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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Unnið var að ritgerðinni haustið 2017 undir leiðsögn Þóru H. Christiansen og vil ég þakka 

henni fyrir alla þá aðstoð sem hún veitti mér, góða leiðsögn og frábært samstarf. Ég vil 

ég þakka öllum þeim sem tóku þátt í rannsókninni en án þeirra hefði ritgerðin aldrei 

orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka Fjólu Kim Björnsdóttur fyrir frábæran stuðning og 

aðstoð. Að lokum þakka ég Maríu Önnu Þorsteinsdóttur fyrir að hafa gefið sér tíma í að 

lesa yfir og fyrir alla hjálpina. Ástæða þess að ég valdi þetta umræðuefni fyrir 

lokaritgerðina mína, sem fjallar um upplifun innflytjenda frá Tyrklandi af íslenskum 

vinnumarkaði, er sú að ég er gift tyrkneskum manni og hef sjálf starfað í Tyrklandi.   
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að auka skilning lesenda á stöðu innflytjenda frá 

Tyrklandi á íslenskum vinnumarkaði. Staða innflytjenda á Íslandi hefur verið mikið í 

umræðunni og reynt hefur verið að bæta aðstöðu þeirra með ýmsum aðgerðum. 

Mikilvægt er að skoða alla þá þætti sem snerta innflytjendur til að fá betri skilning á 

þessu málefni. Ritgerð þessi fjallar um upplifun tyrkneskra innflytjenda af íslenskum 

vinnumarkaði. Tekin voru viðtöl við fjóra tyrkneska innflytjendur sem allir hafa reynslu 

af því að starfa á íslenskum og tyrkneskum vinnumarkaði. Öll hafa þau búið á Íslandi í þó 

nokkurn tíma og hafa að aðlagast menningunni hér á landi sem og tungumáli. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru að þeim vegnar vel á Íslandi og upplifa 

vinnumarkaðinn á Íslandi frekar jákvæðan. Að þeirra mati er tungumálið ein helsta leiðin 

til að aðlagast íslenskri menningu og finnst þeim þau upplifa minni fordóma eftir að hafa 

lært tungumálið. 
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1 Inngangur 

Allt frá upphafi mannskyns á jörðinni hafa flutningar fylgt manninum. Fyrstu menn eru 

sagðir hafa risið á fætur í Afríku og síðan hefur mannkynið dreift sér um allan hnöttinn í 

leit að lífsviðurværi. Svokallaðir þjóðflutningar hafa gengið yfir í gegnum aldirnar, 

þjóðflokkar fluttu sig til betri búsvæða þegar náttúruhamfarir urðu, breytingar á loftslagi 

að ekki sé talað um herleiðingu heilu þjóðanna á milli svæða. Eftir síðari heimsstyrjöld 

hefur Ísland í fyrsta sinn í sögu sinni frá landnámsöld haft betri lífsskilyrði upp á að bjóða 

en gengur og gerist annars staðar í veröldinni.  

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar eru af Sameinuðu þjóðunum er Ísland meðal 10 

bestu landa í heiminum til að búa í. Þá er tekið til þátta eins og meðaltekna á fjölskyldu, 

barnadauða, jafnréttismála, mannréttinda eins og málfrelsis, menntunarkosta og 

heilbrigðisþjónustu. Á öllum þessum sviðum eru Íslendingar í toppsætunum eins og 

aðrar Norðurlandaþjóðir og margar Evrópuþjóðir. Það skyldi því engan undra að fólk 

annars staðar úr heiminum vilji flytjast hingað. Í fyrsta sinn í sögu Íslands sækjast 

útlendingar eftir að lifa og starfa á Íslandi (UNDP, 2016). 

Margar ástæður eru fyrir fólksflutningum milli landa en mun auðveldara er bæði að 

flytja milli landa og ferðast nú á dögum en var á árum áður. Ungt fólk frá Íslandi fer til 

annarra landa til náms eða í ævintýraleit og oft gerist það að ástin kviknar og þá þurfa 

elskendurnir að finna sér einn samastað sem kannski er í framandi menningarheimi 

annars þeirra. Talið er að ein helsta ástæða fólksflutninga sé vonin um að komast betur 

af í lífinu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). Á Íslandi hefur fjöldi innflytjenda aukist 

töluvert og má segja að fjölgunin sé sú hraðasta sem vitað er um í Evrópu í samanburði 

við fólksfjölda (Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). Í ársbyrjun 2017 voru 

innflytjendur 35.997 manns eða 10,6% af heildarmannfjölda Íslands. Það er töluverð 

fjölgun frá því í fyrra en árið 2016 voru innflytjendur 9,6% eða 31.812 manns. Frá árinu 

2012 hefur innflytjendum fjölgað úr því að vera 8,0% í 10,6% af heildarmannfjölda 

Íslands (Hagstofa Íslands, 2017).  

Þessi mikla fjölgun innflytjenda frá öðrum menningarsvæðum í heiminum til Evrópu 

hefur leitt til margs konar erfiðleika nú á síðustu áratugum, sérstaklega á Norðurlöndum 
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en Danir, Norðmenn og þó einkum Svíar hafa verið mjög gestrisnir og tekið á móti 

tugþúsunda innflytjenda og flóttamanna frá stríðshrjáðum löndum 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). Heimamönnum finnst þeim ógnað af framandi fólki og 

mörgum innflytjendum gengur illa að aðlagast nýrri menningu, margir fá ekki vinnu og 

lifa á bótum frá kerfinu en aðrir leita tækifæra í undirheimunum þar sem alls konar 

glæpastarfsemi er stunduð. Af þessum hópi segir mest af í fréttum en færra heyrist af 

þeim sem vel hefur gengið að fóta sig í nýja landinu og hafa í mörgum tilvikum gengið í 

störf sem ekki hefur tekist að manna með heimamönnum.  

Þeir erfiðleikar sem innflytjendur standa frammi fyrir hafa verið mikið í umræðunni á 

seinustu árum og aðeins nýlega hefur aðlögunarferli innflytjenda á Íslandi verið 

rannsakað þegar þeir flytja til nýrra menningarheima. Innflytjendur hafa aldrei verið 

fleiri á Íslandi en nú. Spár Hagstofu gera einnig ráð fyrir að fjölgun innflytjenda muni 

aukast á næstu árum. Helsta ástæða fyrir miklum straumi innflytjenda til Íslands í byrjun 

21. aldar er mikill uppgangur í hagkerfi Íslands og skortur á vinnuafli (Sigríður Elín 

Þórðardóttir, 2011). 

Höfundur þessarar ritgerðar er einn þeirra sem fann ástina í framandi landi, 

Tyrklandi, og hefur ástin blómstrað þrátt fyrir menningarmun milli landanna. Í 

framhaldinu starfaði höfundur í Tyrklandi og kynntist vinnuumhverfi þar en flutti síðar til 

Íslands ásamt maka sem þurfti þá að takast á við það hlutverk að vera innflytjandi á 

Íslandi. Í kjölfar þess vaknaði áhugi höfundar á stöðu innflytjenda frá Tyrklandi á 

íslenskum vinnumarkaði og leiddi til þess að þetta viðfangsefni var valið.  

Rannsóknarspurning mín í þessu verkefni er: Hvernig upplifa innflytjendur frá 

Tyrklandi íslenskan vinnumarkað? Ísland er sérstakt meðal þjóða í heiminum. Það er 

stórt miðað við íbúafjölda, menntunarstig hátt, og síðast en ekki síst er það einstakt að 

því leyti að frá landnámi hefur þar búið ein þjóð, Íslendingar, sem hafa talað eina tungu 

íslensku, og hafa lengi haft ein trúarbrögð, kristni. Ísland er eyja og á engin landmæri að 

öðrum löndum. Það segir sig sjálft að það hlýtur að vera erfitt að aðlagast svo einsleitu 

þjóðfélagi. Allt fram á miðja 20. öld höfðu fæstir Íslendinga séð annað fólk en hvítt eins 

og það sjálft. Því ólíkari sem menning og tungumál eru því erfiðara er fyrir innflytjendur 

að setjast hér að.  
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Tyrkneska þjóðin er að mörgu leyti ólíkari þeirri íslensku heldur en skyldari þjóðir eins 

og norðurlandabúar, og aðrar germanskar þjóðir. Tyrkir tala allt annað tungumál og eru 

flestir múslímar, þar sem gilda strangari siðareglur. Landið er umkringt öðrum þjóðum 

og þjóðarbrotum og á landið sér mörg þúsund ára menningarsögu. Tyrkland er í Evrópu 

en menningarlega telst það að mörgu leyti til Austurlanda nær. Það hlýtur því að að vera 

erfitt fyrir Tyrki að aðlagast svo ólíku samfélagi að ekki sé talað um að læra tungumálið. 

Hins vegar stöndum við Íslendingar frammi fyrir þróun sem ekki verður stöðvuð að fólk 

frá framandi löndum sest hér að hvort sem er vegna ástarinnar eða betri lífskjara. Það 

skiptir því miklu máli að vel takist til og hinum nýju Íslendingum farnist vel þrátt fyrir 

menningarmun.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna og öðlast innsýn í upplifun innflytjenda frá 

Tyrklandi á íslenskum vinnumarkaði. Ritgerðin samanstendur af sex köflum. Í inngangi 

kemur fram hvers vegna rannsakandi ákvað að skoða þetta ákveðna viðfangsefni. Í 

öðrum kafla verður farið í fræðilegan hluta rannsóknarinnar, kenningar um aðlögun 

innflytjenda skoðaðar og greint frá rannsóknum á innflytjendamálum á Íslandi. Í þriðja 

kafla verður aðferðarfræði rannsóknarinnar lýst og í fjórða kafla fjallað um rannsóknina 

og niðurstöður hennar. Í fimmta kafla eru umræður um niðurstöðurnar og lokaorð í 

þeim sjötta. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður fjallað um þær breytingar sem hafa átt sér stað í íslensku 

samfélagi á seinustu árum. Þá verður farið yfir hvernig staða innflytjenda utan Evrópu 

breyttist árið 2006. Einnig verður fjallað um þær hindranir sem innflytjendur standa 

frammi fyrir þegar þeir flytja til annarra menningarheima. Í því skyni verður fjallað um 

menningarvíddir Geert Hofstede, fordóma og tungumálaörðugleika. Þá verður skoðuð 

íslensk og tyrknesk þjóðmenning og hún borin saman. Loks verður farið yfir 

aðlögunarferli innflytjenda.  

2.1 Staðan á Íslandi í innflytjendamálum nú á dögum 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku samfélagi á seinustu árum. Fyrir aldamótin 

2000 töluðu flestir íbúar landsins sama tungumál, voru sömu trúar og var íslenska þjóðin 

frekar einsleit. Í seinni tíð hefur samfélagið hins vegar breyst til muna og má segja að 

Ísland sé orðið að eins konar fjölmenningarsamfélagi, vegna þess að íbúar landsins eru 

með ólíkan menningarlegan bakgrunn og tala mismunandi tungumál 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). Fjölmenning á sér stað þegar einstaklingar í ákveðnu 

samfélagi eru opnir fyrir því að aðrir einstaklingar eða hópar sem ekki hafa sömu 

samfélagsreglur, hefðir eða venjur komi inn í samfélagið (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004).  

