fá innsýn í þeirra daglega líf í Danmörku og hvernig það er að upplifa sitt 

daglega líf og var sú ályktun tekin að fólk sem á fyrirtæki í Danmörku ætti mikil 

samskipti við Dani. En þrátt fyrir þetta þá var ekki unnt að fá samband frá neinum svo 

að örðum aðferðum var beitt til að hafa uppi á fólki sem vildi láta koma í viðtal. 
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 Haft var beint samband við þrjá aðila sem eiga fyrirtæki í stað þess að freistast 

til þess að bíða eftir svari frá spurningunni sem sett var inn á Facebook hópinn, 

„Íslendingar í Danmörku“. Og til þess að geta fengið þessa aðila á fund var notast við 

símtöl og samskiptamiðilinn Facebook. 

Þeir aðilar sem að voru fyrir valinu var Þröstur Már Sveinsson, Helga Lovísa 

Helgadóttir og Linda Björk Jónsdóttir, sú síðastnefnda gat því miður ekki tekið þátt í 

þessari rannsókn. En engu að síður þá var kona að nafni Anna Svandís Thorsen fyrir 

valinu til þess að koma í hennar stað og var hún valinn vegna þess að hún er einnig 

fyrirtækjaeigandi í Danmörku. 

Eins og var nefnt hér fyrir ofan þá verða einnig settar á laggirnar 

skoðanakannanir og verða þær gerðar í tvennu lagi með mismunandi millibili til þess 

að tími gefist að greina á milli þeirra og vinna úr gögnum. Sú könnun sem var gerð til 

að athuga með upplifun Íslendinga á því að búa í Danmörku var útfærð á þann hátt að 

notast var við hefðbundnar spurningar eins og með að spyrjast fyrir um aldur, kyn og 

búsetu. En allar aðrar spurningar sem voru notaðar voru gerðar á þann hátt að þær 

nýttust við Likert skalann sem virkar á þann veg að sá sem svara spurningunni fær 

valmöguleika að því að svara spurningum á skalanum t.d. mjög sammála og til mjög 

ósammála. 

 

3.7.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Sökum þess að þýði fyrir þessa rannsókn var í fyrstu byggð á svörum frá aðeins þremur 

Íslendingum þá er ekki endilega hægt að segja að það sé hægt að byggja á þeim 

útkomum en engu að síður þá verða þau svör sem fengust verða tekinn inn í þessa 

rannsókn og unnið út frá þeim. 

 Hins vegar, þá er hægt að túlka þau svör sem að fengust út skoðanakönnunum 

á þann veg að þau séu áreiðanleg heimild sökum þess hve margir svöruðu spurningum 

sem að voru settar fram og verður farið yfir þær niðurstöður í fjórða kafla hér fyrir 

neðan.  
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem komu fram í rannsókn á þessu 

verkefni. Þær niðurstöður sem að komu, og þá er átt við niðurstöður úr þjóðmenningar 

vídd Hofstede, viðtölum við viðmælendur rannsóknar, að auki niðurstöðum frá bæði 

fyrri og seinni skoðanakönnun. 

 

4.1. SAMANBURÐUR ÍSLANDS OG DANMERKUR SAMKVÆMT HOFSTEDE 

Eins og hefur verið farið yfir hér að ofan þá mun menningar víddir Hofstede vera 

notaðar til þess að bera saman Ísland og Danmörk út frá menningarlegu sjónarsviði með 

því að bera þær saman með kenningu Hofstede. 

 Hér verið farið ýtarlega ofan í þær sex víddir sem hafa verið útskýrðar og löndin 

borin saman við þær tölur sem að Hofstede fékk fram með þeirri rannsókn sem hann 

gerði með því að styðjast við útkomu frá skoðanakönnunum sem voru gerðar í IBM á 

áttunda áratugnum. Og á myndinni hér fyrir neðan er hægt að sá hvernig 

samanburðurinn er á milli Danmerkur og Íslands samkvæmt þjóðmenningarvídd 

Hofstede, sjá mynd 4. 

 

Mynd 4. Samanburð þjóðmenningar á milli Danmerkur og Íslands(Hofstede, og fl., 2010) 
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 Það fyrsta sem bera að nefna er valdafjarlægðin, þessu næst verður farið yfir í 

einstaklingshyggjuna, svo verður karllægni yfirfarinn, því næst óvissu – hliðrunin, svo 

langtímahyggjan og svo að lokum verður farið yfir í eftirlátssemina. 

 

4.1.1. Valdafjarlægð 

Við fyrstu sín þá er hægt að sjá að Danmörk hefur mjög lágt skor á valdafjarlægðinni 

(18) sem gefur til kynna að landið er eitt af þeim löndum sem er að skora hvað lægst af 

þeim löndum sem eru á listanum. Þetta þýðir að Danir eru einblíndir á að leiðbeina og 

þjálfa sína starfsmenn ef við værum að skoða til að mynda hvernig rekstur í fyrirtæki 

væri háttað, en eru mikið minna fyrir það að leiða (Hofstede, o.fl., 2010). Samkvæmt 

Hofstede þá er Danmörk í efsta sæti lista 27 ESB ríkja hvað varðar sjálfstæði 

starfsmanna í fyrirtækjum. Jafnrétti er mjög áberandi og vald er mjög vel dreift og 

einnig treysta yfirmenn mikið á sína undirmenn til að skila settum árangri, og hafa 

starfsmenn þá löngun og beinlínis kröfu að þeir séu taldir með svo hægt sé að hafa 

samræður með þeim þegar upp koma vandamál sem þarf að leysa (Hofstede, o.fl., 

2010). 

 Sé litið á hvernig Íslendingar staðsettir á lista Hofstede þá hafa þeir skor upp á 

30 stig, það er ekki hægt að segja að það sé alveg sú sama nema bæði löndin fá svipaða 

lýsingu á því hvernig þau takast á við hvernig valdi er dreift og samskipti á milli 

samstarfsmanna er mjög svipað þó að það sé aðeins meira formlegra (Hofstede, o.fl., 

2010). 

 Hér er hægt að sjá að bæði Danmörk í Ísland eru með mjög lága valdafjarlægð 

og eru afskaplega svipuð þegar kemur að valdadreifingu. 

 

4.1.2. Einstaklingshyggja 

Þegar litið er á hvernig Danmörk er sett á listanum varðandi einstaklingshyggju þá sést 

að Danmörk er að skora mjög hátt eða 74 stig, þetta þýðir að Danir einblína á að hugsa 

um sig sjálfa og sína nánustu fjölskyldumeðlimi. Hofstede nefnir einnig að það sé mjög 

auðvelt að eiga viðskipti við Dani vegna þess að þeir séu ekki mikið fyrir það að tala 

eða þá að þú þarft ekki að vera með mikið af „smá tali“ (e. small talk) og það er alger 

óþarfi fyrir framtíðar viðskiptavini fyrirtækja eða búa til einhver sérstök sambönd við 
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Dani. Það sem að Danir eru þekktir fyrir er að þeir vilja hafa mjög bein og formleg 

samskipti við annað fólk (Hofstede, o.fl., 2010). 

 Íslendingar eru rétt fyrir ofan miðgildi þessarar víddar með 60 stig, sem, líkt og 

Danmörk eru þá með einstaklingshyggju og einstaklingsbundna menningu. Það er sama 

upp á teningnum hjá Íslendingum eins og með Dani hvað varðar fjölskyldulífið því að 

hér á einmitt eingöngu að hugsa um sig og sína nánustu fjölskyldumeðlimi. Þegar 

kemur að því að ráða til vinnu þá vilja Íslendingar að þeir sem eru að sækja um eitthvað 

sérstakt starf geti sýnt fram á það að þeir séu með það sem þarf til að gera starfið vel 

og kunna það sem þeir segjast geta. Og helst væri ef að þeir gætu gefið sönnun fyrir því 

hvað þeir hafa gert áður (Hofstede, o.fl., 2010). 

