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Útdráttur 
 

Rannsóknarverkefni þetta fjallar um upplifun íslenskra kvenna að aðlagast í dönsku 

samfélagi en sú aðlögun snertir bæði félagslega og menningarlega þætti. Með því er 

átt við samspil margra þátta sem hafa áhrif hver á annan og byggir aðallega á því, að 

það bæði velti mikið á manni sjálfum hvernig tekst til en ekki síður hvernig 

samfélagið í heild sinni tekur á móti viðkomandi einstaklingi og veiti honum 

“aðgang” inn í samfélagið.  

      Öflun gagna fólst í einstaklingsviðtölum sem tekin voru í maí 2014 en konurnar 

fluttust allar búferlum á fullorðinsaldri og settust að í Kaupmannahöfn og nágrenni en 

þar voru flest viðtölin tekin. Viðtölin voru lesin og túlkuð samkvæmt  

fyrirbærafræðilegri aðferð sem felst í því að skilja ákveðið félagslegt fyrirbæri út frá 

sjónarhorni einstaklingsins og hvernig sá sami hefur upplifað það á eigin skinni.  

      Samkvæmt upplifun kvennanna skiptast á bæði “skin og skúrir” í aðlögunarferlinu 

en hér koma fram þættir sem hjálpa til og flýta fyrir aðlögun þeirra og hafa þar af 

leiðandi jákvæð áhrif á vellíðan þeirra í danska samfélaginu eins og til dæmis 

jákvæðar móttökur og vinalegt viðmót samfélagsins í þeirra garð, fyrirfram skilningur 

þeirra á dönsku lesmáli, gott opinbert kerfi og þessi dönsku notalegheit sem konunum 

verður svo oft tíðrætt um en einnig upplifa konurnar þætti sem geta verið þeim 

ákveðinn fjötur um fót. Í því sambandi er meðal annars hægt að nefna danska 

talmálið, of mikil einbeiting sem snýr að samvistum og umgengni þeirra við samlanda 

sína og eigin menningu ásamt sumum óskrifuðum “reglum” sem almennt virðast 

viðgangast í danska samfélaginu. Titillinn vísar að hluta til í niðurstöður rannsóknar 

sem segir, að í heildina litið finnst viðmælendum gott og þægilegt að vera íslenskur 

útlendingur í Kaupmannahöfn. 
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Abstrakt 
 

Dette undersøgelsesprojekt handler om islandske kvinders oplevelse af at tilpasse sig 

sociokulturelt i det danske samfund. Sociokulturel tilpasning er et samspil mellem 

flere faktorer og bygger fortrinsvist på, at for at kunne skabe en positiv og 

fremgangsrig tilpasning så afhænger det både af tilflytterens egen indsats men det 

afgøres ikke mindst af, hvordan værtssamfundet tager imod vedkommende og i hvor 

høj grad samfundet giver tilflytteren ”adgang” og muligheden for, at deltage i 

lokalkulturen. 

      Det empiriske materiale består af ni semistrukturerede dybdeinterview med en 

fortolkende fænomenologisk tilgang hvilket fandt sted i København i majmåned 2014. 

De havde til formål, at indhente nuancerede beskrivelser af kvindernes oplevelse af at 

tilpasse sig i det danske samfund i hverdagsagtige situationer med henblik på, at 

fortolke betydningen af det kvinderne sætter direkte ord på.  

      Ifølge kvindernes opstår der drivkræfter som fremmer deres tilpasning og har en 

positiv indflydelse på deres velvære i det danske samfund. Her kan bla.a. nævnes det 

velviljede attitude de oplever fra det danske samfunds side, forståelsen af det danske 

læsesprog, et velfungerende offentligt system og den danske “hygge” som de ofte 

nævner, mens andre faktorer opleves som en klods om deres ben. Her kan bl.a. 

nævnes det danske talesprog, for megen fokus på etnisk kommunikation samt nogle 

visse uskrevne  “regler”. Dene afhandlings titel refererer delvist til resultaterne idet 

den antyder, at i sidste ende gælder, at kvinderne oplever det generelt positivt såvel 

som fordelagtigt at være islandsk udlænding i København. 
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 1. Indledning 
 

1.1   Om undersøgelsen 
Denne undersøgelse omhandler sociokulturel tilpasning i en internordisk 

sammenhæng. Sociokulturel tilpasning er en kompleks og multifacettet process som 

er baseret på samspillet mellem mennesker og kulturen, som primært finder sted 

under en kontinuerlig vekselvirkning dvs. et “give og og tage- forhold”. Det 

reflekteres på den ene side i evnen til at falde til i værtsmiljøet og indgå i konstruktive 

interaktioner og på den anden side i hvor høj grad værtssamfundet giver udlændinge 

mulighed for, at deltage i lokalsamfundet. (Kim, 2001). Undersøgelsen tager fat på 

nogel islandske kvinder, der har bosat sig som voksne i København og omegn, og 

hvordan de oplever mødet med det danske samfund hvortil fokus alene rettes mod 

hver enkelte informants oplevelse af tilpasningen. Undersøgelsens metode har rødder 

i en kvalitativ dybdeinterviewmetode med en hermeneutisk, dvs. fortolkende, 

fænomenologisk tilgang. Undersøgelsen er udført som den afsluttende del af Nordisk 

Master-uddannelsen ved Islands Universitet og tæller 40 ECTS-points. 

 

 

1.2 	  	  Emne	  
At rykke teltpælene op og flytte til et fremmed land er en stor beslutning og må givet 

gære mange spørgsmål i forbindelse med det kommende møde med det nye samfund.  

„Hvordan kommer det til at gå i den nye hjemegn, og bliver det som man har 

forestillet sig?“, „Hvordan knytter man og indgår i sociale relationer i 

værtskulturen?“, „Bliver man accepteret i værtsmiljøet eller kommer man til at stå 

udenfor?“  og: „Hvordan skal man  opføre sig i bestemte situationer?“. I sagens natur 

er svaret på disse spekulationer ikke noget, som nogen kan forudse. Hvordan et 

kulturmøde håndteres og hvordan livet udspiller sig i de nye omgivelser må tiden 

oftest vise. Men en ting er givet – der skal mindst to til tango, da processen at tilpasse 

sig et nyt samfund kræver en gensidig indsats fra to eller flere parter, det vil sige både 

tilflytteren og værtssamfundet. Mennesker er forskellige af natur og har ikke samme 

evne til at omstille sig og falde til. Hvor det kan være vanskeligt for nogle at falde til i 

nye omgivelser, kan det være meget nemt for andre (Kim, 2001). Et stort antal 
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islændinge har igennem historien valgt at bosætte sig i Danmark i kortere eller 

længere tid. Ifølge Danmarks Statistik boede i første kvartal af 2015 knap 9000 

islændinge i hele Danmark og deraf omkring 3000 islændinge i Region Hovedstaden, 

som omfatter København samt en del nærliggende kommuner (Danmarks Statistik). 

Man kan således tale om en lang tradition blandt islændinge for at flytte til Danmark 

for at uddanne sig, arbejde eller begge dele. Islændinges tilknytning til Danmark må 

bl.a. ses i lyset af det historiske tilhørsforhold som varede i flere hundrede år indtil 

oprettelsen af den islandske republik i 1944. Tilknytningen til Danmark gælder ikke 

mindst København som var Islands hovedstad i knap femhundrede år. Med hensyn til 

ovenstående vil jeg gerne undersøge hvordan nogle enkelte islandske kvinder der har 

bosat sig i København og omegn i voksenalderen, oplever mødet med det danske 

samfund.  

 

 

1.3 Undersøgelsens	  formål	  
Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over oplevelsen af et bestemt fænomen 

som individet oplever det med hjælp af en kvalitativ hermeneutisk fænomenologisk 

interviewmetode. Her drejer det sig om hvordan nogle enkelte islandske kvinder, der 

er opvokset i Island og har bosat sig i København og omegn – de fleste på ubestemt 

tid,  oplever den sociokulturelle tilpasning i det danske samfund. I en sådan 

henseende, at forholdsvis mange islændinge er bosat i Danmark hvoraf en temmelig 

stor del bor i København og omegn, anser jeg det for at have en klar relevans, at få et 

indblik i nogle islandske kvinders lhverdagsliv og undersøge hvordan de oplever 

tilpasningen i det danske samfund – det samfund som mange andre islændinge kender 

af egen erfaring og dermed har oplevet fænomenet på eget skind. Her er man ikke ude 

efter noget der hedder sandhed og det handler heller ikke om hvad som er rigtigt og 

forkert. Kvindernes oplevelse af den sociokulturelle tilpasning er helt individuel og 

har derfor sit udspring alene i det empiriske materiale. Kvinderne er ikke 

repræsentative for en hel gruppe da kvalitativ metodeforskning ikke går ud på at 

producere viden som kan generaliseres, men ikke desto mindre giver de personlige 

interview, hvor man får mulighed for at komme tæt på kvinderne, en vigtig indsigt i  

deres liv og dermed en værdifuld viden om deres tilværelse, og ud fra det kan man 
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eventuelt få øje på bestemte sammenhænge og mønstre som tilknyttes fænomenet og 

bestemte generelle træk. 

 

 

1.4 Baggrund	  for	  valg	  af	  problemfelt	  

Den oprindelige inspiration til projektet opstod faktisk i forbindelse med en opgave 

jeg lavede for cirka to år siden i faget Nordisk Historie og samfund om 

Skandinavernes samt islændingenes udvandring til Amerika i perioden 1840-1914 og 

herunder Amerikabrevene som en af de vigtigste drivkræfter i masseudvandringen. 

Udvandringen og Amerikabrevene er som sagt den den underliggende baggrund for 

mit valg af emne da de vakte min interesse for migration og sociokulturel tilpasning. 

Men der kom noget mere til og valget blev truffet af to årsager. Den ene er, at teorier 

omkring tilpasning/adaptation tit og ofte refererer til meget forskellige kulturer så som 

vestlige lande versus ikke-vestlige lande og fokusserer sjældnere på lande som 

kulturelt ligger tættere på hinanden. Den anden årsag er, at jeg selv har haft 

oplevelsen af at bo i Danmark. Denne oplevelse er vigtig som baggrund for 

undersøgelsen idet min egen oplevelse og erfaring kunne hjælpe mig til bedre at forstå 

fænomenet og på den måde kunne jeg bedre sætte mig ind i vedkommendes 

tankegang. Jeg har oplevet det danske samfund fra flere sider - ikke mindst gennem 

mine børn, deres vennekreds og vennernes forældre samt skolesamfundet – helt fra 

vuggestue til gymnasiet.  

      Den ovenstående gennemgang intonerer hvad den kvalitative fænomenologiske 

metodeforskning går ud på. Det handler frem for alt om hvordan individet oplever sin 

egen livsverden i det danske samfund og hvordan vedkommende tænker, føler og 

handler i hverdagsagtige situationer. Det, at kunne forstå dets liv og oplevelser, kan 

man kun realisere ved at udføre en kvalitativ metodeforskning. 

 

 

1.5 Metode	  og	  teori	  
Det empiriske materiale består af ni kvalitative semistrukturerede interview, hvilke 

fandt sted i København og omegn i maj måned 2014. Det kvalitative 

semistrukturerede interview defineres som et interview der har til formål at indhente 
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nuancerede beskrivelser af informantens oplevelse af sociokulturel tilpasning med 

henblik på, at fortolke betydningen af det som informanterne sætter direkte ord på. 

Det teoretiske grundlag som danner rammen omkring sociokulturel tilpasning tager 

først og fremmest udgangspunkt i teorier omkring tilpasning/adaptation og 

akkulturation sammen med forskellige kulturstudier. I kapitel 2.1 der omhandler 

præsentation af teori er der gjort rede for undersøgelsens anvendte teori og det samme 

gælder om den anvendte metode som præsenteres i kapitel 3.2 

 

 

1.6 Problemformulering	  

Problemformuleringen er åben og vidtfavnende og tager fat på et meget omfattende 

felt der handler om sociokulturel tilpasning. Der er næsten ingen grænser for hvad 

sociokulturel tilpasning kan indebære men i grove træk er den baseret på samspillet 

mellem mennesker og kulturen som primært finder sted under kontinuerlig 

vekselvirkning. Idet markant flere kvinder viste interesse i at deltage i undersøgelsen 

har jeg fravalgt at inddrage islandske mænd da de var svære at få fat i. Idet 

bosættelsesområdet kan have en betydning for oplevelsen af tilpasningen, dvs. det kan 

muligvis være afgørende om vedkommende er bosat i København eller i en lille 

landsby i Jylland.  Jeg fremsætter derfor efterfølgende problemfelt som har til formål, 

at give et indblik i islandske kvinders livsverden og hvordan de oplever tilpasningen i 

det danske samfund i København og omegn. Med en kvalitativ hermeneautisk 

fænomenologisk analyse vil jeg derfor undersøge efterfølgende: 

 

Hvordan oplever islandske kvinder, at tilpasse sig sociokulturelt i det 

danske samfund i København og omegn? 

 
 

1.7 Relateret	  forskning	  

Så vidt jeg ved, findes der ikke tilsvarende undersøgelser med det formål om at 

undersøge kvalitativt islændinges sociokulturelle tilpasning i dansk samfund. Auður 

Hauksdóttir professor i dansk ved Islands Universitet som først og fremmest har 
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forsket i dansk som fremmedsprog og dansk kultur i Island – både i et historisk og 

aktuelt perspektiv har bl.a. forsket i og skrevet om islændinges danskkundskaber 

under videreuddannelse i Danmark. (2012). Der foreligger diverse kilder om 

islændinge i Danmark, og/eller København, men fleste henviser til de historiske 

forhold og den tid hvor Island stadigvæk var en del af det danske kongerige (Guðjón 

Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013;  Guðlaugur Arason, 2005; Björn Th. Björnsson, 

1991).  Der foreligger en del undersøgelser om nordisk nabosprogforskning og 

nordisk sociolingvistisk tilpasning. Sprogkompetencer opstår som en af faktorerne 

som har indflydelse på kvindernes tilpasning men eftersom jeg undersøger 

islændinges sociokulturel tilpasning, og ikke specielt deres sociolingvistiske 

tilpasning, vil jeg nøjes med at nævne et par undersøgelser om internordisk 

sprogforståelse. I denne sammenhæng nævnes Ulla Börestams undersøgelser om 

sprogforståelse i internordisk kommunikation på Island (1984; 2008) og INS-

undersøgelsen, udført af Delsing og Åkesson, hvor alle de nordiske lande er 

inkluderede. Undersøgelsen viser, at det er gået ned ad bakke med internordisk 

nabosprogforståelse og at det alle de nordiske lande (2005). Så vidt jeg ved er de 

fleste undersøgelser om internordisk sproglig tilpasning og kommunikation rettet mod 

skandinavere altså danskere, svenskere, nordmænd og her kan nævnes Randi  B. 

Brodersens undersøgelse om danskernes sproglige tilpasning i Norge (2012), som 

viser, at andre nordboere også kæmper med sprogtilpasning i en internordisk 

sammenhæng, og at det ligeledes har betydning om vedkommende har eller ikke har 

direkte forbindelser til værtsmiljøet fx gennem civilstand og familieforhold, idet en 

dansk ægtefælle eller børn også klart spiller forbindeledsrollen i værtsmiljøet. 

Endvidere vil jeg nævne række artikler om “islændingekolonien” i Hanstholm i Nord-

Jylland i 1990’erne, hvor nogle islændinge blev fulgt efter og interviewet  med 

henblik på, at undersøge hvordan de havde tilpasset sig livet i det danske 

fiskeribysamfund. På dette tidspunkt havde flere hundrede islændinge som fleste kom 

fra landet bosat sig i Hanstholm, for at især arbejde i fiskindustrien. En stor del af 

islændingene havde flyttet fra Island i et håb om et bedre liv, bl.a. i form af højere løn 

og muligheden for, at kunne leve af daglønnen. (Sigrún Davíðsdóttir, 1995). 

      I så henseende, at vægten først og fremmest har ligget på sociolingvistisk 

forskning med fokus på sproglig tilpasning samt de historiske dansk-islandske forhold, 

anser jeg denne undersøgelse for, at kunne bidrage til tilpasning i en bredere 
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sammenhæng. Sproget opstår som en af faktorene i den sociokulturelle tilpasning men 

er langt fra at være alene om, at have indflydelse på tilpasningen. 

 

 

1.8 Disposition	  
For at give et generelt overblik over undersøgelsens opbygning har jeg lavet 

efterfølgende strukturoversigt. I efterfølgende kapitel introduceres det teoretiske 

grundlag og i tredje kaptiel gennemgås systematisk undersøgelsens metodiske valg og 

fremgangsmåde som efterfølges af et resultatafsnit i form af interviewanalyse. I  

femte kaptiel tages fat på refkleksioner og diskussion om emnet og resultaterne. 

Opgaven afsluttes med konklusion og perspektivering og en afslutning i kapitel seks 

og syv. Kapitel otte indeholder litteraturliste. 
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2. Teori 
 

2.1  Præsentation af anvendt teori 
 
Teorier omkring akkulturation og tilpasning/adaptation danner det teoretiske grundlag 

for undersøgelsen sammen med forskellige kulturstudier, som viser sig i dette afsnit at 

være tæt sammenvævede. Endvidere vil jeg gøre rede for den dansk-islandske 

historiske relation samt det danske sprogs betydning for islændinge for vejen ind i det 

danske samfund. 

Teorier omkring tilpasning/adaptation tager først og fremmest udgangspunkt i 

Young Yun Kim’s multidimensionale adaptationsteori (e. adaptation theories) og John 

W. Berry’s akkulturationsstrategi-model (e.acculturation strategies). Øvrige teorier vil 

blive præsenteret undervejs, og her nævner jeg blandt andet Ward, Bochner og 

Furnham som har forsket i det interkulturelle møde og den sociale og psykologiske 

proces som følge deraf. Idet begreberne akkulturation og tilpasning/adaptation knytter 

sig til det flertydige og meget omfattende kulturbegreb, er det uundgåeligt at dykke 

ned i hvordan kultur egentlig er defineret. Derfor vil teorier omkring relevante 

kulturstudier inddrages og her tages udgangspunktet i Geert Hofstede, Iben Jensen og 

Elizabeth Plum. Auður Hauksdóttir er den primære kilde indenfor det danske sprog og 

de dansk historiske forhold. 

 

2.2  Kultur – et abstrakt begreb 
Kultur er et meget komplekst, abstrakt begreb som har mange og forskellige 

betydninger - både den snævre, den meget brede og alt derimellem. Man taler om 

kultur i en snæver forstand som en finkultur der dækker litteratur, kunst, civilisation 

og så videre men kulturbegrebet har en langt bredere betydning end den som refererer 

til finkulturen. (Hofstede, 2010).  Begrebet kultur bruges også om mennesker der 

indgår i sociale relationer og endvidere kan man tale om kultur som nationalkultur. 

Man bruger begrebet også til at beskrive ”de andre” og som forklaring på hvordan 

“andre” mennesker er i forhold til ”os” (Jensen, 2011). Kultur kan som sagt både 

samle og adskille mennesker. Inden for socialantropologien, dvs. læren om det 

menneskeskabte samfund, er kultur en betegnelse for alle tanke-, følelses- og 
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handlingsmønstre, nemlig ganske almindelige og simple ting i livet: at hilse, at spise, 

at vise eller ikke at vise følelser og så videre. Alle handlinger er kulturelle, fordi de er 

resultater af menneskelig aktivitet, og mennesket er aldrig uden for sine handlinger og 

orienterer sig altid i forhold til andre mennesker (Hastrup, 2012). 

Hofstede beskriver kultur som en mental programmering, hvilket betyder, at 

størstedelen af et mønster for de tanker, følelser og handlemuligheder, som alle 

mennesker bærer i sig, har de erhvervet tidligt i barndommen, hvilket betyder at 

kultur er tillært og ikke medfødt, dvs. at den i større grad kommer fra det sociale miljø 

end fra genetisk arv. Kultur er altid et kollektivt fænomen og består af uskrevne regler 

for social adfærd. Hver befolkningsgruppe bærer på et sæt af fælles mental 

programmering der udgør dets kultur, men da næsten alle mennesker tilhører flere 

forskellige grupper på samme tid, bærer et menneske adskillige lag af mental 

programmering, alt efter hvilke forskellige grupper man tilhører. Her kan der fx være 

tale om regionale, sproglige og religiøse grupper eller niveauer der svarer til social 

klasse, eller om man er født som en dreng eller en pige (Hofstede, 2010). Hofstede 

anser kulturen for at påvirkes langt mere af vores erfaringer og i meget mindre grad af 

vores gener. “Kulturen er den uskrevne bog med regler om det sociale spil, der er 

givet videre til nytilkomne, og som har lagret sig i deres sind”. (Hofstede, 2010, s. 42) 

 

 

2.3  To kulturforståelser 
I hverdagens kulturmøder møder man to overordnede, men meget forskellige, syn på 

kultur, hvilke er to grundlæggende måder at betragte kultur på. Det ene kaldes det 

beskrivende kulturbegreb, hvorimod det andet har betegnelsen det komplekse 

kulturbegreb. Det beskrivende kulturbegreb er den traditionelle opfattelse af kultur, 

idet kultur beskrives som følge af nationens grænser, hvor der er gået ud fra, nemlig at 

alle i en nationalkultur deler samme værdier, regler og normer som overtages fra den 

ene generation og bringer videre til den næste. Således kan man tale om en islandsk, 

dansk eller fransk kultur idet man mener det er muligt at indkredse nationens 

kulturelle fællestræk (se kapitel 3.4 om nationalkultur). Kultur forandrer sig dermed 

meget langsomt og bruges i mange tilfælde som forklaring på, at mennesket handler 

på en bestemt måde. Endvidere beror det beskrivende kulturbegreb på, at kultur er 

noget der findes i mennesket og styrer det. Den beskrivende kulturforståelse bruges 
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når man beskriver noget der er forskelligt fra en selv dvs. at man beskriver mennesker 

ud fra en bestemt vinkel og oftest ud fra det som springer i øjnene og adskiller sig fra 

en selv (Plum, 2007). Ifølge Jensen bygger assimilation, hvilket betyder en ensidig 

tilpasning fra udlændingens/minoritetens side, på det beskrivende kulturbegreb hvor 

man mener, at kulturer er afgrænsede helheder som man enten kan forlade eller 

overtage (Jensen, 2012). Det beskrivende kulturbegreb kan man også anvende til at 

beskrive sin egen kultur med, hvor der beskrives et forestillet fællesskab der er 

afgrænset fra andre, fx „Vi islændinge er sådan og sådan og vi mener…” 

      I takt med udviklingen af det flerkulturelle samfund blev forskere mere kritiske 

over for, at man kunne beskrive moderne og komplekse samfund med det beskrivende 

kulturbegreb. Derfor blev det komplekse kulturbegreb udviklet. I det komplekse 

kulturbegreb, som altid er i forandring, ses kultur som en praksis mellem mennesker i 

fællesskab – noget der skabes mellem mennesker. Kultur er dermed noget man gør, 

og altså ikke noget man har. Kultur er flere fællesskaber man deler med nogle og ikke 

med alle. Her forstås kultur som den viden, betydninger og værdier som mennesker 

deler og forhandler med andre inden for forskellige sociale fællesskaber. Med det 

komplekse kulturbegreb forsøges at fange de modsigelser der menes at kendetegne 

kultur: „Man vil på den ene side sige, at der er noget, der er dansk, men samtidig vil 

man sige, at der er mange måder at være dansk på” (Jensen, 2012:22). I modsætning 

til den beskrivende kulturforståelse vil man typisk bruge den komplekse 

kulturforståelse til at forstå og beskrive sig selv. Her betyder det komplekse 

kulturbegreb, at man ikke vil generalisere idet kultur ikke gør folk ens, og i stedet for 

lægge vægt på faktorer som har større indflydelse end kulturel baggrund så som køn, 

alder og uddannelse (Plum, 2007). 

