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Útdráttur 

Miklar hnattrænar breytingar hafa orðið síðustu hálfa öldina sem leitt hafa af sér að 

vestræn samfélög eru í dag flóknari og fjölbreyttari. Flóttafólki í heiminum hefur fjölgað 

og starf félagsráðgjafa tekið miklum breytingum síðustu hálfa öldina og því mikilvægt að 

leggja áherslu á aukinn skilning á því ferli sem á sér stað hjá einstaklingum á flótta. 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvaða áskoranir geta falist í aðlögun 

innflytjenda og flóttafólks í nýju landi og hvaða áhrif ferlið getur haft á sjálfsmynd 

hópanna, út frá stöðu þekkingar innan félagsráðgjafar í tengslum við efnið. 

Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki í vinnu með innflytjendum og flóttafólki 

sem þörf hafa á þjónustu í tengslum við aðlögun í nýju landi. Aðlögun er innflytjendum og 

flóttafólki mikilvæg og veitir þeim sem eru í hvað viðkvæmastri stöðu í heiminum von um 

nýtt og betra líf, til langs tíma. Alþjóðlegum fólksflutningum og aðlögun í nýju landi fylgja 

oft mikil áföll sem sjálfsmynd innflytjenda og flóttafólks ber oft þungan toll af og hætta er 

á að hóparnir verði viðskila við helstu áhrifaþætti sjálfsmyndar þeirra ásamt hættu á að 

verða fyrir fordómum, mismunun, kynþáttahatri og jaðarsetningu innan samfélaga. Því er 

mikilvægt að stuðla að farsælli aðlögun hópanna með því að draga úr ofangreindum 

áskorunum en einnig að stuðla að því að einstaklingar geti viðhaldið þjóðernisvitund sinni 

og menningu. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

Formáli  

Heimildaritgerðin er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands á vormisseri 2018. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Guðbjörgu Ottósdóttir fyrir 

góða og faglega leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Sérstakar þakkir fær móðir mín Kristín 

Elínborg Ívarsdóttir fyrir að skapa mér grundvöll til náms, fyrir hvatningu og veittan 

stuðning á námstíma mínum. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni í heild sinni fyrir 

ómetanlegan stuðning og þolinmæði í gegnum námið.
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1 Inngangur  

Frá síðari heimsstyrjöldinni til ársins 2012 höfðu um 42 milljónir manna lagt á flótta vegna 

ótta við ofsóknir í heimalandi sínu á grundvelli kynþáttar, þjóðernis, aðildar að ákveðnum 

þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana sinna (George, 2012). Nú rúmum 70 árum 

síðar voru árið 2017 samkvæmt upplýsingum flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna 

(UNHCR) 65,6 milljónir manna á flótta í heiminum, utan heimalands síns. Þar af höfðu 

22,5 milljónir manna fengið skilgreiningu flóttamanns, en samkvæmt UNHCR er með 

flóttamanni átt við einstakling sem er utan heimalands vegna ástæðuríks ótta við 

ofsóknir, meðal annars vegna kynþáttar, þjóðernis og trúarbragða. Sama ár áætlaði 

UNHCR að 28.300 manns flýðu heimili sitt á hverjum degi vegna átaka eða neyðar með 

það að markmiði að hefja líf á nýjum stað, í öðru landi (Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna [UNHCR], 2017). 

Margar ástæður geta legið að baki alþjóðlegum fólksflutningum og reynsla 

einstaklinga og fjölskyldna þeirra verið ólík af ferlinu. Flutningsferlið getur verið litað af 

góðum tilfinningum en getur einnig reynst einstaklingum og fjölskyldum þeirra erfitt. Oft 

fylgja ferlinu miklar breytingar og áskoranir, einstaklingar upplifa hindrun við iðkun á 

menningu sinni, verða viðskila við fjölskyldumeðlimi, ástvini og félagsnet sitt. Því er 

algengt að flóttamenn og innflytjendur þurfi að takast á við langvinn áföll og sorg, 

tileinkun nýrra siða, venja, gilda og samþættingu hins nýja lífs og menningar við það 

gamla. Sjálfsmynd innflytjenda og flóttafólks ber oft þungan toll af ferli alþjóðlegra 

fólksflutninga og aðlögunar í nýju landi. Í því skyni vegur styrkur sjálfsmyndar oft þungt, 

en sjálfsmynd getur haft þýðingarmikil áhrif á það hvernig hópnum tekst að takast á við 

og vinna úr áskorunum tengdum alþjóðlegum fólksflutningum og aðlögun í nýju landi 

(Schwartz, Montgomery og Briones, 2006; Sluzki, 1979).  

Í þessari ritgerð er fyrirliggjandi þekking um aðlögun og sjálfsmynd innflytjenda og 

flóttafólks könnuð. Einnig verður sú þekking sem fyrir liggur á áskorunum sem fólgnar eru 

í alþjóðlegum fólksflutningum skoðuð, og hvaða áhrif flutningarnir geta haft á sjálfsmynd 

innflytjenda og flóttafólks. Staða þekkingar innan félagsráðgjafar á efninu er einnig 

könnuð. Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirtöldum spurningum: Hvaða áskoranir 
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geta falist í aðlögun innflytjenda og flóttafólks í nýju landi og hvaða áhrif getur ferlið haft 

á sjálfsmynd hópanna? Hver er staða þekkingar innan félagsráðgjafar á viðfangsefninu?  

Í upphafi ritgerðar verður helstu hugtökum tengdum efninu gerð skil. Þar á eftir 

verður fjallað um alþjóðlega fólksflutninga og sjálfsmynd og að lokum verður varpað ljósi 

á aðkomu félagsráðgjafar að efninu, stöðu þekkingar á Íslandi og framtíðarsýn.  
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2 Hugtök 

2.1 Flóttamaður 

Skilgreiningu á flóttamanni (e. refugee) má finna í 8. tl. 3. mgr. 44. gr. útlendingalaga nr. 

80/2016. Byggir útlistun hugtaksins á skýringu frá samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttarstöðu flóttamanna. Flóttamaður telst því vera:  

Útlendingur sem er utan heimalands síns eða ríkisfangslaus einstaklingur sem er utan þess 

lands þar sem hann hafði reglulegt aðsetur vegna þess að hann hefur ástæðuríkan ótta um 

að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að tilteknum 

þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og getur ekki eða vill ekki vegna slíks ótta færa 

sér í nyt vernd þess lands. Þeir einstaklingar sem falla undir viðbótarvernd teljast einnig 

flóttamenn samkvæmt lögum þessum (Lög um útlendinga nr. 80/2016). 

Stöðu flóttamanns fær sá sem sótt hefur um hæli utan eigin ríkis, það er einstaklingur sem 

sótt hefur um alþjóðlega vernd og hefur fengið viðurkenningu á stöðu sinni sem 

flóttamaður að ofangreindum skilyrðum uppfylltum. Við samþykki umsóknar öðlast 

flóttamaður réttindi samkvæmt lögum um útlendinga nr. 80/2016, svo sem rétt til dvalar, 

verndar og réttinda í nýja landinu samanber flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.; Rauði kross Íslands [RKÍ], e.d.-a). 

2.2  Einstaklingur í leit að alþjóðlegri vernd  

Formlegir umsækjendur um alþjóðlega vernd eru einstaklingar sem sækja um vernd 

vegna pólitískra ástæðna eða mannúðarástæðna. Hópur umsækjenda um alþjóðlega 

vernd kemur á eigin vegum til lands og bíður afgreiðslu á umsókn sinni og viðurkenningu 

stjórnvalda á stöðu sinni sem flóttamenn (RKÍ, e.d.-b).  

Í lögum um útlendinga nr. 80/2016 er nánar kveðið á um veitingu alþjóðlegrar 

verndar á Íslandi en þar kemur fram að stjórnvöld veiti einstaklingum sem falla undir 

skilgreiningu flóttamanns alþjóðlega vernd. Fram að endanlegri afgreiðslu stjórnvalda er 

einstaklingur því skilgreindur sem umsækjandi um alþjóðlega vernd (Lög um útlendinga 

nr. 80/2016).  

2.3 Kvótaflóttafólk  

Kvótaflóttafólk nefnist sá hópur sem boðið er að koma til lands á vegum ríkis og fær 

réttarstöðu flóttafólks og þarf því ekki að fara í gegnum umsóknarferli um alþjóðlega 

vernd (RKÍ, e.d.-a). Ekkert land er skuldbundið til móttöku kvótaflóttafólks en 
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Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) ákveður hvaða hópar eru í neyð 

hverju sinni og hverjum skuli bjóða upp á að flytjast á milli landa (UNHCR, e.d.). Á Íslandi 

fer Útlendingastofnun með ákvörðun um hvaða hópar flóttafólks skulu koma til landsins 

að fenginni tillögu flóttamannanefndar og í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna. Við komu til Íslands veitir Útlendingastofnun útlendingum réttarstöðu 

flóttamanns en í því felst meðal annars réttur til dvalar, verndar og þjónustu (Lög um 

útlendinga nr. 80/2016; Velferðarráðuneytið, 2013).  

2.4 Innflytjandi 

Skilgreiningu á innflytjanda (e. immigrant) má finna á vef Hagstofu Íslands og í stefnu 

íslensku ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (2007). Skilgreiningarnar eru báðar 

þess efnis að innflytjandi sé einstaklingur sem fæddur er erlendis, báðir afar hans og báðar 

ömmur sömuleiðis. Innflytjandi er þá sá sem sest hefur að í öðru landi en fæðingarlandi 

til langs tíma og á foreldra af erlendum uppruna eða á foreldra sem áður hafa haft erlent 

ríkisfang. Þá hafa innflytjendur samkvæmt skilgreiningu í stefnu íslensku ríkisstjórnarinnar 

(2007) um aðlögun innflytjenda, annað móðurmál en viðgengst í nýju landi en með 

móðurmáli er átt við það tungumál sem einstaklingur lærir fyrst (Félagsmálaráðuneytið, 

2007; Hagstofa Íslands, 2016).  
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3 Alþjóðlegir fólksflutningar 

Á hverju ári eru milljónir manna sem rífa upp rætur sínar og flytjast búferlum. Fólk flyst 

ýmist í skipulögðum heildum eða á eigin vegum, vegna þess að eitthvað ýtir þeim frá 

heimalandi sínu eða togar það til annars lands (Sluzki, 1979; Potocky-Tripodi, 2002). 