 Hér er enn og aftur hægt að sjá hversu lík þessi tvö lönd eru og hvernig 

menninginn í löndum er svipuð. 

 

4.1.3. Karllægni 

Fyrir þessa vídd þá fær Danmörk mjög lágt skor (16) og telst Danmörk því til 

menningar sem er kvenlæg. Hér er mikilvægt fyrir Dani að þeir geti haldið góðu 

jafnvægi á milli atvinnu og daglegs lífs. Hofstede talar um að í atvinnulífinu þá sé 

mikilvægt fyrir stjórnendur og framkvæmdastjóra að styðja við sitt starfsfólk og það sé 

jafnrétti á vinnustöðum og ef það þarf að taka ákvarðanir að stafsfólki sé ekki haldið 

úti í kuldanum heldur er tekið með inn til þess að því finnist það vera mikilvægt fyrir 

vinnustaðinn. Danir eru á þann vegin gerðir er varðar samninga að þeir reyna að fara 

djúpt ofan í samningaviðræður og reyna með besta móti að gera allt sem í þeirra valdi 

stendur svo að allir fara sáttir frá borði. Einnig er frítími, sveigjanlegur vinnutími og 

einnig stuðningur við fólk sem hefur fjölskyldur á vinnustöðum gerður þann greiði að 

það sé hægt að aðlagast að lífi þeirra svo það passi saman við þeirra daglega líf 

(Hofstede, o.fl., 2010).  

Hofstede talar um að það fari ekki á milli mála að á Ísland sé kvenlæg menning 

þar sem að Ísland hefur eitthvað af því lægsta skori á þessum lista eða 10 stig. Hér er 

lögð mikil áhersla á að það sé jafnrétti og samstaða á vinnumarkaðinum og að 

stjórnendur gera það sem þeir geta til þess að það sé samstaða en ekki andstæða. Hjá 

Íslendingum líkt og hjá Dönum þá er reynt að leysa átök og ósætti með málamiðlunum 

og samningaviðræðum (Hofstede, o.fl., 2010). 
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Bæði Danmörk og Ísland hafa mjög lágan stuðul fyrir karllægni sem að gerir 

þessar þjóðir að kvenlægum þjóðum og er einnig hægt að sjá það hjá örðum 

norðurlöndum líkt og hjá Noregi og Svíþjóð sem hafa sín á milli enn lægra skor, 

Noregur með 8 stig og Svíþjóð með 5. Og þetta kemur heim og saman við það sem 

Hofstede talar um í sinni rannsókn að norðurlanda þjóðirnar eru allar með lágt skor og 

kvenlægni þar sem þau styðja jafnrétti og jafnræði (Hofstede, o.fl.., 2010; Hofstede, 

2011; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2011). 

 

4.1.4. Óvissu – hliðrun 

Fyrir þessa vídd þá er strax hægt að sjá ef litið er á töfluna hér fyrir ofan að það er 

sjáanlegur munur á þjóðunum. Þar sem, samkvæmt Hofstede, Danmörk er með 23 stig 

þá gerir það óvissu samþykkjandi þjóð sem setur það ekki fyrir sig ef áætlanir breytast 

því að Danir vita að þær geta breyst og það er í lagi þeirra vegna því að þeir vinna þá 

úr því sem kemur og það sem gerist, gerist bara (Hofstede, o.fl., 2010). Hofstede ritar 

einnig um það hvernig foreldrar í Danmörku ýta á börn sín til þess að vera forvitið og 

er það talið fullkomlega eðlilegt að vera það. Og það er einmitt þess vegna sem að Danir 

eru þekktir fyrir nýsköpun og hönnun, og þeim finnst það sem er öðruvísi vera 

spennandi og eitthvað sem ætti að skoða nánar. Allt þetta endurspeglast í hvernig 

auglýsingar og markaðsetning er sett fram í Danmörku þar sem húmor er óspart notaður 

(Hofstede, o.fl., 2010). 

 Ísland tekur miðgildi á þessari vídd með 50 stig og er hún þá bæði óvissu -

hliðrandi og samþykkjandi þjóð. Þetta, samkvæmt Hofstede, þýðir að það sé meiri 

streita hjá Íslendingum heldur en er hjá Dönum, en samt er hún í meðallagi. Það er ekki 

verið að pressa fólkið í Íslenska samfélaginu að taka neinar óþarfa áhættur og sýna 

Íslendingar heldur ekki miklar tilfinningar. Þar af leiðandi, samkvæmt Hofstede, þá eru 

Íslendingar þrátt fyrir það góðir í því að gefa fólki hrós fyrir nýjar hugmyndir eða nýjar 

vörur (Hofstede, og.fl., 2010). 

 

4.1.5. Langtímahyggja 

Bæði Danmörk og Ísland eru samkvæmt rannsókn Hofstede, eru það sem væri hægt að 

kalla að væru með miðlæga tímahyggju þar sem þau eru nær miðju stuðulsins frekar en 
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botni þess og þá skammtímahyggju. Þau hafa hvor um sig lágt skor og hefur Danmörk 

35 stig og Ísland hefur 28 stig. Báðar þjóðirnar leggja áherslu á að bera virðingu fyrir 

hefðum og eru ekkert sérstaklega mikið einblínd á að vinna að því að planleggja fyrir 

framtíðina. Aftur á móti reyna báðar þjóðirnar að ná þeim árangri sem þau hafa sett sér 

(Hofstede, og.fl., 2010).  

 Enn sem komið er hefur ekki mikill munur verið á löndunum og hér er ekki 

hægt að sjá að það sé neitt sem gerir þessa þjóðir eitthvað örðuvísi samkvæmt Hofstede. 

 

4.1.6. Eftirlátssemi 

Nú þegar að síðasta víddin er skoðuð þá sést það að samkvæmt rannsókn Hofstede þá 

hafa enn og aftur bæði löndin mjög háan stuðul og eru að fá hvor um sig 70 (Danmörk) 

og 67 (Ísland) stig, sem gerir það að verkum að bæði löndin eru eftirlátssöm. Eins og 

fram hefur komið hér að ofan þá eru þjóðir með háan stuðul taldar vera hamingjusamari 

en aðrar þjóðir og nefnir Hofstede að þessar þjóðir einblíni á að njóta lífsins og hafa 

gaman. Eru bjartsýn á betri tíma og gera það sem þeim langar til og þóknast á hverju 

tíma og finna ekki mikið til með sjálfum sér ef þau fara á eyðslufyllerí (Hofstede, og.fl., 

2010). 

 

4.1.7. Ályktun frá rannsókn Hofstede 

Það er hægt að draga þá ályktun í fljótu bragði að allt sem hér hefur verið farið yfir sem 

hefur með víddir Hofstede að gera gæti verið endurtekning á sama landinu en svo er 

ekki. Danmörk og Ísland hafa með sanni verið svipaðar í gengum þessa rannsókn hjá 

Hofstede og ekki mikil munur á þeim, og er því hægt að segja að þessar þjóðir séu mjög 

svipaðar. En hvernig stendur á því að þær svipa svo til menningar er spurning sem væri 

skemmtilegt að fá svar við. 