 

 

2.4  Nationalkultur 
Hvert menneske er en del af mange forskellige grupper og dermed kulturer, som giver 

mennesket et kulturel identitet der skabes sammen med andre mennesker inden for 

den bestemte gruppe og som aktiveres når vedkommende identificerer sig med denne 

side af sig selv. Det betyder, at mennesket ikke er kun på én bestemt måde, idet 

mennesket fremstiller sig og opfattes på flere måder (Plum 2007). Den nationale 

kultur og identitet har ofte meget dybe rødder i mennesket, selvom den spiller en 
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forskellig rolle for forskellige mennesker. Mens nogle føler sig meget islandske eller 

danske er der andre som føler sig mere som skandianvere eller europæere. Så findes 

der nogle, der knytter sig mere til den region eller den by de kommer fra og derved ser 

sig selv som nordsjællændere, fynboere eller århusianere. Hofstede peger på, at man 

ikke bør sætte lighedstegn mellem nation og samfund, for historisk set er samfundet 

en organisk udviklet form for social organisering og begrebet fælleskultur går i 

snævreste forstand mere på samfund end nationer. Derfor skal nationalitet bruges med 

forsigtighed, men på den anden side er nationalitet ofte det eneste mulige kriterium 

man kan bruge til en klassificering, hvor indbyggerne beskrives med rette eller urette 

fælles egenskaber, fx når man taler om noget som er typisk islandsk eller typisk dansk 

(Hofstede, 2010).  Pedersen og Rytter udtrykker det kulturanalytiske perspektiv 

således, at kultur er forankret i sociale fællesskaber, men at den i høj grad også er 

fleksibel. I Danmark, hvor den største del af de mennesker der bor og lever inden for 

nationalstatens grænser, har historiske og kulturelle fællesnævnere, findes der 

naturligvis andre måder hvorpå man kan leve og organisere sit liv. Således udgør 

kulturen et fleksibelt fællesskab der ikke afgrænses til nationale territorier. Det er 

snarere indlejret i lokale, regionale eller globale sammenhænge (Pedersen og Rytter, 

2006). Ifølge flere kulturforskere (Gundelach, 2004; Hofstede, 2010) har mennesker 

tendens til at generalisere og anvende nationale, stereotypiske og forenklede 

klichéprægede kategorier, når de fx beskriver andre nationaliteter eller andre samfund 

end deres eget. Det er meget naturligt at betegne “de andre” ud fra forenklede 

kategorier, fordi det er umuligt at danne mening på baggrund af alle de indtryk man 

hele tiden modtager, men dette kommer jeg nærmere ind på i det næste kapitel om 

kulturel (for)forståelse.  

 

 

2.5  Kulturel (for)forståelse 
(For)forståelser er forenklede forståelser man har om et givet fænomen, indtil man får 

noget mere at vide om det, og er baseret på noget man har hørt eller læst om. 

Gadamer foretrak at bruge begrebet forforståelse fremfor ordet fordom idet fordom 

altid opfattes som noget negativt. Han mente, at det er „en fordom at tro, at man 

ingen fordomme har” (Jensen, 2012, s.106). Som før nævnt er mennesker tilbøjelige 

til at generalisere og forenkle omgivelserne og verden, og når disse simplificeringer 
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tillægges værdier og ”stivner”, bliver de til stereotyper til slut. Stereotyper som både 

kan være positive og negative er ofte meget sejlivede, da man meget nemmere husker 

udtalelser der bekræfter stereotyper. Når man oplever noget der er i modstrid med ens 

stereotype, er der fare for at man ignorerer det eller at man ser det som en slags 

undtagelse der bekræfter reglen (Plum, 2007). Hofstede beskriver stereotyper således: 

„Stereotyper er bogstaveligt talt trykplader; billedligt talt er de konventionelle 

begreber, normalt ukritisk forbundet med en person på basis af hans eller hendes 

baggrund” (Hofstede, 2010:55). 

      I bogen Det er dansk skriver Peter Gundelach om opfattelsen og funktionen af 

nationale stereotyper. En stereotype er en fælles kulturel beskrivelse af en social 

gruppe og afgrænser ”os” fra ”dem”. Der findes forskellige former og niveauer for 

stereotyper – der findes nationale stereotyper fx om nordmænd og svenskere såvel 

som om en fælles stereotype om alle skandinavere. Stereotypen hæfter sig ved 

forskelle og den gruppe man selv tilhører, og det den står for, bliver positiveret. Man 

siger noget negativt om de ”andre” og samtidig, at sådan er man ikke selv. 

Individuelle forskelle undertrykkes til fordel for fællestræk. Fx. ”ved” vi at ”alle” 

danskere eller nordmænd er på en bestemt måde og sådan er ”vi” altså ikke. Selve 

gruppen vil dog ofte opfatte det stereotype karakteristika som fejlagtig eller upræcis. 

Inderst inde ved vi godt, at den nationale stereotype er konstrueret og ikke afspejler 

sandheden om hvordan alle ”de andre” er. Vi ved godt, at individerne i et givet 

samfund har mange forskellige kendetegn (Gundelach, 2002). 

      Kulturmødet kan både være en positiv og en negativ oplevelse, hvoraf det sidste 

kaldes for et kultursammenstød. Plum ser begrebet kultursammenstød som 

misvisende, for her er der ikke tale om kulturer, der støder sammen, men istedet 

mennesker. Hun anser det for problematisk, fordi det tager ansvaret fra vedkommende 

fra at skabe en gensidig succesrig kommunikation. „Kultur er som medvind på 

cykelstien. Man mærker den ikke før man skifter retning og opdager at det blæser. 

Kultur bliver først tydelig når den møder noget der er anderledes, for indtil da har 

man taget den for givet” (Plum, 2007:48).  
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2.6  Parallelkulturer og kulturel blindhed  
Iben Jensen (2012) beskriver kortfattet begrebet ”parallelkultur – når man næsten er 

ens”, i sin bog Kulturforståelse. Der nævner hun, at der på mange måder er en større 

risiko for at der opstår misforståelser i kommunikationen mellem mennesker fra 

parallelkulturer, dvs. kultursamfund som anses for at ligne hinanden, end mellem dem 

der kommer fra samfund som står kulturelt fjernt fra hinanden. Det svære ved 

parallelkulturer er, at på overfladen ser de ud til at ligne hinanden, mens der i praksis 

viser sig diverse forskelle fx i betydninger (Jensen, 2012). En slags form for en 

kulturel blindhed  kan derfor godt opstå, især når man tror, at der er større og flere 

ligheder mellem samfund og kultur, end der i virkeligheden er. Enten opdager 

vedkommende det ikke eller vil ikke se at der er forskellige handlemåder, koder eller 

synsvinkler til stede: „Jeg forstår dig udmærket godt, men du forstår ikke mig” (Plum 

2007:60). For at forhindre en misforståelse skal det bemærkes, at der skelnes mellem 

parallelkulturer som den ovenstående forklaring viser og begrebet parallelsamfund  

som henviser til separation eller segrering, hvilket betyder, at mennesker som tilhører 

en givet minoritetsgruppe lever adskilt med manglende kontakt med 

majoritetssamfundet – enten frivilligt (separation) eller tvunget (segregation).  

 

 

2.7  Similaritets-attraktions hypotesen  
Ifølge Bochner kan interkulturel kontakt klassificeres i to omfattende kategorier: den 

der opstår mellem residenter i et multikulturelt samfund, og den der kommer til syne 

når en person flytter fra det ene land til det andet med en bestemt hensigt eller plan. 

Det kan fx være for at arbejde, studere eller noget andet (Ward, 2001). Social kontakt 

mellem kulturelt meget forskellige individer kan både være svær og stressende for 

vedkommende og dermed hæmmende for succesfulde interkulturelle relationer. Byrne 

fremsatte oprindeligt sin hypotese om similaritets-attraktion (e. similarity-attraction) 

(1969) hvilket indebærer, at mennesker sandsynligvis stræber efter, har mere glæde 

af, forstår bedre, vælger at arbejde sammen med, leger med, stoler og tror på, stemmer 

på og generelt foretrækker mennesker, som de deler lignende hovedkarakteristika med 

hvilket inkluderer interesser, værdier, religion, fællesskaber, kompetencer, sprog, 

alder, udseende og så videre. Ifølge dette placerer mennesker sig i fællesskaber med 

dem som de deler idiosynkratiske karakteristika med og som adskiller dem fra andre 
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grupper (Ward, 2001). I forlængelse af similaritets-attraktionen kan samfund generelt 

lokaliseres i forbindelse med hvor tæt på eller fjernt de sociokulturelt ligger til 

hinanden. Australien og New Zealand ligger meget tættere på hinanden end 

Australien og Japan, da de to sidstnævnte er forskellige hvad angår blandt andet 

samfundsstruktur og mentalitet. Der er forskellige værdier, ritualer, sprog, religion, 

styreformer, sociale roller og forhold mellem individ og gruppe (individualisme vs. 

kollektivisme) og så videre (Ward, 2001; Hofstede, 2010). Som sagt betyder kulturel 

distance det, at eftersom den kulturelle afstand er større, jo større vanskeligheder 

oplever vedkommende. Her kan man overføre dette på Island, som ligger kulturelt 

meget tættere på Danmark end fx Frankrig. 

 

 

2.8  Udlændingebegrebet 
Definitionen af begrebet udlænding hvilket Kim (2001) kalder for stranger, varierer 

alt efter hvilken sammenhæng det anvendes i og her spiller lang og kort-tids 

residenter  (e. long-/short-term settlers) en afgørende rolle samt udlændingens 

opholdsgrundlag baseret på bestemmelser i udlændingeloven. (Kim, 2001). Begrebet 

udlænding dækker ifølge Kim de underordnede begreber indvandrere (lang-tids) og 

sojourners (kort-tids). Da det engelske begreb sojourn henviser til en tidsbegrænset 

periode er sojourner en temporal resident. Det betyder at vedkommende i fleste 

tilfælde forventer, at rejse tilbage til hjemlandet fx efter et studieophold, efter et 

bestemt afsluttet projekt eller en afsluttet kontrakt på arbejdsmarkedet. Denne type 

tilflyttere forudser at de flytter tilbage og ofte er det planlagt allerede på forhånd. 

Deres opholdstid ville generelt regnes for at være kort- eller mellemlang 

opholdsperiode. På den anden side klassificeres indvandrere som life long-residenter 

da intentionen er at blive boende i værtslandet i en længere periode eller permanent 

uden at have planlagt en hjemrejse på forhånd. Indvandrere er ofte ”skubbet” fra 

hjemlandet på grund af sociale, økonomiske og/eller politiske forhold. Naturligvis kan 

sojourners og indvandrere på den måde ”bytte plads” med hinanden med hensyn til 

tidsperiodens ophold. Forholdene kan sagtens forandre sig – sojourners kan 

permanent blive boende i landet og omvendt. (Kim, 2001).  Denne skelnen mellem 

kort-tids og lang-tids residenter og eksplicitte eller implicitte intentioner er vigtig med 

hensyn til hvordan vedkommende eventuelt knyttes til værtslandets kultur og 
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kommunikation. Indvandrere sammen med sojourners flytter frivillige på den måde 

forstået, at de hverken er flygtninge eller asylansøgere.  (Ward, 2001). 

       Den statistiske definition af befolkningen i Danmark afhængig af oprindelse er 

udarbejdet af Danmarks Statistik. Den anvender fællesbetegnelsen udlændinge for 

både indvandrere og efterkommere. Denne definition anvendes kun i forbindelse med 

en ren statistik og har derfor ikke med en værdimæssig betydning eller indskrænkelse 

af rettigheder at gøre. Hvis personen ikke er dansker, dvs. at mindst én af forældrene 

er dansk statsborger og født i Danmark, er vedkommende enten indvandrer eller 

efterkommer. En indvandrer er en udlænding, som er født i udlandet, mens en 

efterkommer er en udlænding, som er født i Danmark. Ifølge dette er islændinge 

definerede som udlændinge og herunder indvandrere eller efterkommere i Danmark, 

og det har således ikke betydning for den statistiske definition, om de har opnået 

dansk statsborgerskab medmindre en af forældrene er dansk statsborger og født i 

Danmark (Ny i Danmark, i.d.). Ifølge Danmarks Statistik defineres mine informanter 

alle som udlændinge i Danmark og herunder indvandrere. I denne afhandling vil jeg 

oftest bruge begrebet tilflytter i stedet for udlænding, men det dækker både 

indvandrere (e. long-term settlers) og sojourners (e. short-term settlers).  

 

 

2.9  Nordiske statsborgere i internordisk sammenhæng 
Om nordiske statsborgere gælder det, at de frit kan rejse til de andre nordiske lande, 

opholde sig, studere og arbejde uden tilladelse. Det meget omfattende nordiske 

samarbejde er formaliseret gennem en traktat kaldet Helsingforsaftalen, som blev 

oprettet i 1962. Helsingforsaftalen er grundlaget for Nordisk Ministerråd, der er de 

nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Hovedmålsætningen er at arbejde for 

fælles nordiske løsninger indenfor flere områder. Samarbejdet har, som nævnt 

ovenfor, blandt andet resulteret i, at statsborgere i de nordiske lande i lang tid frit har 

kunnet bosætte sig, studere og arbejde overalt i Norden samt en ophævelse af 

paskontrollen ved de internordiske grænser og en række sociale bestemmelser 

(Nordisk Ministerråd, i.d.). 
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2.10  Den dansk-islandske historiske relation 
Islands historie har været uadskilleligt forbundet med det danske kongerige i en 

periode der strækker sig over flere hundrede år. København spiller her en særlig rolle 

ved at at være Islands gamle hovedstad og et centrum for administrationen og det 

øverste ombudsstyre samt for varehandelen mellem Danmark og Island. Både mænd 

og kvinder tog til København for at arbejde eller uddanne sig, enten bogligt eller 

håndværksmæssigt og traditionen tro forholder det sig stadigvæk på den måde.  For 

islændinge er København en enormt stor historisk kilde hvad angår begivenheder og 

personer som har været af afgørende betydning i islandsk historie. Således var Jónas 

Hallgrímsson, Brynjólfur Pétursson, Konráð Gíslason (Fjölnismenn), Jón Sigurðsson, 

Grímur Thomsen og Steingrímur Thorsteinsson blandt dem som opholdte sig i 

København størstedelen af deres liv. De havde det også tilfælles, at de boede på 

Regensen-kollegiet ved Købmagergade i en kortere eller længere periode, stedet som 

islændinge kaldte for Garður. For underholdningens skyld må det nævnes, at de 

danske studerende tog det ilde op, at islændingene nød det privilegium at have fri 

bolig på Gardur, når alle andre måtte betale, for det var endda ligegyldigt om 

islændingene drev den af eller ej. Islændingene fik også frit brænde, tolv rigsdaler 

hver måned, rejseomkostninger tilbagebetalt og adgang til stipendium, mens de 

danske studerende oftest måtte vente i meget længere tid på økonomisk støtte, og det 

spillede ingen rolle om de fik højere karakterer, eller om de havde samme behov for 

støtte som islændingene. Islændingene på Gardur holdt sig i samlet flok og omgikkes 

helst ikke med de danske studerende. Af ovennævnte årsager var islændingene ikke 

særlig populære blandt danskerne (Guðlaugur Arason, 2005). Den tid, hvor 

islændinge nyder sådanne privilegier, er nu for længst forbi. 

      Islands tilknytning til Danmark har haft stor indflydelse på det islandske samfund, 

idet danskere og dansk kultur satte stort præg på samfundet og særdeles det islandske 

bymiljø. Der findes stadig synlige danske karakteristika i det islandske samfund der 

vidner om de tidligere historiske tilhørsforhold, blandt andet det faktum, at der er 

obligatorisk danskundervisning i skolesystemet. Kundskaber i dansk sprog eller i et af 

de øvrige skandinaviske sprog har altid været og er stadigvæk af stor betydning for 

islændinge, og det at undervise islændinge i obligatorisk dansk har sine historiske 

rødder (Auður Hauksdóttir, 2011). Set i lyset af det langvarige tilhørsforhold er det 

ikke overraskende, at islændinge stadigvæk føler en stærk tilknytning til Danmark og 

21



 

ikke mindst til København, som var Islands hovedstad i knap femhundrede år. Faktisk 

er denne historiske relation ikke kun begrænset til Island og Danmark, idet den også 

er knyttet til Norge og Sverige. For at gøre en lang historie kort om de nordiske landes 

noget indviklede, fælles fortid, kom Island under den danske konge i 1380, da han 

regerede i Norge. Island, som dengang var norsk biland, blev nærmest ved en 

tilfældighed en del af Danmark, da Norge blev afstået til Sverige i 1814. I stedet for at 

høre under Sverige kom Island under den danske stat, enten på grund af manglende 

interesse i Sverige for at beholde Island, eller at det simpelthen blev glemt af de 

svenske forhandlere. Island forblev under det danske monarki helt indtil løsrivelsen 

fra Danmark og oprettelsen af den islandske republik i året 1944 (Auður Hauksdóttir, 

2011; Mentz og Skougaard, 2008). 

      Det islandske samfund var på mange måder og områder gennemsyret af dansk 

kultur og mentalitet. I flere sammenhænge havde det danske sprog en betydningsfuld 

funktion i Island, nemlig både gennem læsning af danske tekster og gennem direkte 

kontakt med danskere. Danskkundskaber var islændingenes nøgle til faglig viden og 

uddannelse. Endvidere var det danske sprog islændingenes administrationssprog over 

for de danske myndigheder i København. En vis prestige var derfor forbundet med det 

danske sprog og dansk kultur (Auður Hauksdóttir, 2001). Ifølge Audur Hauksdottir 

viser kilderne, at den islandske elite sammen med danskere adskilte sig markant fra 

den islandske almue- og bondekultur med hensyn til livsstil og sprog. Dansk havde en 

symbolfunktion som de bedres stilledes sprog – enten var deres islandsk fyldt med 

danske låneord, eller at der simpelthen blev kommunikeret på dansk selvom 

omstændinghederne slet ikke krævede det (Auður Hauksdóttir, 2011).  

      Løsrivelsen fra Danmark forløb hovedsagelig uden dramatik, men kampen om 

udleveringen af de middalderlige håndskrifter kom til at belaste forholdet mellem 

landene og lagde en dæmper den gode stemning mellem Island og Danmark (Mentz 

2008:5). Den store håndskriftsamling var opbevaret på det Kongelige Bibliotek og 

Den Arnemagnæanske Samling i København, da de var blevet til i en periode hvor 

både det politiske og kulturelle landskab var betydeligt anderledes, så det var 

vanskeligt at afklare, hvem der egentlig havde krav på håndskrifterne som deres 

kulturarv, der i lige så høj grad tilhørte Danmark som Island. Efter at Island fik 

Danmark til at udlevere håndskrifterne i 1972 er forholdet mellem de to lande blevet 

normaliseret (Mentz og Skougaard, 2008). 
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      Ifølge både Auður Hauksdóttir og Mentz og Skougaard er der en del der tyder på, 

at vores fælles historie har sat forskellige spor i danskernes og islændingenes 

bevidsthed. Islændinge er væsentlig mere bevidste om den dansk-islandske historiske 

relation end danskere er og har været. Mens landenes fælles fortid fylder meget i de 

islandske historiebøger, findes der ikke skrevet så meget om denne del af historien i 

dansk faglitteratur, hvortil man kan drage den konklusion, at vores fællestid ikke har 

sat lige så dybe spor i danskernes bevidsthed som i islændingenes (Auður 

Hauksdóttir, 2001). Erindringen om den dansk-islandske fællestid er ved at blive 

glemt, og der findes ikke megen dansk litteratur der behandler forbindelserne i et 

kulturhistorisk perspektiv (Mentz og Skougaard, 2008).  

 

 

2.11  Det danske sprogs betydning for vejen ind i det danske 

samfund 
Kundskaber i dansk, eller i et af de andre skandinaviske sprog, er og har været af stor 

betydning for islændinge. Auður Hauksdóttir (2011) argumenterer for 

danskundervisningens betydning for islændinge og hvorfor det er vigtigt for 

islændinge at kunne kommunikere på dansk, svensk eller norsk med danskere og/eller 

andre nordboere. Islændinge har en større og en mere omfattende kontakt med 

Danmark og det øvrige Skandinavien i forhold til alle andre lande i verden. Danmark 

har altid været det land, som de fleste islændinge har valgt at videreuddanne sig i. At 

kunne begå sig på dansk, eller et andet skandinavisk sprog, bidrager således ikke 

alene til kommunikative færdigheder med nordboere, men også til forståelse, indleven 

og viden om vores naboers kultur samt til en oplevelse af et mere kulturelt nærvær og 

en større samhørighedsfølelse. Mange islændinge er også taget til de nordiske lande 

for at arbejde, hvilket i særdeleshed gælder i økonomiske nedgangsperioder, hvor det 

har været svært at skaffe sig arbejde i Island. Igennem tiden er således en hel del 

Islændinge flyttet til de nordiske lande for at arbejde (Auður Hauksdóttir, 2011). 

Ifølge Nordisk Ministerråd går den såkaldte nabosprogforståelse ud på, at man kan 

tale et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk eller svensk, og blive forstået af dem 

der taler de to andre sprog. Dermed kan mere end trefjerdedele af Nordboere 

stadigvæk tale deres modersmål og forvente at de bliver forstået. For islændinge, 

sammen med færinger og grønlændere, skulle det danske sprog give dem adgang til 
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det internordiske sprogfællesskab, da det er dansk som indgår i den islandske 

undervisning. Problemet er, at mange islændinge har svært ved at forstå talt dansk. 

Der opstår naturligvis også internordiske sprogvanskeligheder fx mellem danskere, 

svenskere og nordmænd, så virkeligheden om det internordiske sprogfællesskab er 

slet ikke så fuldkommen som idealet.  

      Undersøgelser viser, at talt dansk er det skandinaviske sprog, som volder de 

største forståelsesvanskeligheder i de nordiske lande (Nordisk Ministerråd, 2004). Jeg 

vil i denne sammehæng nævne den første store undersøgelse af nabosprogforståelse i 

internordisk sammenhæng, nemlig den såkldte INS-undersøgelse om internordisk 

sprogforståelse fra år 2005, som er udført af Delsing og Åkesson. I INS- 

undersøgelsen er der for første gang inkluderet borgere fra Island, Finland, Færøerne 

og Grønland samt indvandrere i Danmark, Norge og Sverige, dvs. folk som taler et af 

de skandinaviske sprog som deres andetsprog. Undersøgelsen omhandler resultater af 

sprogtests, hvor den faktiske forståelse af talesproget blev målt og viser hvem der 

klarer sig bedst og dårligst i internordisk nabosprogforståelse. Det viser sig bl.a., at 

det er gået ned ad bakke med nabosprogforståelsen, og at alle lande klarede sig 

dårligere end i Mauruds-undersøgelsen fra 1972, som dengang kun inkluderede de tre 

skandinaviske lande, Danmark, Norge og Sverige. Nordboere er forskellige hvad 

internordisk sprogforståelse angår, men for at få et lille indblik i situationen, så klarer 

færinger sig bedst, nordmænd næstbedst, danskere er lidt bedre end svenskere, mens 

finnerne klarer sig dårligst. Islændinge indtager her en slags mellemstilling sammen 

med grønlændere. Grønlændere er generelt bedre til dansk end islændinge, da dansk 

bruges som skolesprog i Grønland, mens islændinge lærer dansk som et 

fremmedsprog.  Islændinge er derimod bedre til at forstå norsk og svensk end 

grønlændere. Med hensyn til det danske sprog er afstanden stor mellem skrift og 

udtale. Dansk retskrivning er konservativ, mens udtalen har bevæget sig langt fra 

skriftsproget. Mange islændinge har lært at udtale dansk som det skrives, hvilket 

faktisk er nærmere den norske udtale end den danske (Delsing og Åkesson, 2005). 
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2.12  Akkulturationsstrategier 
Begrebet akkulturation (e.acculturation) refererer til den gensidige kulturelle og 

psykologiske forandringsproces, der sættes i gang, når grupper og enkelte 

gruppemedlemmer med forskellig kulturbaggrund i en længere periode eller 

permanent er i kontakt med hinanden. Berry formulerer det på efterfølgende måde: 

„Acculturation is the dual process of cultural and psychological change that takes 

place as a result of contact between two or more cultural groups and their individual 

members” (Berry, 2005, s.698). Akkulturation er det modsatte begreb af enkulturation 

(e.enculturation), som henviser til hvordan ens egen kultur indlæres, eller med andre 

ord, den mentale programmering som mennesker erhverver tidligt i barndommen. Det 

betyder, at kultur er tillært, og i større grad kommer fra det sociale miljø (Hofstede, 

2010).  