Alþjóðlegir fólksflutningar eru ekki fyrirskipað ferli þar sem hægt er að spá fyrir um 

framgang þess heldur getur grundvöllur flutninganna verið misjafn. Í bók sinni varpar 

Potocky-Tripodi (2002) með góðu móti ljósi á hvernig nýta megi hugmyndafræðilega 

nálgun félagsráðgjafa um heildarsýn (e. holistic view) til þess að skýra alþjóðlega 

fólksflutninga og grundvöll þeirra. Hún fjallar um hvernig einstaklingsþættir (e. micro), 

nærumhverfi (e. meso) og samfélög og stofnanir innan þess (e. macro) hafa samverkandi 

áhrif á einstaklinga. Einstaklingsþætti segir hún meðal annars vera persónuleikaeinkenni 

einstaklinga og sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Með því að horfa til einstaklingsþátta telur 

hún að skýra megi hvað liggur að baki ákvörðun einstaklinga um að flytjast á milli landa 

og hvers vegna aðrir ákveða að vera um kyrrt. Nærumhverfi segir hún þá gefa tækifæri til 

að skoða tengsl einstaklinga við þá sem flytjast með og þá sem verða eftir. Að lokum fjallar 

hún um svið stofnana og samfélags og hvernig það nær yfir efnahags- og 

menningarbundna þætti, ásamt landfræðilegum og pólitískum þáttum í móttöku- og 

heimalandi. 

Til þess að geta með betra móti skilið hvað á sér stað hjá einstaklingum við alþjóðlega 

fólksflutninga hafa fræðimenn skipt flutningsferlinu upp í ákveðin stig. Í umræðu um 

flóttafólk er yfirleitt talað um þrjú stig, stig undirbúnings (e. pre-migration and departure), 

stig flutninga (e. transit) og stig aðlögunar (e. resettlement) (George, 2012; Sluzki, 1979; 

Potocky-Tripodi, 2002).  

Stig undirbúnings er fyrsta stig alþjóðlegra fólksflutninga og einkennist af aðskilnaði 

og missi, aðskilnaði við fjölskyldu, vini og kunnugt umhverfi. Fyrir flóttafólk er fyrsta stigið 

alla jafna erfiðara heldur en fyrir innflytjendur þar sem flóttafólk þarf oft að flytja með 

hraði, er oft í þungbærum aðstæðum og hefur þurft að þola ofbeldi, fráfall 
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fjölskyldumeðlima, aðskilnað við ástvini og mismunun svo dæmi séu nefnd (Potocky-

Tripodi, 2002; Sluzki, 1979). 

Stig flutninga er annað stig alþjóðlegra fólksflutninga. Á stiginu eiga sér stað eiginlegir 

fólksflutningar frá einu landi til annars. Stigið getur verið hættulegt og ógnað lífi þeirra 

sem eru flóttafólk, en það þarf oft að fara í gegnum stríðshrjáð lönd eða lönd þar sem 

annars konar átök geisa og þarf jafnvel að dvelja í langan tíma í flóttamannabúðum. 

Ferðalagið getur verið langt og ógnað lífi fólks, þar sem ferðamáti er ýmist á bátum eða 

fótgangandi og flóttafólk upplifir oft vatns- og næringarskort (Potocky-Tripodi, 2002).  

Stig aðlögunar er þriðja og síðasta stig alþjóðlegra fólksflutninga. Á þessu stigi koma 

félagsráðgjafar ásamt öðru starfsfólki velferðarþjónustu móttökuríkja oft að málum 

innflytjenda og flóttafólks og hafa það hlutverk að styðja við einstaklinga og fjölskyldur í 

aðlögunarferlinu. Stigið endist þann tíma sem innflytjendur og flóttamenn ákveða að 

dvelja í nýju landi og getur þar af leiðandi enst út ævina. Meðal þeirra verkefna sem 

hóparnir takast á við í þessu stigi er að aðlagast nýju samfélagi, hefðum þess og gildum, 

samþætta eigin menningarhefðir og gildi við þær sem fyrir eru, vinna bug á afleiðingum 

ýmissa áfalla, takast á við heilsufarslegan vanda, læra tungumálið, komast til menntunar, 

komast inn á atvinnumarkað, öðlast skilning á nýjum fjölskylduhefðum og hlutverkum og 

byggja upp félagsleg tengsl (Potocky-Tripodi, 2002). 

 

3.1 Fjölmenningarfélagsráðgjöf og alþjóðlegir fólksflutningar 

Hnattrænar breytingar síðustu hálfa öldina hafa leitt af sér fjölbreyttari og flóknari 

samfélög á Vesturlöndum. Breytingarnar hafa haft áhrif á margar fagstéttir, þar með talið 

stétt félagsráðgjafa sem gjarnan gegna lykilhlutverki innan þeirra stofnana sem koma að 

félagsþjónustu og stuðningi við innflytjendur og flóttafólk í þörf fyrir stuðning í 

aðlögunarferlinu. Fagstéttin stendur frammi fyrir nýjum áskorunum, svo sem að þjónusta 

ólíka einstaklinga og fjölskyldur þeirra, fólk af ólíkum uppruna og menningu ásamt því að 

þjónusta samfélög sem standa frammi fyrir margþættum félags-, efnahags- og pólitískum 

vanda (Bø, 2015; Sue, Rasheed og Rasheed, 2016a; Potocky-Tripodi, 2002). 

Breytingar urðu á starfi og starfsumhverfi félagsráðgjafa sem leiddi af sér aukna 

vitundarvakningu fagstétta í velferðar- og menntakerfi um stöðu jaðarhópa og baráttu 

þeirra fyrir jöfnum réttindum. Athygli jókst á mismunun innan samfélaga á forsendum 
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kynþáttar og menningaruppruna sem leiddi af sér þróun hugmyndafræði fagstéttar 

félagsráðgjafa um fjölmenningarfélagsráðgjöf (e. multicultural social work). Þróunin á 

upphaf sitt að rekja til ársins 1980 og spruttu öll helstu hugtökin í tengslum við 

hugmyndafræði fjölmenningarfélagsráðgjafar út frá þróuninni, þar á meðal hugtakið um 

menningarnæmi (e. cultural competence). Með hugtakinu er lögð áhersla á skilning á 

þeim margbreytileika sem felst í mannkyninu, skilning á ólíkum uppruna, gildum, trú, 

menningu og kynþætti. Hugtakið beinir sjónum að stöðu fólks meðal annars út frá kyni, 

kynþætti, aldri, hjúskaparstöðu og fötlun. Markmiðið með menningarnæmri vinnu er að 

mæta þeim hópi sem þjónustan snýr að út frá menningu þeirra, félagslegri stöðu og 

tungumáli með áherslu á samlögun þar sem innflytjendur og flóttafólk gefur menningu í 

nýju landi meira vægi en upprunamenningu sinni (Bø, 2015; George, 2012; Hildur 

Þórisdótir, 2008; Sue o.fl., 2016a; Nadan, 2017; Potocky-Tripodi, 2002).  

Félagsráðgjafar starfa með menningarnæmi að leiðarljósi og er hugtakið skráð í 

siðareglur félagsráðgjafa þar sem meðal annars kemur fram að félagsráðgjafar starfi án 

manngreinarálits og að grundvöllur félagsráðgjafar sé „virðing fyrir manngildi og sérstöðu 

hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu“ (Embætti 

landlæknis, e.d.). Sue og félagar (2016b) telja meginforsendu þess að starf félagsráðgjafa 

með innflytjendum og flóttafólki skili tilsettum árangri einmitt fólgna í menningarnæmi. 

Leggja þau áherslu á að félagsráðgjafar skilji hvernig margbrotin áhrif menningar og hinir 

fjölmörgu angar sjálfsmyndar hafi samverkandi mótunaráhrif á hlutverk einstaklinga. 

Telja fræðimennirnir að samhliða auknu menningarnæmi aukist skilningur fagfólks á 

flóttafólki, viðhorfum þeirra, styrkleikum og lífsreynslu.  

Aukin meðvitund um fjölmenningu og margbreytileika ýtti undir auknar kröfur um 

veitingu menningarnæmrar þjónustu. Congress (1994) og Skytte (2007) hafa aðlagað 

heildarsýn að áherslum menningarnæmis og þróað svokölluð menningarnet (e. cultural 

net). Með menningarnetum er lögð áhersla á heildarsýn þar sem horft er til þeirra þátta 

sem umlykja einstaklinga, einstaklingsþátta (e. micro), þátta í nærumhverfi (e. meso) og 

þátta í samfélagi og stofnana innan þess (e. macro). Menning er ekki eitt fyrirbæri heldur 

er hún samspil margra þátta og getur verið mismunandi milli samfélaga. Í menningu eru 

fólgnir þættir á borð við stofnanir, tungumál, trú, venjur, hugsun, gildi, tjáningu og 

samskipti fólks. Menningarnet veita fagfólki leið til þess að greina og varpa ljósi á hvaða 

þættir það eru sem geta haft áhrif á stöðu einstaklinga og fjölskyldna auk áhrifa 
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menningarhefða og gilda þar að lútandi. Menningarnet taka til þátta sem tengjast 

alþjóðlegum fólksflutningum, svo sem eins og dvalartíma í nýju samfélagi, lagalegrar 

stöðu, aldurs við fólksflutninga/flótta, móðurmáls, tungumáls í samfélagi, tengsla við 

stofnanir, sýn á heilbrigði, frídaga og annarra sérstakra uppákoma. Að lokum eru gildi 

fjölskyldulífs tekin til skoðunar samhliða því hvort ríkjandi er einstaklingshyggja eða 

samhyggja innan fjölskyldu (Congress, 1994; Skytte, 2007). 

Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki í vinnu með innflytjendum og flóttafólki 

sem þörf hafa á þjónustu í tengslum við aðlögun í nýju landi. Fagleg aðkoma þeirra að 

málum hópanna felst í skilningi félagsráðgjafa á því ferli sem á sér stað hjá einstaklingum 

við alþjóðlega fólksflutninga og flótta. Fyrir félagsráðgjafa sem byggja starf sitt með 

menningarnæmi að leiðarljósi er þýðingarmikið að þeir geri sér í upphafi grein fyrir 

afstöðu sinni, viðhorfum, valdastöðu, fordómum og staðalímyndum, til þess að koma í 

veg fyrir yfirfærslu þessara hugmynda á þá sem þjónustunni er beint að. Menningarnæmi 

er þó ekki eitthvað sem félagsráðgjafar og annað fagfólk tileinka sér að fullu á einhverjum 

tímapunkti heldur er það verkefni sem vinna þarf að alla lífsleiðina (Bø, 2015; George, 

2012; Sue o.fl., 2016b; Nadan, 2017; Potocky-Tripodi, 2002).   