 

4.2. NIÐURSTAÐA VIÐTALA 

Til að hefja yfirferð úr viðtölunum sem voru tekinn þá verður byrjað á því að fara yfir 

það sem virðist vera, að þau eru öll með svipaða ástæðu fyrir viðveru sinni í Danmörku 

og er það vegna þess að þau vilja mennta sig, þó eins og var greint frá, að þetta var ekki 

ætlun allra viðmælandi í byrjun. Þröstur talar um að: 
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Ég er með þessa, hérna AP gráðu í Marketing Management heitir það og 

svo er ég að klára bachelorinn í, í hérna, entrepreneurship og innovation. 

 

Og þess má geta að hann hafði nú þegar verið með menntun frá Íslandi og það var 

smíði. Og þegar að unnusta hans Helga er spurð að því sama þá nefnir hún að hún hefur 

menntun sem sjúkra þjálfi. Hún hafi engu að síður ákveðið að mennta sig enn frekar í 

Danmörku sökum þess að hún hafi ekki náð að fá vinnu á sínu sviði og nefnir Helga 

að: 

 

Og gat ekki fundið vinnu við mína menntun, þannig að ég ákvað bara að 

skella mér í annað nám og valdi hérna, snyrtifræði. 

 

Einnig nefnir Helga: 

 

Og svo þegar að ég var búin með það, að þá sem sagt var ég aftur komin á 

sama stað, atvinnulaus aftur og sótti um á nokkrum stöðum og engum 

vantaði neitt og flestar stofur bara með einn starfsmann, þannig að ég ákvað 

að opna mína eiginn stofu. 

 

Hér er hægt að sjá að til þess að geta séð fyrir sér og sýnum þá hafi hún á endanum 

ákveðið að mennta sig enn frekar, en gerði það á sviði sem er þveröfugt við það sem að 

hún lærði á Íslandi. Og er það alveg eins og Þröstur gerði þar sem hann var smiður að 

mennt. Anna Svandís sem er þriðji viðmælandinn sem var tala við og hefur svipaða 

sögu að segja með hennar menntun og nefnir hún: 

 

Ég hef grunnskólamenntun og svo er ég búin að taka multimedia design 

(Margmiðlunarhönnun) í Danmörku og er útskrifuð fyrir það og svo hef 

ég prófað snyrtifræði og Innovation og Entreprenurship, en ég kláraði þau 

ekki, þau voru ekki alveg fyrir mig. 

 

Þau hafa þá öll einhverja menntun að baki sér og hafa öll verið að mennta sig í 

Danmörku, en eins og hefur verið nefnt hér ofarlega í þessu verkefni. Það næsta sem 

verður fjallað um er hvernig þau eru að upplifa sitt daglega líf og þá sérstaklega þegar 

verið er að tala um hvernig þau eru að upplifa atvinnulífið og sinn vinnudag. Þetta er 

gert til þess að geta séð hvernig Danir eru almennt í garð þeirra og hvort að þau séu að 

sjá einhver mynstur á því hvort það sé eitthvað sem væri vert að athuga frekar. Til að 
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fara yfir hvert og eitt svar þá verður þessu eins og hér fyrir ofan skipt niður á þau þrjú. 

Þröstur talar um að: 

 

... sem sagt ég er alveg látin vita þegar að ég er að standa mig, get tekið 

dæmi, síðasta skipti sem við opnuðum búð , þá kom arkitektinn sem að 

hannar allar búðirnar hjá þeim til mín, labbaði til mín og sagði hérna, bara 

það eru allir svo ánægðir með þig, allir þú veist , allir að tala svo vel um 

þig, veistu það við erum svo heppinn að hafa fengið þig yfir til okkar ...  

 

Hér er gott dæmi um það hvernig viðhorfið til hans er gagnvart vinnudeginum og væri 

hægt að draga þá ályktun að hann væri að standa sig vel í öllu sem hann gerir og eru 

fleiri dæmi frá Þresti þar sem hann segir frá hvernig upplifun hans er og almenn 

jákvæðni gagnvart því hvernig hann er að vinna sína vinnu. Helga hefur einnig talað 

um sína upplifun og hún nefnir: 

 

... ein pantaði tíma hjá mér og svo kom systir hennar klukkutíma síðar og 

sagði, heyrðu ég ætla líka að fá tíma hjá þér og en ég ætla að borga fyrir 

systir mína þannig að ef þú gætir bara búið til gjafabréf þá þannig að hún 

kemur á morgun og ég ætla að gefa henni gjafabréfið seinna í dag, og ég 

alveg já ekkert mál , og þær koma þarna, sitthvorn daginn og ekkert með 

það og svo vikuna eftir þá mæti ég í vinnu þá er búið að prenta út blöð og 

líma um alla stöðina ...  

 

Þær systur sem hún ræðir hér höfðu verið svo ánægðar með það hvernig hún var að 

vinna sína vinnu og þær ákváðu að prenta út miða og líma á ýmsum stöðum inni á 

líkamsræktarstöðinni þar sem snyrtistofan hennar var til húsa og tilkynna öllum að 

endilega fara til hennar og fara í andlitsbað hjá Helgu því það væri svo frábært. Helga 

nefnir einnig að hún hafi hreinlega ekki upplifað neitt sérstakt atvik sem hafi gert það 

að verkum að hún hafi fundist hún verða fyrir neinu aðkasti og að almennt viðhorf til 

hennar sé að öllu leiti frábært. Það sama má segja um hvernig Anna er að upplifa sinn 

dag og nefnir hún: 

 

Ég fékk einn kúnna um daginn sem að hringdi í mig og sagði að hún væri 

búin að vera með mjög mikinn þurrk á fótunum sem að hún hefði ekki 

geta losnað við í marga mánuði , hún var búin að nota ýmiss krem, og svo 

fékk hún sápu frá okkur, eða vöru , og hún losnaði við þurrkinn og kláðann 

á tveimur dögum, eftir að hafa notað vörurnar frá okkur. 
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Hér hringdi svo þessi ákveðna kona persónulega í Önnu og þakkaði henni innilega fyrir 

hjálpina og að hafa gefið henni ráð með hvað hún ætti að gera til þess að losna við 

þennan kvilla sem hafði verið að angra hana lengi. 

Þegar spurt var út í hvað væri helst á döfinni hjá þeim viðmælendum hvað 

varðar hvað þau vilja tak sér á hendur í komandi framtíð þá sést að það sé ekki endilega 

samráð með það hvað skal gera hjá Helgu og Þresti þar sem þeirra plön eru ekki eins. 

Helga nefnir að hún vilji ekkert endilega búa hér til frambúðar en sé ekki viss um 

hvenær hún vilji leggja land undir fót að nýju til að flytja frá Danmörku til Íslands að 

nýju. Hins vegar talar Þröstur um að búa hér áfram og stofna fyrirtæki sem sérhæfir sig 

í því að styðja og styrkja nýsköpunarhugmyndir og fær hann þá hugmynd frá sínum 

núverandi vinnuveitenda. Nefnir hann að: 

 

Það hefur svolítið heillað mig, að hérna, ef ég ætti að segja þér svona alveg 

mín, eða þú veist ef ég lít á mig eftir svona 20 ár hvað ég myndi vilja vera 

að gera. Að þá væri ég sem sagt, þá væri ég tilbúinn að vera búinn að 

stofna mitt eigið fyrirtæki, búinn að selja það frá mér, eiga nóg af 

peningum og fara inn í svona, fjárfestingar á nýsköpunarfyrirtækjum, 

svona litlar fjárfestingar, sem að maður getur komið inn og verið að hjálpa 

kannski sem að, hugmyndir á frumstigi, eða þú veist, tveir þrír aðilar með 

þú veist brjálað, brjálað motivation ...  

 

Hann talar einnig um það hér fyrir neðan að hann telja það frekar ólíklegt fyrir sig að 

flytja aftur til Íslands til þess að láta þennan framtíðardraum rætast. Þröstur nefnir: 

 

Eins og staðan er í dag þá finnst mér ekkert spennandi að fara til Íslands. 