Frá miðri 20. öld og til ársins 1997 voru innflytjendur 2% þjóðarinnar en hefur síðan 

farið fjölgandi (Hagstofa Íslands, 2017). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2017) er gerður 

greinamunur á innflytjendum og erlendum ríkisborgurum: 

Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig 
eru fæddir erlendis, svo og báðir afar hans og báðar ömmur. Önnur kynslóð 
innflytjenda eru einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem 
báðir eru innflytjendur. Fólk er talið hafa erlendan bakgrunn ef annað 
foreldrið er erlent. Einstaklingur sem fæddist erlendis en á foreldra sem 
báðir eru fæddir hér á landi telst einnig hafa erlendan bakgrunn. 

Eins og sjá má á mynd 1 hér að neðan hefur fjölgun innflytjenda og einstaklinga með 

erlendan bakgrunn aukist töluvert frá árinu 1996 til ársins 2017 (Hagstofa Íslands, 2017).  
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Mynd 1 Fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi 1996 – 2017 (Hagstofa Íslands, 2017) 

Þann 1. janúar, 2017 voru innflytjendur orðnir 10,6 % af heildarfjölda Íslendinga eða um 

35.997 manns (Hagstofan, 2017). Ári áður voru innflytjendur 9,6% eða 31.812 manns, en 

árið 2012 voru innflytjendur 8,0% þjóðarinnar. Einnig fjölgaði í annarri kynslóð 

innflytjenda en þeim fjölgaði frá því í fyrra úr 4.158 í 4.473 manns. Hlutfall fyrstu og 

annarrar kynslóðar hefur aldrei verið hærra en nú og er samanlagt 12% af 

heildarmannfjölda og einstaklingar með erlendan bakgrunn voru 6,8% í byrjun ársins 

2017 (Hagstofa Íslands, 2017). 

Frá árinu 2005 þar til í byrjun október 2008 má segja að fólksfjöldasprenging hafi átt 

sér stað á Íslandi en erlendum ríkisborgurum fjölgaði um meira en helming á því tímabili 

(Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009). 

Líklegt þykir að ein helsta ástæða fleiri innflytjenda eftir aldamótin, hafi verið vegna 

mikillar uppbyggingar í hagkerfi Íslands. Íslenska samfélagið stækkaði hratt og þurfti 

mikið á innfluttu vinnuafli að halda til að koma til móts við aukna eftirspurn eftir 

vinnuafli. Launakjör þóttu góð, krónan var hagstæð og innflytjendur gátu aflað góðra 

tekna á tiltölulega stuttum tíma (Sigríður Elín Þórðardóttir, 2011). 

Það var síðan snemma í októbermánuði árið 2008 sem íslenska efnahagslífið hrundi 

til grunna. Þrír stærstu bankar Íslands urðu gjaldþrota sem leiddi til þess að 

efnahagskreppa skall á og allt atvinnulíf fór úr skorðum. Flestir þeirra innflytjenda sem 

komu hingað til lands til að vinna voru aðeins með tímabundið atvinnuleyfi sem gerði 

það að verkum að þeir áttu ekki rétt á atvinnuleysisbótum þegar þeim var sagt upp 
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(Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Í byrjun árs 2008 mældist atvinnuleysi 1% og var í 

algjöru lágmarki. Hins vegar í lok ársins 2008 var atvinnuleysi á Íslandi komið í tæp 5% 

og í lok marsmánaðar árið 2009 var atvinnuleysi orðið tæplega 9% á landinu öllu. Þess 

má geta að atvinnuleysi meðal erlends vinnuafls var 13% á sama tíma 

(Vinnumálastofnun, 2008). 

2.2 Breytt réttindi innflytjenda utan EES og ESB 

Samningar milli landa eru mismunandi og eftir að lögum um útlendinga var breytt er 

mun erfiðara fyrir innflytjendur frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) og 

Evrópusambandsins (ESB) að koma til Íslands. Frá árinu 1994 hefur Ísland verið hluti af 

Evrópska efnahagssvæðinu sem felur í sér frjálsan flutning fólks og frjálst flæði þjónustu 

og vöru (Unnur Dís Skaptadóttir og Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 2014). Árið 2001 gekk 

Ísland í Schengen samstarfið ásamt 14 öðrum löndum. Markmið samstarfsins var að 

fella niður eftirlit með ferðum einstaklinga innan þeirra ríkja sem eru í samstarfinu en 

hins vegar átti að auka eftirlit með öðrum ríkjum sem ekki voru í Schengen samstarfinu. 

Helsti tilgangur samstarfsins var að tryggja frjálsa för einstaklinga innan þeirra ríkja sem 

tilheyra Schengen og um leið að berjast gegn alþjóðlegri glæpastarfssemi (Stjórnarráð 

Íslands, 2001).  

Árið 2002 var lögum breytt um málefni útlendinga og norræn löggjöf höfð til 

hliðsjónar. Það var síðan árið 2003 sem löggjöfin tók gildi með tvenns konar 

stefnumarkmið. Fyrsta markmiðið var að auka eftirlit með hverjir kæmu til Íslands og 

fylgjast betur með dvöl þeirra. Hitt markmið stefnunnar var að ræða réttarstöðu 

útlendinga sem koma hingað til lands eða fara frá því, hyggjast dveljast eða sækja um 

leyfi til dvalar samkvæmt lögum (Lög um útlendinga nr. 96/2002). 

Innflytjendum fjölgaði mikið árið 2006 þegar þeir útlendingar í löndum EES þurftu 

ekki lengur að sækja um atvinnuleyfi áður en það kom til landsins. Hins vegar var mun 

erfiðara fyrir ríkisborgara utan ríkja EES að fá atvinnuleyfi hér á landi. Þá urðu 

fjölskyldusameining og hjónaband mun algengari og voru það leiðir fólks til að eiga 

möguleika á að koma til landsins. Aðeins voru sérfræðingar, börn undir 18 ára aldri og 

eldra fólk yfir 67 ára aldri sem áttu rétt á að koma til landsins frá löndum utan EES 

(Jóhanna Gísladóttir Bissat, 2013). Því er talið að flestir innflytjendur sem komu frá 

löndum utan Evrópu eftir árið 2006 hafi komið hingað vegna fjölskyldusameiningar. 
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Stjórnvöld ráða þeim reglum sem gilda yfir þá einstaklinga sem eru frá löndum utan 

Evrópu og er löggjöfin af danskri fyrirmynd og ein sú strangasta í Evrópu (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 2014). 

Þó að vinnuafl skorti á Íslandi þá var eins og reynt væri að fá aðeins fólk frá Evrópu til 

að vinna hér á landi. Ríkisborgarar aðildaríkja EES og ESB fengu því forgang fram yfir 

önnur lönd sem ekki tilheyrðu þeim ríkjum og hætti vinnumálastofnun að gefa út leyfi til 

þeirra sem ekki uppfylltu þær kröfur til að bregast við auknum straumi fólks frá EES og 

ESB vorið 2006 (Jóhanna Gísladóttir Bissat, 2013).  

Útlendingar sem koma frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins eða aðildarríkja 

EFTA og ætla sér að dvelja á Íslandi lengur en 3 mánuði þurfa að sækja um dvalarleyfi 

hjá Útlendingastofnun. Útlendingur þarf að leggja fram öll nauðsynleg gögn sem 

Útlendingastofnun krefst af viðkomandi. Framfærsla þarf að vera trygg og einnig þarf að 

sækja um sjúkratryggingar en þær taka almennt ekki gildi fyrr en 6 mánuðum eftir að 

sótt er um þær. Einstaklingur þarf einnig að fara í almenna skoðun hjá lækni. Einnig þarf 

að hafa gilt vegabréf og sýna þarf sakavottorð sem og hafa dvalarstað á Íslandi 

(Útlendingastofnun, 2017).  

Fjöldi innflytjenda frá Tyrklandi hefur vaxið frekar jafnt frá árinu 1998 til ársins 2017. 

Eins og sjá má á mynd 2, hér að neðan, sést heildarfjöldi þeirra sem fæddir eru í 

Tyrklandi og hafa flutt til Íslands á seinustu árum (Hagstofa Íslands, 2017). Árið 1998 

bjuggu á 24 innflytjendur af tyrkneskum uppruna á Íslandi og aðeins sex árum síðar, árið 

2004, fjölgaði innflytjendum um tæplega helming og voru þeir komnir í 54 manns. Þá 

virðist sem að efnahagskreppan, sem átti sér stað í lok ársins 2008, hafi haft áhrif á 

innflytjendur frá Tyrklandi því árið 2010 fækkar innflytjendum frá Tyrklandi töluvert.  
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Mynd 2 Fjöldi innflytjenda frá Tyrklandi búsettir á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2017) 

2.3 Hindranir á vinnumarkaði 

Ýmsar hindranir geta komið upp sem innflytjendur þurfa að yfirstíga þegar þeir flytja í 

nýtt samfélag. Það eru einkum þrjár hindranir sem ber að nefna og eru þær 

menningarmunur, fordómar og tungumálaörðugleikar.  

2.3.1 Menningarmunur 

Margar skilgreiningar hafa verið gerðar á menningu (culture) en mikilvægt er að þekkja 

hugtakið til að eiga auðveldara með að skilja mannlega hegðun (Gifford, 2008). Kroeber 

og Kluckhohn (1952) greindu yfir 160 skilgreiningar á menningu og komust að þeirri 

niðurstöðu að menning væri eins konar „mynstur“ sem gætu verið skýr eða óskýr. 

Samkvæmt þeim er menning lærð, henni er miðlað áfram, til dæmis með trú eða 

tilfinningum og hún er send frá einni kynslóð til annarrar (Czinkota, Ronkainen og 

Moffett, 2008).  

Menningarþættir birtast alltaf þegar þjóðerni er skilgreint og hjálpar það til við að 

skilja og greina eina þjóð frá annari. Tungumál, trúarbrögð, gildi og viðhorf, hegðun og 

venjur, fagurfræði, menntun, félagslegar stofnanir eru allt atriði sem tengjast hugtakinu 

menning. Fjölskyldan er talin áhrifamikil þegar kemur að mótun menningar en flest börn 

læra menningu frá foreldrum sínum í gegnum allt það daglega ferli sem viðhaft er á 

heimili þeirra (Czinkota, Ronkainen, & Moffett, 2008). 