 

3.2 Kenningar að baki menningarnæmi  

Fræðimennirnir Sue og félagar (2016b) telja að félagsráðgjafar þurfi að kunna skil á fjórum 

meginkenningum til þess að geta unnið með menningarnæmi að leiðarljósi. Um er að 

ræða vistfræðikenningar (e. ecological systems), styrkleikanálgun (e. strengths 

perspective), krítískar kenningar (e. critical perspective) og sýn félagslegs réttlætis (e. 

social justice perspective). Þá er þess vænst að félagsráðgjafar notist við gagnreyndar 

aðferðir (e. empirically based practice) í starfi sínu en þær byggja á tengslum félagslegs 

veruleika við rannsóknir. Því er um að ræða beitingu aðferða sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á að skili sem bestum mögulegum árangri. Með því að nýta gagnreyndar aðferðir 

gefst félagsráðgjöfum kostur á að beita þeim aðferðum og úrræðum sem bjóða upp á 

bestan árangur hverju sinni (Guðmundsson, Jónsdóttir og Júlíusdóttir, 2010).  

Með heildarsýn að leiðarljósi og með því að nýta ofangreindar kenningar gefst 

félagsráðgjöfum í vinnu með innflytjendum og flóttafólki tækifæri til þess að öðlast 

skilning á sýn annarra á heiminn og hvernig lífshættir og viðhorf einstaklinga geta verið 
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ólík. Saman skýra kenningarnar hvernig einstaklingar, sem tilheyra ákveðnu þjóðerni eða 

kynþætti, verða fyrir kúgun, gildislækkun og útilokun og hvaða áhrif það getur haft á 

einstaklinga. Með nýtingu kenninganna geta félagsráðgjafar náð heildrænni mynd og 

varpað ljósi á forsendur alþjóðlegra fólksflutninga og á hverju val innflytjenda og 

flóttafólks á landi grundvallast. Kenningarnar veita einnig tækifæri til þess að skilja 

félagslegan veruleika þeirra sem búa við bága stöðu efnahagslega, félagslega og 

stjórnarfarslega (Sue o.fl., 2016b; Potocky-Tripodi, 2002). 

3.2.1 Vistfræðikenning 

Vistfræðikenning beinir sjónum að mikilvægi valds í hinu félagslega samhengi þar sem 

áhersla er lögð á tengsl og samskipti einstaklinga og fjölskyldna þeirra út frá 

menningarfræðilegu, líffræði-, sálfræði-, efnahags- og félagslegu samhengi. Kenninguna 

má nýta í vinnu með einstaklingum, hópum og/eða á sviði stofnana og gefur hún kost á 

greiningu hvers kyns vandamála í tengslum við nær- og fjærumhverfi, félagslega stöðu, 

viðhorf samfélaga til menningaruppruna, kynþátt, kyn, fötlun og kynhneigð svo dæmi séu 

nefnd. Nýting kenningarinnar knýr félagsráðgjafa til beitingar gagnrýninnar hugsunar og 

skapar félagsráðgjöfum grundvöll til þess að meta hvers konar aðstoð innflytjendur og 

flóttafólk eru í þörf fyrir ásamt því veita þeim tækifæri til þess að virkja einstaklinga og 

hópa til að þiggja aðstoð. Enn fremur gefst félagsráðgjöfum tækifæri til þess að styðja við 

innflytjendur og flóttafólk til þátttöku innan samfélags, draga úr félagslegri einangrun og 

jaðarsetningu ásamt því að öðlast færi til að stuðla að jafnrétti og að styrkja stöðu 

innflytjenda og flóttafólks (Garcia, 2009; Sue o.fl., 2016b). 

3.2.2 Styrkleikanálgun 

Innflytjendur og flóttafólk hafa oft þróað með sér ákveðna seiglu út frá lífsreynslu sinni 

tengdri alþjóðlegum fólksflutningum. Út frá því getur reynst gott fyrir félagsráðgjafa, í 

vinnu með hópunum, að byggja starf sitt á hugmyndum styrkleikanálgunar (e. strengths 

perspective). Ólíkt vistfræðinálgun er með kenningunni fremur horft til þeirra styrkleika 

sem einstaklingar hafa og bjargráða í umhverfi þeirra út frá lífsreynslu og seiglu sem 

einstaklingar móta með sér. Kenningin byggir á heildarsýn, þar sem horft er á einstaklinga 

í heild sinni, út frá öllu þeirra umhverfi. Áhersla er lögð á að hver og einn og fjölskylda 

hans búi yfir einhverjum styrkleikum og að stuðla skuli að virkjun styrkleikanna. Í því 

samhengi er lífsreynsla hvers og eins tekin til skoðunar, hvaða hópi/um og samfélagi 
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viðkomandi tilheyrir og sjónum beint að því hvernig nýta megi áföll og erfiða reynslu til 

sköpunar möguleika og tækifæra (George, 2012; Sue o.fl., 2016b).  

3.2.3 Kenning um sýn félagslegs réttlætis 

Fræðimennirnir Sue, Rasheed og Rasheed (2016b) fjalla um kenningu félagslegs réttlætis 

og hvernig hún byggir á eflingu og hagsmunagæslu mannréttinda. Telja fræðimennirnir 

að meginhlutverk félagsráðgjafa byggi á kenningunni, það er að stuðla að bættum 

lífsgæðum og réttlæti innan samfélaga, þá sérstaklega hjá einstaklingum í bágri stöðu 

innan þeirra. Í gegnum tíðina hafa félagsráðgjafar markvisst stuðlað að því að vinna gegn 

félagslegu ranglæti á borð við fátækt og útilokun ásamt því að sporna gegn aðstæðum 

sem koma í veg fyrir að grundvallarmannréttindum sé mætt. Sjónarhornið er því í beinum 

tengslum við mannréttindi og byggir á því að mannréttindi séu réttur hvers og eins sem 

ekki er hægt að svipta og að mannréttindi séu óháð þáttum á borð við menningu, 

efnahagslega stöðu, kynþátt, samfélagslega stöðu, trú, kyn, pólitískar skoðanir og aðild 

að tilteknum þjóðfélagshópi/hópum (Sue o.fl., 2016b).  

3.2.4 Krítískar kenningar 

Krítískar kenningar byggja á samblandi af póstmódernískri kenningu (e. postmodern 

theory), hugmyndum um félagslega hugsmíðahyggju (e. social-constructionism), krítískri 

félagsfræði (e. critical social science), frásagnakenningu (e. narrative theory), 

átakakenningu (e. conflict theory), and-rasískri og and-kúgandi kenningu (e. antiracist and 

anti-oppressive theory), róttækum feminískum kenningum (e. radical feminist theory) og 

krítískri kynþáttakenningu (e. critical race theory). Með krítískum kenningum er lögð 

áhersla á tjáningu einstaklinga í samskiptum við aðra og hvernig einstaklingum tekst með 

frásögn sinni að endurspegla atburði og/eða reynslu. Því er lögð áhersla á upplifun 

einstaklinga af félagslegum veruleika sínum og með kenningunum komið auga á 

samfélagsleg vandamál og risið upp á móti félagslegum, menningarlegum og pólitískum 

öflum innan samfélaga sem stuðla að kúgun og útilokun. Sjónum er beint að reynslu, 

gildum, trú og hugmyndum einstaklinga og að hugtökin eigi upptök sín í félagslegu 

umhverfi. Félagsleg vandamál orsakist því vegna einhvers í hinu félagslega umhverfi og 

séu oft í tengslum við ójafna valdastöðu einstaklinga. Þá stöðu má þá meðal annars skýra 

út frá sjónarhorni feminískra kenninga þar sem valdaójafnvægi á upptök sín að rekja til 

feðraveldis eða út frá sjónarhorni fjölmenningarfélagsráðgjafar þar sem ójafnvægið 
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byggist á kynþáttahatri. Saman skýra kenningarnar reynslu einstaklinga af ólíkum 

uppruna, félagsleg tengsl þeirra og hvernig þau vandamál sem hóparnir kunna að standa 

frammi fyrir eru mótuð af félagslegum, pólitískum og efnahagslegum þáttum (Sue o.fl., 

2016b).  

3.2.5 Alþjóðlegir fólksflutningar og kenningin um ýti- og togkrafta 

Í bók sinni fjallar Potocky-Tripodi (2002) um að hinar ýmsu kenningar hafi verið lagðar 

fram með það að markmiði að skýra hvað liggur að baki alþjóðlegum fólksflutningum. Í 

bókinni beinir hún sjónum sínum meðal annars að kenningunni um ýti og togkrafta (e. 

push-pull theory), þar sem alþjóðlegir fólksflutningar eru skýrðir út frá ákveðnum þáttum 

í heimalandi sem ýta einstaklingum (e. push factors) til annarra landa og ákveðnir þættir 

í löndum sem toga þá til þeirra (e. pull factors). Hún fjallar um hvernig þættirnir mótast 

af samfélögum og stofnunum innan þeirra, sem ráða hvort samfélög hafa aðdráttarafl (e. 

pull) eða fráhrindikraft (e. push). Þegar innflytjendur og flóttafólk ákveða að flytjast milli 

landa vega þeir því kosti og galla í eigin landi og í móttökulandi. Til skoðunar eru teknir 

helstu ýtandi og togandi þættir á borð við pólitískan stöðugleika, stríð, mannréttindi, 

stefnur í málum innflytjenda og flóttafólks, aðstoð við aðlögun, lífsskilyrði, 

atvinnutækifæri, laun, fjarlægð til lands, tungumál og fleira. Heldur Potocky-Tripodi fram 

að innflytjendur og flóttafólk séu líklegri til þess að flytja til landa þar sem aðstæður eru 

góðar, stefnur í málum innflytjenda og flóttafólks eru skýrar, lífsskilyrði eru góð og ef 

aðgengi að upplýsingum um löndin er gott. Almennt séð eru þeir þættir, sem ýta 

einstaklingum frá heimalandi sínu, þættir á borð við bágt efnahagslegt ástand, mismunun, 

stríð og/eða skort á tækifærum til góðra lífskjara. Í því skyni er yfirleitt um ófrjálsa 

alþjóðlega fólksflutninga að ræða hjá flóttafólki þar sem einhvers konar rof verður á 

kyrrlátum lífsháttum þeirra, lífi þeirra og öryggi er ógnað og því tekin ákvörðun um að 

leita að tækifærum og bættum lífsaðstæðum á öðrum stað (Bartram, Poros og Monforte, 

2014; George, 2012; Sluzki, 1979; Potocky-Tripodi, 2002). 

Um frjálsa alþjóðlega fólksflutninga er að ræða þegar þættir toga einstaklinga til 

annars lands, svo sem bætt lífskjör. Þetta eru yfirleitt jákvæðir þættir og fela meðal annars 

í sér möguleika á efnahagslegri betrun, skoðanafrelsi og ríkjandi jákvætt viðhorf til 

innflytjenda og flóttafólks svo dæmi séu nefnd. Um ræðir sjálfstæða ákvörðun 

einstaklinga um að hefja líf á öðrum stað. Óháð þessari skiptingu getur raunveruleikinn 
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verið sá að flóttafólk flýr ómannúðlegar aðstæður í leit að betri lífsgæðum, þar sem 

jákvæð og neikvæð upplifun tvinnast saman (Bartram o.fl., 2014; George, 2012; Sluzki, 

1979; Potocky-Tripodi, 2002).  