      Der findes en del overordnede tolkningsrammer omkring akkulturation, som 

prøver at regulere mødet og afstanden mellem majoritets- og minoritetsgrupper i 

befolkningen, og deraf er Berry’s akkulturationsstrategier velkendte og velegnede til 

at forstå diverse måder for tilpasning i fremmede kulturer, men her er der faktisk tale 

om to modstillede strategimodeller. På den ene side er der akkulturationsstrategier, 

som først og fremmest henviser til tilflytterens attitude og adfærd overfor både det 

oprindelige og værtslandets kultur og samfund. På den anden side har man en 

tilsvarende strategimodel, som refererer til det dominerende samfunds idéer og 

forventninger om tilpasning – dvs. hvordan det non-dominerende samfund skal 

tilpasse sig. John W. Berry, professor i psykologi, introducerede strategier i 

forlængelse af tidligere undersøgelser og idéer om akkulturation, som  han udvidede 

og byggede videre på (Berry, 1997). Berry lokaliserer fire underordnede former eller 

strategier under hver akkulturationsmodel. De fire strategier, set ud fra den non-

dominerende gruppe/tilflytteren, er integration, assimilation, separation og 

marginalisering (e.marginality) og defineres på efterfølgende måde:  Integration 

betyder at tilflytteren udviser en aktiv interesse for at deltage socialt i værtslandets 

kultur, og dermed er vedkommende en del af det dominerende samfund i værtslandet 

samtidig med at han fastholder og viser samme interesse for sin oprindelige kultur. 

Man beholder simpelthen “det gamle” samtidig med, at man tager “det nye” til sig. 

Assimilation opererer kun i én retning dvs. den opstår når vedkommende lader sig 

absorbere af majoriteteskulturen i værtslandet og på samme tid udviser manglende 
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interesse og engagement over for hjemkulturen og undgår at involvere sig med 

mennesker fra det oprindelige samfund. For at det kan lade sig gøre, skal den 

oprindelige kultur, som man er opvokset med, forlades. Med andre ord: Ud med det 

gamle – ind med det nye!  Separation opstår når tilflytteren fastholder sin egen 

kulturelle position samtidig med at vedkommende ikke er interesseret i at lære den 

nye kultur at kende, og dermed undgår og afviser det dominerende kultursamfund og 

deres medlemmer. Marginalisering refererer til fravalg af egen kultur samtidig med 

manglende interaktion med medlemmer i værtssamfundet. Vedkommende deltager 

hverken i den oprindelige kultur eller i den dominerende kultur i værtslandet (Berry, 

1997). 

      Det skal bemærkes, at man kan tilhøre flere akkulturationsstrategier i forskellige 

sammenhænge på samme tid, så som i privatlivet vs. arbejdslivet. Det betyder, at 

vedkommende fx kan være separeret, når det gælder privatlivet, fordi man har fravalgt 

normer og værdier i værtslandet, men samtidig kan han eller hun have været integreret 

på arbejdspladsen. Berry’s skema nedenfor viser hvordan vedkommende tilflytter 

identificerer sig med de to grupper, hhv. majoritets- og minoritetsgruppen, alt efter 

hvilken strategi han eller hun tilhører.  
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Figur 1.   Akkulturationsstrategier 
 

 
 

                                                                                      (Berry, J.W. 1997, s.10.) 

 

 

Med hensyn til ovenstående skema betyder integration, at vedkommende kan 

identificere sig med begge grupper dvs. både den dominerende gruppe, 

majoritetskulturen, og den non-dominerende gruppe, minoritetskulturen. Assimilation 

indebærer, at vedkommende kun identificerer sig med majoritetssamfundet og ikke 

med hjemlandets kultur og samfund. Når man identificerer sig alene med sin egen 

gruppe (e. co-ethnics) og ikke med den dominerende kultur og samfund, hedder det 

separation og marginalisering, når vedkommende hverken kan identificere sig med 

sin egen kultur eller med majoritetskulturen. 
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At være kulturelt marginaliseret og føle at man hverken tilhører den oprindelige 

eller værtslandets kultur kan både have en negativ og en positiv virkning. Ifølge Jane 

Bennett, ph.d. i interkulturel kommunikation, kan integration være ensbetydende med 

marginalisering, dvs. når tilflytteren er i stand til at kunne bevæge sig mentalt og 

behavioristisk mellem kulturer og perspektiver uden væsentlige vanskeligheder og på 

grund af konstant færden mellem kulturer, så re-etablerer vedkommende efterhånden 

sin identitet, som er bygget på denne udvidede oplevelse og erfaring, som siden kan 

føre til oplevelsen af at stå i udkanten af begge kulturer. Bennett deler 

marginaliseringbegrebet op i kapsleret marginalisering (e. encapsulated marginality) 

og konstruktiv marginalisering (e. constructive marginality). Det første af de to 

henviser til den negative marginalisering, hvor mennesker stående i denne situation 

generelt oplever sig fremmede og udelukkede fra begge kulturer. Derfor føler de sig 

ofte ingen steder hjemme. Den konstruktive marginalisering refererer til den positive 

effekt, hvor vedkommende er klar over den kulturelle marginalisering og intentionelt 

opbygger sin identitet med hensyn til dette. Man kan sige det på den måde, at han 

eller hun bruger denne vidtspændende erfaring til noget positivt idet der etableres en 

“ny” identitet som siden kan fungere i begge kulturer (Bennett, 2001). 

Som det før er fremgået, ses de fire ovennævnte akkulturationsstrategier ud fra 

tilflytteren eller det non-dominerende gruppemedlems perspektiv, og er baseret på 

idéen om at tilflytteren har frie hænder og nærmest fuld kontrol over, hvilke af disse 

fire akkulturationsstrategier han eller hun vælger. Men så enkelt er det jo ikke og 

holder ikke, hvis det dominerende samfund fx kræver eller påtvinger en særlig form 

for akkulturation. Desuden har man kun mulighed for “frit at vælge” integration som 

en af form for tilpasning, når det dominerende samfund er positivt indstillet over for 

kulturel diversitet. Integration opererer derfor i begge retninger, da den kræver 

gensidig tilpasning. 

 

Thus a mutual accommodation is required to attain integration, involving the 

acceptance by both groups of the right of all groups to live as culturally 

different people. This strategy requires non-dominant groups to adopt the 

basic values of the larger society, while at the same time the dominant group 

must be prepared to adapt national institutions (e.g., education, health, labor) 

to better meet the needs of all groups now living together in the plural society.  

(Berry, 2005, s.705-706) 
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Berry’s akkulturationsstrategimodel, som er adapteret af værtskulturen, kræver en 

præsentation af nogle øvrige begreber. Integration skiftes ud med multikulturalisme (e. 

multiculturalism), når kulturel diversitet er respekteret og accepteret som en del af det 

dominerende samfund. Smeltedigelintegration (e. melting pot) erstatter assimilation, 

når det dominerende samfund udtrykker ønske om minoritetens absorbering af 

majoritetskulturen. Hvis separation er påtvunget af det dominerende samfund dvs. en 

tvungen adskillelse af minoritetesgrupper fra majoriteten, hedder det segregation og 

tilsvarende har man eksklusion (e.exclusion) i stedet for marginalisering (Berry, 

2005).  

      Flere forskere indenfor på området har gjort opmærksom på udbredt inkonsekvens 

brug af akkulturationsbegrebet og herunder definitioner på former for tilpasning. 

Således ser den danske sociolog Charlotte Hamburger på begrebet integration som 

værende alt for uklart, mangetydigt og forvirrende da det ofte anvendes som en 

fællesbetegnelse for alle former for tilpasningssudtryk og det opfatter hun som 

problematisk. (Hamburger, 1997) 

 

Næste kapitel omhandler tilpasning/adaptation. Der er en grundlæggende forskel på 

akkulturation og tilpasning/adaptation men begreberne hænger dog uopslidelige 

sammen. Berry forklarer tilpasning efterfølgende: 

As a result of attempts to cope with these acculturation changes, some long-

term adaptations may be achieved……adaptation refers to the relatively stable 

changes that take place in an individual or group in response to external 

demands. Moreover, adaptation may or may not improve the fit’’ between 

individuals and their environments. (Berry, 2005). 

 

2.13  Den multidimensionale adaptationsstruktur 

Begrebet adaptation (e.adaptation) eller tilpasning som jeg primært anvender i 

projektet, indeholder to distinkte komponenter, nemlig den sociokulturelle 

tilpasningsprocess og den psykologiske. Sociokulturel tilpasning er baseret på 

samspillet mellem mennsker og kulturen og deres påvirkning af hinanden og den 

reflekteres i evnen til at falde til i værtsmiljøet og indgå i konstruktive interaktioner. 
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Den psykologiske tilpasning refererer til psykisk velbefindende hos vedkommende. 

(Ward, 2001). Professor i kommunikation, Young Yun Kim, beskæftiger sig især med 

interkulturel kommunikation og tilpasning. Hendes multifacetterede 

tilpasningsstruktur præsenteres i dette kapitel, som på grund af omfanget deles op i 

flere underafsnit, hvor tilpasningens dimensioner, konstrukter  og indikatorer bliver 

nærmere uddybet. Tilpasning er en kompleks og multi-facetteret proces, som finder 

sted gennem kontinuerlig kommunikationsvekselvirkning dvs. at “give og modtage”, 

og dette gælder både eksterne og interne forhold, som gensidigt påvirker hinanden. 

Der er mange samvirkende faktorer, som knytter sig til bestemte dimensioner, der 

indgår i og har inflydelse på, hvordan mennesket tilpasser sig et givet samfund. De 

kan bl.a. indikere hvorfor nogle tilpasser sig hurtigere end andre, og hvorfor nogle 

opnår et højere tilpasningsniveau og dermed en mere succesfyldt tilpasning end andre 

i en lignende opholdsperiode (Kim, 2001). Man kan så vende op og ned på, hvad det 

så egentlig betyder for vedkommende at være succesfyldt eller dårlig tilpasset. Er 

succesfuld tilpasning det samme som at kunne klare sig selv? Er det at kunne 

kommunikere på lige fod med de indfødte?  Ifølge Kim er ideologien bag ved 

begrebet funktionel fitness (e.functional fitness) konsistent med at være godt eller 

succesfyldt tilpasset, hvilket betyder, at vedkommende uden større problemer kan 

gennemføre hverdagslivets aktiviteter og føle sig komfortabel i et givet samfund eller 

miljø. Det er især dette ideal, som familien, skolen og andre sociale institutioner har i 

tankerne, når det vurderer barnets sociale forhold og tilpasning (Kim, 2001). Pedersen 

og Rytter (2006) kommer også ind på, hvad en succesfuld tilpasning indebærer, og at 

det ikke alene sker som resultat af den enkeltes personlige indsats: „En vellykket 

integration er i lige så høj grad betinget af de muligheder, som samfundsindretningen 

giver hver enkelt medborger for at høre til og deltage  på lige vilkår med alle andre” 

(Pedersen og Rytter, 2006:16). Tilhørsforhold og følelsen af at høre til et sted, en 

gruppe eller et samfund kan som sagt ikke skabes ud fra den enkeltes indsats alene, og 

det at høre til beror også på omgivelsernes anerkendelse (Pedersen og Rytter, 2006). 

Det er vigtigt for mennesker at føle, at de hører til. At tilhøre en bestemt gruppe 

betyder for vedkommende at være accepteret og føle sig ”indenfor” og dermed ”rigtig 

og normal” (Plum, 2007). Men det ene udelukker ikke det andet, og man kan sagtens 

føle og opleve at høre til på tværs af nationale grænser i to eller flere lande, fordi det 

“at høre til noget” eller føle at man tilhører flere steder eller samfund, ikke kun 

relaterer til ens opfattelse af identitet. Tilhørsforhold relaterer fx også til eksistensen 
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af diverse sociale fællesskaber såvel som materielle leveforhold. Man kan derfor sige, 

at det “at høre til” er de forskellige måder, hvorpå man kan høre til i skiftende sociale 

sammenhænge og på forskellige tidspunkter af livet (Pedersen og Rytter, 2006). 

Young Yun Kim’s teoristruktur om tilpasningens dimensioner, konstruktioner og 

indikatorer (e. the structure of cross-cultural adaptation) er vældig omfattende. Den 

multidimensionale struktur demonstrerer hvordan tilpasningens sociale og 

individuelle facetter interagerer med hinanden på komplekse måder. Dimensionerne 

er personel kommunikation, social kommunikation som deles i kommunikation med 

værtslandets miljø (e. host social communication) og etnisk sociale kommunikation 

(e. ethnic social communication),  miljø/omgivelser (e. environment) og 

modtagelighed  (e. predisposition). Efterfølgende skema demonstrerer netop den 

multidimensionelle struktur omkring tilpasning. Endvidere vil jeg i dette afsnit 

komme nærmere ind på betydning og forståelse af adaptationens dimensioner, 

konstruktioner og indikatorer, hvor udgangspunktet er fundet i Kim’s teori omkring 

adaptation, som den optræder i hendes bog Becoming Intercultural, medmindre der 

henvises til andre kilder.  
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Tabel 1.    Multidimensional struktur omkring adaptation/tilpasning 

 

Dimensioner Konstrukter Indikatorer 
Personel 
kommunikation/  
kommunikations- 
kompetence   

Kommunikations-  
kompetencer med 
værtskulturen (e. host 
communication-
competence) 

Kognitiv 
• Kendskab	  til	  værtskulturens	  
kommunikations-‐system	  

• Kulturel	  forståelse	  
• Kognitiv	  kompleksitet	  
	  

Affektiv 
• Adaptation	  motivation	  
• Identitets-‐fleksibilitet	  
• Æstetisk	  koorientering	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Operationel 
• Praktiske	  færdigheder	  
(e.technical	  skills)	  

• Synkroni	  
• Ressource-‐udfylde	  
(e.resourcefulness) 

Social 
kommunikation  1 
 
Social kommunikation 
med værtssamfundet     
(e. host social 
communication)  
 
 
 
 
 

Interpersonel 
kommunikation (e. host 
interpersonal 
communication)  
                                            
 
 
 
 
Mass- media (e. host 
mass-media 
communication)  

• Omfang/størrelse	  af	  
relationelle	  forhold	  	  
(e.size/proportion	  of	  host	  
ties)	  

• Styrkeforhold	  (intimitet,	  
centralitet)	  (e.strenght	  of	  host	  
ties)	  

 
 
• Mængden	  af	  mass-‐media	  brug	  
(e.amount	  of	  host	  media	  use)	  

• Information-‐orienteret	  brug	  af	  
mass-‐media 
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Social 
kommunikation 2  
 
Etnisk social 
kommunikation  
 
 
 
 

Etnisk interpersonel 
kommunikation 
 
 
                                            
 
 
 
Etnisk mass-media 
kommunikation 

• Omfang/størrelse	  af	  etniske	  
forhold/kontakt	  
(e.size/proportion	  of	  ethnic	  
ties)	  

• Styrkeforhold	  (intimitet,	  
centralitet)	  	  (e.strength	  of	  
ethnic	  ties)	  

 
• Mængden	  af	  mass-‐media	  brug	  
(e.amount	  of	  ethnic	  media	  use)	  

• Information	  orienteret	  brug	  af	  
mass-‐media 

Miljø  (e.environment) Receptivitet i 
værtsmiljøet (e.host 
receptivity) 
 
                           
 
 
Konformitets-pres over 
for udlændinge (e.host 
conformity pressure) 
 
 
Status af etnisk gruppe i 
værtslandet (e.ethnic 
group strength) 

• Positivt	  attitude	  overfor	  
udlændinge	  

• Associative	  budskaber	  
(e.associative	  communication	  
messages)	  
	  

 
• Assimilative	  idelogier,	  normer,	  
policier	  

• Homogen	  etnisk	  konstellation	  
	  
	  

 
• Etnisk	  prestige	  
• Institutional	  komplettering	  
• Harmonisering	  i	  styreformer	  
(e.identity	  politics) 

Modtagelighed/ åbenhed 
(e.predisposition) 

Forberedelse for 
omvæltning/forandringer 
(e.preparedness for change) 
 
 
 
Etnisk afstand (e.ethnic 
proximity) 
 
 
Adaptiv personlighed  (e. 
adaptiv personality) 
 

• Uddannelse/trainee-‐forløb	  
• Tidligere	  tværkulturelle	  

oplevelser	  	  
• Frivillig/planlagt	  flytning	  

	  
 
• Etnisk	  similaritet	  
• Etnisk	  kompabilitet	  

	  
 
• Åbenhed	  
• Styrke	  
• Positivitet 

 
                                                                                                    (Kim, 2001, s.207-208) 
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2.13.1  Personel kommunikation  
Udlændingens kommunikative aktiviteter betragtes som havende to bærende, men 

uadskillelige konceptioner. Den ene er personel kommunikation (e.host 

communcation competence), den anden social kommunikation. Personel 

kommunikation er de kommunikative kompetencer, som selve 

tilflytteren/udlændingen kaperer (e.capacity of the stranger), og den er linket til social 

kommunikation, hvilket er en anden dimension, når to eller flere kommunikerer med 

hinanden. Kim citerer Ruben, som definerer personel kommunikation som “privat 

symbolisering”, og de interne mentale aktiviteter, som finder sted i mennesket og gør 

det klar og forberedt til at agere og reagere på en bestemt måde i aktuelle sociale 

situationer. Lingvistiske og non-lingvistiske symboler, koder og hvordan 

værtskulturens kommunikationsystem hænger sammen, må læres og internaliseres. 

Ved at prøve sig frem med fejltagelser og så videre, bygger vedkommende 

efterhånden evnen til at kunne relatere til værtsmiljøet op. Tilsammen identificeres 

disse kompetencer som personel kommunikationskompetence, hvilket vil sige 

udlændingens samlede kapacitet med hensyn til modtagelse og håndtering af 

informationer, samt at kunne respondere og reagere passende og i harmoni med 

værtslandets kommunikationssystem. Personel kommunikationskompetence har tre 

indbyrdes relaterede komponenter – kognitive, affektive og operationelle. Af disse 

forskellige facetter af personel kommunikationskompetence er kendskabet til 

værtslandets kommunikationssystem og sprogfærdigheder af afgørende betydning og 

hører til de kognitive kompetencer: „Language competence serves us as the primary 

instrument in promoting our social power and credibility, whereas its lack becomes a 

salient deprivation. Acquiring language competence allows us access to many of the 

benefits that native speakers joy“ (Kim, 2001, s. 230). 

 

Kognitive komponenter 
Kognition er evnen til at tilegne sig viden gennem tænkning, undersøgelse og 

erfaring. De kognitive komponenter er den mentale kapacitet af forståelse og 

opfattelse af forskellige verbale og non-verbale koder, dvs. at kunne identificere og 

forstå forskellige budskaber i forskellige interaktionsituationer. De kognitive 

komponenter er: 1. kendskabet til værtslandets kommunikationssystem,  2. kulturel 

forståelse og 3. kulturel kompleksitet. 
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Kendskab til værtslandets kommunikationssystem 

Sproget og sprogkompetencer er i en klasse for sig, men sprogfærdigheder 

indebærer ikke kun ordforråd, syntaks, semantik og fonetik, de fører også de 

pragmatiske og implicitte færdigheder med sig. Udviklede og rutinerede 

sprogkompetencer giver vedkommende både styrke og status – både socio- og 

psykologisk, fordi mennesker bruger sproget, ikke kun med det formål at blive 

forstået og til at forstå andre, men også til at opnå mere magt, troværdighed, 

respekt og så videre. Dermed får man adgang til mainstream-kulturen og kan 

bedre følge sine personlige og sociale mål. Sammen med sprogindlæring må 

vedkommende også lære at forstå de implicitte verbale og non-verbale koder, 

som går i takt med lokalbefolkningens ”regler”, eller det som anses for at være 

”rigtig” eller ”forkert” adfærd i værtslandets kultur. 

 

Kulturel forståelse 

Dette indebærer fx kendskab til samfundets opbygning og styreformer, den 

historiske del, det økonomiske system, religion og uddannelsessystemet samt 

værdier og normer. Når tilflytteren bliver mere og mere rutineret i kulturel 

forståelse, reflekteres det i en mere avanceret og pragmatisk form af sprogbrug 

så som slang, humor, satire, metaforer og øvrige former for særdeles nuanceret 

og kontekstual sprogbrug.  

 

Kognitiv kompleksitet 

I grove træk betyder begrebet ”dannelse” (e.refinement), og det indebærer 

evnen til at forbinde forskellige informationer til en kohærent og meningsfuld 

helhed. Mennesker med kognitiv kompleksitet har opbygget en personlig 

orientering over for værtslandets kultur og sprog. Derimod er kognitiv 

simplicitet baseret på stereotype, inkonsekvente og overfladiske opfattelser. 

 

Affektive komponenter 
Samlet er disse komponenter de motivationsbaserede og emotionelle drivkræfter eller 

reflektioner over vejen til en vellykket tilpasning og det at kunne håndtere forskellige 

udfordringer og hindringer, der opstår undervejs. De affektive komponenter er  

1. adaptationsmotivation, 2. identitetsfleksibilitet og 3. æstetisk koorientation. 
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Adaptationsmotivation 

Viljen til og engagementet for at deltage og fungere godt i samfundet. 

Tilflytteren, som forudser en begrænset opholdsperiode i værtslandet, er 

muligvis mindre tilpasningsmotiveret, og finder derfor ikke et stærkt behov for 

at knytte sig til værtsmiljøet. 

 

Identitets-fleksibilitet 

Dette indebærer psykologisk-social orientering med respekt over for både 

egen og værtslandets kultur og miljø, samt viljen til at acceptere 

værtskulturen. 

 

Æstetisk koorientation 

Er at kunne opfylde æstetiske behov i værtssamfundets kultur og 

kulturbegivenheder, som har rødder i selve værtskulturen. Det kan betyde at 

man, uden resistens og fordomme, kan nyde fx musik, som er populær i 

værtsmiljøet, selvom man måske synes, at den lyder mærkelig og anderledes. 

 

Operationelle komponenter 
Det refererer til evnen at udtrykke udadtil de kognitive og affektive oplevelser med 

passende adfærd og i harmoni med den dominerende kultur og i forskellige 

situationer. Her er der tale om tre indikatorer, som tilsammen udgør udlændingens 

adfærdskompetencer: 1.tekniske færdigheder, 2. synkroni og 3. ressource-udfylde. 

 

Tekniske færdigheder 

De er det primære komponent i de operationelle kompetencer og rangerer alt 

fra basis sprogkompetencer og arbejds-og uddannelsesområdet til at kunne 

løse hverdagens opgaver samt at kunne lokalisere informationer, som både er 

vigige og passende. 