Þegar fólk flytur til annars lands og ákveður að setjast þar að er mikilvægt að skilja að 

það getur verið öðruvísi menning þar heldur en í heimalandinu og að þessi 
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menningarmismunur getur verið mismikill eftir löndum. Það sem talið er eðlilegt í einu 

landi getur talist óeðlilegt í öðru landi (Czinkota, 2009). Þess vegna er mikilvægt að áður 

en farið er út á vinnumarkað að innflytjendur hafi tileinkað sér menningarlæsi því það 

getur komið í veg fyrir misskilning eða að mistök séu gerð (Moran, Abramson og Moran, 

2014). Í stuttu máli er menningarlæsi í nútíma atvinnulífi skilgreint sem hæfni 

einstaklinga til að starfa í annari menningu (Johnson, Lenartowic, Apud, 2006).  

2.3.1.1 Menningarvíddir Geert Hofstede 

Ein af þekktustu aðferðum sem notaðar hafa verið til að varpa ljósi á þjóðmenningu er 

aðferðafræði sem gerð var undir stjórn hollenska fræðimannsins Geert Hofstede. 

Rannsóknir Hofstede á framkvæmd stjórnunar innan ólíkra menningaheima hefur aukið 

skilning manna á mismunandi menningu innan skipulagsheilda. Í rannsókninni sem hann 

framkvæmdi á árunum 1967 til 1973 kannaði hann þau tengsl sem þjóðmenning og 

stjórnunarstíll gætu átt sameiginleg. Rannsóknin var byggð á svörum við 117.000 

spurningalistum sem voru á 20 mismunandi tungumálum (Hofstede og McCrae, 2004). 

Hofstede greindi út frá fyrstu rannsókn sinni fjórar menningarvíddir: valdafjarlægð 

(power distance), óvissuhliðrun (uncertainty avoidance), 

einstaklingshyggja/heildarhyggja (individualism/collectivism), karllæg/kvenlæg gildi 

(masculinity/femininity) (Hofstede og McCrae, 2004). 

Seinna gerði hann enn víðtækari rannsókn og skoðaði fleiri lönd til að komast að enn 

frekari niðurstöðu. Hofstede komst að því að mikill munur væri á stjórnendum innan 

skipulagsheilda og taldi að mismunandi þjóðmenning væri ástæðan. Einnig skoðaði hann 

þá þætti sem gerir þjóð að þeirri þjóð sem hún er. Meðal þeirra atriða sem skilgreina 

þjóðmenningu ákveðinnar þjóðar eru tungumál, sameiginleg viðhorf til þátta eins og 

löggæslu, fjölmiðla, ritmáls, menntakerfis og bókmennta. Árið 1991 bætti Hofstede við 

fimmtu víddinni sem hann kallar langtímahyggja/skammtímahyggja (long-term/short-

term orientation). Sjöttu víddinni var síðan bætt við árið 2008 og heitir hún 

eftirlátssemi/aðhaldssemi (indulgence/restraint) (Hofstede og McCrae, 2004).  

Valdafjarlægð felst í því hversu mikill ójöfnuður ríkir í samfélaginu og getur það 

tengst stéttaskiptingu, virðingu, valdi, lögum eða auðæfum. Í öllum 

menningarsamfélögum er valdi misdreift en það er mismikið í hverju landi fyrir sig. 

Valdafjarlægð getur verið milli einstaklinga, innan skipulagsheilda og einnig í 
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samfélaginu. Mikil stéttaskipting ríkir í löndum með mikla valdafjarlægð sem þýðir að 

lítið jafnvægi er á milli starfsmanna og stjórnenda. Í löndum þar sem er lítil 

valdafjarlægð þá er valdinu dreift jafnt á milli allra og auðvelt er fyrir starfsmenn að 

nálgast yfirmenn sína og eiga í samskiptum við þá (Hofstede Insights, 2017).  

Óvissuhliðrun vísar til óþæginda sem einstaklingar finna fyrir í ákveðnum aðstæðum. 

Aðstæður þar sem mikil óvissa ríkir getur verið upplifuð á mismunandi hátt meðal 

einstaklinga. Getur það einnig farið eftir menningu þeirra hversu mikið þeir reyna að 

hliðra óvissu til. Lönd sem hafa lítil þolmörk fyrir óvissu reyna að komast hjá óvæntum 

og nýjum aðstæðum. Til að koma í veg fyrir óvissu þá reyna þau lönd að aðhyllast 

ákveðnar reglur eða ströng lög (Hofstede og McCrae, 2004). Hins vegar eiga 

einstaklingar sem þola mikla óvissu auðveldara með að hlusta á skoðanir annarra og 

reyna að hafa sem fæstar reglur (Hofstede Insights, 2017). 

Einstaklingshyggja endurspeglar að hve miklu leyti einstaklingar hugsa um sjálfa sig 

og sína nánustu. Lönd eða þjóðir sem aðhyllast einstaklingshyggju eiga erfitt með að 

mynda sterk bönd við aðra einstaklinga í samfélaginu og mikið er um sjálfstæð 

vinnubrögð. Heildarhyggja er andstæða einstaklingshyggju en þá hugsa einstaklingar um 

sjálfa sig sem hluta af hóp. Þeir sem aðhyllast heildarhyggju eru frá fæðingu aldir upp við 

að hugsa um hagsmuni sinna nánustu en ekki aðeins sjálfa sig (Hofstede Insights, 2017). 

Karllægni og kvenlægni lýsir því hvernig gildum og hlutverkum er dreift á milli 

kynjanna. Þar sem karllægni er ríkjandi, skiptir vinnan miklu máli og getur hún verið 

tekin fram yfir fjölskylduna. Oftar eru það karlmenn sem hugsa meira um ákveðna stöðu 

og frama innan vinnu sinnar. Kvenlægni er þegar jafnvægi ríkir milli vinnu og heimilislífs. 

Einstaklingar reyna að komast að niðurstöðu í sameiningu frekar en að einn aðili sem er 

í forsvari taki allar ákvarðanir. Í þeim löndum sem kvenlægni er ríkjandi er hugsað meira 

um persónubundna þætti, lífsgæði og sambönd (Hofstede Insights, 2017). 

Langtíma- og skammtímahugsun felst í því hvort einstaklingar hugsa um einn dag í 

einu eða langt fram í tímann. Rannsókn Hofstede á langtíma- og skammtímahugsun var 

framkvæmd seinna en hinar fjórar sem um er rætt hér að ofan. Hún var gerð á 

námsmönnum í 23 löndum um allan heim þar sem notast var við staðlaðar spurningar. 

Þau lönd eða einstaklingar sem hugsa fram í tímann eru almennt hagsýnni, sparsamari 

og stöðugri en þeir sem aðhyllast skammtímahugsun. Lönd og þjóðir með ríkjandi 
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skammtímahugsun halda meira í hefðir og aðhyllast fremur samfélagslega skyldu 

(Hofstede Insights, 2017). 

Eftirláttssemi/aðhaldssemi er þegar hamingja er mæld mismunandi og engir tveir 

einstaklingar upplifa ánægju eins. Eftirlátssemi á við þegar einstaklingar gera vel við sig 

og njóta lífsins til að öðlast hamingju. Aðhaldssemi er hins vegar þegar einstaklingar 

tileinka sér að fullnægja brýnustu þörfum og fylgja hefðum til að finna hamingju. Það 

vísar til hversu mikið fólk reynir að stjórna hvötum sínum og óskum, sem fer eftir því 

hvernig uppeldi það hefur fengið (Hofstede Insights, 2017). 

2.3.1.2 Menningarvíddir á Íslandi 

Árið 2009 var rannsókn gerð af Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni, Svölu Guðmundsdóttur og 

Þórhalli Guðlaugssyni og leitast var eftir að fá svör um hver einkenni þjóðmenningar á 

Íslandi væru út frá menningarvíddum Hofstede (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala 

Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að íslensk þjóðmenning einkenndist af lítilli valdafjarlægð (38,8), mikilli 

einstaklingshyggju (91,5), lítilli karllægni (17,3), mikilli óvissuhliðrun (82,4) og 

langtímahyggja (52) er í meðallagi. Eftirlátssemi var ekki skoðuð í rannsókn Gylfa, Svölu 

og Þórhalls (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011).  

Til samanburðar verða skoðaðar niðurstöður Hofstede Insights en þjóðmenning 

Íslands hefur ekki verið rannsökuð sérstaklega. Aðeins voru niðurstöður Norðurlanda 

skoðaðar og athugað var hvernig reynsla erlendra einstaklinga væri af Íslendingum. 

Samkvæmt Hofstede Insights einkennist íslensk menning af lítilli valdafjarlægð (30) sem 

gerir það að verkum að stigveldi er sjaldan flatt. Þar sem valdafjarlægð er lítil eru mun 

meiri líkur á að starfsmenn eigi auðveldara með að nálgast yfirmenn sína og eigi 

auðveldara með að deila upplýsingum með þeim. Óformleg samkipti eiga sér stað innan 

skipulagsheilda og geta starfsmenn átt bein samskipti við yfirmenn sína (Hofstede, 2017) 

Ísland einkennist af einstaklingshyggju (60) samkvæmt Hofstede Insights. Það gerir 

það að verkum að gert er ráð fyrir að einstaklingar hugsa frekar um sjálfa sig og sína 

nánustu. Gert er ráð fyrir að starfsmenn starfi sjálfstætt og eftir eigin frumkvæði og 

reyna að forðast samvinnu. Þegar starfsmenn ákveða að skipta um vinnu er ástæða 

ráðningar þeirra eða launahækkun byggð á fyrri störfum viðkomandi og þeirri reynslu 

sem hann hefur (Hofstede, 2017).  
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Þar sem litla valdafjarlægð og einstaklingshyggju er að finna í samfélagi eru miklar 

líkur á að kvenlægni sé að finna í menningunni (Hrafnhildur Mary Eyjólfsdóttir og Smith, 

1997). Samkvæmt Hofstede mælist Ísland sem kvenlæg þjóð (10) og þá leggja 

stjórnendur áherslu á samstöðu og fólk metur jafnrétti og gæði í vinnulífinu. Átök eru 

leyst með málamiðlun og samningaviðræðum. Sveigjanleiki og hvatning er einkennandi 

og áhersla lögð á vellíðan (Hofstede Insights, 2017). 

Litla óvissuhliðrun (50) er að finna hjá íslenskum skipulagsheildum og í samfélaginu 

almennt. Áhersla er lögð á skipulag en hægt er að breyta áætlunum með stuttum 

fyrirvara. Tilfinningar eru ekki mikið sýndar í þessum samfélögum, fólk er nokkuð 

afslappað og ekki mikið fyrir að taka áhættu. Stjórnendum finnst þeir öruggir í nokkuð 

óljósum aðstæðum og hika ekki við að gera breytingar þegar þeir fá nýjar hugmyndir, 

hvort sem það varðar tækni eða viðskipti (Hofstede Insights, 2017). 

Samkvæmt vefsíðu Hofstede einkennist íslensk menning af skammtímahugsun (28). 

Einstaklingar í samfélaginu vilja koma hreint fram og eru stöðluð hugsun einkennandi. 

Mikil virðing er fyrir hefðum og minna er hugsað um að bjarga framtíðinni. Mikil áhersla 

er lögð á að ná árangri á stuttum tíma (Hofstede Insights, 2017). 