3.3 Aðlögun innflytjenda og flóttafólks í nýju landi  

Lengi vel hafa fræðimenn velt því fyrir sér hvað felst í aðlögun og hvað telst góð aðlögun. 

Í umfjöllun um aðlögun einstaklinga sem flust hafa alþjóðlegum fólksflutningum er 

mikilvægt að gera grein fyrir hugtakinu menningaraðlögun (e. acculturation). Hugtakið 

menning nær yfir lífshætti þjóða og hópa, tengslanet einstaklinga, gildi, venjur, siði, 

viðhorf og trú. Hugtakið menningaraðlögun vísar til samskipta milli einstaklinga af ólíkum 

menningaruppruna, samskipta sem fara fram þegar einstaklingar eru virkir í 

aðlögunarferli sínu. Skipta má menningaraðlögun upp í tvö ferli þar sem einstaklingar 

ýmist aðlagast samfélagi með því að tileinka sér ríkjandi gildi, viðhorf og hegðun eða halda 

í þá menningu sem var við lýði í upprunalandi þeirra (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007b; 

Lamanna o.fl., 2018; Unnur Dís Skaptadóttir, 2009).  

Hildur Þórisdóttir (2008) fjallar um fjórar leiðir sem einstaklingar geta farið til 

aðlögunar í nýju samfélagi. Þær eru samlögun (e. assimilation), samþætting (e. 

integration), aðskilnaður (e. separation) og jaðarstaða (e. marginalization). Samlögun á 

sér stað þegar innflytjendur og flóttafólk leggja upprunamenningu sína til hliðar og 

menning í nýju samfélagi fær meira gildi. Aðlögun á sér stað þegar einstaklingar tileinka 

sér menningu í nýju landi en viðhalda einnig upprunamenningu sinni. Þriðja leiðin er 

aðskilnaður sem á sér stað þegar einstaklingar viðhalda upprunamenningu sinni en taka 

ekki þátt í menningu nýja samfélagsins. Jaðarstaða nefnist að lokum sú staða þegar 

einstaklingar hafna upprunamenningu sinni og taka heldur ekki þátt í menningu nýja 

samfélagsins.  

Aðlögun er innflytjendum og flóttafólki mikilvæg en ferlið veitir hópum sem eru í 

hvað viðkvæmastri stöðu í heiminum von um nýtt og betra líf til langs tíma. Swing (2017) 

leggur áherslu á flóttamannamiðaða þjónustu þar sem sjónum er beint að stuðningi við 

flóttamenn í öllu ferli aðlögunar, bæði við brottför frá heimalandi og við komu til nýs 

lands. Því eigi að aðstoða flóttafólk við aðlögun með mannlega reisn, valdeflingu, 

upplýsingar og undirbúning fyrir komu til nýs lands að leiðarljósi. Með því að huga að þeim 
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þáttum sé flóttamönnum gefinn kostur á að hafa áhrif á flutningsferli sitt og þeim gefið 

færi á að taka upplýstar ákvarðanir í tengslum við aðlögun sína.  

Við aðlögun er hætta á að innflytjendur og flóttafólk verði viðskila við helstu 

áhrifaþætti sjálfsmyndar sinnar á borð við heimaland, menningu, venjur og siði. Eigi 

aðlögun að takast vel er í því skyni mikilvægt að stuðla að því að einstaklingar geti 

viðhaldið þjóðernisvitund sinni og menningu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a; Swing, 2017; 

Potocky-Tripodi, 2002). Breytilegt er hve tilbúnir einstaklingar eru til að aðlagast 

samfélagi í nýju landi en það fer meðal annars eftir persónuleikaeinkennum, fjölskyldu og 

aðstæðum innan samfélags sem tekur á móti einstaklingum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007a; Schwartz o.fl., 2006). Verður nú vikið að helstu áskorunum sem innflytjendur og 

flóttafólk kunna að standa frammi fyrir í aðlögunarferli sínu í nýju landi.  

3.3.1 Fordómar, mismunun, kynþáttahatur og jaðarsetning 

Sluzki (1979) talar um að meginhluti flóttafólks yfirgefi félagslegt stuðningsnet sitt, heimili 

og ástvini við alþjóðlega búferlaflutninga og að flestir þeirra fari í gegnum ferlið með 

farsælu móti. Á hinn bóginn talar Potocky-Tripodi (2002) um að stór hluti innflytjenda og 

flóttafólks verði fyrir fordómum (e. prejudice), mismunun (e. discrimination) og 

kynþáttahatri (e. racism). Telur hún að þessir þættir geti komið í veg fyrir farsæla aðlögun 

hópanna innan samfélaga og að upplifun þessara þátta hafi neikvæð áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu, fjölskyldueininguna, menntun og efnahagslega stöðu hópanna. 

Mismunun getur falist í aðgengi að menntun og stofnunum, atvinnutækifærum, húsnæði, 

þátttöku innan samfélags eða vegna tungumáls (Menntamálaráðuneytið, 1997; Schwartz, 

Zamboanga, Meca og Ritchie, 2012). Fordómar fela í sér aðgerðir sem skapa skiptingu eða 

takmarka lífsgæði þeirra sem þeim er beint að. Fordómar geta meðal annars verið af hálfu 

stofnana, stjórnkerfis eða af hendi einstaklinga (Bagci, Çelebi og Karaköse, 2017; Edge og 

Newbold, 2013). Hugmyndir Sue og félaga (2016b) um jaðarsetningu hópa (e. 

microaggressions) eiga nokkurn samhljóm með hugmyndum Potocky-Tropodi (2002). Sue 

og félagar (2016b) halda fram að jaðarsetning sé eitt helsta vandamálið í tengslum við 

aðlögun innflytjenda og flóttafólks. Fram kemur í bók þeirra að jaðarsetning eigi sér einna 

helst stað í valdaójafnvægi milli einstaklinga sem leiði af sér efnahags- og félagslegar 

hindranir með neikvæðum afleiðingum á andlega og líkamlega heilsu innflytjenda og 

flóttafólks. Yfirleitt birtist jaðarsetning í daglegu lífi og snýr einna helst að hugtökum á 
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borð við kynþátt, kyn og kynhneigð þar sem um ræðir athugasemdir byggðar á 

kynþáttahatri, fordómum eða staðalímyndum. Athugasemdirnar koma yfirleitt frá hærra 

settum einstaklingum, eru niðrandi og þeim beint að lægra settum, oft þeim sem tilheyra 

minnihlutahópum. Jaðarsetning innflytjenda og flóttafólks innan samfélaga getur einnig 

verið af hendi umhverfis svo sem með einangrun hópanna innan þess, með því að koma í 

veg fyrir að hóparnir upplifi sig velkomna í samfélagi, stuðla að óöryggi og félagslegri 

útilokun. Jaðarsetningar minnihlutahópa á borð við innflytjendur og flóttafólk getur haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér, afleiðingar á borð við aukna hættu á fátækt, hærri 

tíðni langvinnra sjúkdóma, fráfalla og hegðunarvandamál.  

3.3.2 Andleg og líkamleg vandamál í tengslum við aðlögun 

Innflytjendur og flóttafólk eru í aukinni hættu á að glíma við andleg og líkamleg 

heilsufarsvandamál beintengd persónulegum og menningarlegum ástæðum eða vegna 

hindrana stofnana í tengslum við fjármagn. Persónulegar og menningarlegar ástæður 

geta meðal annars tengst því hvernig andleg og líkamleg veikindi eru greind, hvernig þau 

eru meðhöndluð og hvort slíkt tíðkist yfir höfuð. Andleg og líkamleg veikindi hópanna hafa 

oft verið tengd við streitu út frá flutningsferlinu en streitan getur meðal annars orsakast 

vegna vandamála í tengslum við tungumál, vegna fjölskyldumissis, átaka innan 

fjölskyldna, ofbeldis, misnotkunar, fangelsana eða vegna pyndinga. Algengast er að 

innflytjendur og flóttafólk upplifi andlega erfiðleika á borð við sorg, einmanaleika, 

útilokun, lágt sjálfstraust, þunglyndi, kvíða, sektarkennd, áfallastreituröskun, 

aðskilnaðarkvíða, sefasýki og fíknivanda (Potocky-Tripodi, 2002). 

3.3.3 Félagsleg tengsl og aðlögun 

Félagslegt umhverfi innflytjenda og flóttafólks getur bæði spornað við og ýtt undir 

samfélagslega þátttöku. Við aðlögun í nýju landi búa innflytjendur og flóttafólk oft ekki 

við þann félagsauð sem þeir nutu í upprunalandi og getur missir þeirra samskipta haft 

neikvæðar afleiðingar þar sem innflytjendur og flóttafólk getur meðal annars upplifað sig 

óöruggt og fundið til kvíða í tengslum við félagsstöðu sína. Afleiðingarnar geta einnig haft 

þau áhrif að hóparnir upplifa sig ekki tilheyra nýju samfélagi að fullu og einhverjir jafnvel 

upplifað sig hafa misst stjórn á lífi sínu. Í ljósi þessa sannast mikilvægi félagstengsla hjá 

innflytjendum og flóttafólki en félagsleg einangrun getur haft rík áhrif á sjálfsmynd og 
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lífsvilja hópanna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a; Ingvarsson, Egilson og Skaptadottir, 

2016; Menntamálaráðuneytið, 1997).  

3.3.4 Fjölskylduaðstæður og aðlögun 

Ferli alþjóðlegra fólksflutninga getur verið streituríkt. Ferlið getur meðal annars valdið 

átökum innan fjölskyldna þar sem hlutverk innan hennar taka oft breytingum frá því sem 

áður viðgekkst. Breytingar á hlutverkaskipan fjölskyldunnar geta þá leitt af sér aukna 

streitu sem komið getur af stað átökum innan fjölskyldna, nái þær ekki með farsælu móti 

að takast á við streituna. Átökin geta verið ofbeldi, bæði andlegt og líkamlegt, beint að 

börnum, maka og/eða eldri borgurum. Algengt er að svokölluð kynslóðaspenna myndist 

milli unglinga og fullorðinna þar sem ruglingur verður á hlutverkum innan fjölskyldunnar. 

Fjölskyldufaðir kann til að mynda að upplifa sig vanmáttugan þegar barn hans á 

unglingsaldri stendur í nýjum aðstæðum framar en hann í tungumálakunnáttu og getur 

faðirinn því hugsanlega ekki lengur verið í forsvari fjölskyldunnar svo dæmi séu nefnd. 