 

Og er hann að tala hér um það sama og Helga hefur verið að tala um í sínu viðtali með 

það hversu auðveldara lífið er í Danmörku og þá sérstaklega á hún við þegar kemur að 

rekstri fyrirtækis og hvernig það er að stofna slíkt í Danmörku. 

Fyrir Önnu Svandísi þá hefur hún einnig sagt frá sínum plönum og finnst henni að 

börnin hennar séu kveikjan að því sem að hana langar til að gera í framtíðinni og er það 

að taka ljósmyndir. Námið sem hún var í í Danmörku var eins og áður var greint frá, 

Margmiðlunarhönnun, en þó hún hafi ekki endilega fundið sig í því námi þá fann hún 
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sig í þeim parti sem tengdist ljósmyndun og ætlar sér að stefna á það, þar sem hún nefnir 

að: 

 

… það er búið að vera áhugi en ég hef samt kannski ekki gert mér grein 

fyrir því fyrr en, bara einhvern tímann nýlega …  

 

Hér á Anna við það sem kom fram hér að ofan að námið kveikti ljósmyndaáhuga hennar 

að nýju og langar hana að mennta sig frekar í því.  

Allir viðmælendur hafa svipað sögu að segja hvað var til þess að þau ákváðu að 

koma til landsins (Danmörku) og setjast hér að með fjölskyldum sínum. Það sem einnig 

var hægt að sjá var hvernig almenningur í Danmörku lítur á Íslendinga og hefur það 

hingað til verið mjög gott miðað við hvað þessir þrír viðmælendur gátu svarað með 

sinni reynslu á því að búa í Danmörku. 

 

4.3. NIÐURSTAÐA FYRRI SKOÐANAKÖNNUN 

Þegar höfundur hóf þessa rannsókn þá var gerð skoðanakönnun til að rannsaka hvort 

að það væri einhver staðreynd fyrir því að Íslendingar væru að lenda í aðkasti frá 

Dönum. Þetta var gert til þess að athuga stöðuna hjá því fólki sem að á heima í 

Danmörku hvort að þetta væri eitthvað sem þau væru að upplifa. 

 Skoðanakönnunin var send út á samskiptamiðlinum Facebook á hóp sem að var 

stofnaður fyrir Íslendinga búsetta í Danmörku. Það sem var haft í huga við gerð á 

þessari könnun var að hugsa til þeirra staðreyndar að það gætu reynst Íslendingar á 

þessari síðu sem að væru að svara spurningunum sem að eru búsettir á Íslandi og var 

tekið á því með því að bjóða fólki upp á þann möguleika til að svara því að þau ættu 

heima á Íslandi en ekki gera ráð fyrir því að allir sem svöruðu væru búsettir í Danmörku 

eins og sést á myndinni hér fyrir neðan á mynd 5. 
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Mynd 5. Núverandi búseta 

Af þeim 210 sem að svöruðu þessari könnun þá voru alls 191 sem að eru nú þegar 

búsettir í Danmörku og 19 voru búsettir á Íslandi. Og með því er hægt að vinna út frá 

upplýsingum frá fólki sem eingöngu er búsett í Danmörku. 

 Þegar litið er á hvernig skipting á milli kynja var í þessari könnun þá eru konur 

í meirihluta eða 135 konur á móti 56 körlum eins og sést hér fyrir neðan á mynd 6. 

 

Mynd 6. Hlutfall kynja 

 

Það má sjá á þessari mynd að konur eru í miklum meirihluta en þessi útkoma mun verða 

skipt niður á þann veg að það verður tekið tillit til þess hversu margar konur svöruðu 

og hversu fáir karlar svöruðu og þar af leiðandi verður útkoma kynjanna reiknuð 

hlutfallslega þegar við á og er það gert til að bera það saman við hvernig fólk var að 

upplifa það að búa í Danmörku og hvort það hafi orðið fyrir aðkasti þá má sjá það á 

myndinni hér fyrir neðan að Íslendingar hafa orðið fyrir eða fundið fyrir aðkasti frá 

Dönum en það er um þriðjungur svarenda sem að segist hafa upplifað slíkt eins og smá 

má á mynd 7. 
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Mynd 7. Orðið fyrir aðkasti í Danmörku 

 

Til að rýna aðeins betur í þetta og reikna út hvert hlutfallið er af fólki sem hefur lent í 

því að verða fyrir aðkasti þá reiknast að konur eru 45 talsins af 135 og eru þá bæði tekið 

gildið fyrir Nokkrum sinnum og einnig Mjög oft og reiknast þetta þá á þann veg að það 

eru 33,33% konur sem að hafa orðið fyrir aðkasti í Danmörku. Fyrir karlmenn þá er 

alveg eins og var reiknað með hjá konum að gildin fyrir Nokkrum sinnum og Mjög oft 

eru lög saman, sem gefa 22 af þeim 68 sem að svöruðu. Þetta gefur að það eru 32,35% 

af körlum sem að hafa orðið fyrir einhverju aðkasti. 

 Hér fyrir neðan verður svo hægt að sjá hvernig lengd búsetu er hjá Íslendingum 

og hvernig hún skiptist niður eftir aldri. Og sá hópur sem að hefur verið hvað lengst í 

Danmörku eru þeir sem að hafa búið í Danmörku í meira en sex ár eða meira. Það sem 

einnig er hægt að sjá er hvernig þróunin er með lengd á búsetu því að gildið lækkar eftir 

því sem lengra er liðið á búsetuna. Og er hægt að gera sér hugarlund að þetta er fólk 

sem að er setjast að í Danmörku í stutta stund til þess að mennta sig og halda svo aftur 

heim en það er aðeins ályktun höfundar en það fækkar jafnt og þétt þeim sem búa í 

lengri tíma eins og sjá má á mynd 8. 

34

90

21

43

1

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Karlar

Konur

ORÐIÐ FYRIR AÐKASTI Í DANMÖRKU

Aldrei Nokkrum sinnum Mjög offt



 

 

 

45 

 

 

Mynd 8. Lengd á búsetu í Danmörku eftir aldri 

Eins og var talað um hér að ofan þá sést það á myndinni að það eru færri og færri sem 

að búa í Danmörku til lengri tíma en mestur fjöldinn hefur búið hér í yfir sex ár og getur 

það verið vegna þess að fólk gæti hafa verið hér í 10, 20 eða 30 ár jafnvel. Einnig getur 

það útskýrt hvers vegna þessi fjöldi er staðsettur í Danmörku í svo langan tíma með því 

að athuga hvað það er að gera í Danmörku eins og staðan er í dag.  Og á myndinni hér 

fyrir neðan er hægt að sjá að þeir sem að hafa verið hvað lengst í Danmörku eru flestir 

komnir í fulla vinnu eins og sést á mynd 9. 

 

Mynd 9. Staðan eftir 6+ ár í Danmörku 

Hér á mynd 8 fyrir ofan er hægt að sjá að meirihlutinn af því fólki sem að hefur komið 

sér fyrir í Danmörku, höfðu af þeim 85 einstaklingum, sem svöruðu þessari spurningu 

náð að fá fulla vinnu og það eru 61 manns sem hafa náð því eða um 71,7% af þeim sem 

að svöruðu. Með þessari niðurstöðu er hægt að sjá að þeir sem eru hér lengur en sex ár 

eru flest allir komnir í vinnu og búnir að koma sér vel fyrir í Danmörku.  
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4.4.  NIÐURSTAÐA SEINNI SKOÐANAKÖNNUNAR 

Gerð var ný skoðanakönnun til þess að geta fengið yfirlit yfir það hvernig viðhorf 

Íslendinga eru að upplifa með því að búa í Danmörku, og þá sérstaklega hjá þeim sem 

voru þá búsettir í Danmörku þegar að hinir ýmsu stórir viðburðir áttu sér stað hjá 

Íslensku þjóðinni. 