 

Synkroni 

Er evnen til at gennemføre kompatibel, kongruent og harmonisk interaktiv 

kommunikation med lokalbefolkningen, og dermed opnå en slags social 

velvære. 
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Ressource-udfylde 

Evnen til at acceptere kulturelle forskelle, til at tage initiativ til opgaveløsning 

og kreative planer, løse forskellige problemer, samt evnen til at finde ud af 

hvordan man kan nå bestemte personlige og sociale mål, oprette venskab og 

kontaktpersoner og kunne holde det ved lige. 

 

 

2.13.2   Social kommunikation 
Social kommunikation kategoriseres i de to efterfølgende aktiviteter, nemlig  

interpersonel kommunikation og mass-media kommunikation. Interpersonel 

kommunikation drejer sig om den personlige og gensidige kommunikation, der 

kræver øjeblikkelig feedback, mens mass-media kommunikation er envejs-

kommunikation, der ikke kræver en personlig involvering og respons fra andre 

mennesker, men derimod hjælper vedkommende med at deltage i  “para-sociale” 

interaktioner. Social kommunikation involverer på den ene side social kommunikation 

med værtsmiljøet (e. host social communication), som deles op i interpersonel 

kommunikation (e.host interpersonal communication) og mass-media kommunikation  

(e.host mass-media communication), og på den anden side kommunikationen med 

egne landsmænd og den oprindelige kultur eller etnisk social kommunikation, hvilket 

omfatter både etnisk interpersonal kommunikation og etnisk mass-media 

kommunikation. 

 

Social kommunikation med værtskulturen 
Social kommunikation, som både involverer interpersonel kommunikation og mass-

media i værtskulturen, er af central betydning for tilflytteren. Når man bosætter sig i 

et nyt samfund. har man brug for at oprette nye netværk og kontakter. Deltagelse og 

medvirken i værtsmiljøets sociale processer finder primært sted gennem direkte 

interpersonel kommunikation med lokalbefolkningen fra værtssamfundet, og det er 

dér, udlændingen træner og får styr på kommunikationssystemet i harmoni med 

normer og værdier i værtssamfundet. Interpersonel kommunikation med 

værtskulturen deles op i omfang/størrelse af relationelle forhold (e.size/proportion of 

host ties) og styrkeforhold (e.strength of host ties), hvilket drejer sig om grad af 

intimitet og centralitet. Med tiden udvikler vedkommende de kommunikative 
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færdigheder med værtskulturen, og således har det indflydelse på en øget selvtillid, 

hvilket går hånd i hånd med en øget deltagelse i værtsmiljøet og de interpersonale 

aktiviteter. Intimitet betyder i denne sammenhæng gensidighed eller reciprocitet og 

evnen til at knytte forhold (e.bonding) til mennesker, mens centralitet drejer sig om en 

givet persons potentielle sociale indflydelse i et givent samfund, og sammen 

repræsenterer de graden af de styrkeforhold, som vedkommende har til 

lokalbefolkningen i værtsmiljøet dvs. om forbindelsen er stærk eller svag. Denne 

kombination af intimitet og centralitet profilerer og udgør vedkommendes sociale 

kapital i værtssamfundet (Kim, 2001). Ifølge Pierre Bordieu henviser den sociale 

kapital til de værdier et menneske har i kraft af sit engagement i sociale netværk og 

sociale relationer såvel som igennem et gruppefælleskab. Dermed har man større 

mulighed for at øge sine chancer og forstærke sin sociale status indenfor forskellige 

områder. Med begrebet kapital fokuserer Bourdieu såvel på materielle værdier, dvs. 

økonomisk kapital, såvel som symbolske værdier, kulturel kapital, og det faktum, at 

en given kapital kan have forstærkende effekt på de øvrige former for kapital 

(Sørensen, 2010).  

Mass-media kommunikation hjælper også til med at bane vejen for tilpasningen, men 

den kræver ikke den interpersonale kommunikation, for her er der ikke tale om en 

gensidig personel interaktion, hvor mennesker interagerer med hinanden. 

Værtkulturens mass-media har stor betydning i sprogindlæringsprocessen såvel som 

læren om kultur og samfund, og især i den tidligere tilpasningsfase, hvor direkte 

adgang til og kontakt med lokalbefolkningen i værtskulturen endnu ikke er til stede. 

 

Etnisk social kommunikation  
Etnisk social kommunikation tager fat på kommunikationen med egne landsmænd 

(e.coethnics) og etnisk mass-media. Etnisk social kommunikation deles op i 

henholdsvis etnisk interpersonel kommunikation og etnisk mass-media. Idet mange 

udlændinge i begyndelsen har begrænset adgang til lokalsamfundets resurser på grund 

af manglende kommunikationskompetencer – dvs. de resurser som de skal have 

adgang til for at være i stand til helt at kunne klare sig selv (e.self-reliance) – har de 

tendens til at omgås med og støtte sig til deres egne landsmænd. De bliver tiltrukket af 

de steder eller lokaliteter, hvor de har en vis adgang til en form for etnisk support. 

Dermed opnås en slags tryghed, men interaktionen med lokalbefolkningen fra 
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værtssamfundet kan faktisk opleves som en enorm psykologisk udfording for 

tilflytteren. Etniske relationer er ofte mindre stressende, da de bygger på den fælles 

tillærte kultur, som man har erhvervet i barndommen (Kim, 2001), og som Hofstede 

kalder for den mentale programmering, der hovedsagelig kommer fra det sociale 

miljø (2010). I disse situationer er vedkommende også fri for sprogforhindringer, som 

meget ofte er den allerstørste hindring i tilpasningsprocessen. I jo højere grad at 

udlændingen kommunikerer minimalt eller helt undgår at kommunikere med 

værtssamfundet, desto længere tid tager det for vedkommende at opnå 

kommunikationsfærdigheder med værtskulturen. Man kan kalde det for en ond cirkel. 

På et tidspunkt vil udlændingen dog ikke have samme behov for “hjælp” til at tilpasse 

sig i værtssamfundet, og derfor har den etniske relation ikke det samme formål og den 

samme betydning som i starten. Koncentration om etnisk social kommunikation kan i 

visse tilfælde føre til en blokade på tilflytterens integrationsindsats, fordi det ikke står 

i menneskets magt at koncentrere sig helt om begge dele. Det er ikke muligt samtidig 

at forsøge at integreres i det nye kultursamfund og fortsæt koncentrere sig om lige så 

meget om etnisk social kommunikation og være “etnisk” i tanke og handling.  

 

“To acquire the host culture (acculturation) means to lose at least some of the 

original cultural patterns (deculturation) Each stranger has only so much time 

and energy to engage in communication activities, therefore his or her ethnic 

communication activities must be reduced in order to make room for host 

communication activities” (Kim, 2001 s. 138) 

 

Etnisk mass-media involverer fokus på og koncentration om hjemlandets mass-media 

fremfor værtkulturens mass-media.  

 

 

2.13.3  Miljø 
Så længe tilflytteren er og forbliver i kontakt med værtskulturen og deltager i dens 

miljø, så tjener miljøet formålet som både kulturel og sociopolitisk kontekst for deres 

kommunikative aktiviteter. Man skal dog huske på, at et givent miljø er et komplekst 

opbygget mangelaget fænomen og ikke en monolistisk enhed. Et socialmiljø 

inkluderer alle former og niveauer – from the macro-level societal and intersocietal 
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conditions to the conditions of micro-levels of particular regions, local communities, 

neighbourhoods and workplaces. (Kim, 2001, s. 148). Teorien fokuserer på tre 

miljømæssige faktorer:  1. Receptivitet (e. host receptivity),  2. Konformitetspres (e. 

conformity pressure) og 3. Status hos etnisk gruppe (e.ethnic group strength).  

 

Receptivitet 
Receptivitet handler om, i hvor høj grad et givent samfund accepterer og tager imod 

udenlandske tilflyttere og lukker dem ind i dets sociale kommunikationsnetværk med 

diverse former for social support. Receptiviteten refererer desuden også til 

lokalbefolkningens åbenhed og vilje til at give udlændingen mulighed for at deltage i 

det sociale lokalsamfund. Generelt tilbyder samfund forskellig grad af receptivitet for 

forskellige grupper udlændinge. Attitude over for udlændinge kan fx vise sig i 

lokalbefolkningens attitude over for udlændingen – alt fra højest mulig åbenhed, 

accept og imødekommenhed, til det modsatte. Receptiviteten kan ganske vist ændre 

sig fra at være positiv til negativ og eventuelt omvælte den venlige attitude over for 

bestemte tilflyttergrupper.   

 

Konformitetspres  
 Konformitetspres fokuserer på, i hvor høj grad værtssamfundet lægger pres på 

tilflytteren til at adaptere de dominerende “regler”, normer og det kommunikative 

system i værtslandet. Konformitetspresset, som både kan være bevidst eller ubevidst, 

afspejles ofte i intolerans, fordomme og eventuelt diskrimination over for udlændinge. 

Begrebet assimilation kan i en vis grad relateres til et kraftigt og vedvarende 

konformitetspres på udlændinge. Konformitetspres er ikke altid kodificeret i 

regeringens officielle retningslinjer, men udlændinge kan ofte fornemme atmosfæren 

og stemningen i luften. Endvidere kan et konformitetspres variere, alt efter om der er 

tale om forskellige regioner eller landsdele, om man bor i en storby eller i en mindre 

landsby, såvel som forskelle mellem forskellige grupper mennesker. 

 

Status af etnisk gruppe  
Status hos etnisk gruppe henviser til graden af status og magt en given etnisk gruppe 

generelt har, og hvad det betyder for vedkommende at være medlem af denne gruppe. 

Her er der tale om den prestige en givet etnisk gruppe har i værtslandet, i hvor høj 
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grad det oprindelige samfund er institutionaliseret samt andre etniske politiske 

forhold. Udlændinge med en stærk etnisk status kan forvente at ligge under mindre 

pres for at tilpasse sig i værtssamfundet end andre med en svagere etnisk status. 
 

 

2.13.4  Modtagelighed/åbenhed 
Modtagelighed og åbenhed drejer sig om selve tilflytteren og i hvor høj grad 

vedkommende er modtagelig og åben over for værtskulturen. Tilflyttere har 

naturligvis forskellige personlige baggrundshistorier samt forskellige grunde til at de 

flytter fra deres hjemland. Ethvert menneske har en unik oplevelsesbaggrund som 

udgør en slags indledende prolog til tilpasningen. Mens nogle glæder sig til at bosætte 

sig i det nye samfund og er forhåbningsfulde om, at livet der bliver succesfuldt og 

spændende, findes der andre, som er nervøse og urolige over det. Mens nogle er 

flexible og åbne for nye oplevelser og udfordringer, er der andre som er det modsatte. 

Nogle vil føle, at de tilhører det nye samfund, mens andre vil føle sig udenfor. Her 

kan man tale om tre overordnede baggrundskarakteristika, som alle har betydning for 

vedkommendes tilpasningsforløb, og som sammen danner den potentielle tilpasning 

af en given tilflytter: 1. Forberedelse (e.preparedness for change), 2. Etnisk afstand 

(e.the proximity or distance of their ethnicity to that of the host environment) og 3. 

Adaptiv personlighed (e.personality attributes).  

 

Forberedelse 
Tilflyttere er i forskellig grad forberedte, indstillede og parate til indlæring og livet i 

det nye samfund. Forberedelse refererer til kapaciteten til at kunne klare de 

udfordringer, man møder i værtsmiljøet, og begrebet henviser ofte til de forhold, som 

vedkommende bosætter sig i et nyt land under, samt motivationen for flytningen. Det 

har stor betydning, om flytningen er vel planlagt og forberedt, og om den foretages af 

fri vilje, eller om det forholder sig omvendt. Jo mere vedkommende er forberedt, 

desto mere realistiske forventninger har han/hun til livet i det nye samfund, hvilket 

sandsynligvis medfører en nemmere transition og tilpasning for vedkommende. 

Forberedelsen knyttes også til ens formelle uddannelse, dvs. at uddannelse ofte har 

bidraget til større viden om værtssamfundet fx i forhold til sproget, samfundskulturen 

og historien. 
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Etnisk afstand 
Etnisk afstand refererer til graden af etnisk similaritet, eller difference, og 

kompatibilitet med lokalbefolkningens mainstream etnicitet. Etnicitet henviser til 

kombinationen af kulturel, lingvistisk, national og religiøs baggrund, hvilket vedrører 

menneskers distinktion. At være og se “anderledes” ud i forhold til den dominerende 

etnicitet, kan ofte være svært og problematisk for vedkommende, idet han eller hun 

kan føle sig udenfor på grund af en synlig difference som fx udseende eller på grund 

af en usynlig psykologisk etnisk distance. Når ens etniske kulturelle værdier og 

normer er kompatible med lokalbefolkningens dominerende kultur, vil vedkommende 

opleve værtsmiljøet som mindre anstrengende end ellers. 

 

Adaptiv personlighed 
Mennesker disponerer over forskellige personlige resurser, som kan hjælpe dem til at 

bane vej i det nye samfund og gøre det muligt at komme igennem de udfordringer, de 

står over for, samt for at kunne få det bedste ud af opholdet og tilpasningsprocessen. 

De indbyrdes relaterede begreber åbenhed (e. openness), styrke (e. strength) og 

positivitet (e. positivity) står i positiv sammenhæng med menneskets personlige 

kommunikative kompetencer, og tilsammen hjælper egenskaberne vedkommende til 

at opbygge en profil via en positiv adaptiv personlighed. De, som er åbne, positive og 

stærke, giver ofte ikke så nemt op på trods af modgang. „Openness allows strangers to 

examine themselves and the environment with a genuine willingenss to be 

transformed as the incorporate new experiences and new learning“ (Kim, 2001, 

s.174). Ifølge Kim er der flere undersøgelser der viser, at med hensyn til åbenhed er 

tilpasningsraten invers knyttet til en stigende alder, og fx kan sprogindlæring være 

sværere for de ældre end de yngre. Alder i sig selv anses dog ikke for at være en 

logisk eller en realisitisk årsag til en dårligere eller en mere succesfuld tilpasning, men 

med stigende alder bliver det efterhånden sværere at fx lave om på kulturelle 

sædvaner, som ligger dybt i menneskesindet. Personlig styrke gør det muligt for 

vedkommende at bekæmpe og overvinde forhindringer, og undersøgelser har vist, at 

der er forbindelse mellem det at kunne tolere egne menneskelige fejl og det at formå 

at bryde sprogbarrieren. Dette skal forstås sådan, at dem der fx har svært ved at tolere 

egne sprogfejl, sandsynligvis er mere forsigtige og tilbageholdende end dem, der er 

mindre sårbare over for egne fejl. De kaster sig ud i kampen, selvom de er bevidste 
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om, at de kommer til at begå fejl. Positiviteten ligger i den optimistiske holdning 

vedkommende har, og den hjælper folk med at engagere sig i de sociale processer i 

værtsmiljøet, idet den samme person ofte gør en særlig indsats for at engagere sig i 

lokalmiljøet, hvilket må  forventes at gengældes fra lokalsamfundet i form af en mere 

omfattende receptivitet. 
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3.  Metode 
 

3.1   Præsentation af pilotundersøgelse 
I efteråret 2013 blev der lavet en pilotundersøgelse i faget ”Kvalitativ metodologi” 

(isl. Þættir í eigindlegri aðferðafræði) med det formål at undersøge emnets relevans. 

Pilotundersøgelsens resultater gav anledning til, at viderebygge på dens grundlag i et 

større projekt via flere informanter samt et udvidet og forbedret spørgeskema. 

Hovedresultaterne præsenteres her i dette kapitel men den metodiske procedure i 

pilotundersøgelsen var i grove træk den samme som i dette projekt, hvilket jeg vil 

introducere og forklare trin for trin i det følgende afsnit. Her nedenfor præsenteres den 

korte udgave af pilotundersøgelsens sammenfatning af resultaterne. Informanterne, 

kvinderne, har fået trækfuglenavnene Erla, Svala og Lóa, hvoraf de to førstnævnte 

blev benyttet igen i masterprojektet. Kvinderne havde alle opholdt sig i København i 

godt seks år. 

 

Det danske talesprog lå først som en betydelig hæmmende faktor hos kvinderne. Lóa 

og Svala følte sig i starten fuldstændig hjælpeløse i talesproget, selvom de engang 

havde lært dansk som obligatorisk fremmedsprog i det islandske skolesystem. 

Derimod voldte det dem ikke særlig store problemer at læse dansk. Da undersøgelsen 

blev foretaget, beherskede Svala stadigvæk ikke så godt det danske talesprog, og 

indtil videre har hun haft svært ved at holde samtaler kørende, og således har hendes 

manglende kompetencer i dansk hele tiden været en klods om hendes ben. Hun har 

haft svært ved at finde et godt job, og hun har været arbejdsløs i længere perioder. 

Erla mente fra starten, at hun talte flydende dansk på grund af hendes livslange 

interesse for det danske sprog og dansk kultur. Men det viste sig tydeligt i interviewet, 

at hun også har haft problemer med sproget og derfor været tilbageholdende og holdt 

lav profil – i hvert fald de nogle første år, selv om hun ikke vil gøre meget ud af det. 

Erla er den, som tydeligvis har fået bedst styr på det danske sprog, hvilket hun også 

bevidst har arbejdet hårdt på. Hun gav stærkt udtryk for at ville assimileres i det 

danske samfund, hvilket også har betydet, at hun har gjort en stor indsats for at vende 

ryggen til alt, hvad knytter sig til det islandske for i stedet at opsluge det danske. Hun 

lagde stor vægt, hvor dansk hun var blevet, og hendes islandske udtale var farvet af en 

kraftig dansk accent og betoning. 
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      Kvinderne ville alle mene, at faktorer som den trafikale infrastruktur, det gratis 

sundhedsvæsen samt at man kommer hurtigt ind i det offentlige sociale system i 

Danmark, har øget deres livskvalitet. De var generelt fornøjede med samfundets 

modtagelse og attitude, hvilket både gælder den offentlige sektor og indbyggerne i 

værtssamfundet. 

      En af de ting, som kvinderne syntes, at der skillede sig ud i værtskulturen, er 

danskernes punktlighed over for islændinges typiske mangel på præcision. Danskere 

er ekstremt organiserede i forhold til islændinge, som tager det mere som det kommer. 

De oplever, at danskere er meget mere præcise, disciplenerede, og har meget svært 

ved at ændre praksis eller bryde vaner. Disse faktorer er noget som kvinderne opfatter 

som manglende fleksibilitet og som stædighed – og i værste tilfælde som uhøflighed. 

I forhold til danskere opfatter kvinderne islændinge som det modsatte, dvs. de er 

fleksible og impulsive, plagede af ”det-løser-sig” og ”vi-gør-det-bare-i-morgen”-

syndromerne, hvilket mange danskere har svært ved at forstå. Kvinderne oplever 

også, at danskere er meget mere sparsommelige og påholdende i forhold til dem, idet 

danskerne lægger penge til side, og har dem klar, når de køber ting og sager. 

Kvinderne oplever danskere som klippefaste, når det drejer sig om tid og klokken, 

hvilket kan få danskerne til at opfattes som uflexible og ikke tjenstvillige, fx at de 

sagtens kunne finde på at smække døren lige i ansigtet på én, når lukketiden nærmer 

sig.  

      Det som overraskede dem mest, var at deres forestilling om den “ligeglade” 

dansker, ikke holdt stik. Ingen af kvinderne kendte til en sådan dansker, hvilket tyder 

på, at denne type danskere slet ikke ekstisterer. Ligeledes oplever kvinderne, at 

danskere ikke er så åbne, som de troede, men det fremgik tydeligt, at de oplever, at 

danskere slet ikke er bange for at sige deres mening til fremmede mennesker. De siger 

tingene ligeud, mens vi islændinge udtrykker vores utilfredshed med at bande 

indvendig. 

      Generelt befinder informanterne sig godt i det danske samfund i København, og er 

temmelig positive over for værtssamfundet til trods for, at der opleves vanskeligheder 

med talesproget, og at der forekommer visse forskelle inden for nogle af de uskrevne 

regler, som de nogle gange støder på i det daglige liv. Som regel foregår disse 

sammenstød dog oftest på den gode og venlige måde uden at forvolde særlige 

konflikter. Informanternes følelse af at føle sig hjemme i Danmark vidner om, 

hvordan de har det i det danske samfund. 
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3.2   Præsentation af anvendt metode 
Jeg har valgt at foretage semistrukturerede dybdeinterview som udgør undersøgelsens 

empiriske materiale. Den kvalitative interviewmetode er et langt og komplekst forløb 

som kræver en lang forberedelsesfase, hvilket vil sige, at en væsentlig del af 

interviewarbejdet finder sted længe før det første interview foretages.  

Det drejer sig hovedsagelig af tematisering og planlægning af spørgsmål. Efter 

gennemførelsen af interviewene overtager en anden lang proces, inden målet endelig 

er nået med transskribering, analyse og fortolkning samt verifikation. Under hele 

forløbet skal man endvidere være meget opmærksom på at overholde de etiske 

retningslinjer, som den kvalitative dybdeinterviewmetode forudsætter.  I det 

efterfølgende metodeafsnit præsenteres fremgangsmåder til udarbejdelsen og 

ligeledes uddybes de valg, der skal træffes undervejs i forbindelse med undersøgelsen. 

Den kvalitative interviewmetode tager primært udgangspunkt i Steinar Kvale og 

Svend Brinkmann, hvor fokus ligger på det semistrukturerede livsverdensinterview. 

Øvrige forskere inden for området vil også blive inddraget hvoraf jeg først og 

fremmest vil nævne Max van Manen og Richard Lanigan, som begge har forsket 

inden for fænomenologien, men flere andre vil også blive inddraget under de 

kvalitative metodologiske forhold. Van Manen er i dette projekt den primære kilde 

indenfor fænomenologien som både metode og filosofi. 

 

 

3.3   Den kvalitative metode  
Den kvalitative metode er en fællesbetegnelse for en række undersøgelsesmetoder og 

tilgange. Hvilken metode man vælger, afhænger af formålet af undersøgelsen, men de 

er alle sammen udviklet med henblik på at belyse og forstå de kvalitative aspekter ved 

individets oplevelse, handlinger og emotioner og hvordan mennesket selv oplever 

verden, eller:  “hvordan det konkrete menneske tænker, føler, handler eller udvikler 

sig som person”. (Brinkmann, 2013, s. 37). Her kan vi som sagt ikke forstå 

menneskets oplevelser af verden uden at gennemføre en kvalitativ forskning. Man 

skal forstå mennesket indenfra i stedet for udefra. “Vi skal ikke først og fremmest 

forklare, hvad der sker men snarere forstå, hvordan mennesker lever deres liv, dvs 

forstå hvad de gør” (Brinkmann, 2013, s. 38).  Den kvalitative metode gør det muligt 

at komme tæt på mennesker, der medvirker i et givent projekt gennem personlige 
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interview. Styrken ved denne metode er, at den giver indsigt i hvordan mennesker 

lever, og giver forståelse for deres tilværelse. Ud fra de kvalitative interview kan der 

opdages forskellige sammenhænge og mønstre vedrørende det specifikke fænomen. 

Den kvalitative metode giver ikke generelle oplysninger og derfor er informanterne 

ikke repræsentative for en hel gruppe. Det der kendetegner de kvalitative metoder er 

bl.a. at de foregår i naturlige omgivelser, fremgangsmåden er mangfoldig, og stoler på 

undersøgeren som det helt væsentlige “key instrument” i dataindsamlingen. Fokus 

ligger alene på aktørens oplevelse og synsvinkel, undersøgelsesforløbet ligger ikke 

fastgjort i begyndelsen, og undersøgerens kendskab til fænomenet kræver, at der 

reflekteres over ens egen baggrund og holdninger (Creswell, 2013). 