Það er þó mismunandi hvernig fjölskyldur takast á við streitu og hverjar bjargir fjölskyldna 

eru. Þær fjölskyldur sem eiga auðvelt með að skipta með sér hlutverkum og njóta 

stuðnings úr umhverfi og samfélagi eru líklegri til þess að geta komið á jafnvægi innan 

fjölskyldunnar á ný en líklegt er að til átaka leiði hjá þeim fjölskyldum sem eiga erfiðara 

með að skipta hlutverkum og njóta ekki stuðnings frá umhverfi komi til ágreinings 

(Potocky-Tripody, 2002). 

3.3.5 Menntun, tungumál og efnahagslegir erfiðleikar í tengslum við aðlögun 

Tungumálakunnátta, menntun og efnahagsleg velsæld eru allt þættir sem stjórnvöldum, 

almenningi, innflytjendum og flóttafólki er umhugað um. Í aðlögun innflytjenda og 

flóttafólks innan samfélaga skiptir tungumálakunnátta miklu máli. Hópunum virðist 

umhugað um að læra tungumál í nýju landi og samband virðist vera milli dvalartíma 

innflytjenda og flóttafólks í samfélagi og tungumálakunnáttu þeirra. Tungumálafærni er 

hins vegar háð ýmsum þáttum á borð við aldur, menntun, tíma sem varið er í 

tungumálanám, tungumálafærni í móðurmáli, tækifærum til félagslífs og áhuga á að 

öðlast færni í tungumáli. Stór hluti barna öðlast færni í tungumáli við aðlögun í nýju landi 

og tvítyngi er algengt. Rannsóknir hafa þá sýnt að því yngri sem einstaklingur er, því 

auðveldara á viðkomandi með að læra nýtt tungumál (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a; 

Potocky-Tripodi, 2002).  
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Fullorðnir innflytjendur og flóttafólk hefja síður nám í nýju landi en innfæddir en hafa 

í flestum tilvikum menntun frá heimalandi. Börnum innflytjenda og flóttafólks gengur 

yfirleitt vel í skóla en þættir sem valda því að börnum hópanna gengur illa í skóla eru 

yfirleitt bág efnahagsleg staða fjölskyldu, bág tungumálafærni og ef fjölskylda upplifir 

takmarkanir vegna stöðu sinnar sem minnihlutahópur innan samfélags (Potocky-Tripodi, 

2002).  

Beint samband ríkir milli menntunar og efnahagslegrar stöðu einstaklinga. 

Efnahagsleg staða innflytjenda og flóttafólks ræðst einna helst af tungumálakunnáttu, 

menntun, starfsreynslu, fjárhagsstöðu, búsetuskilyrðum, heilsufari, félagslegu umhverfi 

og stöðu innan samfélags. Góð fjárhagsleg staða hefur til að mynda áhrif á efnahagslega 

stöðu hópanna en hún eykur möguleika á tækifæri til menntunar og til að sækja um lán í 

banka til þess að fjármagna atvinnurekstur eða húsnæðiskaup svo dæmi séu nefnd 

(Potocky-Tripodi, 2002). 

  



25 

 

4 Kenningarfræðilegur bakgrunnur sjálfsmyndar  

Lengi vel hafa fræðimenn reynt að skilgreina hvað felst í hugtakinu sjálfsmynd (e. 

identity). Meðal fyrstu fræðimanna til þess að þróa kenningu um sjálfsmynd var Erik H. 

Erikson og tókst honum með góðum hætti að gera grein fyrir því hvað felst í hugtakinu 

sjálfsmynd. Hugmyndir hans byggðu á því að sjálfsmynd mótaðist af stærstum hluta á 

unglingsárum einstaklings en væri í raun í mótun í gegnum allt lífið, að sjálfsmynd hefði 

margar víddir og mótaðist með víxlverkandi áhrifum milli einstaklings og umhverfis. Leit 

hann svo á að sjálfsmynd væri staðlað ferli með ákveðnum stigum sem einstaklingar 

þyrftu að fara í gegnum og ljúka með tilætluðum árangri, vildu þeir ná velgengni í lífinu. Í 

tengslum við fjölmenningarfélagsráðgjöf taldi Erikson að hægt væri að spá fyrir um 

ákveðna þætti í sjálfsmynd einstaklinga, þætti sem væru háðir ríkjandi menningu í því 

samfélagi sem einstaklingur væri búsettur í. Þróun sjálfsmyndar ætti við um allt 

mannkynið, óháð búsetu, að sjálfsmynd einstaklinga stjórnaðist af þeim hugmyndum sem 

þeir hefðu um sig og að þær hugmyndir endurspegluðu hlutverk þeirra í veröldinni 

(Schwartz o.fl., 2006; Schwartz o.fl., 2012; Sue o.fl., 2016a).  

Hugmyndir fræðimannanna Cooley og Mead um félagslegan spegil (e. the looking 

glass self) byggja á svipuðum grunni en þeir töldu að sjálfsmynd einstaklinga hefði að 

geyma utanaðkomandi álit fólks á viðkomandi, álit fólks sem einstaklingar tækju mark á 

og skipti þá máli. Hugmyndir einstaklinga um sig sjálfa væru því komnar frá öðrum (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007b). Schwartz og félagar (2012) halda aftur á móti fram að 

meginhlutverk sjálfsmyndar sé fólgið í því að skapa einhvers konar tilfinningalegan grunn 

hjá einstaklingum fyrir því hverjir þeir séu, hvað skipti þá máli, hvert þeir stefni í lífinu og 

með hverjum þeir vilji deila lífsleiðinni. Sýn þeirra félaga byggir á því að einstaklingar hafi 

val um hvaða stefnu þeir taki í lífinu, að þeir taki ákvarðanir um líf sitt byggðar á 

sjálfsmynd og/eða þeirri ímynd sem þeir vilja skapa sér. Einstaklingar geti því mótað með 

sér sjálfsmynd á farsælan eða ófarsælan máta og sjálfsmynd þeirra verið á sama hátt 

ýmist jákvæð eða neikvæð.  
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Í megindráttum felur sjálfsmynd í sér jákvæðar eða neikvæðar hugmyndir 

einstaklinga um hverjir þeir eru og hugmyndir annarra um þá. Sjálfsmynd einstaklinga er 

í mótun allt lífið þar sem lífsreynsla vegur hvað þyngst í mótunaráhrifum. Jákvæð 

sjálfsmynd á við um þann sem er öruggur í framkomu, ber virðingu fyrir sér og öðrum, 

efast ekki um gildi sitt og hefur trú á eigin getu. Hann er í tengslum við tilfinningar sínar, 

er bjartsýnn og vanmetur sig ekki. Neikvæða sjálfsmynd hefur sá sem sér ekki verðugleika 

sína, vanmetur sig, þekkir ekki tilfinningar sínar, er háður áliti annarra og ber ekki virðingu 

fyrir sjálfum sér (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010).  

 

4.1 Sjálfsmynd í fjölmenningarsamfélagi  

Í bók Hönnu Ragnarsdóttur, Elsu Sigríðar Jónsdóttur og Magnúsar Þorkels Bernharðssonar 

(2007) er meðal annars fjallað um sjálfsmynd í fjölmenningarsamfélagi. Þar fjalla þau um 

sjálfsmynd óháð aldri og hvernig hún hafi að geyma hugmyndir og tilfinningar einstaklinga 

um sig, vitneskju, viðhorf, upplýsingar um kynferði, þjóðerni, kynhneigð og ríkjandi 

viðhorf innan samfélaga. Þeirra sýn er að sjálfsmynd sé í mótun allt lífið, að hún geti verið 

breytileg og mótist í samskiptum við fólk (George, 2012; Potocky-Tripodi, 2002). Í 

samræmi við hugmyndir Hönnu Ragnarsdóttir o.fl. (2007) og Schwartz o.fl. (2006) um að 

sjálfsmynd mótist í samskiptum við fólk er líklegt að flóttafólk og innflytjendur verði fyrir 

áhrifum af ríkjandi fyrirmyndum og menningu í samfélagi og að sjálfsmynd þeirra taki 

breytingum við aðlögun í nýju landi. Sluzki (1979) bendir þó á að reynsla sé ekki eingöngu 

bundin við einstaklinga heldur verði hún oft hluti af arfleifð fjölskyldna á flótta og 

alþjóðlegra fólksflutninga og að reynslan geti bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif. 

Sue og félagar (2016a) sameina umræddar hugmyndir um sjálfsmynd með umfjöllun 

í bók sinni um þríþætta sjálfsmynd. Þar er sjálfsmynd skipt upp í persónulega, félagslega 

og hnattræna sjálfsmynd og lagðar fram kenningar um að einstaklingar móti sjálfsmynd 

sína út frá samskiptum við umhverfi sitt. Sjálfsmynd sé því ekki meðfædd og hafi að geyma 

reynslu, tilfinningar, þekkingu og viðhorf einstaklinga. Enn fremur telja fræðimennirnir að 

ekki sé hægt að víkja frá neinum þætti sjálfsmyndar heldur skuli horfa til allra þátta eða 

með heildarsýn að leiðarljósi. Með því sé með betra móti hægt að skilja hvað liggur að 

baki hegðun hjá einstaklingum þar sem ljósi er varpað á hvernig hinir ýmsu þættir á borð 



27 

við kyn, kynþátt, menningu, kynhneigð, samfélagslega stöðu og trú hafa samverkandi 

mótunaráhrif á sjálfsmynd einstaklinga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Þrískipt þróun persónulegrar sjálfsmyndar (Sue o.fl., 2016a).  

Á mynd eitt má sjá hvernig Sue og félagar (2016a) skipta þróun persónulegrar 

sjálfsmyndar upp í þrjú stig en hafa ber í huga að hvert stig fyrir sig er í stöðugri mótun og 

tekur sífelldum breytingum. Verður nú vikið nánar að hugmyndum þeirra um þróun 

persónulegrar sjálfsmyndar og hugmyndum fræðimanna um flæðandi sjálfsmynd (e. fluid 

identity) og etníska sjálfsmynd (e. ethnic identity).  