 Til að ná til þeirra markhóps sem var nauðsynlegur til að fá sem nákvæmustu 

útkomu á þessari skoðanakönnun þá var aðeins haft samband við fólk sem er búsett í 

Danmörku til að kanna viðhorf Dana til Íslendinga. Til þess að þetta var hægt þá var 

haft samband við þau í gengnum Facebook-síðu Íslendinga í Danmörku. 

 Þar á meðal til þess að geta tekið í burtu þau svör sem að ekki er hægt að notast 

við þá var gerð auka svarmöguleiki í þeim spurningum sem að voru byggð á Likert-

skalanum til að geta gefið þeim sem ekki eru lengur búsettir í Danmörku á þeim tíma 

sem að tilteknir atburðir áttu sér stað  möguleika á því að merkja við það svar að þau 

voru ekki búsett í Danmörku. 

 Til að byrja með þá var leitað svara við því hvernig viðhorfið er í garð Íslendinga 

eins og staðan er í dag. Þá hvort Danir almennt séu ánægðir með Íslendinga, og þá 

hvernig þeir upplifa sig eða hvernig þeir eru halda að Danir upplifa þá. 

 Sá fjöldi sem svariði spurningunum voru 506 einstaklingar sem eiga það 

sameiginlegt að hafa búið eða búa í Danmörku. 

 

4.4.1. Viðhorfið í dag 

Eins og fram kom úr þeirri könnun þá hefur fólk almennt góða hluti að fram að færa er 

varðar þeirra upplifun. Af þeim sem hafa svarað þá eru 87% af þeim sem hafa svarað 

sagt að þeir upplifa að það sé annaðhvort Mjög gott eða Gott viðhorf til þeirra frá 

Dönum og verða öll skífurit reiknuð á þann veg að þau gildi sem koma fram í 

skoðanakönnunni verða reiknuð sem jákvætt út frá samsettu gildi frá Mjög gott og Gott 

og að auki verður neikvæða gildið reiknað út frá gildunum Slæmt og Mjög slæmt. 

 Hér að neðan getur að líta þá útkomu sem hlaust við að spyrjast fyrir um hvernig 

Íslendingar í Danmörku telja viðhorf Dana vera til þeirra eins og staðan er í dag, sjá 

mynd 10. 
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Mynd 10. Hvernig finnst þér viðhorf Dana vera til þín í dag 

Einnig var leitast eftir því hvort það væri einhvern breyting á svörum á milli landshluta 

Danmerkur til að sjá hvort að fólk væri meira ánægt að búa á einum stað heldur en 

örðum. Spurningunni var skipt niður í að fólk gat svarað hvort að það ætti heima á 

eyjunni Bornholm, Norður-Jótland, Mið-Jótland, Suður-Jótland, Fjón og Sjáland. 

 Þegar litið er á útkomuna þá er nokkuð jöfn skipting á milli landhluta en 

hlutfallslega séð þá hafa Íslendingar búsettir á Suður-Jótlandi svarað því að viðhorfið 

til þeirra í dag sé neikvætt en það er aðeins talað um 5 einstaklinga af 58 sem að gerir 

að það eru 8,6% sem búsettir eru á Suður-Jótlandi sem að telja að viðhorfið sé slæmt, 

en 82,7% telja að viðhorfið sé jákvætt eins og það er í dag. Og eins og greint var hér 

frá að ofan þá er viðhorfið verulega jákvætt á alla landshluta eins og sést á mynd 11. 
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Mynd 11. Viðhorf í dag - Skipting á milli landshluta 

Þegar litið er á hlutföll svara þá sést að viðhorfið til Íslendinga í Bornholm er 100% 

jákvætt en það er eingöngu vegna þess að það voru aðeins tveir Íslendingar sem að 

svöruðu þessari skoðanakönnun. Flestir sem svöruðu var fólk frá Sjálandi eða 202 

talsins, og af þeim voru aðeins þrír sem svöruðu því að þeir telji að viðhorfið sé 

neikvætt, og það gerir aðeins um 1,4% af Íslendingum búsettum á Sjálandi. 

 Það er greinilegt að Íslendingar eru almennt mjög ánægðir með að vera búsettir 

í Danmörku og hefur fólk úr öllum landshlutum með um eða yfir 80% jákvæðni í 

svörum. 

 

4.4.2. Efnahagshrunið 2008 

Fyrsti stóri atburður sem var spurt út í var Efnahagshrunið sem átti sér stað árið 2008, 

og vildi höfundur með þessu athuga hvort að þeir Íslendingar sem að svöruðu þessari 

spurningu geta gefið svar um hvort það hefði verið eitthvað til staðar að viðhorfið hafi 

breyst hjá þeim, og er þá átt við hvort að þeir hafi hreinlega fundið fyrir því að þeim 

hafi verið kennt um það sem gerist í afleiðingum Efnahagshrunsins, sjá mynd 12.  
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Mynd 12. Efnahagshrunið 2008 

Spurninginn hljóðaði á þann veg „Fannst þér eins og þér hafi verið kennt um hvernig 

fór sem fór með efnahagshrunið á Íslandi?“ og voru svarmöguleikarnir á Likert 

skalanum þar sem svarmöguleikarnir voru Mjög sammála, sammála, hlutlaus, 

ósammála og mjög ósammála, einnig var settur auka svarmöguleiki fyrir þá sem ekki 

voru búsettir í Danmörku á þessum tiltekna tíma svo þau svör yrðu ekki tekinn með inn 

í útreikningnum. Eins og með útreikning á útkomu frá fyrri skoðanakönnun þá hafa 

svörin frá Mjög sammála og Sammála verið sameinuð í jákvætt og það sama er að segja 

um Mjög ósammála og Ósammála og heitir það nú; neikvætt. 

Af þeim sem svöruðu voru 11.9% sem sögðu að þeir hafi fundið fyrir því og voru þá 

annaðhvort mjög sammála eða þá sammála. En þess má geta að með í þessu var 

spurning hvort að fólk átti heima á þeim tíma þegar þetta átti sér stað og það voru um 

37.8% sem ekki áttu heima í Danmörku á þeim tíma. Það gefur breytingu upp á 7.1% 

eða þá 19% sem að telja að það séu í raun fólk sem er óánægt með Íslendinga út af 

hruninu á Íslandi. En lang stærsti hlutinn svaraði því neitandi að þeim hafi verið kennt 

um eða 64%. Og þegar litið er á svarhlutföll á milli karla og kvenna þá er hægt að sjá 

hvernig svör þeirra raðast niður, sjá mynd 13. 

17%

64%

19%

Efnahagshrunið 2008

Hlutlaust Neikvætt Jákvætt



 

 

 

50 

 

 

Mynd 13. Svarhlutfall karla og kvenna, Efnahagshrunið 2008 

Eins og sjá má þá er munurinn ekki mikill á milli kynjanna en um það bil 16% karlar 

svara játandi og um 20% konur svara játandi einnig, svo það er ekki neinn gríðarlegur 

munur á því hvort karlar eða konur hafi fundið meira fyrir því að hafa verið kennt um 

hrunið 2008. 