Íslenskt menning einkennist af eftirlátssemi (67). Í samfélögum þar sem mikla 

eftirlátssemi er að finna vilja einstaklingar uppfylla hvatir sínar og óskir, sérstaklega með 

tilliti til þess að njóta lífsins og skemmta sér. Þá hefur fólk almennt jákvætt viðhorf og 

mikla tilhneigingu á að vera bjartsýnt. Að auki leggur fólk meiri áherslu á frítíma, starfar 

eins og því þóknast og eyðir peningum eins og því sýnist (Hofstede Insights, 2017). 

Ef bornar eru saman rannsóknir Gylfa, Svölu og Þórhalls við Hofstede Insights þá má 

sjá að niðurstöður eru mismunandi. Eins og sjá má á mynd 3 hér að neðan er mikill 

munur á víddunum óvissuhliðrun og einstaklingshyggja.  
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Mynd 3 Samanburður á rannsóknum Gylfa o.fl. og Hofstede Insights 

2.3.1.3 Menningarvíddir Tyrklands 

Erfitt getur verið að greina tyrkneska menningu þar sem 13 mismunandi lönd liggja að 

Tyrklandi en öll hafa þau áhrif á menningu landsins (Pasa, 2000). Hins vegar hefur 

tyrkneska menningin lengi verið sögð einkennast af mikilli heildarhyggju og að mikla 

valdafjarlægð sé þar að finna. Tölfræðileg gögn sem Geert Hofstede hefur notað til að 

greina menningarvíddir Tyrklands verða skoðaðar hér á eftir (Hofstede Insights, 2017). 

Samkvæmt greiningu Hofstede á þjóðmenningu er Tyrkland með mikla valdafjarlægð 

(66). Þetta felur í sér að tyrkneska menningin einkennist af félagslegu ósjálfstæði. 

Stigveldi er ríkjandi og oft er litið á yfirmenn sem eins konar föðurímynd. Valdi er 

miðstýrt og stjórnendur treysta á yfirmenn sína og virða þeirra reglur. Starfsmenn búast 

við að þeim sé sagt til verka og hlýða þeim skipunum sem þeir fá. Samband yfirmanna 

við starfsfólk eru ópersónulegt og samskipti eru óbein. Sömu aðstæður er að sjá inn á 

heimilinu þar sem faðirinn stjórnar og aðrir meðlimir heimilsins eru undirgefnir og 

almennt háðir því hvað faðirinn segir (Hofstede Insights, 2017). 

Tyrkland einkennist af heildarhyggju (37) og finnst þeim mikilvægt að vera hluti af 

hóp. Tyrkir eru tilfinningalega háðir fjölskyldumeðlimum og vinum sem þeir líta einnig á 

sem fjölskyldu. Samskipti eru óbein innan fjölskyldunnar og einnig innan fyrirtækja og 

finnst þeim mikilvægt að ná ætíð sáttum til að koma í veg fyrir að til átaka komi. 

Stórfjölskyldan býr oftast í nálægð við aðra sem tilheyra fjölskyldunni og sjá 
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einstaklingar innan fjölskyldunnar hver um annan og deila gæðum eins og gistingu. 

Siðferðislegur grunnur er mikilvægur og jafnvel mikilvægari en að ljúka ákveðnum 

verkefnum (Hofstede Insights, 2017). 

Tyrkland mælist á kvenlægum (45) mælikvarða. Það sýnir að Tyrkir eru mjúkir að 

eðlisfari og sýna samstöðu, samúð og hvatningu. Þá reyna þeir að forast einskonar átök í 

einka- og atvinnulífi sínu og er samstaða í lok dags mjög mikilvæg. Tími er vel nýttur og 

reynt er að nýta hann vel með fjölskyldu, vinum eða ættingjum. Mismunandi hlutverk 

kynjanna eru einnig áberandi og eru konur meira með börnin á meðan karlinn sér um að 

vinna fyrir fjölskyldu sinni (Hofstede Insights, 2017). 

Tyrkir eru mjög lítið fyrir óvissu (85) sem þýðir að mikil þörf er á ströngum lögum og 

reglum. Til að koma í veg fyrir áhyggjur eða ótta, treysta Tyrkir mikið á helgisiði og hefðir 

sem er að finna í trúarbrögðum þeirra. Menningin á djúpar rætur í íslamskri trú og fyrir 

útlendinga gæti það hljómað mjög trúarlegt þar sem margar tilvísanir eru til guðs þeirra, 

Allah. Oftar en ekki eru þetta þó aðeins hefðbundin félagsleg mynstur sem notuð eru í 

sérstökum aðstæðum til að draga úr kvíða eða spennu (Hofstede, 2017). 

Það mætti segja að Tyrkland aðhyllist bæði eftirláts- og aðhaldssemi (49). Þetta þýðir 

að tyrknesku menningunni er hvorki stjórnað af félagslegum viðmiðum né geta þeir 

notið þess að fullnægja löngun sinni. Tyrkland aðhyllist skammtímahugsun (46) en 

samkvæmt Hofstede Insights var ekki hægt að greina eftirlátssemi né langtímahugsun. 

(Hofstede Insights, 2017). 

2.3.1.4 Samanburður Íslands og Tyrklands 

Eftir að hafa skoðað menningarmuninn á milli Íslands og Tyrklands samkvæmt Hofstede 

er athyglisvert að sjá að í flestum flokkum er frekar mikill munur á milli. Eins og sjá má á 

mynd 4 hér að neðan er mjög sýnilegur munur er í þemur víddum en þær eru 

valdafjarlægð, karlægu víddinni og í óvissuhliðrun. Tyrkland er með mun hærri stig í 

öllum þeim flokkum. Það er hins vegar munur á öllum víddunum sem gefur til kynna að 

mikill menningarmunur sé í þessum tveimur löndum sem tilheyra landfræðilega bæði 

Evrópu.  
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Mynd 4 Samanburður á menningu Íslands og Tyrklands samkvæmt Hofstede 

Tyrknesk menning einkennist af miklu stigveldi og samfélagi sem aðhyllist heildarhyggju 

(Pasa, 2000). Á hinn bóginn einkennist íslensk þjóðmenning samkvæmt Hofstede 

Insights af lítilli valdafjarlægð, mikilli einstaklingshyggju, lítilli karllægni, mikilli 

óvissuhliðrun og langtímahyggja er í meðallagi (Hofstede Insights, 2017). 

2.3.2 Fordómar 

Fjöldi einstaklinga af erlendum uppruna hefur aukist talsvert á síðustu áratugum á 

Íslandi sem hefur orðið til þess að mikil umræða hefur skapast í íslensku samfélagi á 

seinustu árum um fordóma, mismunun og þjóðernishyggju (Hagstofa Íslands, 2017). 

Margir telja sig vita nákvæmlega hvað fordómar eru en merking hugtaksins getur verið 

margvísleg. Samkvæmt skilgreiningu Allport (1954) eru fordómar sú óbeit sem byggð er 

á alhæfingum sem eru bæði ruglandi og ósveigjanlegar. Óbeitinni getur verið beitt gegn 

einstaklingi eða hópi (Allport, 1954). Allport telur einnig að fordómar stafi af viðhorfi 

okkar sem síðan hefur áhrif á hegðun. Fáfræði eða skilningsleysi einstaklinga getur 

orsakað fordóma en einnig getur þeim verið beitt með fullri meðvitund og jafnvel í þeim 

tilgangi til að særa. Þá geta staðalímyndir einnig skapast um ákveðinn hóp manna og 

oftast nær er það ákveðinn minnihlutahópur sem verður fyrir valinu (Allport, 1954). 

Kynþáttafordómar hafa farið vaxandi á Íslandi á síðustu árum og sérstaklega gegn 

múslímum og trú þeirra. Þann 27. febrúar 2017 birti Evrópunefnd skýrslu um tillögur og 
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ráðleggingar um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir kynþáttafordóma og umburðarleysi 

(ECRI, 2017). Í skýrslunni kom fram hvers konar fordómar höfðu sprottið upp en margir 

Íslendingar tengja hryðjuverk við múslíma og telja að þeir séu upp til hópa slæmir 

einstaklingar vegna trúar sinnar. Þegar borgarstjórn Reykjavíkur heimilaði byggingu á 

fyrstu mosku á Íslandi, á lóð sem þótti vera einn af betri stöðum borgarinnar, var 

gagnrýni meðal manna mikil. Á samfélagsmiðlum hefur fólk ekki sparað ljót orð sín um 

múslíma og lýst íslamfóbíu sinni með fordómafullum skrifum þar inni. Einnig létu 

stjórnmálamenn uppi bæði skaðlegar og fordómafullar skoðanir um múslíma. Í byrjun 

árs 2015 skrifaði fulltrúi sveitarfélags úr Framsóknarflokknum oftar en einu sinni mjög 

ófögur orð sem beindust að múslímum á samfélagsmiðilinn Facebook og vildi reka alla 

múslíma úr landi og gaf í skyn að þeir væru allir „nauðgarar og illvirkjar“ ECRI (2017, 14). 

Rannsókn Guðrúnar Pétursdóttur sem framkvæmd var árið 2013 sýndi að 

innflytjendur af erlendum uppruna eru líklegri en Íslendingar til að upplifa fordóma. 

Aðeins fimm manns af 72 þátttakendum, sem voru af erlendum uppruna, höfðu ekki 

upplifað mismunun eða dulda fordóma á þeim tveimur vikum sem rannsóknin fór fram. 

58% þátttakenda upplifðu að fólk hunsaði það eða lét eins og það sæi það ekki. Þá voru 

46% einstaklinga, af erlendum uppruna, sem upplifðu að fólk þóttist ekki skilja það og 

forðaðist samskipti. Einnig upplifðu þátttakendur, á því tveggja vikna tímabili sem 

rannsóknin fór fram, að fólk talaði ensku við það án þess að vita hvort það talaði 

íslensku eða ensku (Guðrún Pétursdóttir, 2013). 

Könnuð voru viðhorf til innflytjenda á Íslandi með rannsókn á vegum 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands en skýrslan var unnin var fyrir 

velferðarráðuneytið. Viðhorf Íslendinga er greinilega mjög breytilegt og fólk hefur 

skiptar skoðanir á því hvort það ætti að auka, draga úr eða halda innflytjendastraumi 

óbreyttum. Fólk virðist telja að innflytjendur hafi góð áhrif á íslenskan efnahag. 