4.1.1 Persónuleg sjálfsmynd 

Persónuleg sjálfsmynd (e. individual level) hefur að geyma tilfinningar einstaklinga um sig 

sem einstaka persónu. Vísar hún til markmiða einstaklinga, gilda og skoðana sem þeir hafa 

óháð ríkjandi skoðunum og gildum í þeim hópi/hópum sem þeir tilheyra. Persónuleg 

sjálfsmynd mótast af líffræðilegum þáttum og einstaklingsbundinni reynslu. Með 

líffræðilegum þáttum er átt við ólíka genasamsetningu fólks sem veldur því að engir tveir 

einstaklingar eru eins. Vegna þessa er líklegt að upplifun og lífsreynsla innflytjenda og 

flóttafólks sé ólík, þrátt fyrir að einhverjir þeirra hafi alist upp á sama heimili og/eða í 

sama umhverfi. Með einstaklingsbundinni reynslu er átt við samskipti, viðmið, gildi, 
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markmið og skoðanir einstaklinga. Einstaklingar, sérstaða þeirra og persónuleg 

sjálfsmynd mótast því af samspili umhverfis og erfða eða af líffræðilegri og 

einstaklingsbundinni reynslu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007b; Sue o.fl., 2016a). 

Í bókarkafla Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2007) er meðal annars fjallað um persónulega 

sjálfsmynd. Byggir hún á skilningi einstaklinga á sér og tilfinningum, stefnu í lífi, frjálsum 

vilja, leit að samræmi, samhengi, skoðunum, orðum, gjörðum og samhljómi í gildismati, 

ásamt sköpun vitundar á kostum nútíðar og möguleikum framtíðar. Því er markviss 

uppbygging sjálfsmyndar á mótunarárum einstaklinga gríðarlega mikilvæg ef skila á sem 

sterkustum einstaklingum út í samfélagið.  

Við aðlögun í nýju samfélagi, þar sem önnur viðmið og gildi ríkja, standa innflytjendur 

og flóttafólk oft frammi fyrir því verkefni að þurfa að endurskoða sjálf sig og lífsgildi sín. Í 

slíkum aðstæðum getur reynst gott að hafa mótað með sér sterka persónulega sjálfsmynd 

en í henni er fólgið hátt sjálfsmat og gott sjálfstraust þar sem einstaklingar móta með 

sjálfum sér skoðanir sínar og gildi. Sterk persónuleg sjálfsmynd getur aðstoðað flóttafólk 

við að takast á við andúð, fordóma, útilokun og hvers kyns mismunun sem það kann að 

mæta í nýju landi, ásamt því að auðvelda hópunum aðlögun í nýjum aðstæðum (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007b). 

4.1.2 Flæðandi sjálfsmynd 

Fræðimennirnir Sedikides og Brewer fjalla um hugmyndir flæðandi sjálfsmyndar (e. fluid 

identity). Þeir telja líkt og Sue o.fl. (2016a) að hún feli í sér samspil persónulegrar, 

félagslegrar og heildrænnar sjálfsmyndar. Persónuleg sjálfsmynd hafi að geyma 

persónuleikaeinkenni einstaklinga sem greini þá frá öðrum. Félagsleg sjálfsmynd geymi 

einkenni einstaklinga, hlutverk og stöðu þeirra í lífinu. Að lokum nái heildræn sjálfsmynd 

yfir þá þætti sem einstaklingar eigi sameiginlega með öðrum og yfir tengsl og aðild þeirra 

að hópum. Í því skyni geti einstaklingar haft fleiri en eina sjálfsmynd og því sé sjálfsmynd 

í raun fljótandi fyrirbæri og geti verið breytileg eða margþætt eftir því í hvaða umhverfi 

og samhengi hún er skoðuð (Li, Lin og Wang, 2014).  

4.1.3 Félags- og menningarbundin sjálfsmynd 

Félags- og menningarbundin sjálfsmynd endurspeglar ríkjandi gildi og skoðanir innan 

þeirra hópa sem einstaklingar tilheyra. Hjá hópum innflytjenda og flóttafólks skiptir 

sjálfsmyndin miklu máli við aðlögun og vilja fræðimenn jafnvel halda því fram að félags- 
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og menningarbundin sjálfsmynd leggi grunninn að aðlögun hópanna (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007b). 

Viðhorf og gildi einstaklinga um félagslegt umhverfi sitt eru háð ríkjandi skoðunum í 

nærumhverfi þeirra. Hugmyndir félags- og menningarbundinnar sjálfsmyndar byggja á því 

að einstaklingar geti deilt ákveðnum persónuleikaeinkennum og svipaðri lífsreynslu ólíkt 

hugmyndum um persónulega sjálfsmynd, þar sem hugmyndin er að einstaklingar séu að 

öllu ólíkir og deili ekki sameiginlegri lífsreynslu vegna ólíkrar líffræðilegrar uppbyggingar 

(Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2007; Schwartz o.fl., 2006). Félags- og menningarbundna 

sjálfsmynd má einnig skoða út frá því hvernig einstaklingar samsama sig hópnum sem þeir 

tilheyra líkt og Erik H. Erikson lýsir sjálfsmynd (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007b). 

Mótunarþættir félags- og menningarbundinnar sjálfsmyndar eru fleiri en í 

persónulegri sjálfsmynd. Þættirnir sem móta félags- og menningarbundna sjálfsmynd eru 

til dæmis aldur, kyn, kynþáttur, kynhneigð, trú, fötlun, efnahagsleg staða, þjóðerni, 

hnattræn staðsetning, hjúskaparstaða og menning (Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2007; 

Schwartz o.fl., 2006).  

Aldur getur mótað félags- og menningarbundna sjálfsmynd en á heildina séð getur 

aldur haft áhrif á aðlögun innflytjenda og flóttamanna í nýju samfélagi. Almennt séð eiga 

börn auðveldara með aðlögun í nýju samfélagi heldur en unglingar, einstaklingar sem eru 

að skríða inn á fullorðinsár og fullorðnir, en sá hópur á oft einna erfiðast með 

aðlögunarferli í nýju landi (Schwartz o.fl., 2006).  

Kyn er að sama skapi líkt og aldur áhrifaþáttur í sjálfsmynd því bæði í líffræðilegu og 

samfélagslegu samhengi eru kyn ólík og hafa ólíka genauppbyggingu. Kyn mótar félags- 

og menningarbundna sjálfsmynd þar sem samfélög og menning skipta einstaklingum í 

flokka eftir kyni og hlutverk eru tengd við kyn. Skiptingin er þó misjöfn líkt og menning og 

samfélög geta verið margbreytileg en staða einstaklinga er oftar en ekki skilgreind út frá 

kyni. Vænst er ákveðinnar hegðunar af hverjum hópi fyrir sig þar sem einstaklingum er 

úthlutað ákveðnum hlutverkum sem stjórnað er af nær- og fjærumhverfi þeirra. Hvers 

konar frávik frá þessum hlutverkum eykur hættu á uppnefnum og/eða útilokunum svo 

dæmi séu nefnd. Slíkt getur haft langvarandi áhrif á sjálfsmynd innflytjenda og flóttafólks 

og varað alla lífsleiðina (Kozier o.fl., 2008; Thompson, 2012; Schwartz o.fl., 2006). 

Kynþáttur og þjóðerni einstaklinga móta félags- og menningarbundna sjálfsmynd. 

Hugtökin hafa verið skilgreind sem samfélagsleg fyrirbæri, sem leið manna til þess að 
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flokka hver annan eftir líffræðilegum mun. Hugtökunum geta fylgt ákveðin völd eða 

valdaleysi, fordómar, mismunun og óréttlæti, þar sem hvítur kynþáttur og vestrænt 

þjóðerni gnæfir yfir. Sjálfsmynd innflytjenda og flóttamanna, þar sem stór hluti þeirra er 

af öðrum kynþætti en hvítum og þjóðerni utan hins vestræna heims, getur orðið fyrir 

þeim áhrifum sem hugtökin bera með sér og hún því mótast út frá þeim hópi/hópum sem 

einstaklingar tilheyra. Af því leiðir að sjálfsmynd hópanna er oft mótuð út frá litarhætti 

einstaklinga eða upprunalandi (Thompson, 2012; Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2007).  

Félags- og menningarbundin sjálfsmynd getur einnig mótast af kynhneigð 

einstaklinga. Kynhneigð er félagslegt og líffræðilegt fyrirbæri með marga flokka þar sem 

ekki ríkir jafnræði eða jöfn tækifæri. Stór hluti minnihlutahópa, svo sem innflytjendur og 

flóttafólk, verða fyrir fordómum og mismunun vegna kynhneigðar sinnar. Oftar en ekki 

byggir sjálfsmynd einstaklinga á þeim viðhorfum, vitneskju og/eða tilfinningum sem þeir 

hafa til sín. Því getur hún orðið fyrir áhrifum af ríkjandi viðhorfum innan samfélaga til 

kynhneigðar einstaklinga hvort sem um jákvæð eða neikvæð viðhorf er að ræða (Killen, 

Mulvey, Hitti og Rutland, 2012; Kozier o.fl., 2008; Thompson, 2012).   

Annar áhrifaþáttur félags- og menningarbundinnar sjálfsmyndar er trú. Líkt og áður 

kom fram felur félags- og menningarbundin sjálfsmynd í sér félagslegt umhverfi 

einstaklinga og aðild þeirra að hópum innan samfélaga. Áhrifin geta verið bæði jákvæð og 

neikvæð þar sem trú getur boðið upp á margþætt félagsleg tengsl en á sama hátt útilokað 

einstaklinga frá samfélagi sínu vegna trúarlegra skoðana þeirra (Thompson, 2012; 

Schwartz o.fl., 2006; Seul, 1999).  

Fötlun er annar áhrifaþáttur félags- og menningarbundinnar sjálfsmyndar þar sem 

hún getur bæði verið líffræðilegur og félagslegur þáttur. Vísar hugtakið oftar en ekki til 

valdaójafnvægis innan samfélaga á milli fatlaðra og ófatlaðra. Fötlun má skýra út frá 

mörgum sjónarhornum en félagsfræðilega líkanið byggir á því að fötlun feli í sér 

takmörkun að einhverju leyti, svo sem á aðgengi innan samfélags, á samskiptum, aðgangi 

að þjóðarauði og réttinum til þátttöku vegna hugmynda samfélags um fatlað fólk. Verði 

fatlaðir innflytjendur og flóttafólk fyrir þessum takmörkunum getur það haft áhrif á 

félags- og menningarbundna sjálfsmynd þeirra (Thompson, 2012; Stephen og Depoy, 

2000).  

Efnahagsleg staða getur einnig haft áhrif á félags- og menningarbundna sjálfsmynd. 

Innan félagsráðgjafar hefur í tengslum við skilgreiningu á efnahagslegri stöðu verið horft 
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til hugmynda fræðimannsins Weber. Hugmyndir Weber byggja á því að efnahagsleg staða 

feli í sér efnahagsleg völd einstaklinga. Einstaklingar í lægri stéttum samfélaga hafi því bág 

efnahagsleg völd, lága innkomu, búi við fátækt, léleg húsnæðisskilyrði, bága heilsu og 

skorti tækifæri. Í því skyni getur efnahagsleg staða haft áhrif á félags- og 

menningarbundna sjálfsmynd þar sem samfélagsleg staða getur bæði skapað, takmarkað 

og haft áhrif á tækifæri einstaklinga innan samfélaga (Aries og Seider, 2007; Thompson, 

2012).  