4.4.3. Eldgosið 2010  

Einnig var spurt hvort að það hafi verið einhver gremja út í Íslendinga að hálfu Dana 

vegna eldgossins í Eyjafjallajökli og hvort það hafi upplifað eitthvað í líkingu við það 

sem gerðist þegar að hrunið átti sér stað. Og var sömu aðferð beitt þegar spurninginn 

var hönnuð með því að notast við Likert-skalann og að setja inn svarmöguleika fyrir þá 

sem að búsettir voru á Íslandi á þessum tíma, en spurninginn sem spurð var; „Fannst 

þér eins og að þér hafi verið kennt um að Eyjafjallajökull væri að gjósa þó svo að þú 

hafir ekki geta ráðið neinu um það?“ og útkomuna má sjá hér á mynd 14. 
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Mynd 14. Eldgosið 2010 

Það voru í allt 13.9% sem að fannst það hafa fundið fyrir því að þeim hafi verið kennt 

um eldgosið í Eyjafjallajökli. En eins og með fyrri spurningu þá hafði verið settur 

svarmöguleiki fyrir þá sem eru eða voru ekki búsettir í Danmörku til þess að hreinsa 

þau svör frá. Og eftir að þau eru tekinn frá voru um 34.3% af þeim sem svöruðu þá 

kemur í ljós að 21% af öllum sem að svöruðu þá hefur það fundið fyrir því að þeim hafi 

beinlínis verið kennt um að Eyjafjallajökull hafi byrjað að gjósa eða þá hvort að það 

hafi verið út af því að flugumferð í Evrópu raskaðist mikið. En eins og með útkomuna 

úr spurningunni með Efnahagshrunið 2008 þá vildi höfundur enn og aftur bera saman 

svarhlutfall karla og kvenna til að sjá hvort að það væri munur þar á, sjá mynd 15. 

 

Mynd 15. Svarhlutfall karla og kvenna, Eldgosið 2010 

Það sem virkar furðulega hér er að svarhlutfallið á milli kynjanna hafði aukist og voru 

um það bil 15% karla sem að svöruðu þessari spurningu játandi en aftur á móti voru 
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næstum 24% kvenna sem að svöruðu sömu spurningu játandi. En engu að síður kemur 

það á óvart að atburður eins og eldgos sé þess valdandi að Íslendingum hafi verið kennt 

um það hvernig fór þó svo að það sé ekkert sem Íslendingar hafi geta gert í því. 

4.4.4. Evrópumótið 2016 

Það sem kom hvað minnst á óvart og hefur höfundur sjálfur fundið fyrir því, og það var 

velgengni Íslenska landsliðsins í fótbolta á Evrópumótinu í Frakklandi árið 2016. Þar 

hefur svarhlutfallið snar breyst og hafa margir fundið fyrir því hvað viðhorfið til þeirra 

breyttist mikið bara við það að landsliðinu hafi gengið vel að spila fótbolta, og ekki er 

hægt að gleyma þeim frábæra árangri sem landsliðið náði við það að slá England út úr 

keppninni (Taylor, 2016). 

Sú spurning sem spurð var „Fannst þér viðhorf til þín verða betra eftir að 

Íslenska karlalandsliðið í fótbolti náði þeim árangri sem það náði á Evrópumótinu 

2016?“ og var þessi spurning sett upp eins og hinar með hliðsjónar við það að gera ráð 

fyrir því að fólk sem ekki hefur verið búsett í Danmörku á þessum tíma. Útkomunum 

úr jákvæðu svörunum, Mjög sammála og Sammála voru sett saman og það sama var 

gert við neikvæðu svörin, Mjög ósammála og Ósammála eins og er hægt að sjá á mynd 

16. 

 

 

Mynd 16. Evrópumótið 2016 

Útkoman var sú að 63% af þeim sem svöruðu hafa fundið fyrir að viðhorfið 

varð betra vegna þess eins að litla Íslandi gekk vel í fótbolta. Í fljótu bragði þá er hægt 

að gefa sér það að áhrif sem Ísland sem heild hefur alveg augljóslega einhver áhrifa á 

það hvernig Danir horfa til Íslendinga. Og þá er það einna helst hægt að sjá það þegar 
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að Ísland tók þátt í Evrópumótinu í fótbolta hversu mikil áhrif þetta hafði á þá 

Íslendinga sem að bjuggu í Danmörku á þeim tíma, og þá sérstaklega hversu fáir voru  

að svara þessari spurningu neitandi en það voru ekki nema um 4% sem að svöruðu því, 

en hvort svarhlutföllin á milli kynja hafi verið að breytast eins og í spurningunni með 

eldgosið þá er hægt að sjá það á mynd 17. 

 

Mynd 17. Svarhlutfall karla og kvenna, Evrópumótið 2016 

Svarhlutfall karla og kvenna var skipt þannig að fyrir þennan svarmöguleika þá voru 

karlar að svara í 70% tilvika að þeir fundu fyrir því að velgengni landsliðsins í fótbolta 

hafi haft áhrif á viðhorfið og en hjá konum var það 60%. 

 Til að bera saman svörin sem fengust úr þessari spurningu og spurningunni um 

hvernig viðhorfið er í dag er hægt að sjá aukningu á jákvæðni meðal Íslendinga, sjá 

mynd 18. 
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Mynd 18. Þróun frá Evrópumótinu 2016, til viðhorfsins í dag 

Hér sést það greinilega að viðhorfið hefur farið batnandi eftir því sem liðið hefur á 

tímann og eru þeir Íslendingar sem svöruðu játandi komnir frá 302 einstaklingum upp 

í 433 einstaklinga. Sem er aukning um rúmlega 25% frá Evrópumótinu 2016. En 

neikvæðnin hefur staðið í stað og er um 4%. En það eru þá þeir sem að svöruðu hlutlaust 

sem hafði fækkað hvað mest og eru það 102 einstaklingum færri en frá Evrópumótinu 

2016. 
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Eins og fram hefur komið í þessari rannsókn þá var ætlun sú að geta borið saman 

þjóðmenningu Íslands og Danmerkur og sjá hvort að það sé einhver stór munur á þeim. 

Við fyrstu sín þá er ekki hægt að sjá að það sé neinn gríðarlegur munur á því hvernig 

þjóðirnar haga sér út frá rannsókninni sem að Geert Hofstede framkvæmdi á sínum 

tíma. 

 Bæði löndin eru með svipaða valdafjarlægð og er hún hjá báðum löndum frekar 

lág sem gerir báðar þjóðirnar að frekar jafnréttis sinnuðum þjóðum þar sem valdi er 

meira dreift jafnt á alla frekar en eins og með þjóðir sem eru meira vald og þar sem 

valdið er í meirihluta hjá til að mynda fólki sem er hærra sett í fyrirtækjum. Það sama 

má segja um hvernig einstaklyngshyggjan er hjá þjóðunum og hún er nánast sú sama 

hér líka þar sem að þjóðirnar eru og skulu vera uppteknari af sér og sinni fjölskyldu í 

stað þess að hugsa til þeirra sem eru utan fjölskyldu og frændfólks eins og er gert í 

þjóðum sem hafa lágt skor á þessari vídd og eru þar af leiðandi með heildarhyggju. 

 Eftir því hvað leið á rannsóknina varð ljósara hversu líkar þessar þjóðir eru og 

hversu þjóðmenningin var svipuð hjá þeim og fyrir karllægnina þá var munurinn á 

þjóðunum ekki nema fjögur stig á þessari vídd. Og vegna þess að þjóðirnar tvær eru 

með svona lágt skor gerir það að verkum að þjóðirnar eru kvenlægar, sem endurspeglast 

í því að fólk vill hafa gott jafnvægi á milli vinnu sinnar og síns daglega lífs og vera 

tekið með inn í ákvarðanatökur fyrirtækja svo að þeim finnist það merkilegra og skipta 

máli. Þegar kemur að fjórðu víddinni þá kemur fyrst fram einhver sjáanlegur munur á 

milli þjóðanna þar sem Danmörk er að fá mikið lægra skor heldur en Ísland er að gera. 