Det er vigtigt at skelne mellem, på den ene side, metode, som er en systematisk 

procedure til iagttagelse og analyse af data og, på den anden side, metodologi, dvs. 

læren om metoderne inden for en bestemt disciplin. Valg og brug af en bestemt 

metode og metodologi afhænger af formålet med undersøgelsen (Crotty, 1998). 

Crotty’s figur over de fire elementer: metoder, metodologi, teoretisk perspektiv og 

epistemologi viser og forklarer, hvordan elementerne kobles oppefra og nedad, og 

hvordan det ene element retfærdiggør det næste og så videre (1988). I figuren 

nedenfor er undersøgelsens position indført med hensyn til de fire elementer. Det 

øverste element, epistemologi, kan ifølge Kvale forklares som filosofi om viden, hvori 

viden opstår, og hvordan den kan opnås (Kvale, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47



 

Figur 2.  Undersøgelsens position mht. epsistemologi, teoretisk perspektiv, 

               metodologi og metode.    

 

 
                                                                                                             (Crotty, 1988) 

 

“There is no objective truth waiting for us to discover it. Truth, or meaning, 

comes into existence in and out of our engagement with the realities in our 

world. There is no meaning without a mind. Meaning is not discovered, but 

constructed. (Crotty, 1998, s. 8-9)  

 

Med udgangspunkt i Crotty’s citat herover er det klart, at forskellige mennesker 

konstruerer oplevelser og betydning på forskellige måder – også når der er tale om det 

samme fænomen. Det teoretiske perspektiv er det filosofiske aspekt, som er 

baggrunden for den valgte metodologi. De tre elementer;  det teoretiske perspektiv 

(fænomenologi som filosofi), metodologi (fænomenologisk tilgang) og metode 

(interview) vil blive præsenteret i den følgende del. 

 

 

3.4   Fænomenologi som filosofi og fænomenologisk tilgang 
Den tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938) er fænomenologiens ophavsmand, 

idet han var med til at grundlægge fænomenologien som filosofi omkring år 1900, 

EPISTEMOLOGI	  -‐	  
konstruktionisme	  

TEORETISK	  PERSPEKTIV-‐	  	  
fænomenologi	  som	  JilosoJi	  

	  METODOLOGI	  -‐	  fænomelogisk	  
tilgang	  

METODE	  -‐	  interview	  
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som derefter blev videreudviklet af bl.a. Jean Paul Sartre, Martin Heidegger, Maurice 

Merleau-Ponty og Paul Ricoeur (Van Manen, 1990) “Phenomenology is a study of 

essences”, citerer Van Manen i Merleau-Ponty. (Van Manen, 1990, s.184), og 

fortsætter: “This means that phenomenology always asks the question of what is the 

nature or meaning of something” (1990, s.184). Begrebet essens refererer til 

betydningen  “what makes a thing what it is” (1990, s.177).  “Phenomenology is 

discovery–oriented. It want’s to find out what a certain phenomenon means and how 

it is experienced” (1990, s. 29). 

       Fænomenologisk tilgang har været udbredt i kvalitativ forskning, hvor man 

forsøger  at forstå sociale fænomener og livsverdenen ud fra aktørernes egne 

perspektiver for at beskrive verden som den opleves og erfares af mennesket, ud fra 

den antagelse, at den vigtige virkelighed er som mennesket selv opfatter den (Kvale, 

2009). Ved at fokusere på menneskets oplevelse og dets livsverden har den 

fænomenologiske metode været relevant for afklaring af forståelsesformen i det 

kvalitative forskningsinterview. Her er det meget vigtigt at nå frem til en fordomsfri 

beskrivelse af fænomenet og derfor er det absolut nødvendigt, at intervieweren lægger 

sine egne holdninger til det bestemte fænomen til side, og udviser åbenhed og 

fleksibilitet over for informanten og hans syn og oplevelse af fænomenet. Individets 

oplevelse er den afgørende fænomenologiske virkelighed.  

      Van Manens hermeneutiske fænomenologiske tilgang er her den primære 

reference, idet han repræsenterer denne tilgang som værende praksisorienteret idet 

fænomenologisk forskning ikke kan adskilles fra den humanvidenskabelige tekst (Van 

Manen, 1990). Hermeneutik, dvs. læren om fortolkning af tekster og fænomenologi, 

underlægger sig filosofiske traditioner: „Phenomenology describes how one orients to 

lived experience, hermeneutics describes how one interprets the “texts” of life“ (Van 

Manen, 1990, s.4).  Hermeneutik og fænomenologi forenes i hermeneutisk eller 

interpretiv fænomenologi, som forsøger at være loyal over for begge de to 

metodologiske fagdiscipliner. Hermeneutisk fænomenologi er derfor både deskriptiv 

(fænomelogisk) og interpretiv (hermeneutisk) metodologi. Den er deskriptiv, fordi 

den lader oplevelsen fremstå og tale for sig selv, og den er interpretiv, fordi der ikke 

eksisterer noget non-interpreted fænomen. „The (phenomenological) ”facts” of lived 

experience are always already meaningfully (hermeneutically) experienced“ (Van 

Manen, 1990, s.180). Når oplevelsen af et fænomen er fanget i en tekst, så fører det en 

fortolkningsproces med sig, som ikke er til at komme udenom. 
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      Van Manen kommer ind på, hvad fænomenologien ikke kan. Fænomenologisk 

viden er empirisk og baseret på en individuel oplevelse og tillader derfor ikke en 

empirisk generalisering. Fænomenologien kan heller ikke løse en bestemt 

problemstilling (e. problem solve). Fænomenologiske spørgsmål er 

meningsspørgsmål, hvortil man forsøger at forstå meningen og betydningen af et 

bestemt fænomen: „Meaning questions can be better or more deeply understood, so 

that, on the basis of understanding I may be able to act more thougtfully and more 

tactfully in certain situations“ (Van Manen, 1990, s.23). 

Fænomenologi er videnskaben om det levede liv (e. lived experience). Det som 

først og fremmest karakteriserer fænomenologisk videnskab er, at den altid begynder i 

livsverdenen (e. lifeworld). Begrebet livsverdenen stammer fra Husserl, og er den 

verden af det levede liv eller den verden man møder i dagliglivet. Begrebet 

livsverdenen endte med at blive centralt for Husserl: „som betegnelse for den fælles 

og intersubjektive meningsfulde verden, hvori mennesker lever deres liv og oplever 

betydningsfulde fænomener“ (Brinkmann, 2013, s. 98). Det levede liv har en temporal 

struktur hvilket betyder, at der reflekteres over det levede liv, der allerede er oplevet 

(Van Manen, 1990). Fænomenologi er derfor retrospektiv – dvs. man genkalder sig en 

bestemt oplevelse af det levede liv. Man kan ikke reflektere over det levede liv, så 

længe man er ved at opleve begivenheden eller følelsen, altså mens det sker: 

„Reflection on lived experience is always recollectiv; it is reflection on experience 

that is already passed or lived through”. (Van Manen, 1990, s.10) 

      Ifølge Van Manen er fænomenologisk tilgang systematisk, eksplicit, selv-kritisk og 

intersubjektiv. Den er systematisk idet den benytter sig af særlige metodiske kriterier 

med hensyn til spørgsmål, refleksion, fokusering, intuition, kendskab til fænomenet,  

og følger kritisk op på informanternes svar. Det kræver blandt andet, at intervieweren 

er åben, erindrende og sensitiv. Den er eksplicit, fordi den sigter efter at lade teksten 

komme til udtryk på en klar, tydelig og effektiv måde i stedet for via indirekte udtryk. 

Fænomenologi er selv-kritisk idet der stilles krav om kontinuerlig selvkritisk 

reflektion over for egne metoder og målsætning, samt styrke og svagheder til 

tilgangen.  Den er intersubjektiv idet den foregår mellem flere individer, hvilket har 

betydning for valideringen af fænomenet. Undersøgeren kommer på en måde i 

“dialog” med fænomenet via en anden person, fx læseren, hvilket opfordrer 

vedkommende til at handle med omtanke (Van Manen, 1990). Intentionalitet (e. 

intentionality) har desuden en vigtig betydning i fænomenologien, og  denne 
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indikerer, at bevidstheden altid er rettet mod en genstand. Intentionalitet markerer den 

uopløselige forbindelse mellem mennesket og den verden som mennesket befinder sig 

i. Begrebet bevidsthed (e. consciousness) er kendetegnet ved intentionalitet: 

„Consciousness is the only access human beings have to the world“ (Van Manen, 

1990, s.9).  Bevidstheden er altid rettet mod et objekt, og således er oplevelsen af 

noget altid i forbindelse med den omgivende verden. Men det levede livs oplevelse 

har forskellig mening alt efter hvem oplever dem (Manen, 1990). 

 

 

3.5   Det kvalitative interview 
Udgangspunktet i det kvalitative semistrukturerede interview er taget i Kvale og 

Brinkmanns interviewmetode (2009) som trin for trin går i dybden med hele 

interviewforløbet. “Det at interviewe beror på interviewerens  praktiske færdigheder 

og personlige vurderinger; det følger ikke eksplicitte trin i regelstyrede metoder”. 

(Kvale, 2009, s 33). Det defineres som et interview, der har til formål at indhente 

nuancerede beskrivelser af den interviewede livsverden med henblik på, at fortolke 

betydningen af beskrevne fænomener. Refleksioner over hvordan man udfører og 

analyserer interview, er baseret på hvad undersøgeren er interesseret at vide og det 

drejer sig gerne om betydningen af et specifikt fænomen. Et semistruktureret 

interview indebærer, at det hverken er et lukket spørgeskema eller en åben 

hverdagssamtale. Interviewguiden rummer snarere foreslag til spørgsmål og 

gennemføres på grundlag af en interviewguide og er derfor ikke et manuskript som 

skal følges slavisk. Alligevel er det vigtigt, at udarbejde en vejledende interviewguide 

med konkret formulerede spørgsmål – både for at forhindre at interviewet løber af 

sporet, og for at sikre at de ønskede temaer dækkes. For at indhente gode beskrivelser 

af informantens livsverden og hans relation til den, er det vigtigt at anvende åbne 

spørgsmål og følge kritisk op på informanternes svar gennem bl.a. opfølgende og 

sonderende spørgsmål.Interviewet er fokusseret på bestemte temaer og intervieweren 

leder informanten frem til de bestemte temaer, men ikke til specifikke meninger om 

dem. (Kvale, 2009). Spørgsmålene er holdt i dagligdagssprog med klare spørgsmål 

uden teoretiske begreber. Informanternes oplevelse af det bestemte fænomen kræver 

åbne spørgsmål såsom:  “Hvordan trives du i det danske samfund?”, “Hvordan er din 

oplevelse af, at lære danskere at kende?” “Hvad har været det sværeste/nemmeste i 
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tilpasningen?”, evt. efterfulgt af spørgsmål som fx: “Kan du beskrive denne 

oplevelse?”   

      Det empiriske materiale til denne undersøgelse består af ni semistrukturerede 

dybdeinterview, som fandt sted i majmåned 2014. Jeg besøgte kvinderne i deres hjem 

i København og omegn, undtagen i et enkelt tilfælde, hvor informanten og jeg måtte 

tale sammen med hjælp af computerprogrammet Skype. Interviewenes varighed 

strakte sig fra 35 minutter og op til to timer foruden al ”hyggesnak”, som sagtens 

kunne stå på i et godt stykke tid. Et interviewbesøg kunne derfor godt spænde over 

flere timer, hvis atmosfæren tillod det.  

 

 

3.6   Kendskab til fænomenet 
Som tidligere nævnt knyttes valg af problemfelt tit og ofte til ens eget personlige 

interesseområde, og ikke mindst fordi man selv har oplevet det, som man gerne vil 

undersøge nærmere. Som undersøger er man derfor ofte på “hjemmebane” i forhold 

til emnet. Denne oplevelse er vigtig som baggrund for undersøgelsen idet både den 

viden man erhverver sig samt oplevelsen man på forhånd har til fænomenet, kan 

bidrage til en bedre forståelse af emnet, og på den måde kan man bedre sætte sig ind i 

vedkommendes tankegang. Kvale peger på, at det er nødvendigt at have kendskab til 

det undersøgte emne for at kunne stille relevante spørgsmål. På den anden side 

medfører kendskabet og oplevelsen af fænomenet, at man som undersøger bliver nødt 

til at grave langt ned i sig selv og definere sin egen stilling til problemfeltet og 

informanterne, idet ens egen oplevelse ikke under nogen omstændigheder må påvirke 

informanternes oplevelse og dermed undersøgelsens resultat. Man skal derfor være 

meget selvkritisk og bevidst om sine egne holdninger til emnet, hvilket gælder under 

hele forskningsforløbet.  

 

 

3.7   Udvælgelse og kriterier for valg af informanter 
Overordnet kan der argumenteres for, at der er tale om hensigtsmæssig sampling (e. 

purposeful sampling) i alle kvalitative undersøgelser idet informanterne har tilfælles, 

at de er valgt ud fra undersøgelsens formål og deres oplevelse af fænomenet. Desuden 

findes der forskellige typer af hensigtsmæssig sampling, strategier og herunder kvota-
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sampling (e. convenience-sampling) hvilket indebærer en vis bekvemmelighed 

forstået på den måde, at man vælger informanter der er nemme at få fat i og kontakt 

med, hvorved man kan spare tid, penge og visse anstrengelser. På den anden side skal 

man være opmærksom på, at denne strategi kan have indflydelse på undersøgelsens 

troværdighed (Creswell, 2013). 

      Informanterne skulle opfylde nogle bestemte kriterier for at kunne deltage i denne 

undersøgelse. Grundreglen og det mest afgørende var, at informanterne først og 

fremmest alle skulle have oplevet det pågældende fænomen, nemlig at måtte tilpasse 

sig i det danske samfund i voksenalderen. Øvrige kriterier er efterfølgende: Det skulle 

være islandske kvinder, som er opvokset i Island og efterfølgende er flyttet til 

Danmark som voksne (25 år+). De skulle have boet i København eller omegn i 

mellem to og otte år uafbrudt, og være boende i Danmark, når interviewet fandt sted.  

      I begyndelsen var det meningen at interviewe et lige antal mænd og kvinder, som 

var flyttet til København i alderen 30-45 år med uafbrudt fast ophold i landet fra to til 

otte år. Nogle få mænd meldte sig, men det viste sig, at kun én af dem opfyldte 

kriterierne. Markant flere kvinder viste interesse, så det endte med, at jeg fravalgte at 

de mandlige informanter, da de var svære at få fat i, og i stedet udelukkende fokusere 

på islandske kvinder. Alderen hos kvinderne viste sig også at være et problem, og 

derfor måtte jeg sænke alderen ned til minimum 25 år ved flytningen til Danmark. 

Ifølge Creswell kan det nemlig være en fordel, at samplingen i en kvalitativ 

undersøgelse, er ensartet: „The more diverse the characteristics  of the individuals, the 

more difficult it will be for the researcher to find a common experiences, themes and 

the overall essence of the experience for all participants“  (Creswell, 2013, s.150). 

Derfor har jeg bl.a. valgt informanter bosiddende i den samme del af landet, i stedet 

for at de bor spredt over hele Danmark. Ligeledes valgte jeg en ikke alt for bred 

aldersfordeling, selvom jeg havde foretrukket den endnu mindre. Bosættelsesperioden 

måtte ikke være for lang, men på den anden side måtte informanterne heller ikke være 

for nytilkomne. Men som før nævnt er den altafgørende forudsætning den, at alle 

informanter har oplevet og erfaret det bestemte fænomen, som skal undersøges. Jeg 

stillede ingen krav om civilstand, dvs. om vedkommende er enlig, i et parforhold eller 

gift, med en dansker, islænding eller andre, med børn eller uden børn og så videre. 

Men naturligvis spiller disse faktorer en rolle, hvad angår tilpasningsprocessen.  

      Antallet af informanter afhænger af formålet med undersøgelsen, så det er 

forskelligt hvor mange informanter, man vælger til at deltage i en kvalitativ 
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interviewundersøgelse. Ifølge Creswell anbefales mellem 5 og 25 informanter, hvis 

det gælder den fænomologiske tilgang, og Kvale nævner fra 5 til 15 informanter, 

baseret på en kombination af de resurser og den tid, man har til rådighed. Kvale 

nævner desuden, at kvalitative interview  kan synes at være designet ud fra en 

misforstået kvantitativ forudsætning – jo flere jo bedre, og dermed mere 

videnskabeligt. Men ifølge ham, efter indtryk fra aktuelle kvalitative undersøgelser, 

ville det være en fordel for mange at bruge mere tid på at forberede og foretage en 

dyberegående analyse af et begrænset antal interview, i stedet for at fokusere på et 

stort antal informanter (Kvale, 2009). 

 

 

3.8   Behandling af data - transskriberingsstrategi 
I forbindelse med behandling af datamateriale skal der træffes nogle valg, og her har 

jeg valgt at transskribere interviewene ordret, dvs. alle ord medtages,  der er blevet 

såsom gentagelser, stammen, mumlen, betoninger, pauser, latter eller suk, hvilket alt 

sammen præger den mundtlige kommunikation. Denne transskriberingsstrategi 

understøtter bl.a. undersøgelsens troværdighed og pålidelighed idet det ordrette 

transskriberede interview, som ikke kun fokuserer på de umiddelbare udtryk, sammen 

med undersøgerens reflektioner og kommentarer danner grundlaget for indtrykket og  

fortolkningen af informanternes udsagn, holdninger  og en eventuelt skjult mening. 

Ifølge Kvale tages beslutningerne vedrørende transskriberingsstilen ud fra hvad  

interviewene skal bruges til, og hvilken stil er nyttig til det pågældende 

forskningsformål. 

       Der interviewes på islandsk med islandske kvinder som har islandsk som 

modersmål. Selve undersøgelsen er skrevet på dansk, og derfor kan det ikke undgås at 

omformulere det islandske sprog til en mere formel og skriftsproglig stil på dansk 

med få udvalgte, oversatte og restrukturerede citater, som skal give et indtryk af det 

personlige samspil i interviewsamtalen og af interviewindholdet. Interviewene er 

foretaget på diktafon og transskriberingen foretaget manuelt ved indtastning på en 

computer. Det er blevet gjort så nøjagtigt som muligt. 
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3.9  At skrive på et andet sprog 
Dataindsamlingen/interviewene foregår som nævnt på islandsk, da informanterne har 

islandsk som modersmål, mens selve afhandlingen er skrevet på dansk. Dette 

indebærer store og betydningsfulde metodologiske udfordringer og overvejelser. Det 

kan være vanskeligt at veksle mellem sprog, og i visse tilfælde er man tvunget til at 

analysere en del af datamaterialet på ny, når man oversætter fra det ene sprog til det 

andet. Det er derfor en god idé at få hjælp fra fagfolk med hensyn til direkte 

oversættelse af udvalgte citater og korrektur af undersøgelsen. Man skal nemlig være 

opmærksom på, at noget af indholdet af datamateriale kan gå tabt ved oversættelsen 

(Snæfríður Egilson, 2006).  

      Jeg har selv sørget for oversættelsen af citaterne fra islandsk til dansk, da jeg 

mener at jeg har den bedste forståelse af informanternes udtalelser og dermed 

afleveringen af budskabet. Jeg har forsøgt at oversætte citaterne fra islandsk til dansk 

så nøjagtigt som muligt for at undgå at miste budskabet, men i de fleste tilfælde blev 

en vis grad af omformulering nødvendig. 

 

 

3.10  Etiske retningslinjer 
Interviewforskning er gennemsyret af etiske problemer og spørgsmål. Informanternes 

fortrolighed skal beskyttes, og man skal finde en løsning på, hvordan deres identitet 

kan sløres. Man skal overveje, hvilke eventuelle konsekvenser undersøgelsen og dens 

offentliggørelse kan have for informanterne. Man skal få informeret samtykke og tage 

stilling til, hvem der skal have adgang til interviewene, og hvor meget information 

informanterne skal have at vide på forhånd. Sidst, men ikke mindst, skal undersøgeren 

være opmærksom på sin egen rolle og uafhængighed – hvordan vil undersøgerens 

rolle påvirke undersøgelsen? Dette betyder, at der kan være fare for, at undersøgeren 

tilknyttes og identificerer sig så meget med deltagerne, at han ikke kan holde den 

fornødne professionelle afstand, og derfor ser bort fra visse resultater, mens han 

lægger vægt på andre resultater, hvilket ville ske på bekostning af en neutral 

undersøgelse af fænomenet (Kvale, 2009). Kvale påpeger, at det er vigtigt at forblive 

åben over for de konflikter og dilemmaer, der eventuelt vil opstå i løbet af 

undersøgelsesprocessen. Fortrolighed spiller en meget væsentlig rolle og indebærer, at 

private data, der kan være med til at identificere informanterne, ikke rapporteres. 
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Anonymitet skal beskytte deltagerne, hvorfor de får kunstige navne, som man siden 

kan referere til i selve resultaterne. Mine informanter er blevet informeret om dette og 

ligeledes, at de når som helst kunne trække sig ud af undersøgelsen, samt at de ikke er 

forpligtede til at svare på alle de spørgsmål, der bliver stillet. Det kan også ske, at 

deltagerne giver oplysninger, som de senere fortryder, hvilket man selvfølgelig skal 

tage højde for, men uforudsigelighed er en af konsekvenserne af den kvalitative 

forskningsmetode.  

 

 

3.11   Analysestrategi – analyse af datamateriale  
Nu er vi nået til selve interviewanalysen, som afslører den mening, som både ligger 

skjult og ikke skjult i den store stak udskrifter som venter på at blive omhyggeligt 

gennemgået. Ifølge både Lanigan (1988) og Nelson (1989) skal den fænomenologiske 

tilgang til analysen af interviewtekstens mening følge tre fænomenologiske trin, som 

de fremstår i efterfølgende procedure, hvilket jeg støttede mig til i min 

analysestrategi. 

 

1. beskrivelse (e.description)                                                                              

2. reduktion (e. reduction)                                                                                   

3. fortolkning (e.interpretation)  

 

 Det første trin i den fænomelogiske metode er beskrivelse. Husserl kaldte den proces 

oprindeligt for epoché eller bracketing of conscious experience. Her beskriver 

informanterne deres livsverden, og fortæller spontant, hvad de oplever i relation til 

fænomenet (Lanigan, 1988; Nelson, 1989). På dette første trin er man allerede 

bekendt med den generelle interviewstruktur og dets indhold, idet man lytter til 

interviewet et par gange, inden man går i gang med transskriberingsarbejdet, og 

derefter læses det transskriberede interview flere gange. Den fænomenologiske 

analyse beskæftiger sig med specifikke temaer, og her er man begyndt at fornemme 

eventuelle temaer, som man finder relevante, fx ved at ”highlighte” relevante fraser i 

hvert interview. 

 Det næste skridt man udfører er reduktion: „The overt goal of this step in the method 

is to determine which part of the discription are essential or not…the purpose the 
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object of consciousness…that constitutes the experience we have“ (Lanigan, 1988, 

s.10). For at nå frem til en fordomsfri beskrivelse af fænomenets væsen skal den 

commonsense-baserede og videnskabelige forhåndsviden om fænomenet ses bort fra. 

(Kvale, 2009). Denne reduktions-metodeteknik kaldte Husserl for imaginative free 

variation (d. fri  variation i fantasien), hvilket betyder: „at man varierer et givet 

fænomen frit i dets mulige former; det, der er konstant under de forskellige 

variationer, er fænomenets væsen“ (Kvale, 2009, s. 45). Van Manen taler om 

tematisering/temaer (e. thematization/themes) som reduktion, og gennemgår grundigt, 

hvordan man afdækker det tematiske aspekt. Van Manen mener, at noget af det 

sværeste ved den fænomenologiske videnskab er at skelne mellem, på den ene side, 

de essentielle temaer og, på den anden side, temaer der er i relation med fænomenet 

ved en tilfældighed (Van Manen, 1990). 