Hnattræn staða og hjúskapur geta einnig mótað félags- og menningarbundna 

sjálfsmynd. Milli samfélaga getur verið mismunandi hvers konar gildi og hugmyndir ríkja 

innan þeirra. Ýmist eru hugmyndir einstaklingshyggju (e. individualism) eða samhyggju (e. 

collectivism), sem er oft einnig kölluð hóphyggja, ríkjandi eða að hjónaband er ákvarðað 

af öðrum en einstaklingnum sjálfum. Því getur það haft áhrif á félags- og 

menningarbundna sjálfsmynd að flytjast til vestrænna ríkja eða annarra landa, þar sem 

önnur gildi ríkja og innflytjendur og flóttafólk þarf að tileinka sér þau (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007b; Schwartz o.fl., 2006).  

Síðast en ekki síst getur menning haft áhrif á mótun félags- og menningarbundinnar 

sjálfsmyndar. Schwartz o.fl. (2006) fjalla um menningu út frá hugmyndum Triandis en þær 

byggja á því að menning sé allt það sem gengur kynslóða á milli og að ákveðinn hópur 

innan samfélaga hafi áhrif á hvaða menning ríki innan þess. Menning móti því 

hugsunarhátt einstaklinga og sé mótuð með deilingu sameiginlegrar lífsreynslu, venja og 

gilda. Við komu innflytjenda og flóttafólks í nýtt samfélag þar sem ríkir önnur menning en 

í upprunalandi þeirra er ekki ólíklegt að félags- og menningarbundin sjálfsmynd þeirra taki 

breytingum samhliða aukinni þátttöku í hinu nýja félagslega umhverfi (Schwartz o.fl., 

2006).  

4.1.4 Etnísk sjálfsmynd 

Undir félagslega sjálfsmynd falla einnig hugmyndir etnískrar sjálfsmyndar (e. ethnic 

identity). Þjóðerni (e. ethnicity) vísar til þátta sem einstaklingar eiga sameiginlega, á borð 

við heimssýn, tungumál, hegðun og/eða menningarbundna arfleifð. Í etnískri sjálfsmynd 

felst huglægur skilningur einstaklinga á því hvaða hópi þeir tilheyra, ásamt þeim 

tilfinningum og viðhorfum sem tengjast aðild þeirra að hópnum. Í samræmi við félagslega 

sjálfsmynd þá geta einstaklingar, í tengslum við hugmyndir etnískrar sjálfsmyndar, tilheyrt 
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fleiri en einum hópi (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007b; Holcomb-McCoy, 2005; Schwartz 

o.fl., 2006; Sue o.fl., 2016a).  

4.1.5 Hnattræn sjálfsmynd   

Sue og félagar (2016a) fjalla um hugmyndir hnattrænnar sjálfsmyndar (e. universal level). 

Þær fela í sér þá sýn að allt fólk sé af sama stofninum. Þegar uppruni fólks sé rakinn aftur 

í aldir þá séu allir komnir af Homo sapiens og því eigi mannfólkið margt sameiginlegt. Hvað 

varðar líkamlega og líffræðilega uppbyggingu þá er fólk að mörgu leyti líkt þrátt fyrir að 

einstaklingsmunur skilji það að. Mannfólkið deilir algengri lífsreynslu, til dæmis upplifa 

flestir tilfinningar ástar, sorgar og söknuðar á lífsleiðinni og allir koma inn í lífið og fara úr 

því á sama hátt. Í hnattrænni sjálfsmynd eru því fólgnir þeir þættir sem sameina 

mannkynið, mannfólkið hefur sjálfsmeðvitund, færni til þess að nota tákn, og allir tala 

tungumál þó að þau séu mörg og ólík í eðli sínu (Sue o.fl., 2016a).  
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5 Innflytjendur og flóttafólk á Íslandi 

Á Íslandi fer velferðarráðuneytið með málefni innflytjenda og flóttafólks og 

dómsmálaráðuneytið með málefni umsækjenda um alþjóðlega vernd samanber lög nr. 

80/2016 um útlendinga. Árið 1995 var sett á laggirnar fyrsta flóttamannaráðið til fjögurra ára. 

Hlutverk þess ráðs var að starfa í samvinnu við ríkisstjórn og stjórnvöld meðal annars með því 

að leggja til heildarstefnu í móttöku flóttafólks, ásamt því að hafa yfirumsjón með framkvæmd 

hennar. Nú skipar velferðarráðherra flóttamannanefnd til fimm ára í senn sbr. 

viðmiðunarreglur nefndarinnar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks frá 10. maí 2013. 

Ráðið er skipað fulltrúum dómsmála-, menntamála-, heilbrigðis- og utanríkisráðuneytis og er 

hlutverk þess m.a. sbr. 4. gr. reglnanna „að leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag 

móttöku flóttamannahópa skv. 43. gr., hafa yfirumsjón með móttöku hópa flóttafólks og veita 

stjórnvöldum umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er“. Starfar nefndin í samráði og 

samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 

2016; Lög um útlendinga nr. 80/2016). 

Árið 2011 átti sér stað sameining ráðuneyta á Íslandi þar sem heilbrigðis-, félags- og 

tryggingamálaráðuneytið voru sameinuð undir nafni nýs velferðarráðuneytis. Með samruna 

ráðuneytanna voru verkefni þeirra nánar skilgreind og verkefni nýja velferðarráðuneytisins 

m.a. fólgin í því að sinna félags- og fjölskyldumálum. Enn fremur var ráðuneytinu falið að 

annast málefni innflytjenda og flóttafólks ásamt því að sinna atvinnumálum á borð við 

starfsmannaleigur og málum í tengslum við atvinnuréttindi útlendinga. Stofnanir á vegum 

velferðarráðuneytisins eru Vinnumálastofnun, flóttamannanefnd, Fjölmenningarsetur og 

innflytjendaráð en ákvörðun um að starfrækja Fjölmenningarsetur var tekin tveimur árum eftir 

sameiningu ráðuneytanna vegna tilkomu nýrra laga um innflytjendur (Alþjóðamálastofnun 

Háskóla Íslands, 2016; Lög um útlendinga nr. 80/2016).  

Á Íslandi eru ekki í gildi sérstök lög sem fjalla um aðlögun flóttafólks en til eru mismunandi 

reglur til leiðbeiningar um þjónustu við hópinn sem má nýta, þó ekki sé hægt að byggja á rétti 

til þjónustu með stoð í þeim. Viðmiðunarreglur um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks frá 

10. maí 2013 eru lagðar fram af flóttamannanefnd og gefnar út af velferðarráðuneytinu. 

Reglurnar fjalla um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks, gagnast til leiðsagnar fyrir fagfólk 
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og flóttafólkið sjálft og byggja á lögum tengdum málefnum útlendinga, félagsþjónustu 

sveitarfélaga og reglum sveitarfélaga (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2016).  

Rauði kross Íslands hefur starfað með flóttafólki á Íslandi frá árinu 1956 með það hlutverk 

að aðstoða stjórnvöld meðal annars í tengslum við velferð og málefni útlendinga. Samtökin 

aðstoða flóttafólk, fólk í leit að alþjóðlegri vernd, gæta hagsmuna hópanna og aðstoða 

flóttafólk við aðlögun að íslensku samfélagi (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2016; 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.; RKÍ, e.d.-a).  

Á Íslandi er flóttafólk á framfærslu sveitarfélaga í samstarfi við Rauða kross Íslands og fær 

aðstoð hjá félagsþjónustu sveitarfélaga varðandi fjárhag, húsnæði, heilbrigðisþjónustu, 

aðgang að skólakerfi, túlkaþjónustu og aðstoð við atvinnuleit. Framlag Rauða kross Íslands til 

málefna einstaklinga af erlendum uppruna er mikilvægt, sérstaklega í ljósi aukinnar fjölgunar 

umsókna en árið 2016 sóttu samkvæmt Hagstofu Íslands 1.100 manns um alþjóðlega vernd. 

Þar af voru 173 umsækjendur um alþjóðlega vernd sem fengu stöðu sína sem flóttamenn 

viðurkennda af stjórnvöldum á landinu. Fram til ársins 2013 höfðu alls 20 umsækjendur fengið 

staðfestingu á umsókn sinni um alþjóðlega vernd (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2016; 

Hagstofa Íslands, 2017; Ingvarsson o.fl., 2016).  

Tölur Hagstofu Íslands varpa ljósi á öra fjölgun umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi 

frá árinu 2013. Samhliða henni eykst vægi starfs Rauða kross Íslands en starfið er mikilvægt í 

ljósi þess að ef ekki er stuðlað að þátttöku innflytjenda og flóttamanna í samfélaginu er hætta 

á félagslegri útilokun sem eykur líkur á félagslegri einangrun og því að einstaklingur upplifi sig 

valdalausan í eigin umhverfi og lífi. Í slíkum aðstæðum missir fólk oft stjórn á lífi sínu og getuna 

til þess að taka ákvarðanir tengdar lífi sínu og hlutverki. Að því sögðu er mikilvægt að 

félagsráðgjafar og annað fagfólk á Íslandi sé vakandi yfir umhverfi flóttamanna, lífsskilyrðum 

og tækifærum þeirra til þátttöku og hvernig þessir þættir hafa samverkandi áhrif á velferð 

innflytjenda og flóttamanna (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2016; Ingvarsson o.fl., 

2016).   

Árið 2007 lagði félagsmálaráðuneytið fram stefnu ríkisstjórnar um aðlögun innflytjenda á 

Íslandi. Stefnan var sú fyrsta þess efnis sem samþykkt var á Íslandi en þar kom fram að 

markmið ríkisstjórnar Íslands væri að tryggja á sem bestan hátt jafnrétti til tækifæra og 

þátttöku í samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Árið 2016 vann Alþjóðamálastofnun 

Háskóla Íslands skýrslu um greiningu á þjónustu við flóttafólk fyrir innanríkis- og 

velferðarráðuneytið. Niðurstöður könnunarinnar höfðu takmarkað gildi sökum lélegs 
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svarhlutfalls en þær niðurstöður sem fengust voru þó áhugaverðar og vörpuðu ákveðnu ljósi 

á þjónustu við flóttafólk á Íslandi. Í skýrslunni kom m.a. fram að þörf væri á endurbótum í 

aðlögun flóttafólks og að gera þyrfti aðlögunarferlið í íslensku samfélagi markvissara. Þótti 

viðmælendum að skýrara þyrfti að vera hver stefna stjórnvalda væri með aðlögunarferlinu, 

hvert markmiðið væri og hve langan tíma ferlið ætti að taka. Var það sýn þátttakenda að með 

auknu skipulagi og skýrari markmiðum væri hægt að auðvelda ferli aðlögunar, bæði fyrir 

flóttafólkið sjálft og það fagfólk sem að málum þess kæmi ásamt því að koma í veg fyrir óöryggi 

og erfiðleika tengda ferlinu (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2016).  