Þetta gerir það að verkum að Ísland er með meiri streitu heldur en Danir, og er þá 

spurning hvort að Hofstede hafi hugsað með sér eða gert grein fyrir því í sinni rannsókn 

með það hvernig Danir eru eða eins og margir Íslendingar sjá Dani og lýsa þeim sem 

afslöppuðum einstaklingum þar sem þeir eru svo „ligeglad“. 

 Seinustu tvær víddirnar sem voru skoðaðar voru langtímahyggja og 

eftirlátssemi. Fyrir langtímahyggjuna þá hafa enn og aftur báðar þjóðir skor sem er í 

lægri kantinum en þær eru þó nær miðju en ekki. Þetta gerir það að verkum að það er 

ekki lagt mikil vinna í það að búa til eitthvað sérstakt plan fyrir framtíðina en reyna 
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engu að síður að planleggja sig þannig að þau ná þeim mörkum sem þau hafa sett sér. 

Síðast en ekki síst var farið yfir eftirlátssemi og er sú vídd nýjasta viðbótin í rannsókn 

Hofstede og hefur hún með það að gera hversu hamingjusamar þjóðirnar eru. Bæði 

Ísland og Danmörk eru enn og aftur með mjög hátt skor og nánast alveg eins skor. Þetta 

þýðir að báðar þjóðirnar leggja áherslu á að hafa gaman og njóta lífsins. 

 Þegar litið er yfir rannsóknina hjá Hofstede þá vakna upp spurningar sem hafa 

að gera með hvernig þessar tölur eða skor hefðu verið ef að það hefði verið önnur þjóð 

sem hafði verið svona náin tengsl við Íslensku þjóðina eins og Danmörk hefur verið 

síðan á 17.öld þegar að einokunarverslunin var sett á eða hvort það hafi hreinlega haft 

einhver áhrif á íslensku menninguna með því að hafa Danmörk svona lengi yfir Íslandi. 

Það gæti verið áhugavert að vita hvort sú værir raunin. 

 En til að geta komist hvað næst því að vita hvernig Íslendingum finnst að búa í 

Danmörku og hvernig þeir upplifa sig þá voru eins og kom fram hér að ofan, tekin þrjú 

viðtöl við einstaklinga sem að hafa verið búsett í Danmörku í nokkur ár og kom það á 

óvart hversu skemmtilega sögu þau höfðu á þeirri upplifun á því að búa í Danmörku. 

Þó svo að það sé ekki hægt að alhæfa að það sem þau sögðu væri gott og gilt og ekki 

hægt að túlka það sem þau sögðu væri það sama fyrir alla aðra Íslendinga búsetta í 

Danmörku. Þannig að það var tekið á það ráð að gera skoðanakönnun á því hvort að 

þeir Íslendingar sem búa í Danmörku hafi orðið fyrir einhver aðkasti frá Dönum og það 

var að minnsta kosti einn af hverjum þremur sem höfðu upplifað það á meðan að þau 

höfðu búsetu í Danmörku. Og það getur verið erfitt að greina frá því hvað það er 

nákvæmlega sem gert hefur það að verkum að Íslendingar hafa orðið fyrir aðkasti frá 

Dönum. En til að reyna að fá einhverja mynd af því hvernig staðan er í dag4 þá var gerð 

önnur skoðanakönnun til að sjá hvort að stórir atburðir sem tengjast Íslandi beint hafi 

haft einhver áhrif á það. 

 Það var sláandi að sjá það hversu margir hafi svarað því að þau hefðu fundið 

fyrir því frá frændum okkar Dönum að atburðir sem Íslendingar hefðu engin tök á að 

breyta eða laga væri þeim að kenna. Og var fyrst spurt um það hvort Íslendingar hefðu 

upplifað það að áhrif fjármálakreppunnar hefðu haft einhver áhrif á það hvernig Danir 

litu á þá, og voru það um einn af hverjum fimm sem að svöruðu því játandi. Og það 
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sama má segja um hvernig fólk upplifði það að vera í Danmörku þegar eldgosið hófst í 

Eyjafjallajökli árið 2010. Spurningin sem var lögð fyrir var til að athuga hvort, eins og 

var sagt hér áður, hvort þeim Íslendingum sem svöruðu spurningunni hafi fundist að 

Danir hafi beinlínis kennt þeim um eldgos og enn og aftur var furðulegt að sjá hvað 

fólk svaraði þar því að einn af hverjum fimm svöruðu því játandi. 

 Árið 2016 var stórt ár í Íslenskir íþróttasögu þegar að Íslenska landsliðið náði 

þeim merka áfanga að ná alla leið í 8-liða úrslit í Evrópumótinu í fótbolta í Frakklandi. 

Það sem var einnig marktækt þegar spurning um nákvæmlega þennan atburð var spurt 

hvað það voru margir sem fundu fyrir því að viðhorfið til þeirra hafði breyst mikið. 

Spurningin var svo hljóðandi: Fannst þér viðhorfið til þín verða betra eftir að Íslenska 

Karlalandsliðið í fótbolta náði þeim árangri sem það náði á Evrópumótinu 2016? Og 

það var klárlega hægt að sjá það að viðhorfið til Íslendinga snar batnaði því að rétt 

ríflega 60% svöruðu þessari spurningu játandi. 

 Það vakna margar spurningar við þessa útkomu og hvort árangurinn eigi eftir 

að vera eitthvað sem verður talað um í mörg ár. Það má með sanni segja að það verður 

gert á Íslandi en það er spurning hversu lengi það á eftir að vera talað um það í 

Danmörku og hvort að Danir eigi eftir að gera það almennt. 

 Einnig er hægt að velta fyrir sér áreiðanleika þess að bera saman þjóðirnar eins 

og Helga talar um í sinni ritgerð að hún hafi haft samband við Michael Minkov og hann 

hafi tjáð henni að tölur úr langtímahyggju og undanlátssemi hafi verið fengnar frá WVS 

(Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2014). 

 

5.1.ÁFRAMHALDANDI VINNA 

Nú þegar þessari rannsóknarvinnu er lokið og yfirferð hennar einnig er hægt að sjá að 

það væri hægt að rannsaka það enn frekar hvernig þjóðmenning Íslands og Danmerkur 

eru lík og hvort að það séu einhverjir hlutir sem að væri hægt að athuga enn frekar eins 

og hvort það séu einhverjir sérstakir hlutir sem að til að mynda Íslendingar hafa fengið 

í „arð“ frá Dönum og er þá átt við hvort að menningarnar hafa á einhvern hátt verið 

undnar saman á þessari næstum 500 ára sögu þessara þjóða sem var ritað um í inngangi 

þessarar rannsóknar. 

 Einnig væri hægt að leggja sama spurningalistann út fyrir Dani og spyrja þá 

hvort þeim hafi fundist Íslendingar bera ábyrgð á því að það kom fjármálakreppa árið 
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2008 og hvort að eldgosið 2010 í Eyjafjallajökli hafi verið þeim að kenna. Og einnig 

væri hægt að spyrja þá út í Evrópumótið á þann veg hvort að þeir hafi litið Íslendinga 

öðrum augum eftir Íslenska karlalandsliðið lauk sinni keppni. 

 Einnig væri forvitnilegt að athuga hvað það er sem dregur fólk til Danmerkur, 

hvort það séu betri lífsgæði eða hvort menntakerfið sé það sem dregur fólk til flutninga. 

 

5.2.BÚSETA ÚT FRÁ EIGIN REYNSLU 

Nú þegar litið er til baka á verkefnið og upplifun höfundar er tekinn inn þá eru nokkrir 

punktar sem vert væri að koma á framfæri um þá upplifun að vera Íslendingur búsettur 

í Danmörku. Þau dæmi sem að hafa verið tekinn saman eru aðeins byggð á því hvernig 

höfundur hefur upplifað búsetuna. 