Áhugavert þykir að 81% svarenda segjast þekkja einn eða fleiri innflytjendur sem búa 

hér á landi. Þegar spurt var hvort innflytjendur auðgi eða grafi undan menningu á Íslandi 

segir meirihluti svarenda að þeir auðgi menninguna frekar en að grafa undan henni 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2017). 
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2.3.3 Tungumál 

Margt getur verið hindrandi þegar kemur að aðlögun í nýju landi og er tungumálið eitt af 

því. Samkvæmt skýrslu nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi er 

„tungumálið lykill að hverju samfélagi og einn mikilvægasti þáttur aðlögunar“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005 bls 18). Það getur auðveldað margt fyrir innflytjendur að 

geta átt samskipti við innfædda og samstarfsfólk þegar þeir setjast að í nýju landi. Það 

getur hins vegar tekið mislangan tíma og getur það ferli stundum verið erfitt. Rannsóknir 

sýna að innflytjendur upplifa samningsstöðu sína frekar veika og eiga erfitt með að ná 

tökum á íslenskunni. Það dregur einnig mikið úr sjálfstrausti þeirra og upplifa þau 

neikvætt viðhorf frá vinnufélögum (Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). 

Fjölbreytt úrval íslenskunámskeiða er að finna á Íslandi en stundum er það ekki nóg 

til þess að einstaklingar nái góðum tökum á tungumálinu. Íslenskumælandi tengsl geta 

því verið mikilvæg fyrir innflytjendur til að þess að eiga betri möguleika á að læra 

tungumálið enn frekar (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Fyrir 

Íslendinga er tungumálið mjög mikilvægt og lýsir það menningu landsins. 

2.4 Aðlögun 

Þrátt fyrir að innflytjendum héldi áfram að fjölga eftir aldamótin var það ekki fyrr en árið 

2007 sem íslenska ríkisstjórnin samþykkti fyrstu opinberu stefnuna um aðlögun 

innflytjenda (Eva Heiða Önnudóttir, 2009). Markmið stefnu ríkisstjórnar er að tryggja að 

allir íbúar landsins fái jöfn tækifæri og að virkja einstaklinga þjóðfélagsins á sem flestum 

sviðum. Þá er einnig lögð áhersla á og reynt að tryggja það að innflytjendur fái tækifæri 

á að læra íslenska tungu. Það er mikilvægt að innflytjendur eigi möguleika á að tjá sig á 

tungumáli þjóðarinnar og getur það hjálpað þeim betur við aðlögun. Einnig er lögð 

áhersla á að íslenska samfélagið sé viðbúið breytingum og nýjum aðstæðum á 

vinnumarkaði, skólum og velferðarþjónustum hér á landi (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Hugtakið aðlögun (adaptation) vísar til samskipta milli einstaklinga eða hópa af 

ólíkum menningarlegum uppruna sem og aðlögunin sem fer fram vegna slíkra sambanda 

(Berry, 1980, 1997). Aðlögunarferlið nær til félagslegra, líkamlegra og sálrænna þátta 

(Berry, Kim, Minde og Mok, 1987). Þegar aðlögun innflytjenda er skilgreind er oft vísað í 

skilgreiningu Berrys (2007, 69) sem er að aðlögun sé „ferli sálfræðilegra og 
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menningarlegra breytinga hjá einstaklingum, fjölskyldum og menningarhópum sem 

flokkast undir að vera fjölmenningarlegir.“ 

Erfitt getur verið fyrir einstakling að aðlagast nýju menningarsvæði og sérstaklega 

þegar hin nýja menning er mjög ólík þeirri sem hann hefur alist upp við. Forsendur 

flutninga geta einnig verið af ýmsum toga og geta viðhorf samfélagsins til innflytjenda 

einnig spilað stóran þátt í hvernig aðlögunin gengur.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um menningu en fjölvíddarlíkan Berrys (1997) er 

eitt áhrifamesta líkan menningaraðlögunar. Við menningaraðlögun (acculturation) 

samþykkja einstaklingar starfshætti og sjónarmið ríkjandi menningar og útiloka uppruna 

sinn, oft með því að mynda samband við ríkjandi samfélag og einnig með því að forðast 

að viðhalda upprunalegri menningu (Erikson, 1975).  

Árið 2005 var gefin út skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi 

á vegum Félagsmálaráðuneytisins og eru þar rædd fjögur hugtök sem innflytjendur 

tileinka sér þegar þeir flytja til annars lands. Samlögun (assimilation) á við þegar 

innflytjendur vilja hvorki viðhalda eigin menningu né tungumáli og leita samskipta við 

aðra menningarheima. Þeir fjarlægjast upprunalega menningu sína og tungumál og 

reyna eftir bestu getu að aðlagast nýja samfélaginu sem þeir eru fluttir í. Einnig eiga þeir 

auðvelt með og setja sér það markmið að tileinka sér færni og gildi nýja samfélagsins 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). 

Samþætting (integration) er það kallað þegar minnihlutahópar af ákveðnu þjóðerni 

reyna að viðhalda eigin menningu en um leið tileinka þeir sér ráðandi menningu í því 

nýja landi sem þeir búa í. Nauðsynlegt er að báðir hópar sammælist um að geta lifað í 

sátt sem menningarlega ólíkar þjóðir. Ríkjandi menningarhópur verður að vera tilbúinn 

að aðlaga innlendar stofnanir eins og menntun, heilsu og vinnuafl til að mæta þörfum 

allra hópa sem búa í fjölbreyttu samfélagi (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug H. 

Svavarsdóttir og Jón G. Bernburg, 1997, bls 8).  

Aðskilnaður (separation) verður þegar innflytjendur tileinka sér ekki nýja menningu 

þess lands sem þeir setjast að í. Þeir hafna eða forðast nýja, ríkjandi menningu til að 

varðveita eigin þjóðernislega sjálfsmynd. Oft á þetta við um einstaklinga eða hóp sem 

býr á afmörkuðu svæði (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997). 
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Einangrun (marginality) er þegar einstaklingar sem eru í minnihlutahóp í þjóðfélaginu 

missa alfarið öll tengsl við sína upprunalegu menningu og ná ekki að efla tengsl sín við 

ríkjandi menningu (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997). 

Hér að ofan var fjallað um helstu aðferðir sem innflytjendur standa frammi fyrir 

þegar þeir flytja úr þeim menningarheimi sem þeir hafa alist upp í yfir í annan sem þeir 

þekkja minna til. Samkvæmt stefnu íslenskra stjórnvalda um aðlögun útlendinga telja 

stjórnvöld að mikilvægt sé að taka tillit til nokkurra þátta. Stefnan ætti að fela í sér 

markvissar og meðvitaðar aðgerðir til að auðvelda gagnkvæma aðlögun. Einnig ætti að 

byggja á að margbreytileiki þjóðar sé kostur en ekki galli innan samfélagsins. Stuðla að 

því að jákvæð áhrif skapist með fjölgun innflytjenda. Reynsla annarra nágrannalanda sé 

til hliðsjónar við stefumótunina (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

2.5 Samantekt 

Hér að ofan er fjallað um stöðuna á Íslandi í innflytjendamálum en miklar breytingar 

hafa átt sér stað á síðustu árum. Þar ber helst að nefna að fyrir aldamótin var íslenska 

þjóðin frekar einsleit en nú eru íbúar landsins með ólíkan menningarlegan bakgrunn og 

tala mismunandi tungumál. Einnig var fjallað um breytt réttindi innflytjenda utan 

Evrópska Efnahagssvæðisins og Evrópusambandsins. Ber þar helst að nefna að eftir að 

lögum var breytt árið 2006 var mun erfiðara fyrir innflytjendur frá löndum utan Evrópu 

að sækja um atvinnuleyfi á Íslandi. Eina í stöðunni fyrir þá var að sækja um dvalarleyfi 

með tilliti til fjölskyldusameiningar. Þá voru skoðaðar þær hindranir sem innflytjendur 

standa frammi fyrir þegar þeir flytja til annarra landa. Í lokinn var farið yfir þá þætti 

aðlögunnar sem innflytjendur standa frammi fyrir þegar þeir flytja til annarra 

menningarheima. Markmið stefnu ríkisstjórnar Íslands er að tryggja að allir einstaklingar 

samfélagsins njóti sömu réttinda og að virkja einstaklinga þjóðfélagsins á sem flestum 

sviðum.  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verkefnisins verður fjallað um aðferðafræðina sem notuð var til að 

framkvæma rannsókina. Sagt verður frá bakgrunni, undirbúningi, þátttakendum, 

gagnaöflun og loks framkvæmd rannsóknarinnar.  

3.1 Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð en hún hefur það að markmiði að 

öðlast nákvæman og djúpan skilning á upplifun og reynslu einstaklinga á raunverulegum 

atburðum í eigin lífi. Í eigindlegri aðferðafræði er verið að rannsaka hegðun, tilfinningar, 

reynslu eða líf fólks. Til eru margar skilgreiningar á eigindlegri aðferðafræði en 

fræðimenn fallast flestir á að hún snúist um að lýsa og reyna að skilja tiltekin mannleg 

fyrirbæri.  

Notast var við fyrirbærafræðilega aðferð í rannsókninni vegna þess að aðferðin gefur 

góða innsýn í upplifun og reynslu viðmælenda. Í fyrirbærafræði er aðaláherslan á 

viðmælandann sjálfan og snýst um að rannsaka mannlega reynslu og hvernig hlutir eru 

upplifaðir af einstaklingum. Samkvæmt Husserl er fyrirbærafræði skilgreind sem 

„huglæg rannsókn á eðli vitundar eins og hún birtist í upplifun 1. Persónu“ (Orbe, M. 

1998, 35-46). Markmið rannsóknarinnar er hins vegar ekki að alhæfa eða reyna að 

endurgera rannsóknir heldur aðeins að skilja viðhorf og upplifun einstaklinga og auka 

þannig skilning og þekkingu á efninu (Manen, 1990; Sigríður Halldórsdóttir 2013). 

 Í eigindlegum rannsóknum er algengast að nota viðtöl við gagnasöfnun. Tekin voru 

hálfopin viðtöl en þau eru notuð þegar umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en spurningar 

eru hafðar opnar til að viðmælendur eigi möguleika á að tjá sig enn frekar. Til að fá nógu 

opin svör er mikilvægt að rannsakandinn stjórni ekki alfarið viðtalinu heldur leyfi 

þátttakendum að tjá sig á sinn hátt. Stundum geta eigindleg viðtöl orðið persónuleg og 

mikilvægt að þátttakandi finni að það sé traust milli hans og spyrjenda. Þegar búið er að 

afrita viðtölin er farið í að þemagreina, en þá eru öll viðtölin lesin yfir og reynt að finna 

sameiginlega hluti sem viðmælendur upplifa eða hafa skoðanir á. Þar næst er farið í að 
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túlka og greina gögnin en þar er hægt að finna enn dýpri merkingu gagna sem ef til vill 

komu ekki í ljós þegar á viðtölunum stóð (Orbe, 1998). 

3.2 Bakgrunnur  

Flestir viðmælendurnir fluttu til Íslands eftir að hafa kynnst maka sínum úti í Tyrklandi. 

Aðeins einn af viðmælendunum flutti hingað ungur að aldri vegna þess að faðir hans bjó 

og býr enn hér á landi. Allir viðmælendurnir eru sammála um að þau hafi það betra hér 

á landi og líkar þeim vel við land og þjóð. Þrír viðmælenda hafa búið á Íslandi í yfir 10 ár 

of fluttu hingað til lands til vegna fjölskyldusameiningar. Nöfnum viðmælenda hefur 

verið breytt í algeng tyrknesk nöfn og eru þau Can, Emrah, Mustafa og Emine.  