 

5.1 Félagsráðgjöf og framtíðarsýn 

Potocky-Tripodi (2002) fjallar í bók sinni um hvernig hlutverk félagsráðgjafa felist meðal annars 

í því að leysa félagsleg vandamál innan samfélaga. Í umfjöllun sinni undirstrikar hún að þrátt 

fyrir að félagsráðgjafar vinni markvisst að því markmiði þá beri ekki að horfa á hóp innflytjenda 

og flóttafólks sem vandamál. Í tengslum við aðlögun innflytjenda og flóttafólks í nýju samfélagi 

í kjölfar alþjóðlegra fólksflutninga, er það hennar sýn að auka megi líkur á farsælli aðlögun 

hópanna. Telur hún að félagsráðgjafar geti aukið lífsgæði innflytjenda og flóttafólks með 

hvatningu til þróunar, aðlögunar, stefnubreytingar og lagalegra endurbóta. 

Schwartz og félagar (2006) virðast á sama máli og viðmælendur í greiningu 

Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2016 og benda á að þörf sé á úrbótum í 

tengslum við aðlögun flóttafólks og einstaklinga af erlendum uppruna innan samfélaga. Stuðla 

þurfi að eflingu sjálfsmyndar hjá hópunum ásamt því að gera samfélög aðgengilegri fyrir 

innflytjendur og flóttafólk. Þeir telja að með eflingu sjálfsmyndar hópanna megi auðvelda 

aðlögunarferlið og gera flóttafólki kleift að halda í upprunamenningu sína. Þeir telja að með 

því að gera flóttafólki kleift að halda í menningu sína sé minni hætta á ruglingi innan félags- og 

menningarbundinnar sjálfsmyndar í aðlögunarferlinu og að hópurinn verði viðskila við sína 

upprunalegu menningu. Samfélög megi, að þeirra mati, verða aðgengilegri með því að koma 

á laggirnar stofnunum sem aðstoða innflytjendur og flóttafólk við aðlögunarferlið í 

móttökulandi. Hjá stofnununum fengju hóparnir aðstoð við tungumálanám, aðlögun daglegra 

siða, venja og ríkjandi menningar landsins. Hugmyndir Schwartz og félaga (2006) á úrbótunum 

byggja á því að þjónustan sé opin öllum þeim innflytjendum og flóttamönnum sem áhuga hafa 

á að nýta sér hana en að einblína verði sérstaklega á þá sem í erfiðleikum eiga með aðlögunina. 
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Greining Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands (2016) leiddi í ljós að í nágrannalöndum 

Íslands eru starfræktar stofnanir sem sjá um allar upplýsingar í tengslum við mál innflytjenda 

og flóttafólks líkt og Schwartz og félagar (2006) leggja áherslu á. Viðmælendur 

rannsóknarinnar sem gerð var fyrir greininguna töluðu um að slíkri stofnun þyrfti að koma á 

laggirnar á Íslandi og að auka þyrfti samspil á milli þeirra stofanna sem kæmu nú að þjónustu 

við innflytjendur og flóttafólk á Íslandi, þar sem hlutverkaskipting þyrfti meðal annars að vera 

skýrari og samvinna meiri. 

Fræðimennirnir Lee, Weng og Ivory (2015) lögðu til í grein sinni að aðferðum væri breytt 

á mælingu aðlögunar hjá flóttafólki og innflytjendum. Þeir vildu leggja aukna áherslu á upplifun 

flóttafólks í stað þess að einblína eingöngu á að gera hópinn sjálfbæran. Fremur skyldi horfa 

til þess hvernig hópurinn mældi sjálfur velgengni sína. Framkoma við flóttafólk ætti að byggja 

á því að hópurinn væri sterkur, hefði uppá möguleika að bjóða og gæti skilað auði til samfélaga 

við aðlögun þeirra. Með því mætti byggja á styrkleikum flóttamanna og draga úr upplifun íbúa 

og stjórnvalda innan samfélaga um að flóttafólk væri byrði. Því ætti ekki að beina sjónum að 

þeim harmleik sem flóttamenn hefðu oft þurft að upplifa og að ekki ætti að koma fram við þá 

sem fátæka og veikburða einstaklinga. Fræðimennirnir töldu að með því að einblína frekar á 

sjónarhorn flóttafólks á velgengni sína þá skilaði vinna fagfólks og stjórnvalda meiri árangri og 

að hægt væri með betra móti að aðlaga og meta þjónustu sem ætlað væri að aðstoða flóttafólk 

við aðlögun til lengri tíma í samfélögum.  
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6 Umræða og lokaorð  

Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvaða áhrif ferli flótta og aðlögunar í nýju landi hefði á 

sjálfsmynd einstaklinga og einnig tengsl viðfangsefnis við félagsráðgjöf. Lagt var upp með að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða áhrif getur ferli flótta og aðlögunar í nýju 

landi haft á sjálfsmynd einstaklinga? Hver er staða þekkingar innan félagsráðgjafar á 

viðfangsefninu?  

Félagsráðgjafar vinna margir að því að mæta þörfum innflytjenda og flóttafólks og á 

fagstéttin oft frumkvæði að veitingu viðeigandi stuðnings við hópinn. Óháð því má lengi vel 

stuðla að faglegri og gæðameiri þjónustu en í því felst aukinn skilningur á margbreytilegu 

þjóðerni manna, ólíku ferli alþjóðlegra fólksflutninga og á ólíkri persónugerð innflytjenda og 

flóttafólks. Með gæðameiri þjónustu er innflytjendum og flóttafólki mætt með auknum 

skilningi á þörfum þeirra, með réttu inngripi og viðeigandi úrræðum. Í vinnu með hópa 

innflytjenda og flóttafólks er æskilegt að félagsráðgjafar og annað fagfólk tileinki sér heildarsýn 

í starfi og afli sér þekkingar á ólíkum grundvelli alþjóðlegra fólksflutninga ásamt því að tileinka 

sér sýn á það hve ólík áhrif ferlið getur haft á sjálfsmynd og lífsleið hópanna. Meðal þeirra 

þátta sem hafa samverkandi mótunaráhrif á sjálfsmynd einstaklinga eru kyn, kynþáttur, 

menning, kynhneigð, samfélagsleg staða og trú. Með því að horfa á sjálfsmynd einstaklinga 

með heildarsýn að leiðarljósi má sjá hvernig hnattræn, persónuleg og félags- og 

menningarbundin sjálfsmynd innflytjenda og flóttafólks getur tekið breytingum við aðlögun í 

nýju landi og þykir ljóst, út frá umfjöllun, hve mikilvægt er að einstaklingar verði ekki viðskila 

við sína eigin menningu og þjóðernisvitund í ferli alþjóðlegra fólksflutninga (Bø, 2015; 

Félagsmálaráðuneytið, 2007; George, 2012; Nadan, 2017; Potocky-Tripodi, 2002).  

Potocky-Tripodi (2002) heldur fram að stærsti hluti innflytjenda og flóttafólks aðlagist nýju 

samfélagi á farsælan hátt. Engu að síður geta ýmsir þættir haft áhrif á aðlögun innflytjenda og 

flóttafólks í nýju samfélagi í kjölfar alþjóðlegra fólksflutninga. Helstu áskoranirnar sem 

hóparnir standa frammi fyrir við aðlögun eru fordómar, mismunun, kynþáttahatur og 

jaðarsetning innan samfélaga. Meðal annarra áskorana sem innflytjendur og flóttafólk standa 

frammi fyrir eru efnahagslegir erfiðleikar, vandamál tengd félagslegum tengslum og 
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fjölskylduaðstæðum, menntun og tungumál. Allt eru þetta þættir sem haft geta áhrif á aðlögun 

hópanna í nýju samfélagi. 

Aðlögun innflytjenda og flóttafólks er hópunum mikilvæg og veita þeim sem eru í hvað 

viðkvæmastri stöðu í heiminum von um nýtt og betra líf til langs tíma. Með mótun opinberrar 

stefnu um aðlögun innflytjenda og flóttafólks, líkt og gert hefur verið á Norðurlöndunum, má 

skipuleggja ferlið og á sama tíma koma í veg fyrir mörg vandamál á borð við mismunun í 

aðgengi að menntun, tungumáli og mismunun af hendi stofnana (Guðrún Pétursdóttir, 2013; 

Swing, 2017). Með því að byggja opinbera stefnu um aðlögun innflytjenda og flóttafólks á 

hugmyndum Lee, Weng og Ivory (2015) og Swing (2017) má að mati höfundar auka 

hagnýtingargildi þjónustu og fjármagns handa flóttafólki. Saman stuðli sjónarhorn 

flóttamannamiðaðrar nálgunar, styrkleikanálgunar og breyttar hugmyndir um mælingar 

farsællar aðlögunar, að farsælli aðlögun flóttafólks til lengri tíma innan samfélaga. Með því er 

lögð áhersla á þjónustu í gegnum allt ferli alþjóðlegra fólksflutninga, frá brottför úr heimalandi 

til komu í nýtt land og fremur horft til þess sem hóparnir hafa að færa samfélaginu í stað þess 

að horfa á þá sem byrði samfélaga. Enn fremur skuli stefnan vera mótuð út frá heildarsýn, með 

mannlega reisn og valdeflingu einstaklinga að leiðarljósi þar sem innflytjendur og flóttafólk eru 

undirbúin og upplýst við komu til nýs lands.  

Á Íslandi virðist takmörkuð þekking liggja fyrir um hvernig innflytjendum og flóttafólki 

gengur að aðlagast íslensku samfélagi. Að því sögðu og í ljósi umfjöllunar þykir höfundi þörf 

vera á frekari rannsóknum á tækifærum innflytjenda og flóttafólks til aðlögunar í íslensku 

samfélagi og hvernig þeim vegnar. Frekari rannsóknir mætti til að mynda byggja á hugmyndum 

Lee, Wen og Ivory (2005) þar sem lögð væri aukin áhersla á upplifun og sýn innflytjenda og 

flóttafólks. Með hugmyndir þeirra að leiðarljósi væri hugsanlegt að fagfólk og stjórnvöld gætu 

skilað auknum árangri með vinnu sinni og til langtíma stefnumótunar í málaflokkunum ásamt 

því að stuðla að gæðameiri þjónustu við hópana.  
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