 Það fyrsta sem að verður nefnt er hvernig Danir eru þegar það er verið að bjóða 

í barnaafmæli. Það kom fram í rannsókn Hofstede, og þá er verið að tala um 

langtímahyggjuna, þá nefnir Hofstede að Danir eru ekki þekktir fyrir það að vera með 

nein langtímaplön fram í tímann en þegar að Danskir foreldrar eru að bjóða krökkum í 

afmæli hjá barninu sínu þá er boðið í afmæli með að minnsta kosti eins mánaðar 

fyrirvara. Þessi hlutur er eitthvað sem ekki þekkist mikið á Íslandi, eða allavegana ekki 

þegar að höfundur átti heima þar. 

 Eins hafa Danir þann vana á að þeir tala um allt í vikum en ekki dagsetningum, 

og hefur það tekið langan tíma að aðlagast því og venja sig á að fara eftir þeirri aðferð. 

 Svo til að nefna eitt að lokum þá hafa Danir þann „sið“ að þegar að það eru 

skírnarveislur, bekkjarskemmtun, skólaskemmtun, ferming og þess hátt þá er alltaf 

áfengi við hönd. Skírnarveislur á Íslandi, eða réttara sagt þær sem höfundur hefur farið 

í, hafa aldrei verið með áfengi eða þá að sá möguleiki hafi verið við hendi. 

Bekkjaskemmtanir og skólaskemmtanir í grunnskólum í Danmörku er sá tími sem að 

foreldrar barnanna hittast og geta rætt málinn og haft gaman og stytt sér stund með 

annaðhvort bjór eða léttvíni. Og þess má geta að þau geta það með því að kaupa sér það 

í skólanum, vegna þess að foreldrafélag skólans selur áfengið. Svo þekkist það líka að 

í fermingarveislum þá fá fermingarbörnin leyfi frá foreldrum til að fá sér áfengi í sinni 

eigin veislu. Og til að snú sér svo aftur yfir í langtímaplönuðu barnaafmælin þá er það 

sjálfsagt mál að boðið er upp á áfengi fyrir foreldrana þegar að þau koma að sækja 

börnin sín eða það sem er talið eðlilegra að mati höfundar, kökur og kaffi. 
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6. LOKAORÐ 

Þjóðmenning Íslands og Danmerkur er hlutur sem hefur verið ofarlega á huga höfundar 

þar sem tengslin eru sterk til beggja landa og búsetan hefur verið löng á báðum stöðum 

og sú upplifun sem hefur hlotist af þeirri búsetu hefur nýst vel til að geta gefið góða 

innsýn í þetta verkefni.  

Nú þegar að þessari verkefnavinnu er lokið og horft til baka á það sem kom út 

úr henni þá er ekki úr vegi að nefna það að með því að geta átt möguleika á því að geta 

unnið að rannsóknarvinnu sem að einhver gæti mögulega haft gaman af og stúderað 

þær niðurstöður sem komu úr henni. Þær niðurstöður hefðu aldrei orðið ef að höfundur 

hefði ekki fengið allan þann fjölda sem að koma að því að svara spurningunum fyrir 

skoðanakannanirnar, sem einmitt leiddu í ljós að stórir atburðir geta breytt viðhorfi til 

heillar þjóðar, og í þessu tilviki voru það Íslendingar sem að fundu fyrir þessari 

breytingu. Sem einmitt svara þeirri spurningu sem var sett fram hér í byrjun á þessu 

verkefni að; „Hafa stórir atburðir tengt Íslandi eða Íslendingum breytt viðhorfi Dana til 

Íslendinga?“ og þeirri spurningu er hægt að svara játandi, þar sem að það sást klárlega 

munur á því og hvað einna best þegar litið var á svarhlutfallið á svörum tengt 

Evrópumótinu 2016. 

Einnig var spurt; „Hver er munur á þjóðmenningu Íslendinga og Dana í ljósi 

þjóðmenningarvídda Hofstede?“ og með rannsókn Hofstede á því hvernig 

þjóðmenningar eru í hverju landi fyrir sig er eins og var nefnt í þessu verki, eitt að 

viðamestu tólum sem hægt er að nota til þess að rannsaka þjóðmenningu. Það reyndist 

auðvelt að bera saman löndin og fróðlegt að sjá hversu nálægt þjóðirnar eru einnig sem 

var svo notað til að ganga úr skugga um að það væri að hafa áhrif á viðhorfið í garð 

Íslendinga. 
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VIÐAUKAR 

 

VIÐAUKI 1 – SPURNINGARLISTI FYRIR VIÐTÖL 

1. Segðu mér frá sjálfum/sjálfri þér og þínum bakgrunni. 

2. Við hvað starfar þú í dag? 

3. Hefur þú verið lengi að í því og afhverju valdir þú þetta starf? 

4. Gætir þú sagt mér aðeins frá þínum framtíðarplönum? 

5. Hvað með menntun, hvaða menntun hefur þú? 

6. Lýstu því fyrir mér hvernig viðskiptavinir þínir upplifa þennan stað. 

7. Lýstu því hvernig þú upplifir afstöðu viðskiptavina þinna.” (fylgja svo eftir með 

að biðja um dæmi?" 

8. Og, hverjir eru þínir helstu viðskiptavinir? 

9. Hverrar þjóðernis eru flestir þínir kúnnar? 

10. Segðu mér frá samskiptum þínum við þína kúnna og hvers eðlis þau eru.” Fylgja 

svo eftir með að spyrja hvort viðkomandi hefur orðið fyrir aðkasti o.s.frv. 

11. Eða verið í einhverri stöðu sem að kúnni hefur látið þér líða illa með því hver þú 

ert? 

12. Hefur einhver látið þér líða vel með það sem að þú gerir? 

13. Hvernig hefur þú upplifað afstöðu fólks sem ekki er af íslensku bergi brotið? “ 

Fylgja svo eftir með að spyrja hvort viðkomandi hafi fundið fyrir andúð. 

14. Eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 

 

  



 

 

 

65 

 

VIÐAUKI 2 – KYNNINGARBRÉF ÞRÖSTUR MÁR 
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VIÐAUKI 3 – KYNNINGARBRÉF HELGA LOVÍSA 
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VIÐAUKI 4 – KYNNINGARBRÉF ANNA SVANDÍS 
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VIÐAUKI 5 – SKOÐANAKÖNNUN NR.1 – SPURNINGAR 
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VIÐAUKI 5 – SKOÐANAKÖNNUN NR.1 – SPURNINGAR (FRAMHALD) 
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VIÐAUKI 6 – SKOÐANAKÖNNUN NR.1 – SVÖR 
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VIÐAUKI 6 – SKOÐANAKÖNNUN NR.1 – SVÖR (FRAMHALD) 
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VIÐAUKI 6 – SKOÐANAKÖNNUN NR.1 – SVÖR (FRAMHALD 2) 
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VIÐAUKI 7 – SKOÐANAKÖNNUN NR.2 - SPURNINGAR 
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VIÐAUKI 7 – SKOÐANAKÖNNUN NR.2 - SPURNINGAR (FRAMHALD) 
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VIÐAUKI 8 – SKOÐANAKÖNNUN NR 2 - SVÖR 

 

  



 

 

 

76 

 

VIÐAUKI 8 – SKOÐANAKÖNNUN NR.2 – SVÖR (FRAMHALD) 
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VIÐAUKI 8 – SKOÐANAKÖNNUN NR.2 – SVÖR (FRAMHALD 2) 
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