3.3 Undirbúningur 

Undirbúningsvinna rannsóknarinnar hófst í byrjun september árið 2017. Eiginmaður 

rannsakanda er fæddur og uppalinn í Tyrklandi og hefur búið á Íslandi í rúm fjögur ár en 

rannsakandi hafði lengi velt fyrir sér stöðu Tyrkja á Íslandi. Einnig langaði rannsakanda 

að heyra frá fleiri innflytjendum um hvernig staða og upplifun þeirra væri af íslenskum 

vinnumarkaði, þar sem allt virtist ganga vel hjá eiginmanni rannsakanda.  

3.4 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknar eru fjórir talsins og notast var við tilgangsúrtök þegar 

þátttakendur voru valdir. Tilgangsúrtök er það nefnt þegar einstaklingar hafa ákveðna 

reynslu af því fyrirbæri sem rannsakað er og tengist tilgangi rannsóknar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun tyrkneskra innflytjenda á íslenskum 

vinnumarkaði. Þátttakendurnir sem rannsakandi hafði samband við áttu allir 

sameiginlegt að vera innflytjendur frá Tyrklandi og með reynslu af því að hafa starfað á 

íslenskum vinnumarkaði. Rannsakandi þekkti aðeins til þátttakenda og sendi 6 

einstaklingum skilaboð á samfélagsmiðlinum Facebook en aðeins fjórir þeirra sögðust 

vera tilbúnir í viðtal. 

Viðtölin tóku mislangan tíma og fóru þau fram bæði á vinnustöðum og heima hjá 

viðmælendum. Á þeim stöðum sem viðtölin fóru fram var mikil gestrisni og 

andrúmloftið gott sem gerði það að verkum að rannsakandi upplifði góða nærveru. 

Rannsakandi einbeitti sér að því tala sem minnst sjálfur og hlusta en stýrði þó 

umræðunni með spurningum. Miklar upplýsingar fengust með þeim viðtölum sem tekin 
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voru en þau voru öll afrituð og eftir það var farið var í að vinna greiningarvinnu. Nöfnum 

viðmælenda hefur verið breytt í hefðbundin tyrknesk nöfn. 

3.5 Gagnasöfnun 

Rannsakandi þróaði viðtalsáætlun og fann út hvaða spurningar hentuðu best til að 

spyrja viðmælendur að. Spurningarnar voru um reynslu og upplifun viðmælenda til að 

eiga möguleika á að fá svör við rannsóknarspurningunni. Rannsakandi hafði síðan 

samband við viðmælendur með fyrirvara og athugaði hvaða tími hentaði þeim best fyrir 

viðtal.  

Einstaklingsviðtöl voru tekin við hvern og einn á mismunandi tímabili og séð til þess 

að þeim liði vel á meðan viðtölum stóð. Tímabilið sem um ræðir var frá 12. – 24. október 

árið 2017 og tók hvert viðtal mislangan tíma eða frá 30 – 60 mínútur hvert. Dvalartími 

þeirra á Íslandi er allt frá 5 árum til 22 ára en þau hafa öll reynslu af ólíkum 

starfsvettvangi bæði hér á landi og í Tyrklandi.   

3.6 Framkvæmd 

Einstaklingsviðtölin voru tekin upp á tvo farsíma með samþykki hvers og eins 

viðmælanda. Þátttakendur fengu þær upplýsingar að þau væru ekki skyldug til að svara 

spurningunum og að þau ættu alltaf þann möguleika á að hætta við eða draga sig úr 

rannsókninni. Í viðauka 1 má sjá spurningalista sem rannsakandi hafði búið til áður en 

hann mætti á staðinn og veitti þátttakendum fulla athygli á meðan þeir svöruðu 

spurningunum. Þegar viðtölum lauk hófst afritun viðtalanna og skrifaði rannsakandi 

svörin niður með eins nákvæmum hætti og hægt var. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr viðtölum sem 

tekin voru við innflytjendur frá Tyrklandi. Þá er leitast eftir að fá svar eða svör við 

rannsóknarspurningu sem sett var í upphafi ritgerðar: „Hver er upplifun innflytjenda frá 

Tyrklandi af íslenskum vinnumarkaði?“ Þetta er þriðja og síðasta skrefið í úrvinnslu 

gagna en kynntar verða niðurstöður og þemu sem rannsakandi greindi í 

samþættingarferlinu. Eftir að hafa skoðað þá upplifun sem þeir lýstu fyrir mér þá komu 

fjögur meginþemu í ljós sem mér fannst nýtast til að svara rannsóknarspurningunni sem 

best. Þau þemu sem stóðu sérstaklega upp úr voru að upplifun þeirra einkenndist af 

fordómum, tungumálaerfiðleikum og menningarmun. Hins vegar upplifðu þau íslenskan 

vinnumarkað jákvæðan og almennt mjög góðan. Þau þemu sem fjallað verður um að 

neðan eru: „Ef maður kann íslenskuna maður fær ekki mikið svona fordóma,“ 

„Íslendingar eru meira lokaðir“ og „Það er bara auðvelt hérna.“ 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort það væri einhver munur á að starfa á 

íslenskum eða tyrkneskum vinnumarkaði voru svörin nokkuð misjöfn. Flestir voru 

sammála um að það væri betra að vinna á Íslandi en tveir þátttakendur sögðust ekki 

finna mikinn mun á því að starfa á íslenskum eða tyrkneskum vinnumarkaði. Mustafa 

upplifði engan mun: „Alls ekki. Bara alveg eins, þetta er bara alveg eins. Bara mæta á 

réttum tíma.“ Mér fannst það undarlegt og spurði enn frekar, hvort hann fyndi virkilega 

engan mun: 

Mér finnst ekki. Ég var að vinna í Tyrklandi áður en ég kom hingað, alveg 
eins, við vorum mættir klukkan níu og kaffipása, hádegispása, svo eftir var 
aftur kaffipása, 15 mínútur. Við vorum að klára klukkan 5 stundum vorum 
við að vinna yfirvinna og við fáum borgað fyrir það. Það var þægilegt. 
Nákvæmlega eins hér. 

Emrah upplifði vinnumarkaðinn á Íslandi mun betri en í Tyrklandi og sagði að réttindi 

hans og annarra starfsmanna væru alltaf í fyrirrúmi. Honum finnst yfirmenn og 

samstarfsfélagar vera duglegri hér á landi að leysa úr ágreiningi heldur en í Tyrklandi: 
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Miklu betra að vinna á Íslandi, miklu meiri réttindi en ef þú kvartar þá er 
alltaf einhvert sem þú getur farið og sagt hvað málið er, en fólkið tekur 
meira svona ábyrgð, þú veist, fólk hugsar hér að þú ert með eitthvað vesen 
en í Tyrklandi aldrei. 

Emine var að vinna í verslun á Íslandi þar sem hún stóð mikið en þurfti að hætta vegna 

verkja í baki. Hún upplifir Íslendinga mjög hjálpsama og að allir séu af vilja gerðir til að 

hjálpa henni: „Íslenska fólkið er mjög gott að tala við og langar svona að hjálpa en mér 

var bara mjög illt í bakinu og þá hætti ég að vinna. Allir bara mjög góðir þarna 

starfsfólkið.“ Almennt er upplifun þeirra góð af því að starfa á íslenskum vinnumarkaði 

og upplifa þau viðmót Íslendinga í garð þeirra jákvætt.  

4.1 „Ef maður kann íslenskuna maður fær ekki mikið svona fordóma“ 

Enginn þátttakenda sagðist hafa upplifað fordóma á íslenskum vinnumarkaði en þegar 

ég spurði frekar út í hugtakið þá kom það í ljós að flestir hefðu upplifað einhvers konar 

fordóma í íslensku samfélagi. Þau voru þó sammála því, að eftir að hafa lært tungumálið 

og aðlagað sig íslenskri menningu, þá hefðu fordómarnir minnkað eða horfið.  

Mustafa, sem er sjálfstæður atvinnurekandi, hefur upplifað mikla fordóma: „Mikið, já 

mikið fordóma. Þarna, ég er búinn að vera hérna í 22 ár og ég finn það alveg bara og 

krakkarnir mínir finna líka, hvert sem ég er að fara, banka, lögfræðistofa og eitthvað 

svona...“ Hann segist upplifa fordóma nánast á hverjum degi þegar hann er í 

erindagjörðum fyrir vinnustað sinn og finnst hann ekki mjög velkominn: „Hvað sem er, 

fyrir utan hverfið sem ég er að búa til, utan þessi. Fólk er alveg bara sýna það að ég sé 

ekki voðalega mikið velkominn...“ 

Mustafa segist byggja upp sitt eigið umhverfi í kringum sig, við þá sem hann verslar 

við og á vinnustaðnum sínum. Hann ræður því ekki inn starfsfólk né kaupir inn vörur hjá 

þeim einstaklingum sem sýna honum fordómafulla hegðun en hann útskýrir það vel:  

Allir verða, sem eru viðskiptavinir eða birgjarnir sem ég er að versla frá, þau 
verða að vera góð við mig af því að ég er að gera viðskipti skilurðu. Ég hef 
lent í fullt af vandræðum, bæði í tryggingafélagi og ég, ég get ekki opnað eða 
leysað, ég hringi þá í konuna mína og hún hringir og þá er allt í góðu. 

Mustafa upplifði einnig leiðinlegt atvik þegar hann var staddur í samkvæmi þegar hann 

var tiltölulega nýfluttur til Íslands. Það var ein kona í samkvæminu sem settist við hlið 

hans og byrjaði að tala við hann. Hún spyr síðan hvort hann sé frá Ítalíu en hann segir: 
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„Nei ég er frá Tyrklandi.“ Hún lítur á hann og endurtekur það sem hann segir og gengur í 

burtu. Hans upplifun af þessu atviki var sú að hún hafi talið að hann væri múslími þó 

hann geti ekki staðfest það og segir: „...það var allt í lagi ef ég væri frá Spáni eða Ítalíu. 