Fortolkning er det sidste skridt man udfører: „In a general sense this step is an attempt 

to specify the “meaning” that is essential in the reduction and description of the 

conscious experience being investigated“ (Lanigan, 1988, s.10). Intervieweren søger 

at forstå betydningen af centrale temaer i informantens livsverden, og fortolke 

meningen af det, som informanten siger, samt den måde, det siges på med hjælp af 

stemmeføring, ansigstudtryk, kropsgestus og så videre. Det vil sige, at intervieweren 

går ud over det, der ikke optræder umiddelbart i interviewet, dvs. finder frem til 

meningsstrukturer og betydningsrelationer, der ikke bliver sagt direkte (Kvale, 2009).  

Interviewet dækker som sagt både det faktuelle plan – de eksplicitte beskrivelser og 

de udtrykte meninger såvel som et meningsplan – altså det, der siges mellem linjerne: 

„Forskeren har som regel monopol på at fortolke interviewpersonernes udsagn. 

Forskeren har som den store fortolker det ekslusive privilegium at fortolke og 

rapportere, hvad den interviewede virkelig mente“ (Kvale, 2009, s. 51) 

 

 

3.12  Verifikation -   reliabilitet og validitet 
Her fastslås reliabiliteten og valideten af interviewresultaterne. Reliabilititen henviser 

til konsistensen og troværdigheden af undersøgelsens resultater mens valideten vil 

sige, om undersøgelsen undersøger det den har til formål at undersøge (Kvale, 2009). 

Reliabilitet og validitet skal kontrolleres gennem hele forløbet og her ligger et stort 

ansvar hos undersøgeren hvad resultaternes troværdighed angår. Derfor er det meget 
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vigtigt, at undersøgelsesforløbet er udarbejdet på en måde, der sikrer troværdigheden. 

For læseren er det afgørende, at den metodologiske procedure beskrives trin for trin 

for at kunne vurdere resultaternes troværdighed. Ifølge Kvale beror reliabilitet og 

validitet i kvalitative undersøgelser stort set på undersøgerens metodologiske 

færdigheder gennem træning sammen med præscisionarbejde og omhu, sensitivitet og 

ærlighed. Man bør kontrollere og anvende reflekteret vurdering under hele processen. 

Man lægger som sagt et meget stort og omhyggeligt arbejde i hele 

undersøgelsesforløbet, som afspejler hvorvidt rapporten giver en gyldig beskrivelse af 

projektets undersøgelse, sideløbende med det i tankerne hvilken rolle læserne spiller 

for valideringen af resultaterne (Kvale, 2009). Det gælder bl.a. i forbindelse med 

udarbejdelsen af et spørgeskema, som passer til formålet og tilgangen; ved 

anvendelsen af en interviewteknik, som formår at få fat i de mange forskellige 

nuancer, ved kontrol af afvigelser og modsætninger, forekomster af ekstreme tilfælde, 

notering af personlige reflektioner af interviewsituationen, ved at lytte nøje efter, hvad 

der siges, hvordan det siges og ikke mindst det usagte; ved ordret transskribering, 

omhyggelig og gentaget gennemlæsning af transskriberingen, fortolkning via holdbar 

logik i fortolkningen og så videre. 

      Jeg har efter bedste evne udarbejdet undersøgelsesforløbet i overenstemmelse med 

den metodologiske procedure som beskrevet trin for trin i metodeafsnittet. Jeg har 

bl.a. lagt hjertet i omhyggeligt arbejde i transskriberingen og har gentagne gange 

gennemlæst den ordrette transskribering, jeg har kontrolleret modsætninger og 

afvigelser, brugt ekstreme tilfælder og forsøgt at lytte til det sagte, hvordan det siges 

og ikke mindst til det usagte, noteret personlige reflektioner af interviewsituaionen og 

ikke mindst forsøgt at adskille min egen oplevelse fra kvindernes oplevelse af 

tilpasningen, for at nå frem til holdbar logik i resultaterne. Resultaterne kan ikke 

generaliseres endda ikke formålet med kvalitative undersøgelser.  

      Det som jeg anser for at være lidt problematisk i sig selv er informanternes brede 

aldersfordeling men jeg har funderet over, om jeg ikke skulle have valgt en mere 

ensartet gruppe med hensyn til kvindernes alder og evt. civilstand, for at nå frem til 

mere konkrete og klare resultater. I starten var jo meningen, at interviewe islændinge 

(både kvinder og mænd) som havde bosat sig i København fra ca. 30 års alderen og 

op til 45 års alderen men det kunne ikke lade sig gøre. Endvidere har jeg vendt op og 

ned om problemstillingen er for åben og omfattende fordi der er næsten ingen grænser 

for hvad sociokulturel tilpasning kan indebære. Selvom jeg har efter bedste evne 
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forsøgt, at lægge mine personlige holdninger til side, så er der ikke noget garanti for 

at jeg ikke har ladet det påvirke mig på en eller anden mådes selvom det bestemt ikke 

er intentionen at lade det ske. Jeg ville derfor aldrig kunne sige med 100%  sikkerhed, 

at min oplevelse af tilpasningen i det danske samfund ikke har haft nogen indflydelse 

på udarbejdelsen af resultaterne. Skype-samtaler giver ikke samme oplevelse af 

interviewsituationen men jeg blev nødt til at udføre et enkelt interview gennem 

Skype. Jeg havde derfor ikke samme mulighed for, at notere personlige refleksioner af 

interviewsituationen. Desuden går man glip af “hyggesnakket” både før og efter selve 

interviewet men det kan også give værdifulde informationer og eventuelt opbygge 

større tillid mellem interviewer og informant. Tilstædeværelsen er derfor ret vigtig. 

Jeg har selv sørget for oversættelsen af citaterne fra islandsk til dansk, da jeg mener at 

det er mig der har den bedste forståelse for kvindernes udtalelser og hvad det er, de 

faktisk mener med hvad de siger. Ved oversættelsen har jeg forsøgt, at gøre mit bedste 

for, at undgå at tabe budskabet men i fleste tilfælde blev sprogomformulering 

nødvendig da man oftest ikke kan oversætte helt direkte fra det ene sprog til det andet, 

uden at det lyder mærkeligt og opfattes, at afvige sprogligt fra det normale. 

 

 

3.13   Fremstilling af resultater 
Interviewrapporten eller rapportering af resultater er stort set slutproduktet af en 

meget lang proces idet fremstilling af fænomenologisk tekst ifølge både Van Manen 

og Kvale er en meget vigtig og samtidig kompliceret proces. Valg af skrivemåde og 

litterære virkemidler beror på forfatteren af teksten idet der ikke findes én “rigtig” 

måde at gøre det på. Men som Kvale peger på, kan der opstå en kløft mellem 

præsentation i en engagerende populær form eller videnskabeligt dokumenteret form. 

Der henviser han til, at der sagtens kan opstå en slags dilemma i tekstens fremstilling i 

kraft af interviewundersøgelsers oftest levende og spændende beskrivelser som ligger 

tæt på det almindelige liv. ”En interviewrapport bør ideelt set kunne leve op til 

kunstneriske udtrykskrav såvel som til retssalens strenge krydsforhør”. (Kvale, 2009, 

s. 294).  

      Ifølge Van Manen er en fænomenologisk tekst vellykket når forskeren bruger de 

fænomenologiske færdigheder til fulde og behersker at synliggøre det skjulte. “If the 

description is phenomenologically powerful, then it acquires a certain transparency, 
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so to speak; it permits us to ”see” the deeper significance, or meaning structures, of 

the lived experience it describes”. (Van Manen, 1990, s.122). Sidst, men ikke mindst, 

er den vellykkede fænomenologiske tekst kendetegnet i efterfølgende citat af Van 

Manen.  “A good phenomenological description is something we can nod to, 

recognizing it as an experience that we have had or could have had. It resonates with 

our sense of lived life”.  (Van Manen, 2009, s.27). Endvidere er fænomenologiens 

interpretation og fremstilling af fænomenologisk fremstilling af teksten baseret på 

idéen om, at ingen tekst kan nogensinde blive perfekt, at en fortolkning aldrig 

nogensinde kan være komplet, og at ingen forklaring af en bestemt mening eller 

betydning nogensinde kan blive fuldført.  (Van Manen, 2011) 

      Resultaterne støttes af udvalgte citater som bør være kontekstualiserede – dvs. de 

skal referere til den omfattende interviewkontekst som er ukendt for læseren, men 

som intervieweren er fortrolig med. Citaterne skal tydeligt angive, hvilket synspunkt 

de belyser, beviser eller modbeviser (Kvale, 2009). 

 

 

3.14  Om generalisering  
Som før siger er det ikke meningen med den kvalitative forskning at kunne producere 

viden, som kan generaliseres. Informanterne er ikke repræsentative for en hel gruppe, 

blandt andet fordi informanterne er for få. I hverdagen har man ofte tendens til at 

generalisere spontant, og videnskabelig viden stiller krav om generaliserbarhed.  

Kvale spørger: “Hvorfor generalisere?”, for det kan antages og indebære, “at 

videnskabelig viden nødvendigvis  må være universel og gyldig alle steder og på alle 

tidspunkter, for alle mennsker fra evighed til evighed”. (Kvale, 2009, s. 288). Det 

kvalitative interview er en metode som giver privilegeret adgang til menneskers 

oplevelse af livsverdenen som den mødes i dagliglivet. Og i stedet for at kunne 

arbejde med statistiske gennemsnit kan man finde “eksempler” hvilket betyder, at 

hvert enkelt eksempel på et fæneomen som en hændelse vidner om, at der er række 

kulturelle forståelser i funktion som for tiden kan bruges af kulturmedlemmer. Vi kan 

eventuelt skaffe os en slags viden om generelle træk ved det kulturelle liv, som 

frembringes i et bestemt eksempel. (Brinkmann, 2013). 
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3.14  Præsentation af informanter – faktuelle data 
En præsentation af informanterne med faktuelle data er samlet sammen i en tabelform 

på næste side, da jeg vil mene, at disse bestemte baggrundsoplysninger er relevante i 

forhold til kvindernes sociokultrelle tilpasning. Set i lyset af at informanterne ikke må 

identificeres, er deres alder registreret med seks års interval, dvs. at hvis informantens 

alder ligger i tidsintervallet 45-50 år betyder det, at vedkommendes alder ligger inden 

for dette interval. Det samme gælder bosættelsesårene i Danmark, hvor intervallet  er 

tre år.  

 

 

 

Tabel 2 

 
Informant  Nuvær. 

alder 
År i 
DK 

Famileforhold Uddannelses 
baggrund 

Beskæftigelse i 
DK 

Svala  
  

50-55 6-8 Bor alene, 
opvoksne børn 

Erhvervs-
uddannelse i 
Island 

Arbejdsløs men 
har af og til haft 
arbejde 

Erla 
  

45-50 6-8 Bor alene, 
opvoksne børn 

Profession-
uddannelse i 
DK 

Sundheds-
sektoren 

Kría 
 

27-32 2-4 Dansk kæreste, 
ingen børn 

Gymnasial 
uddannelse i 
Island 

Studerende, har 
været 
lønmodtager i 
DK 

Ugla  
 

30-35 6-8 Gift med 
dansker, 
hjemmebo-
ende børn 

Videreg. 
uddannelse i 
DK 

Offentlig 
institution 

Alda  
 

32-37 4-6 Bor sammen 
med islandsk 
mand, ingen 
børn 

Videreg. 
akademisk 
uddannelse i 
både DK og 
Island  

Arbejder 
selvstændigt. 
Har ikke været 
lønmodtager i 
DK 

Bylgja 
 

38-43 4-6 Gift med 
islænding, 
hjemmebo-
ende børn  

Videreg. 
akademisk 
uddannelse i 
Island 

Studerende, har 
været 
lønmodager i 
DK 
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Unnur  
 

45-50 4-6 Gift med 
Islænding, 
opvoksne og 
hjemmeb. børn 

Akademisk 
uddannelse i 
Island. 
Profession-
uddannelse i 
DK. 

Arbejder 
selvstændigt, har 
været 
lønmodtager i 
DK 

Hrönn  
 

27-32 3-5 Dansk kæreste, 
ingen børn 

Akademisk 
uddannelse i 
Island 

Studerende men 
har arbejdet i 
sundhedssektore
n. 

Bára  
 

45-50 2-4 Bor alene med 
hjemmeboende 
børn 

Akademisk 
uddannelse i 
Island 

Studerende – har 
ikke været 
lønmodtager i 
DK 

 

 

Udover de faktuelle data i tabel 2 opstod der undervejs øvrige fakta, som jeg gerne vil 

fremhæve, da de også har relevans. En skelnen mellem længere-tids og kortere-tids 

residens kan fx være af afgørende betydning, idet en intention om at rejse tilbage til 

hjemlandet, som eventuelt er planlagt på forhånd, kan have indflydelse på, hvordan 

vedkommende knytter sig til værtskulturen. Se tabel 3  på næste side. 

 

 
Tabel 3 
 
 
Inform. Årsag til flytning Før boet i 

udlandet? (ikke i 
DK) 

Planer om at flytte tilbage 
til Island? 

Svala 
 

Daværende danske 
kæreste bosat i DK 

Nej Har ingen særlige planer om 
det men overvejer det en 
gang imellem – tager det 
mere som det kommer 

Erla 
 

Prøve noget nyt og 
skaffe sig en 
uddannelse. DK 
kom på første plads 

Nej Nej, aldrig.  

Kría 
 

Eventyrlyst, 
islandske veninder 
boede i Kbh.  

Ja, knapt et år Tror det ikke, men vil gerne 
prøve at bo i Island i en 
periode sammen med 
kæresten.  
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Ugla 
 

Kæresten, som hun 
nu er gift med var 
bosat i DK 

Nej Vil gerne prøve at bo 
sammen med familien i 
Island i en begrænset 
periode. 

Alda 
 

Ægteparret ville 
begge to flytte fra 
Island. Hendes 
mand ønskede at 
flytte til DK - hun 
gav det en chance 
med forbehold 

Ja Nej! Eftersom tiden går har 
hun mere og mere lyst til at 
blive boende i DK i lang tid 
fremover 

Bylgja  
 

Lysten til at 
bosætte sig 
udenlands. DK 
kom på første plads 
pga. trygge 
omgivelser i 
samfundet 

Nej Har ingen planer om at 
flytte. Bliver boende så 
længe det går godt og 
familien trives i DK 

Unnur 
 

Ægtefællen fik et 
job i DK – hun 
fulgte med 

Ja Ja, inden få år 

Hrönn 
 

Ville læse videre 
og valgte DK som 
uddannelsesland 

Nej Ved det ikke 

Bára 
 

Gennemføre en 
videregående 
uddannelse i DK 

Ja Det kommer både an på 
hendes børn som indtil 
videre stortrives i DK og 
hvis hun fik et godt job når 
hun bliver færdig med 
uddannelsen. 
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4.  Resultater af datamateriale 
 

4.1  De udvalgte temaer 
Efterfølgende otte temaer er skydet frem af interviewene som værende de mest 

essentielle og det som anses for at bedst beskrive kvindernes oplevelse af 

tilpasningen. 

 

1  Talesprogbarrieren - at miste midlertidigt mælet og dermed personligheden 

2  De kærkomne gæster!  

3  Islandsk ”førstehjælp” 

4  Forskellige forbindelsesled 

5  Høsten af egen indsats  

6  Den misforståede myte  

7 Den danske ”folkesjæl”   

8  Det værdiladede udbytte  

 

Fremstilling af resultater er opbygget således, at hvert tema gennemgås hver for sig i 

rækkefølgen, som er præsenteret her ovenfor. Hvert tema begynder med en kort 

præsentation, som intonerer, hvad emnets omdrejningspunkt går ud på  

 

4.2  Analyse af datamateriale 

 
4.2.1  Talesprogbarrieren - at miste midlertidigt mælet og  dermed 

personligheden 
At kunne begå sig på fremmedsproget har stor indflydelse på social kommunikation 

med værtsmiljøet, og hvordan man knytter og indgår i sociale relationer med 

lokalbefolkningen. Sproget er jo nøglen til social kommunikation og beskedne 

fremmedsprogkompetencer kan forhindre vedkommende på flere områder. Dette tema 

indebærer blandt andet hvad informanterne oplever som det sværeste ved det danske 

sprog, hvordan dette påvirker den sociale kommunikation med værtsmiljøet, samt 

ikke mindst krisetilstanden som de oplever/oplevede, når de ikke har/havde styr på det 

danske talesprog.      
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Det danske talesprog er en af den største barriere som skal overskrides i kvindernes 

tilpasning. Selvom talesproget er og har været klods om deres ben er der ingen tvivl 

om, at når de kigger tilbage så føler kvinderne, at det har været dem til gavn at have 

læsefærdighed på dansk i forvejen. Bára siger: “Det er en fordel at have lært dansk i 

forvejen”. (isl. Maður býr að því að hafa lært málið þegar maður kemur út), men de 

anede ikke hvor stor en forskel der var på det danske læse- og talesprog. Ved 

ankomsten oplevede kvinderne, at de havde meget begrænsede færdigheder i 

talesproget, og at de havde meget svært ved at forstå talt dansk til trods for den 

obligatoriske danskundervisning i det islandske skolesystem, og når det kom til 

stykket, var det danske talesprog tæt på at være fuldstændig uforståeligt for de fleste 

af dem – som om der var tale om et sprog, de ikke genkendte. Det kom derfor bag på 

mange af kvinderne, i hvor høj grad læse- og talesproget er adskilt fra hinanden. 

Bylgja siger: “Det kommer som et chok! Man har studentereksamen i dansk og så 

bare…du godeste!” (isl. þetta er áfall! Maður er með stúdentspróf og svo bara...guð 

minn almáttugur, þú veist). Bára vil dog mene, at hun talte dansk i forvejen, takket 

være danskundervisningen i hjemlandet, men når man nærlæser hendes udsagn, så 

drejer det sig faktisk kun om forståelsen af skriftsproget, men ikke meget mere end 

det. Hun siger: ”Jeg snakkede dansk da jeg kom (til Danmark). Jeg kunne læse og jeg 

kunne skrive”. (ísl. Ég talaði dönsku þegar ég kom út. Ég gat lesið og ég gat skrifað). 

Erla er i første omgang også indstillet på, at hun i forvejen kunne begå sig på dansk, 

men det viser sig, at hendes danskkompetencer kun omfattede læsesproget og ikke 

talesproget, fordi hun siger senere i interviewet: ”Jeg var naturligvis ikke begyndt at 

tale dansk, da jeg kom (til Danmark). Jeg snakkede helt forfærdelig dansk. Eller 

udtalen – den var forfærdelig...beherskede ikke et eneste ord!” (isl. Ég var náttúrulega 

ekki farin ad tala dönsku þegar ég kom hérna – ég talaði alveg hræðilega dönsku.. eda 

hreimurinn, alveg hræðilegur….kunni ekki stakt orð). Erla føler virkelig, at hun nu 

har fået fuldstændig styr på dansk, og siger at der er mange danskere, som undrer sig 

over at hun ikke er indfødt dansker. Indimellem taler Erla islandsk med en 

fremtrædende dansk accent, som om hun vil gerne understrege sine færdigheder i 

dansk og hvor dansk hun egentlig er blevet. Hendes danskprægede islandske udtale 

var blevet endnu mere dansk end da vi snakkede sammen for første gang for næsten to 

år siden.   
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      Unnur og Svala oplever både stadigvæk større problemer med talesproget selvom 

de har boet i København i flere år. De har tilfælles, at de begge var over fyrre år, da de 

flyttede til København. Unnur har dog gennemført en hel uddannelse på dansk, 

hvilket gik fint, pånær at hun holdt sig meget passiv i selve undervisningen, hvor hun 

ofte forsøgte at smyge sig udenom at tale dansk, fordi hun syntes det var generende at 

tale dansk i klassens påhør. Læsesproget var dog ikke noget problem for hende. 

Unnur har i en længere tidsperiode oplevet en stagnation i dansk og føler nu, at hun 

ikke kan komme meget videre i talesproget. ”Jeg er stadigvæk mega-dårlig til dansk. 

Jeg taler dansk med en fjollet accent. (isl. Ég er ennþá ógeðslega léleg í dönsku. Ég 

tala dönsku með fáránlegum hreim). Hun er sikker på, at det er hendes alder, som 

hæmmer sprogindlæringen, og mener, at det bliver mere og mere håbløst at lære et nyt 

sprog desto ædre man bliver og tilføjer:  ”Jeg synes det er svært at være blevet en 

gammel kælling som ikke kan snakke (dansk)”.  (isl. Mér finnst erfitt að vera orðin 

svona gömul kelling og geta ekki talað). Hun oplever manglende sprogkompetencer 

som utrolig hæmmende, hvilket begrænser hendes deltagelse i værtsmiljøet men 

takler det således, at for at trives bedre i dansk samfund, så koncentrerer hun sig om 

samværet med egne landsmænd. Så slipper hun for det meste fra det ubehagelige 

sprogligt hæmmende samvær med danskere. Unnur stiller tydeligvis store krav til sig 

selv, da hun hun synes, det er svært, at hun ikke kan tale flydende dansk, fordi hun 

gør mest opmærksom på sin dårlige og ”fjollede” udtale og lader det formentligt sætte 

en slags stopper for talesproget. Hun vil mene, at danskere ikke har megen tolerance 

over for udlændinge, som prøver at tale dansk. Hun siger: ”De kommer ofte med dette 

kedelige ”Hvad?” når de ikke forstår hvad man siger. Det er så nedslående når man 

forsøger” (isl. Þeir koma oft med þetta leiðinda ”Hvad?” þegar þeir skilja ekki hvað 

maður er að segja. Þetta er svo mikill ”killer” þegar maður er að reyna). Svala har 

også haft betydelige problemer med sprogindlæringen, og hendes 

sprogvanskeligheder har været det sværeste i tilpasningsforløbet. Hun skyder mest 

skylden på sin udtale, hvilket har forhindret hende i at få et arbejde, rettere sagt, et 

arbejde som hun kunne tænke sig. De job, som hun er interesseret i, kræver nemlig 

gode talesprogfærdigheder og det kan fornemmes, at hun ikke nærer store 

forhåbninger om, at nogensinde kunne finde drømmejobbet i Danmark og det falder 

hende ikke ind at tage imod hvilket job som helst. Det som viser sig at være det 

sværeste ved det danske sprog, er nemlig først og fremmest udtalen, da de fleste 

informanter nævner dette som det mest vanskelige ved det danske sprog. I starten 
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kæmpede de også en hård og anstrengende kamp for at forstå danskernes talesprog, da 

det ligger langt fra skriftsproget. Hrönn vil mene, at der er forskel på Indre 

Københavns-dansk og det dansk der tales i byerne der ligger i udkanten af Stor-

København eller i Københavns nærliggende kommuner. Mens Københavnere taler 

meget hurtigt, taler de andre mere langsomt og tydeligt. Nogle af kvinderne har 

lignende erfaringer, men de synes ikke, at mange danskere gør sig store anstrengelser 

for at overhovedet at forsøge at forstå, hvad det er, vedkommende prøver at sige – dvs. 

den som ikke har dansk som modersmål. Alda siger, at hun fx undgår at udtale nogle 

bestemte ord:  

 

Jeg kan egentlig ikke udtale dette ord ”krydderi”. Der er bestemte ord som jeg 

ikke engang prøver at sige. Ligesom hvis jeg står i en butik og spørger: ”Hvor 

finder jeg salt?”. Så ved jeg, at krydderierne er et eller andet sted i nærheden”  

(isl.- Ég get eiginlega ekki bara sagt þetta orð ”krydderi”. Það eru svona 

ákveðin ord sem ég bara reyni helst ekki, eins og ef ég er i búð ”hvar er saltið? 