Hún var hrifin af því looking en Tyrki, nei takk. Fólk er hræddur við okkur, þarna 

múslíma, þegar þú veist segir Tyrkir þá bara þau eru múslímar...“ 

Hann hefur einnig tekið eftir því að fólk sé mikið að ræða um múslíma á vefsíðum og 

á samskiptamiðlinum Facebook og finnur fyrir ákveðni reiði í garð þeirra sem eiga það til 

að láta alls kyns slæm ummæli út úr sér á netinu. Hann segir: „...ef þú talar við mig 

svona þú fara varlega því þú ert að tala um mömmu mína, pabba minn og systir mín, 

frænka mín, frændi minn, allt þjóðin mín og þau eru bara gott fólk og þú getur ekki talað 

svona.“ 

Honum finnst eins og flestir Íslendingar hugsi að Tyrkir og múslímar yfir höfuð séu 

allir slæmir upp til hópa. Hann segist vera búinn að borga mun meiri skatta en aðrir sem 

hann þekkir og finnst hann ekki eiga skilið að svona sé komið fram við hann né aðra 

innflytjendur sem eru að starfa á íslenskum vinnumarkaði: „allir útlendingar eru 

criminal... Íslendingar hugsa bara svona að við erum vondur... við erum bara að gera 

vont fyrir... ég er búinn að borga á Íslandi miklu meiri skatt en aðrir sem ég þekki...“ 

Þegar ég spurði Can hvort hann hefði upplifað fordóma á íslenskum vinnumarkaði 

sagði hann: „Nei ekki ennþá.“ Honum fannst hann ekki upplifa fordóma gagnvart sér en 

hann fengi oft spurningar hvaðan hann væri: „Stundum kemur svona fólk er mikið að 

spurja um Tyrkland og þessu tagi. Forvitin og með einhverjar skoðanir á því og ég með 

skoðanir líka, en ekkert svona.“ Honum finnst að eftir að hann lærði íslenskuna þá varð 

hann ekki lengur fyrir fordómum frá öðrum Íslendingum og segir: „Ég held ef maður 

kann íslenskuna maður fær ekki mikið svona fordóma.“ 

Hann hefur hins vegar fundið fyrir því að Íslendingar séu mikið að segja sínar skoðanir 

og segja að allir þeir sem ætli að búa hér á landi þurfi að aðlagast. Hann er sammála 

Íslendingum um að þeir sem ætla sér að búa hér á landi ættu að læra tungumálið og 

aðlaga sig að landi og þjóð: 

Ég finn fyrir fordómum en ekki gegn mér. Fólk er mikið að kvarta, 
Íslendingarnir. Fólk sem er búið að búa hérna í mörg ár og ekkert búið að 
læra íslenskuna... skiptir ekki máli hvort þú kunnir ensku eða eitthvað annað, 
ef þú býrð á Íslandi þá verður þú að læra tungumálið líka. 
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Can heldur áfram að koma með dæmi um að ekki sé nóg að læra íslenskuna heldur 

finnst honum að einstaklingar sem vilja setjast að í öðru landi verði að aðlagast 

menningunni. Hann nefnir sem dæmi að í Þýskalandi séu margir tyrkneskir innflytjendur 

sem koma inn í landið og reyna að aðskilja sig frá þeim sem þar búa með því að koma 

með og nota sína eigin menningu úr fyrri heimalandi sínu:  

Dugar ekki tungumál þú verður líka að menningin. Verður að hafa svolítið 
menninguna líka. Þú getur, þú talar kannski góða íslensku og notar svo 
menninguna sem er í Tyrklandi eða þessu landi sem þú kemur frá eins og 
Þýskalandi, það er fólk þar sem vill hafa sína menningu og þetta getur látið 
koma fordóma. 

Emrah sagðist hafa fundið fyrir fordómum fyrst þegar hann kom til Íslands. Hann byrjaði 

að vinna fljótlega sem þjónn eftir að hann flutti til Íslands og hafði ekki haft tækifæri á 

að fara á íslenskunámskeið fyrr en seinna. Hann gat aðeins sagt stök orð og skildi örfá 

orð af því sem fólk sagði þegar hann tók niður pantanir fólks. Hann sagði mér frá 

upplifun sinni: „Þegar ég var að þjóna fólki þá var ég bara að tala hvað sem fólkið vill. Ég 

gat ekki talað meira svona details, bara taka pantanir og fólk var alltaf bara að grína og 

mikið svona fordómar í kringum mig...“ Hins vegar finnur hann ekki fyrir fordómum í 

sinn garð eftir að hafa búið hér í yfir 10 ár og lært tungumálið: „...þegar ég lærði íslensku 

meira þá var það búið. Þá getur fólkið ekki segja neitt af því að ég skil hvað fólkið segir 

þá er fólkið bara hætt.“ 

Allir nema einn viðmælandi hafa upplifað fordóma hvort sem það er á vinnustað 

sínum eða utan hans. Hins vegar tala þau öll góða íslensku nú í dag og finna mun minna 

fyrir fordómum í sinn garð.  

4.2 „Íslendingar eru meira lokaðir“ 

Allir þátttakendur voru sammála um að margt væri frábrugðið því sem þau væru vön í 

Tyrklandi en öll tala þau góða íslensku og hafa aðlagað sig íslenskri menningu. Þau komu 

öll með mismunandi dæmi um menningarmun. Emine finnst Íslendingar almennt ekki 

nógu opnir og var hún vön að bjóða nágrönnum sínum í mat eða kaffi í hverri viku og 

saknar þess að geta gert það sama hér á landi: „Á Íslandi þekkir maður ekki nágranna en 

í Tyrklandi þekkir þú alla í hverfinu og alltaf kemur í te eða kaffi í heimsókn.“ Þá sagði 

hún að það það þætti dónaskapur í Tyrklandi ef einstaklingar heilsuðust ekki og 

sérstaklega ef þau byggju í sama fjölbýlishúsi eða væru nágrannar. Ég spurði Emine 
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hvort hún gæti komið með dæmi um hvernig þetta væri í Tyrklandi og hvort hún gæti 

borið það saman við Ísland. Hún segir það mjög algengt í Tyrklandi að fólk hittist eftir 

morgunmatinn eða jafnvel borði morgunmat saman. Þá finnst henni hún upplifa Tyrki 

mun opnari en Íslendinga: 

Áður en ég flutti til Íslands þá átti ég heima í blokk með 4 hæð og alltaf 
svona á morgnana eftir svona morgunmatinn, fyrst borðum við morgunmat 
og eftir þá hittumst við allar og fara kannski heim til hennar eða hinnar 
svona uppi eða og allir kalla á okkur kannski einhver að fara kannski til 
dæmis ég kem heim til þín þá kallar þú á allar í blokkinni að koma í kaffi eða 
te og hittast mjög skemmtilegt. Ég sé ekki hérna á Íslandi. 

Mustafa upplifir Íslendinga einnig ekki mjög opna og finnst erfitt að kynnast fólki hér á 

landi: „Íslendingar eru meira lokaðir, opna sig ekki voðalega mikið. Samt þegar þú 

þekkir þau, tekur langan tíma til að byggja upp þessa vináttu og þá opnast allt saman.“ 

Hann kom einnig með dæmi af því að búa í fjölbýlishúsi á Íslandi og sagði að nágrannar 

hans reyndu að komast undan því að heilsa honum: „...þú sérð bara nágranna og þið 

eruð hrædd til að heilsa hvort annað. Það gengur ekki, það er allt öðruvísi í Tyrklandi.“ 

Mustafa upplifir mun meiri einangrun á Íslandi heldur en Tyrklandi en hann segir mér 

að ef hann væri að reka veitingastað í Tyrklandi þá kæmu daglega mun fleiri að 

heimsækja hann. Hann segist hafa þekkt einn mann sem rak veitingastað beint á móti 

en í dag þekki hann engan: 

Eins og ef ég er að reka svona veitingastað í Tyrklandi, þá kannski á dag 50 
gestir koma á dag til að heimsækja mig. Þú ert með fólk í næsta húsi og 
nágranna og besta vin en hérna ég þekki engan. 

Upplifun Emrah á menningunni var að mjög mikil munur væri á milli þjóðanna að hans 

mati en sagði að það væri þó mismunandi hvar í Tyrklandi einstaklingar byggju: „Já það 

er munur, bara hvítt og svart.“ Hann sagði að Tyrkland væri stórt land með margar 

milljónir íbúa og menningin væri einnig mismunandi eftir því hvar í Tyrklandi maður 

byggi. Emrah upplifir Íslendinga mun lífsglaðari en Tyrki og sagði að Íslendingar væru 

meira í að skemmta sér. Hann nefnir að til dæmis í brúðkaupsveislum í Tyrklandi þá er 

ekki boðið upp á neitt áfengi en á Íslandi sé það það fyrsta sem boðið er upp á:  

Á Íslandi er mikið meira um svona partý og allir að drekka og svona en í 
Tyrklandi meira alvarlegt. En á Íslandi meira svona þægilegra, okkar svona 
meira heimsókn foreldra eða nágranna, þeir bjóða kannski í mat, fólk er 
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meira svona serious, ekki svona mikið að brosa. Þau verða svona gleði, meira 
svona, þú veist, en á Íslandi meira svona partý mest gaman. Mjög gaman, 
kannski er það útaf trúnni, múslímatrúin gerist soldið svona. Fólkið svona, þú 
finnur ekki eins og þú sért að fagna einhverju, svona meira svona eins og 
einhver sé bara dáinn. 

Þau eru öll opin fyrir breytingum en finnst skiljanlega vanta það sem þau eru vön úr 

sinni menningu.  

4.3 „Það er bara auðvelt hérna“ 

Upplifun allra viðmælenda af því að starfa á íslenskum vinnumarkaði var frekar jákvæð 

og voru allir sammála um að vinnuaðstaða hér væri betri en sú sem þau höfðu upplifað í 

Tyrklandi. Can sagðist hafa upplifað vinnumarkaðinn á Íslandi „alveg frábæran“ en hann 

hefur verið öryrki um nokkurt skeið. Áður hafði hann unnið nánast launalaust hjá 

frænda sínum í Tyrklandi og þurfti að læra til verka sjálfur. Hann segir að það hafi verið 

mun betri upplifun að vinna á íslenskum vinnumarkaði og talaði einnig um að hann sé í 

góðu sambandi við þá samstarfsfélaga sem hann vann með á Íslandi. Þeir hittast 

reglulega þó svo að það séu komin yfir tuttugu ár síðan hann vann með þeim: 

Ég þekkti alla þar í skipinu sem ég var að vinna á. Þetta var eins og fjölskylda. 
Alltaf bara mjög gott, ég kynntist góðu fólki. Ég er ennþá bara sama fólki sem 
ég er búinn að kynnast, fyrir 20 árum síðan. 

Mustafa rekur sinn eigin veitingastað á Íslandi og sagði að upplifun hans væri: „bara 

frábært.“ Hann sagði mér frá upplifun sinni af íslenskum vinnumarkaði og sagði að það 

væri mjög auðvelt fyrir hvern sem er að sækja um starf á Íslandi. Hann sér um að ráða 

inn starfsfólk á veitingastaðinn sem hann rekur og sagði að hann hafi aldrei sett neinar 

kröfur um að einstaklingar hafi ákveðna þjálfun eða beðið um að sjá heilsufarsvottorð. 

Hann telur hins vegar að erfiðara sé að sækja um störf sem gera kröfur um ákveðna 

menntun: 

Það er bara auðvelt hérna. Þau bara koma hingað og sækja um, sérstaklega í 
veitingabransanum. Þetta er kannski öðruvísi á lögfræðistofa eða spítala eða 
eitthvað svona. Ég er að tala um okkur það getur bara komið hver sem er, 
bara gaur sem langar að byrja að vinna, það er auðvelt sko. 