Þá veit ég að kryddin eru einhvers staðar i nærheden)   

 

En del af kvinderne kommer ind på, hvor utrolig svært det var at tale dansk i telefonen 

– da fandtes næsten ikke noget, som var værre end det. Kría, som var rigtig bange for 

at hendes dansk ville blive misforstået, lod sin danske kæreste ordne alle 

telefonsamtaler. Hun oplevede stor utilpashed i en periode når kæresten begyndte at 

strejke på det. Når han ikke længere var til disposition, blev hun nødt til at ordne det 

selv hvilket var til at begynde med, svært at håndtere.  “Jeg følte mig så dum” (isl. 

Mér fannst ég svo vitlaus). Bylgja fik voldsom hjertebanken, når telefonen ringede, 

men efter nogle års hård kamp med telefonsamtaler på dansk, føler hun sig endelig 

tryg. (Bylgja) ”At svare i telefonen var det rene helvede” (isl. Að svara í síma fannst 

mér hreint helvíti). Unnur havde samme problemer,, og hun nævner også at det var 

forfærdelig svært at gå til lægen og forklare på , hvad hun fejlede. Det krævede en 

forberedelsesfase, hvor hun måtte sætte sig ned og “google” en hel masse ord, inden 

hun tog af sted, da hun ikke havde kendskab til lægefagligt ordforråd. Kvindernes 

oplevelse er generelt gennemsyret af et bestemt fænomen og det er, at langt de fleste 

på en eller anden måde giver udtryk for, at når de ikke længere er i deres trygge, som 

de kender så godt og hvor de kender “gruppesproget” og koderne, så begynder de at 

føle sig usikre igen. Dette gælder også dem, som har boet i Danmark i længere tid og 
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her nævner jeg først og fremmest Erla, fordi hun er den, som forekommer mest 

“danske” af alle kvinderne.  

      De fleste har det tilfælles, at helt fra starten, har de strittet imod at tale engelsk, og 

derfor gik det dem på nerverne, når de i Danmark blev svaret på engelsk i stedet for 

dansk. Det var altid målet for Alda, at tale dansk helt fra begyndelsen og ikke engelsk. 

Alda siger:  ”Jeg taler ikke engelsk med danskere, jeg taler dansk med danskere” (isl. 

Ég tala ekki ensku við dani, ég tala dönsku við dani). Så hun tog den beslutning, at 

hvis hun blev svaret på engelsk hvilket hun oplever irriterende og nedslående, så ville 

hun sige sin mening.  “Jeg taler dansk – jeg prøver, så du skal bare vise mig respekt 

og tale dansk til mig”  (isl. Ég er að tala dönsku – ég er að reyna hérna og þú skalt 

bara sýna mér þá virðingu að tala dönsku við mig á móti). Dette havde Unnur også 

svært ved at tolere, fx når hun handlede i nærbutikken, så svarade personalet hende 

altid på engelsk, selvom hun havde øvet sig hjemme inden hun tog af sted og det 

irriterede hende utrolig meget. Bylgja og Hrönn har lignende erfaringer, men Hrönn 

vil mene, at selvom det opleves nedslående, at blive svaret på engelsk når man er ved 

at forsøge at tale dansk, så vil danskerne bare gerne lufte deres engelsk, så snart de ser 

en mulighed for at gøre det, og det gør man jo normalt ikke med egne landsmænd. 

Det er forskelligt fra den ene kvinde til den anden, hvor lang tid der gik, indtil 

vedkommende oplevede, at hun kunne holde samtaler gående – i hvert fald enkle og 

ukomplicerede samtaler. I forbindelse med dette er det også et spørgsmål, om hvornår 

de selv oplever, at de har opnået tilfredsstillende kompetencer i dansk, da dette er en 

individuel oplevelse, og nogle fx sætter sprogkravene højere end andre. Bylgja 

siger: ”Jeg stillede også store krav til mig selv om aldrig at gøre fejl – sige alt korrekt. 

Hvis jeg bøjede forkert eller sagde noget du ved…jeg var bare..du godeste, jeg blev så 

vred.  (isl. ég var líka svo kröfuhörð á sjálfa mig, að gera aldrei vitleysur, segja all rétt. 

Ef ég beygði rangt eða sagði eitthvað þú veist ég var bara...almáttugur, ég varð svo 

reið). Erla havde det også på samme måde.  ”Jeg var så bange for at snakke – at sige 

noget forkert”. (isl. ég var svo hrædd við að tala – að segja eitthvað vitlaust). 

Kvinderne er nemlig forskellige, når det drejer sig om frygten ved at udtrykke sig 

forkert på dansk eller med en uperfekt udtale. Nogle frygter mere end andre at lave 

sprogfejl, fx som i Bylgjas tilfælde, eller at lave udtalefejl som Unnurs tilfælde. De 

begynder at opbygge et negativt billede af sig selv med en snert af 

mindreværskomplekser fordi de er bange for, at danskere oplever dem som “fjolser”. 
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Da Bylgja slækkede på kravene og kastede sig ud i det, begyndte det at gå mere 

fremad med sproget. Bylgja var fx meget vant til at læse tekster på dansk, inden hun 

flyttede til Danmark, men dengang havde hun aldrig kommunikeret på dansk med 

dansktalende, så dette var en helt ny oplevelse for hende. Hrönn kommer også ind på 

“sprogfejl-angsten”, men i modsætning til de andre informanter syntes hun, at udtalen 

var det nemmeste. I begyndelsen kæmpede hun også med talesproget ligesom de 

andre kvinder, men hun vil mene at det mest afgørende i sprogindlæringen er at have 

humoristisk sans – at man kan grine ad alt det forkerte og fjollede, man kommer til at 

sige. Hrönn gjorde danskere også klart, at hun ønskede, at de korrigerede hende, og på 

den måde ville hun lære dansk hurtigere. Hun fik i det hele taget stor opbakning fra 

danskernes side, når de engang havde fået anmodning om at korrigere hendes sprog 

      Men vi skal kigge nærmere på, hvad det egentlig er for en følelse, kvinderne 

oplever/oplevede når de ikke føler de har/havde styr på dansk. Bylgja oplevede en 

følelse af at miste sin personlighed de første to år, og denne oplevelse står stadigvæk 

lyslevende for hende. Bylgja:  Hun siger:  ”Jeg følte, at jeg aldrig kunne sige noget 

sjovt, gøre grin eller være spontan. Jeg oplevede mig som verdens kedeligste 

menneske”  (isl.ég gat aldrei sagt neitt skemmtilegt, fannst ég aldrei geta grínast eða 

verið svona spontant og eitthvað.  Mér fannst ég leiðinlegasta manneskja í öllum 

heiminum), og hun tilføjer, hvor utrolig glad hun blev, da danskere grinede af hendes 

første vittighed. Det fylder én med velvære at kunne deltage i samtaler og kunne 

holde diskussioner gående i stedet for at være tilbageholdende. Alda taler om den 

gode følelse, som opstod, da hun omsider kunne deltage i samtaler og formåede at 

vise sin rette karakter og siger:  ”Da følte jeg mig supergodt tilpas og da jeg formåede 

at være spontan og sjov – da oplevede jeg at have det godt”.  (isl. Þá leið mér rosalega 

vel og þegar ég gat farið að vera spontant og fyndin, þá leið mér vel). Dette er et 

typisk eksempel på, hvad de fleste af kvinderne også oplever – at når man ikke føler, 

at man har styr på talesproget, så holder man en temmelig lav profil. Unnur følte sig 

indespærret i sin egen krop, fordi hun ikke kunne udtrykke sine meninger og “kæfte 

op”, for det var altså ikke hendes rigtige karakter. Kría følte sig i et godt stykke tid 

som et barn, fordi hun ikke kunne udtrykke sig godt på dansk, og siger, at det er 

forfærdelig svært at være ”begavet på dansk”, når man ikke har styr på 

kommuniationssystemet. Men siden hun fik en dansk kæreste, og lærte hans familie 

og omgangskreds at kende, er det begyndt at gå godt fremad med sproget, fordi hun 

der får lov til at træne sit danske med sin mærkelige udtale, sprogfejl og begrænsede 
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ordforråd. I forhold til de andre kvinder har Kría været kortest tid i Danmark, så hun 

mangler faktisk bare mere sprogerfaring. Og skildringer af oplevelsen af 

sprogvanskeligheder fortsætter og Alda udtrykker det efterfølgende: 

 

Det var generende ikke at kunne svare for mig, og når jeg ikke kunne være 

sjov, det er vigtigt at kunne være lidt spontan. Ja, det er jeg! Så jeg var ikke i 

karakter. Det er ubehageliat være i karakter og ved at have et så begrænset 

ordforråd, så oplever man sig selv som en tør og kedelig person.   

(isl. Mér fannst það óþægilegt þegar ég gat ekki svarað fyrir mig og þegar ég 

gat ekki verið fyndin...mikilvægt að geta svona verið soldið snögg,  já það er 

ég! Þannig að ég var ekki í karakter. Það er óþægilegt þegar þú ert ekki i 

karakter...með svo takmarkaðan orðaforða og þá svona upplifir maður svolítið 

að maður sé svona þurr og leiðinlegur karakter). 

 

De fleste af kvinderne oplever, at det danske samfund lægger stor vægt på, at 

udlændinge som bosætter sig i Danmark, lærer tilstrækkelig dansk. Der findes gratis 

sprogskoler i kommunerne, som underviser i dansk for udlændinge, og en del af 

informanterne har benyttet sig af dette tilbud, og de fleste af dem er enige om, at 

undervisningen har hjulpet dem fremad og skubbet dem af sted. Bylgja er dog ikke 

lige så positiv over for sprogundervisningen som de andre, fordi det ikke hjalp hende  

at lære dansk sammen med folk fra lande, der ligger sprogligt og kulturelt meget 

fjernt fra Danmark. Hun synes, at med hensyn til dette kommer islændinge skævt ind i 

sprogundervisningen, fordi de i forvejen allerede har kundskaber i dansk, især hvad 

angår læse- og skriftsproget og derunder grammatik.  

      Som det før er fremgået, har begrænsede sprogfærdigheder påvirkning på 

interpersonel kommunikation med værtsmiljøet. Vedkommende holder ofte lav profil 

ved at lytte i stedet for at bidrage aktivt med noget til diskussionen, ligesom vi har set 

i Unnurs tilfælde. Man ser en stigning hos kvinderne i forbindelse med, at deres 

netværk i værtsmiljøet udvides, der leder til bedre sprogkompencer. Når de begynder 

at føle sig mere trygge med sproget, så bliver de samtidig mere selvsikre. De 

begynder at være aktive deltagere i stedet for at være tilbageholdende, og eftersom de 

opnår bedre sprogkomptencer, bliver det efterhånden nemmere for dem at komme i 

kontakt med danskere, lære dem at kende og eventuelt oprette venskabsforhold. At 

føle at de har styr på talesproget, fremkalder en følelse af stolthed og velbefindende. 
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Bylgja siger: 

 

Jeg er virkelig glad og taknemmelig, og jeg er bare sindssygt glad for, at nu 

kan jeg tale dansk...ok, ikke perfekt,  jeg kan lære hele livet, men sådan at jeg 

kan sige, at jeg taler dansk, du ved.  

(isl. Ég er ógeðslega glöð og þakklát og ég er bara svo geðveikt ánægð að nú 

kann ég bara dönsku...okei, ekki kunnað hana, ég get lært hana alla ævi en 

þannig að ég geti sagt að ég kunni dönsku, þú veist.) 

 

 

4.2.2  De kærkomne gæster    
Hvordan man oplever modtagelser i værtssamfundet, kommer ofte til udtryk i en 

bestemt attitude over for én selv, og ud fra det kan vedkommende enten føle sig 

velkommen eller opleve en kølig attitude og alt der imellem. “De kærkomne gæster” 

henviser ganske enkelt til, hvordan kvinderne oplever modtagelser fra det danske 

samfunds side men kvinderne oplever alle som én, at de er en af de mest kærkomne 

“gæster” i det danske samfund. 

 

Alle kvinderne har fra starten oplevet, at det danske samfund generelt har taget meget 

godt imod dem, og at de i det hele taget møder en positiv og velviljet attitude. Erla 

oplever ofte, at når danskere finder ud af at hun er islænding, så begynder de at vise 

mere interesse. “Ah, er du islænding? Nej, hvor spændende!”. (isl. Ó, ertu 

íslendingur? En spennandi!). Kvinderne er helt overbeviste om, at den positive 

attitude fremfor alt har at gøre med, at de kommer fra Island. Unnur: “Man får kredit 

for at være islandsk udlænding”. (isl. Maður fær kredit fyrir að vera íslenskur 

útlendingur). På den anden side føler kvinderne, at danskere ikke har samme tolerance 

over for mange andre udlændinge, men at de har svært ved at sige det rent ud, hvilke 

udlændinge der er tale om. Kvinderne siger dette på en lidt forsigtig måde, fordi de 

ikke rigtigt ved, hvordan de skal udtrykke sig om emnet uden at lyde for umoralsk. 

Hrönn siger: “Jeg tror, at jeg får bedre modtagelser end dem der...undskyld 

ordvalget...kommer fra....muslimske lande, fordi der findes fordomme i Danmark (isl. 

ég held ég fái betri móttökur heldur en einhverjir frá....afsakið orðbragðið...en eins og 

aðrir frá.... múslimalöndum, þar sem að það eru fordómar i Danmörku). De oplever i 
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hvert fald en større gæstfrihed fra værtssamfundet sammenlignet med mange andre 

nationer – hvilket særligt gælder de lande som anses for at ligge kulturelt fjernt eller 

endnu mere fjernt. Det er lige meget hvor man griber ned – kvinderne går i takt med 

denne opfattelse. Svala siger: 

 

Naturligvis er jeg udlænding, men der er forskel på om du er islandsk 

udlænding eller kommer østfra...eller som mange af mine danske venner 

siger: ”Svala, du er ikke udlænding,  du kommer fra Island. Fordi nogle gange 

laver jeg sjov med, at jeg er udlænding. 

(isl. Ég er náttúrulega útlendingur en það er munur á hvort þú sért íslenskur 

útlendingur eða þú ert frá austantjalds...eða...eins og margir af mínum dönsku 

vinum segja “Svala, þú ert ekkert útlendingur – þú ert frá Íslandi, af því ég er 

stundum að djóka með að ég sé útlendingur) 

 

Der hersker ingen tvivl om, at de fleste, hvis ikke alle kvinderne, fornemmer, at 

islændinge generelt er danskernes “kæledægger”. Alda siger:  “Du ved, man drager 

nytte af den gamle forbindelse, og det kan jeg mærke”.(isl. (þú veist það er með þessi 

gömlu tengsl, maður nýtur góðs af þeim og ég finn fyrir því). Men alligevel er det 

svært for dem at pege på, hvad det præcist og konkret er, de drager nytte af i denne 

sammenhæng. Hvad det egentlig er, er måske ikke så væsentligt i denne sammenhæng 

men kvinderne oplever det i hvert fald som noget positivt. Bylgja: ”Der er et eller 

andet der føles hyggeligt og hjemligt ved det her” (isl. Það er eitthvað notalegt og 

heimilislegt við þetta). Denne sætning vidner om, at der er noget ukonkret, som føles 

hyggeligt og hjemligt ved at opholde sig i værtssamfundet, hvilket vidner om 

kvindernes opfattelse af tilstanden og situationen. Kvinderne oplever, at der eksisterer 

en slags slægtskabsforhold til danskerne. Alda siger:  “Jeg oplever, at de (danskere) 

anser islændinge for at være deres “lillebror”, og jeg tror at inderst inde holder de af 

os, selvom det i sin tid gav dem en dårlig smag, at vi tog D’Anglaterre og Magasin og 

en masse andet, fra dem”. (isl. Mér finnst þeir líta á okkur sem svona svolítið litla 

bróður og ég held nú svona undir niðri þá þykir þeim vænt um okkur þó svona síðustu 

árin hafi þetta nú verið svona smá blóðbiti fyrir þá, að við tókum D’Anglaterre og 

Magasin og allt þetta).  

      Det er på en måde lidt modstridende, at Erla siger rent ud, at hun faktisk er stolt af 

at komme fra Island og stolt af at fortælle danskere om landet, da hun er den eneste af 
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kvinderne, som giver stærkt udtryk for, at hun ikke vil have noget med islændinge og 

noget islandsk overhovedet at gøre. Erla har nemlig fornemmet, at danskere finder det 

vældig interessant, når de opdager, at hun kommer fra Island, og denne omtalte 

stolthed er sandsynligvis forbundet med, at hun oplever en større og positiv 

opmærksomhed end mange udlændinge fra andre lande. Erla er islandsk udlænding, 

og det kan der jo ikke laves om på, så på den måde er hun forsonet med sin oprindelse, 

fordi hun sanser, at danskere generelt betragter islændinge som en af de mest 

kærkomne gæster. Hun siger: 

 

Folk (danskere) snakker som om... ja, at de har noget at snakke med mig om. 

Der opstår en slags forbindelse, en form for kontakt mellem folk. Der stilles 

spørgsmål og folk (danskere) synes bare det er fedt, at jeg kommer fra Island. 

Der er ingen der ville sige „wow, kommer du fra Sverige?“   

(isl. fólk talar eins og.. já, hafi eitthvað um að tala við mig. Það myndast svona 

tengsl, einhver kontakt milli fólks. Koma svona spurningar og fólki finnst bara 

flott að ég komi frá Íslandi . Það er enginn: “Vá, kemurðu frá Svíþjóð?”)  

 

På trods af ovenstående er det faktisk lidt op og ned, om kvinderne oplever, at 

danskere er bevidste eller ikke bevidste om de dansk-islandske historiske forhold. 

Nogle af kvinderne siger, at mange danskere er bevidste om vores fælles fortid, mens 

flertallet dog vil mene, at danskere hverken interesserer sig for dette, eller at danskere 

generelt ikke er bevidste om de fælleshistoriske forhold – i hvert fald ikke i den grad, 

som kvinderne havde forventet. Mange synes, at talen kun sjældent falder på 

islandske nyheder og begivenheder i danske medier. Alda siger: 

 

Jeg oplever ikke, at Island ofte er i medierne. Slet ikke! Trods demonstrationer 

i flere dage, så kom der ikke et eneste ord om det. De reporterede en lille 

smule om “Køkkenredskabsrevolutionen”, men det var ikke meget. Og de 

nævnte det, da [præsident] Ólafur Ragnar nægtede at underskrive Icesave-

kontrakten. Men jeg opfatter det lidt spøjst [at talen ikke faldt mere på dette i 

de danske nyheder], når i et så lille samfund, at 3000 mennesker havde stået 

der [dag efter dag] og protesteret, og det er en stor procentdel af vores nation. 

(isl. Mér finnst einmitt Ísland ekkert oft vera í fréttum hérna til dæmis. Alls 

ekki sko! Það voru búin að vera mótmæli í marga marga daga í röð en það var 
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ekki orð um það. Þeir fjölluðu eitthvað aðeins um Búsáhaldabyltinguna en það 

var ekki mikið sko. Og þeir fjölluðu um það þegar Ólafur Ragnar neitaði að 

skrifa undir en mér finnst það dálítið merkilegt að í svona litlu samfélagi að 

það voru búin að standa þarna þrjú þúsund manns og það er stórt hlutfall af 

okkar þjóð).     

 

Og det kan sagtens give et lille stik i hjertet, når de så møder danskere, som ikke ved 

meget, eller måske endda intet, om det islandske samfund, og spørger om islændinge i 

Island overhovedet har adgang til bestemte ting eller institutioner, som generelt anses 

for at være en selvfølge i Danmark og naturligvis i mange andre lande. Svala siger:  

 

Han har spurgt mig, om der findes teater og opera, og så spurgte han mig om 

vi havde vores egen tv-kanal. Det stak mig lidt, du ved... jeg taler her om en 

halvtredsårig mand, højt uddannet og i en god stilling“ 

(isl. Hann hefur spurt mig hvort við værum með leikhús og óperu og svo 

spurði hann mig hvort við værum með eigin sjónvarpsstöð. Það stakk mig 

svolítið þú veist.. ég er að tala um fimmtugan mann, vel menntaðan og í góðri 

stöðu).   

 

Og der er flere der oplever, at danskere generelt ikke interesserer sig særlig meget for 

de dansk-islandske historiske forhold. Bára siger: 

 

Jeg har ikke lagt mærke til det. Talen falder sådan set aldrig på det. Jeg tror 

ikke, der er nogen som spekulerer på det her, pånær... De eneste der gør det er 

islændinge, som ud i det uendelige kan snakke om det, med en vis bitterhed 

over danskernes såkaldte undertrykkelse på islændinge [dengang]“  

(isl. Ég hef ekki orðið vör við það. Þetta kemur einhvern veginn aldrei upp í 

samræðum eða neinu svoleiðis. Ég held að það sé enginn sem spáir í þetta 

nema....þeir einu sem spá í þetta eru íslendingar sem endalaust geta einhvern 

veginn talað um þetta með mátulegri biturð um einhvers konar kúgun dana á 

íslendingum).    

 

At opleve sig som den kærkomne gæst betyder dog ikke, at man bliver indlemmet i 

lokalsamfundet som fuldgyldigt medlem. Når man er ”gæst”, hvilket i denne 
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henseende betyder, at man ikke er indfødt dansker, er der nogle ting, som man ikke 

”må”. Værtssamfundet forventer, at vedkommende tilflytter til en vis grad opfører sig 

som gæst. Således vækker det utilfredshed, når tilflytteren blander sig for meget i 

lokale samfundsemner og kritiserer på lige fod med de indfødte. Ugla: „Jeg må ikke 

danne mig stærke politiske holdninger her, fordi jeg ikke er dansker... du ved, altså 

om dansk politik“ (isl. Ég má ekki hafa miklar pólitískar skoðanir hérna af því ég er 

ekki dani...þú veist, á dönsku stjórnmálum). Hun oplever, at hun ikke har samme “ret” 

som de indfødte til at diskutere lokale samfundsemner. Selvom kvinderne mærker, at 

de er de kærkomne gæster, så lader det alligevel til, at de skal underkaste sig nogle 

bestemte “regler”, og holde lav profil under visse omstændigheder, fx når danske 

lokalpolitiske samfundsemner diskuteres. 

 

 

4.2.3  Islandsk “førstehjælp” 
”Førstehjælpkassen” tager fat på sociale relationer med egne landsmænd i 

værtssamfundet og den oprindelige kultur, og hvorfor og hvor vigtigt det er for 

vedkommende at knytte sociale relationer med andre islændinge, som også er bosat i 

Danmark. Kvinderne er generelt mere ivrige efter at omgås med andre islændinge, der 

også bor i værtssamfundet og viser mere interesse for den oprindelige kultur, end de 

faktisk afslører. Således er etnisk social kommunikation en slags “plaster på såret”, 

især i begyndelsen af deres ophold i værtssamfundet, imens kvinderne har en 

begrænset adgang til værtsmiljøet. Eftersom tiden går, bliver deres behov for etnisk 

støtte mindre. 