Mustafa heldur áfram og segir mér frá því að í Tyrklandi þurfa einstaklingar að fara í 

allskonar rannsóknir, blóðprufu og ákveðin próf til að eiga möguleika á að fá starf. 
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Tyrkland er miklu erfiðari því þegar þú sækir um vinnu, þú verður að koma 
með alveg lífpróf og allskonar svona, það er miklu harðari reglur í Tyrklandi 
en hér. Sérstaklega núna, þau verða að fara í allskonar svona neyslupróf og 
þarna frá lögreglan, þarna sakavottorð og you name it, bara fullt miklu 
erfiðara. 

Emrah hefur unnið mikið á veitingastöðum síðastliðin ár og finnst Ísland hafa breyst 

töluvert á undanförnum árum. Hann upplifir þjóðfélagið vera að breytast með auknum 

ferðamannastraumi og finnst honum mun fleiri ferðamenn á Íslandi nú en þegar hann 

kom fyrst til landsins. Upplifun hans er að betra sé að vera útlendingur nú í dag en áður 

fyrr þar sem Íslendingar virðast vera opnari fyrir þeim innflytjendum sem hér búa: 

Áður var frekar svona öðruvísi og núna kemur líka túristinn líka og breytist 
líka mikið og smá svona menningin niðrí bæ þú veist og upplifun er mjög góð 
en samt það er ekki ennþá svona þú veist settled. Það er ennþá svona 
breyting. Breytingin er ekki komin alveg eins og í London eða Amsterdam. 
Það er enn þá svona að gerast. 

Þegar ég spurði Emine hvernig hennar upplifun væri af íslenskum vinnumarkaði sagðist 

hún upplifa hann góðan en að launin væru mjög lág: „Jú það er allt í lagi hérna, en laun 

mjög lítil.“ Ég hef sjálf unnið í Tyrklandi og mín reynsla af því að starfa í Tyrklandi var allt 

önnur og voru launin sem ég og vinnufélagar mínir fengu mjög lág í samanburði við 

Ísland. Ég ákvað því að spyrja hana nánar út í hvernig hún upplifi launin á Íslandi ef hún 

hugsaði einnig um launin í Tyrklandi og hún var sammála mér um að launin væru einnig 

mjög lág þar úti. Hún tjáði mér það að ef maður ynni fyrir ríkið þá fengju þeir starfsmenn 

mun hærri laun og allskyns fríðindi eins og fría tannlækna- og heilbrigðis þjónustu. Hún 

segir að það sé oftar erfiðara að fá vinnu hjá ríkinu ef maður er ekki búinn að mennta sig 

og segir að einstaklingar eins og hún með enga menntun fái lág laun og lítil sem engin 

réttindi: 

Í Tyrklandi líka mjög lítið og laun bara svona ekki mikil. Þau eru mjög lítil líka í 
Tyrklandi. Já ef maður vinnur fyrir ríkið þá eru meiri laun en ef maður vinnur 
í svona verslun í Tyrklandi þá er það eins og hér á Íslandi bara lítil laun, ekki 
mikið. 

Af svörum þátttakenda má segja að upplifun þeirra sé frekar jákvæð og hafi orðið betri 

eftir að þau lærðu íslensku. Oft er erfitt að sækja um starf í Tyrklandi og er vinnutíminn 

mun lengri en tíðkast hér á landi. Einnig eru launin lág í samanburði við á Íslandi.  



 

36 

5  Umræða og lokaorð 

Þegar lagt var í þennan rannsóknarleiðangur hafði höfundur aðeins eigin persónulegu 

reynslu frá tyrkneskum maka sínum af íslenskum vinnumarkaði. Viðtölin leiddu ýmislegt 

áhugavert í ljós. Í fyrsta lagi að allir viðmælendurnir voru ánægðir með að búa og starfa 

á Íslandi. Tveir þeirra höfðu búið hér í um 20 ár. Þrátt fyrir mikinn mun á 

vinnustaðamenningu s.s. valdafjarlægð, ósvissuhliðrun, kven- karllægu og langtíma- og 

skammtímahugsun virðast tyrknesku innflytjendurnir hafa aðlagast vel íslenskri 

vinnustaðamenningu. Þeir eiga ekki erfitt með hin frjálslegu samskipti undir og 

yfirmanna, það að kvenfólk á Íslandi á að standa jafnfætis körlum samkvæmt lögum um 

jafnrétti, virðist ekki íþyngja þeim. Þeir finna ekki að óvissu og skorti á framtíðarsýn hjá 

Íslendingum, né heldur að hér vanti strangari reglur og aga. Forvitnilegt væri að skoða 

hvort þessi jákvæða aðlögun að íslenskum vinnuháttum er einkenni tyrknesku 

þjóðarinnar eða sé almenn meðal innflytjenda. Eins hefði verið áhugavert að hafa 

stærra og fjölbreyttara úrtak til að sjá hvort þessi afstaða sé almenn meðal Tyrkja. 

Allir viðmælendur nefndu að tungumálið væri besta leiðin til að aðlagast íslenskri 

menningu. Tveir höfðu sótt námskeið en tveir lært íslenskuna að sjálfsdáðum og með 

hjálp maka. Allir voru sammála um að kynnu þeir ekki íslensku yrðu þeir fyrir fordómum. 

Væru þeir vel talandi hyrfu fordómarnir. Þessar niðurstöður eru mikilvægar og sýna best 

hvar fordómar Íslendinga liggja helst og hve mikilvægt er fyrir innflytjendur að læra 

tungumálið þótt erfitt sé. Þetta er í samræmi við rannsókn Þóru Christiansen og Erlu S. 

Kristjánsdóttur sem sýnir að innflytjendur upplifa samningsstöðu sína veika ef þeir hafa 

ekki nógu gott vald á íslenskri tungu (Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016). 

Einn viðmælanda nefndi að hafa orðið fyrir fordómum vegna þess að hann væri Tyrki 

og þá líkast til múslími og að Íslendingar yfir höfuð teldu alla múslíma hryðjuverkamenn. 

Eins og sjá má er upplifun hans í samræmi við skýrslu Evrópunefndar um 

kynþáttafordóma og umburðarleysi (ECRI, 2017). Í skýrslunni kom fram hvers konar 

fordómar höfðu sprottið upp en margir Íslendingar tengja hryðjuverk við múslíma og 

telja að þeir séu upp til hópa slæmir 



 

37 

 Þessir fordómar gagnvart múslímum á Vesturlöndum hafa aukist til muna eftir að 

öfgasamtök múslíma í Austurlöndum nær og sumum arabalöndum hafa framið hryllileg 

hryðjuverk gagnvart saklausu fólki á Vesturlöndum. Enginn viðmælanda kvartaði yfir 

moskuleysi á Íslandi og bænastundum á vissum tíma og virtist ekki láta trúleysi 

Íslendinga á Allah á sig fá. Samkvæmt þessum viðmælendum hafa Tyrkir rétt eins og 

Íslendingar fremur afslöppuð viðhorf til guðs og hafa frekar veraldleg viðhorf til lífsins. 

Enginn viðmælenda kvartaði yfir agaleysi Íslendinga og einstaklingshyggju sem er 

mun meiri en meðal Tyrkja almennt. Einn nefndi að Íslendingar væru lokaðir og saknaði 

þeirrar heildarhyggju sem ríkjandi er í tyrkneski menningu, þar sem nágrannar hittast 

reglulega í kaffi og spjalli. Samkvæmt menningarvíddum Hofstede einkennist Tyrkland af 

heildarhyggju og finnst þeim mikilvægt að vera hluti af hóp (Hofstede Insights, 2017).  

Undanfarið hefur borið á því á íslenskum vinnumarkaði að útlendingar fengju lægri 

laun hér á landi en heimamenn. Laun sem eru mun hærri en í heimalandi starfsmannsins 

en þó mun lægri en íslenskir launamenn eiga að fá. Enginn viðmælenda nefndi að sér 

hefði verið mismunað í launum, en ýjað var að því að öllu skipti til að hafa full réttindi 

hér, að tala tungumálið. Annars gæti verið svindlað á þér.  

Miðað við þessar niðurstöður vegnar tyrkneskum innflytjendum vel á Íslandi svo 

framarlega sem þeir vilja læra tungumálið. Þeir eiga gott með að aðlagast íslenskri 

menningu og hafa ekki átt í útistöðum við heimamenn vegna menningarmunar. 



 

 

Heimildaskrá 

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.  

Alþingi. (1. janúar 2002). Lög um útlendinga nr. 96/2002. 

Berry, J. W. (1980). Acculturation as varieties of adaptation. Í A. M. Padilla (ritstj.), 
Acculturation: Theory, models, and some new findings, (bls. 9–25). Boulder, CO: 
Westview.  

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An 
International Review, 46(1), 5–34.  

Berry, J. W. (2007). Acculturation strategies and adaptation. Í J. E. Lansford, K. Deater-
Deckard og M. H. Bornstein (ritstj.), Immigrant families in contemporary society, 
(bls. 69–82). New York: The Guilford Press.  

Berry, J. W., Kim, U., Minde, T. og Mok, D. (1987). Comparative Studies of Acculturative 
Stress. The International Migration Review, 21(3), 491–511. doi:10.2307/2546607 

Czinkota, M. R. (2009). International Business. Chichester: Wiley.  

Czinkota, M. R., Ronkainen, I. A., & Moffett, M. H. (2008). International Business 7th 
 edition. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd. 

ECRI. (2017). Skýrsla ECRI um Ísland. Sótt af http://www.ruv.is/sites/default/files/isl- 
cbc-v-2017-003-ice-embargo_0.pdf  

Erikson, E. (1975). Life history and the historical moment. New York: Norton. 
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Viðauki 1 

Hver er ástæða þess að þú ákvaðst að flytja til Íslands?  
 
Hvað ertu gamall/gömul? 

 

Hvað ertu búin að búa lengi á íslandi? 
 
Ertu með einhverja menntun aðra en stúdentspróf? Hvernig hefur hún nýst þér í starfi 
hér á landi? 
 
Hver er upplifun þín á að vinna á íslenskum vinnumarkaði? 
 
Hver er helsti munurinn á því að vinna á Íslandi og í Tyrklandi? 
 
Talar þú íslensku eða hefur þú farið á námskeið í íslensku? 
 
Hvernig var að fá starf á Íslandi? Þurftir þú að leita sjálfur eða fékkstu hjálp? 
 
Hvernig eru samskipti við samstarfsfólk? En yfirmenn? / undirmenn? 
 
- geturðu gefið mér dæmi um erfiðleika í starfi? 

 

Finnur þú fyrir fordómum á íslenskum vinnumarkaði? 
 
Hvernig var upplifun þín á þeim vinnustöðum sem þú hefur unnið á hér á Íslandi? 

 
Ertu ánægður með réttindi og launakjör þín á Íslandi? Hvers vegna og hvers vegna ekki? 
 

Er munur á menningunni í Tyrklandi og Íslandi? 