 

I første omgang giver de fleste af kvinderne udtryk for, at de slet ikke stræber efter at 

lære andre islændinge i Danmark at kende, og at de sådan set ikke er ivrige efter eller 

interesserede i at komme i kontakt med andre islændinge, bare fordi de kommer fra 

Island. Bylgja siger: “Alle tror bare at jeg kun vil mødes med en islænding, fordi 

vedkommende er islænding”. (isl. allir halda bara að ég vilji bara hitta íslending af því 

hann er íslendingur). Der skal tilsyneladende mere til, end at de kommer fra samme 

land og deler samme sprog. Men så enkelt er det i virkeligheden ikke. Bylgja siger 

igen: „Jeg ville så gerne i kontakt med islændinge. Jeg havde sådan en stor lyst til at 

knytte relationer til islændinge og islandske aktiviteter”. (isl. Mig langadi svo mikid 
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ad kynnast íslendingum. Mig langadi svo ad tengjast islensku starfi og tengjast 

þessum íslendingum).  At de fleste i første omgang lader sig fremstå som om de ikke 

viser særlig interesse over for egne landsmænd og den oprindelige kultur, er nemlig 

tosidet. Faktisk har de fleste et større behov for en form for etnisk støtte, end de 

faktisk vil indrømme. Langt de fleste har oprettet et islandsk vennenetværk i Danmark, 

dog i forskelligt omfang. Det kommer nemlig an på deres familieforhold dvs. om de 

bor eller er gift med dansker, og ud fra dette kan man fornemme, hvordan deres 

netværk har tendens til at udvikle sig. Aldas vennenetværk består fx hovedsagelig af 

islændinge, hvilket først og fremmest skyldes hendes stadigvæk begrænsede direkte 

bindeled til værtsmiljøet. Det kan godt fornemmes på kvinderne, at ulempen ved at 

koncentrere sig om etnisk social kommunikation, udover at det i visse tilfælde kan 

føre til blokade på integrationsindsatsen, er, at de aldrig ved om eller hvornår, deres 

egne landsmænd flytter tilbage til Island, for det er der jo en hel del der gør. Unnur 

savner slet ikke at have venindeforhold til danske kvinder. Hun har, i modsætning til 

Erla, ingen danske veninder, selvom hun har boet i Danmark i flere år, hvilket hun 

heller ikke savner spor. Hun gider simpelthen ikke have et tæt venskabsforhold til 

danskere, da hun synes, det er meget mere sprogligt krævende i forhold til venskabet 

med egne landsmænd, hvoraf hendes islandske venindenetværk i Danmark er meget 

omfattende. Unnur er dog aktiv i mange slags begivenheder i det danske samfund, 

som slet ikke begrænses til noget islandsk, nemlig i det danske kultur- og byliv, men 

hun nyder det primært sammen med sin islandske familie, sine islandske veninder 

eller alene.  

      Kvindernes behov for at komme i kontakt med islændinge og det islandske 

kulturmiljø fyldte generelt meget mere i starten, da de fleste havde begrænset adgang 

til lokalsamfundet, hvilket især skyldtes manglende sprogkompetencer og et minimalt 

netværk i værtsmiljøet. De har heller ikke det samme bagland som i hjemlandet. I 

begyndelsen blev de derfor også tiltrukket af de steder og aktiviteter, hvor de fik 

adgang til en form for etnisk støtte, hvilke der er flere af i København. Svala kendte, 

ligesom de andre kvinder, i starten ret få mennesker i København, og trængte til at 

mødes med og lære folk at kende. Hun opsøgte derfor steder, hvor hun kunne komme 

i kontakt med islændinge. Svala siger: ” Jeg gjorde det i starten da jeg kom, fordi jeg 

kendte meget få mennesker. Nu er det meget forskelligt, det er ikke noget jeg længere 

prioriterer“. (isl. Ég gerði það fyrst þegar ég flutti því þá þekkti ég mjög fáa. Núna er 

það bara mjög misjafnt, það er ekki eitthvað sem ég læt í forgang). Kvinderne vil dog 
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i det hele taget ikke gøre meget ud af samværet med egne landsmænd. Faktisk er 

omkvædet lidt det samme hos de fleste, og lyder noget i retning af: „Jeg har ikke brug 

for at deltage i nogen islændingeforsamling, og det er ikke vigtigt for mig at være 

sammen med islændinge hele tiden“, selvom de samme kvinder samtidig giver udtryk 

for, at de både havde/har lyst til og behov for at knytte sig til egne landsmænd og den 

oprindelige kultur. De vil tydeligvis ikke fremstå som den type islænding, som ”altid” 

er sammen med andre islændinge, og de har ikke lyst til at præsentere sig som en 

islænding, der ”udelukkende” foretrækker islandske begivenheder og sammenkomster 

i værtskulturen. De oplever nemlig, at etnisk social kommunikation generelt anses for, 

at have negative konnotationer, og når de taler om andre islændinge, som tilhører 

denne kategori, der ”altid” er klistret sammen med andre islændinge, så er det sagt på 

en lidt nedsættende måde. Dette er en stereotype, som informanterne helst ikke vil 

ligne. Dog lader det til, at behovet for etnisk social kommunikation er større, end de 

faktisk vil indrømme – i hvert fald i første omgang. Det er kun Alda og Unnur, der 

helt står ved, at den etniske sociale kommunikation fylder temmelig meget i deres liv. 

Alda siger: ”Jeg tror netop man stræber efter det fordi det er nemt. Du ved... man vil 

gerne have venner og oprette et netværk”. (isl. ég held einmitt sko að maður sækist 

eftir því af því það er auðvelt. Þú veist maður vill eiga vini og vill eiga netverk). Et 

højt fokus på etnisk social kommunikation kan være hæmmende for integrationen, og 

dette ses til en vis grad i begge deres tilfælde.  Men det er påfaldende, at det giver 

kvinderne tryghed  bare at vide, at der findes andre islændinge i det danske samfund, 

og at der findes steder i København, hvor de har adgang til en form for etnisk 

kommunikation og den oprindelige kultur, selvom vedkommende ikke er særlig 

koncentreret om det i øjeblikket. De har altid muligheden for en form for etnisk social 

kommunikation og støtte i det danske samfund, hvis de engang får brug for det. Erla: 

„Jeg ved at de [islændingene] er her“ (Isl. Ég veit að þeir eru hérna). 

      De fleste af kvinderne kendte i forvejen nogle enkelte islændinge i København og 

omegn – enten familiemedlemmer eller venner og bekendte, som de kunne støtte sig 

til, både med hensyn til hjælp med det praktiske, og til at få dækket behovet for socialt 

samvær. Det vækker en følelse af velvære at have nogen at gå i dybden med i en 

samtale, idet man deler det samme sprog og fælles tillært kultur, hvilket de næsten 

alle sammen giver udtryk for – dog i forskellig grad. Bylgja siger: „Det er uhyre 

vigtigt for mig at have nogen som jeg kan gå i dybden med, og det kunne jeg ikke på 

dansk, dengang“ (isl. Það skiptir mig bara mestu máli að eiga einhvern sem ég gæti 
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verið í dýptinni með og það gat ég bara ekkert fyrst á dönsku). Hun tilføjer, at det 

ville være en svær situation for hende, hvis hun ikke kendte nogen islændinge i 

området. Etniske relationer er ofte mindre stressende, og her er vedkommende ofte fri 

for sprogforhindringer. Det ser vi fx hos Unnur, som direkte siger, at hun får meget 

mere ud af at tilhøre en islandsk venindekreds, da det er meget mere ukompliceret. 

      Som før er fremgået mindskes behovet efterhånden for at “hjælpes” til at 

integreres i det nye samfund, og derfor har den etniske relation efterhånden ikke det 

samme formål som i starten. Bylgja siger: „Der er faktisk ikke længere noget der 

forhindrer at man kan fordybe sig i samtaler med danskere, og så spiller det [at omgås 

islændinge] en mindre og mindre rolle“ (isl. það er í rauninni ekkert til fyrirstöðu 

lengur að maður getur dýpkað sig nú miklu meira og þá skiptir það (innsk. að 

umgangast samlanda) minna og minna máli). 

      Erla adskiller sig fra de andre informanter, ved at hun giver stærkest udtryk for, at 

hun ikke ønsker at omgås og have samvær med egne landsmænd, da det ikke 

interesserer hende spor. Faktisk undgår hun at have kontakt med islændinge, og det 

var som sagt en bevidst beslutning fra begyndelsen. Erla sammenligner sig med andre 

islændinge i Danmark, og det er en slags erklæring på, at hun gerne vil fremstå som 

en af ”dem” dvs. danskerne og det danske kulturmiljø. Hun omgås ikke islændinge 

ligesom ”alle” islændinge ellers gør, og når hun holder ferie, så tager hun altså ikke til 

Island som mange islændinge gør. Erla: „De tager til Island når de har ferie“ (isl. Þeir 

fara bara til Íslands þegar þeir eiga frí). Erla siger det også direkte, at hun sådan set 

ikke trænger mere til at komme på besøg til Island, bl.a. fordi hun har mistet 

kontakten med sin oprindelige kultur. Erla giver udtryk for, at hun ikke længere ved, 

hvordan det ene og det andet foregår i Island, da hun ikke har været der i så mange år. 

Det er omkring tre-fire år siden, hun var der sidste gang på besøg, men i alt har hun 

boet i Danmark i omkring syv år, så egentlig er det jo ikke så lang en tidsperiode. 

Hendes påstand om, at hun fra starten aldrig omgikkes islændinge, er jo meget i takt 

med hendes manglende interesse for at vedligeholde sin oprindelige kultur, hvilket 

gør udsagnene tvivlsomme, fordi hun i virkeligheden ikke har distanceret sig i så høj 

grad fra den oprindelige kultur, som hun giver udtryk for. Hendes 

assimilationsprægede fremvisning af sig selv kan bl.a. sættes i forbindelse med, at hun 

oplever, at værtssamfundet har levet op til hendes forventninger, og at hun her har 

formået at opfylde bestemte drømme som evt. ikke kunne lade sig gøre i hjemlandet. 
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Fx har hun fået sig en uddannelse i Danmark, hvilket hun ikke ville have gjort i 

hjemlandet. 

      Kvinderne vil i det hele taget slet ikke mene, at de lider af hjemve – tværtimod, 

selvom de savner storfamilien og vennerne i Island. Årsagen er bl.a., at langt de fleste 

ofte får besøg af familie og venner fra Island, og på samme måde besøger de fleste 

også selv Island med jævne mellemrum. Således var det nærmest et fuldtidsjob hos 

Unnur de første et par år at tage imod storfamilien, venner og bekendte fra Island på 

besøg. Selvom det naturligvis føltes dejligt at få besøg, kunne det samtidig også være 

belastende, for i starten af hendes opholdstid i Danmark, var den ene gerne kun lige 

rejst tilbage, så dukkede den næste op med det samme, hvilket gjorde, at hun næsten 

ikke bestilte andet end at tage sig af sine gæster. Det kunne jo også ramme på 

pengepungen, bl.a. på grund af øget vandforbrug og tendensen til at leve en 

slags ”ferieliv”, mens der er gæster på besøg.  Svala får tit og ofte gæster fra Island, 

og da hun bor alene, er hun rigtig glad for selskabet. Hendes veninder kommer fra 

Island med jævne mellemrum. Hun siger: „Det er ikke sådan at jeg bare er flyttet og 

har skåret venskabet over“ (isl. það er ekki eins og ég hafi bara flutt út og klippt á). En 

gruppe barndomsveninder havde for nylig været på besøg, og hun ventede flere inden 

længe. Svala: „Fordi jeg bor her så oplever jeg et mere nært venindeforhold. Du 

flytter ikke til din veninde og er sammen med hende i flere dage, hvis I begge to 

boede i Island“ (isl. Af því ég bý hér þá fær maður nánari tengsl. Þú flytur ekkert til 

vinkonu þinnar og ert hjá henni einhverja daga, þú veist á Íslandi). 

      Det er en gennemgående opfattelse hos kvinderne, at islændinge generelt er mere 

stor-familie-orienterede end danskere. Og det er netop storfamilien, som de savner 

allermest fra Island – mor og far, søskende, bedsteforældrene og naturligvis også 

vennerne.  Unnur siger: „Man tager kun til Island på grund af menneskerne. Det er 

først og fremmest det..familien og det fantastiske netværk man har i Island. Det 

kommer til at løbe af med sejren til sidst“  (isl. Maður fer bara til Íslands út af fólkinu. 

Það er fyrst og fremst þetta..fjölskyldan og þetta frábæra tengslanet sem maður hefur 

á Íslandi. Á endanum mun það hafa vinninginn).  

      De fleste af informanterne har tilfælles, at de ikke bryder sig om at gå glip af, 

hvad der sker i det islandske samfund. Efterhånden som opholdstiden bliver længere, 

begynder nogle af dem efterhånden at fjerne sig mere og mere fra de islandske 

dagligdags nyheder. Bylgja siger: „Jeg går ind på de sider, men det sker sjældnere og 

sjældnere…mit fokus ligger hér, men jeg vil være [med] begge steder“ (isl. Ég fer inn 
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á þessar síður en sjaldnar og sjaldnar...hér er fókusinn, en ég vil vera á báðum 

stöðum). Et absolut flertal er dog stadigvæk mere orienteret mod det, som har islandsk 

nyhedsværdi, især fordi internettet gør det muligt at kunne følge med i det, som 

foregår her og nu på trods af afstande. Der er ingen tvivl om, at flertallet gerne ønsker 

at følge med i og være deltagere, både i værtskulturen og i den oprindelige kultur. 

Nogle gange bærer det dog et præg af lidt af et tovtrækkeri, da de ikke altid rigtigt ved, 

hvilket ben de skal stå på. Ugla er dog for længst nået til det sted, at selvom hun i det 

fjerne følger med i begivenheder, som har størst aktualitet i det islandske samfund, så 

er hendes orientering ikke længere rettet imod etnisk mass-media. Hun siger: 

 

Jeg ser ikke længere Kastljós (et islandsk tv-debatprogram) om aftenen, som 

ellers de fleste islændinge gør, men de ser heller aldrig danske 

nyhedsprogrammer, og jeg har enormt ofte oplevet, at når jeg møder 

islændinge og begynder at snakke om politik – så taler jeg naturligvis om 

dansk politik. 

(isl. Ég horfi aldrei lengur á Kastljós á kvöldin sko en flestir Íslendingar gera 

það en þeir horfa aldrei á fréttirnar í danska sjónvarpinu og ég hef alveg 

ofsalega oft lent í því þegar ég hef hitt Íslendinga og svo fer ég að tala um 

stjórnmál og þá tala ég náttúrulega um dönsk stjórnmál). 

 

Den danskgifte Ugla omgås ikke meget med islændinge, da hun dengang ikke 

ønskede at være en del af noget ”islandsk samfund” i København. Hun siger: „Jeg gad 

ikke – så kunne jeg lige så godt bo i Island“ (ísl. Ég nennti því ekki – þá gæti ég bara 

búið á Íslandi). Ugla er dog samtidig den eneste af kvinderne, som giver udtryk for, at 

hun lider af temmelig stærk hjemve en gang imellem. Ugla er også fast besluttet på, at 

hun engang i den nærmeste fremtid kommer til at bo i Island i en periode sammen 

med sin dansk- islandske familie, men det har vist sig at være lidt af en 

ønsketænkning. Det er nu engang gået op for hende, at det måske ikke bliver til noget 

alligevel. Ægtefællen er dansk og børnene opvokset i Danmark, så Ugla har på en 

måde “bidt sig lidt mere fast” end fleste af de øvrige kvinder. Sandsynligvis vil hun 

slå sine folder i Danmark fremover, selvom intet selvfølgelig er givet på forhånd. 
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4.2.4  Forskellige forbindelsesled 
Kvinderne står faktisk i forskellige situationer hvad angår deres bindeled til 

værtssamfundet. Civilstand, dvs. om vedkommende er danskgift eller bor sammen 

med dansker, kan have en stor indflydelse på adgangen til værtssamfundet i form af et 

udvidet netværk, hurtigere sprogindlæring og dermed hurtigere tilpasning. I denne 

forbindelse kan børnene bl.a. spille en vigtig rolle, idet de ofte danner de bindeled til 

værtsmiljøet, som tilflytteren har brug for. Gennem bindeleddene kan kvinderne skabe 

sig en større og bredere kontaktflade til værtssamfundet. 

 

Ugla er danskgift og er for længst integreret i det danske samfund. Det er ikke mindst 

igennem sin danske ægtefælle og deres fællesbørn, at hun har, fremfor mange af de 

andre kvinder formået, at åbne direkte adgang til værtssamfundet. Hun har fået en 

dansk svigerfamilie og har lært ægtefællens omgangskreds at kende, og på den måde 

har hun et større dansk netværk end de fleste af de andre kvinder. Ugla siger: “Jeg 

oplever meget stærkt, når jeg møder andre islændinge der bor her, at jeg har tilpasset 

mig samfundet på en helt anden måde en dem”. (isl. ég finn alveg rosalega fyrir því 

þegar ég hitti aðra íslendinga sem búa hérna, að ég er búin að aðlagast samfélaginu á 

allt annan hátt heldur en þeir). Det er ikke længere vigtigt for Ugla at omgås andre 

islændinge i Danmark medmindre de står i lignende situation som hende selv, dvs. 

islandske kvinder der også har stiftet familie med dansker.  

      Alda tilhører endnu ikke en dansk omgangskreds, hvilket hun savner. Hun savner, 

at hun ikke har fået danske veninder – hun kender godt et par danske kvinder, men 

hun føler ikke, at de har et tæt venindeforhold. Aldas problem er nemlig det, at hun 

stadigvæk mangler forbindelsesleddene til værtsmiljøet. Hvordan bærer hun sig 

egentlig ad når hun arbejder mest selvstændigt og ikke med danskere, når hun er 

islandsk gift og ikke har nogen kobling til danskere gennem ægtefællen og når hun er 

barnløs og ikke lærer danskere at kende igennem børnene? Alda mangler slet ikke 

viljen til at komme i kontakt med danskere – hun mangler simpelthen bindeleddene. 

Derfor ved hun ikke hvordan hun kan få fat i værtssamfundets kontaktflader. Det er 

indtil videre meget nemmere for hende, at komme i kontakt med islændinge da 

berøringsfladerne til etniske sociale relationer er meget større. Det tog længere tid, 

end hun havde forventet, at få styr på det danske kommunikationssystem på grund af 
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manglende direkte adgang til danskere. Da hun begyndte at omgås danskere mere end 

hun havde gjort, da oplevede hun først synlige fremskridt i dansk talesprog.  

      Som det før er nævnt, kan børn spille en slags bindeledsrolle. De, som har børn i 

den danske folkeskole, taler om, hvor aktive børnenes forældre er i planlægning af al 

mulig hygge og sammenkomst samt udflugter sammen med klassen. Forældrene er 

meget involverede i børnenes skole- og privatliv, og der opstår ofte private 

venskabsforhold forældrene imellem. Forældreaktiviten som kvinderne oplever i det 

danske skolesamfund dvs. dem der både har haft børn i det danske og det islandske 

skolesystem, har de slet ikke i så høj grad oplevet i hjemkulturen. De er vældig 

imponerede over forældreaktiviteten, og de både deltager i forskellige begivenheder 

og omgås til en vis grad med andre forældre i børnenes klasse. Bylgja siger: „Jeg aner 

ikke hvordan det ville have været hvis det kun havde været os to – man lærer 

simpelthen så mange at kende igennem børnene“  (isl. Sko, ég veit ekki hvernig þetta 

væri ef við hefðum bara tvö flutt – bara hvað maður kynnist mörgu fólki í gegnum 

börnin). Bára har primært lært danskere at kende gennem sine børn, og hun oplever 

derfor, at børnene har været af stor betydning som det grundlæggende bindeled, hvad 

sociale relationer med lokalbefolkningen angår. Ganske vist oplevede Unnur denne 

forældreaktivitet nogle gange som for meget og belemrende, og dette skyldes 

muligvis hendes interesse i at omgås egne landsmænd fremfor danskere, fordi det 

stadigvæk er meget nemmere og mere ukompliceret for hende at have samvær med 

andre islændinge. 

     Det er påfaldende, at de kvinder, som er gift med eller bor sammen med 

islændinge, giver udtryk for større sprogvanskeligheder og længere 

sprogindlæringstid, end de andre kvinder, som er gift eller bor sammen med danskere. 

Det er indlysende, at de ikke står i samme situation, hvad angår deres daglige og 

konstante påvirkning fra værtssamfundet. Endvidere spiller øvrige forbindeled en stor 

rolle og her kan fx nævnes arbejdspladsen. Erla og Bára bor alene med deres børn, og 

knytter derfor sociale relationer gennem børnene. Desuden arbejder Erla sammen med 

danske kvinder, som også er hendes veninder uden for arbejdspladsen. Derimod er 

Bára studerende, men det er sådan set ikke der igennem, hun har knyttet sociale 

relationer, selvom skolen og uddannelsen naturligvis har en positiv indflydelse på 

hendes sprogindlæring. I hendes tilfælde har hun snarere kunnet oprette 

venskabsforhold til lokalbefolkningen igennem sine børn.  I denne sammenhæng er 

Svala lidt af en gåde, da hun hverken har arbejde, hvilket har i hendes tilfælde været 
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sporadisk hele opholdsperioden, eller haft hjemmeboende børn, som eventuelt kunne 

have spillet en bindeledsrolle, og desuden bor hun alene. Ganske vist har hun boet 

sammen med en dansker i en periode, men det siger dog nærmest sig selv, at Svala har 

haft begrænsede forbindelsesled til værtsmiljøet, hvilket har forårsaget, at hun ikke 

har fået tilstrækkeligt styr på det danske sprog. Til trods for dette, har Svala formået at 

oprette venskabsforhold til danskere, og på den måde “åbnet” for adgangen til 

værtskulturen. På dette område har hun gjort en aktiv indsats, og er endelig blevet 

belønnet for besværet, da hun i dag er omgivet af veninder. ”Egen indsats” er nemlig 

en meget interessant faktor i kvindernes sociokulturelle tilpasning, og vil derfor blive 

nærmere behandlet i næste tema. 

 

4.2.5  Høsten af egen indsats  
Kvindernes egen særlige indsats i håbet om at indgå i sociale relationer med 

lokalbefolkningen, er af stor betydning for den sociokulturelle tilpasning, og det viser 

sig, at venlig- og åbenhed og en oprigtig interesse, oftest bliver gengældt med samme 

positive indstilling og væremåde. Selvom der er forskel på, om kvinderne oplever 

danskere som svære eller nemme at komme i kontakt med, så har de fleste inderst 

inde den opfattelse, at hurtigere tilpasning også kræver, at man selv tager initiativ og 

viser interesse, åben- og venlighed over for “værterne”. 
 

”Jeg ved godt, at det er vores ansvar, at få det bedste ud af det. Der vil aldrig nogen 

dukke op og banke på døren for at spørge, om man har lyst til at lave noget“ (isl. Ég 

veit alveg að það er okkar að reyna að fá sem mest út úr þessu. Það mun aldrei neinn 

koma og banka upp á og spyrja  hvort maður vilji gera eitthvað.). Unnurs ovenstående 

udsagn er et illustrativt eksempel på hvad egen indsats egentlig går ud på. Hvis man 

ikke selv gør en indsats på dette område, så er der fare for, at man simpelthen kommer 

til at stå ”udenfor” i samfundet. Men først skal der gøres opmærksom på, at kvinderne 

ikke er i samme båd hvad angår deres omgangskreds for selskabets skyld. De har ikke 

samme behov, samme tid til rådighed osv., og det kan fx være på grund af bestemte 

omstændigheder, hvilket også kan være en midlertidig situation og som gør, at 

vedkommende ikke gør en stor indsats. Således har Bára nok at se til i øjeblikket – 

hun er alenemor og har mindre børn, som hun skal tage sig af samtidig med sit 

krævende studium. Bára gør sig klart, at hvis hun gjorde en større indsats, så ville hun 
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sandsynligvis have en større dansk omgangskreds, men det står bare ikke øverst på 

ønskelisten lige nu. Hendes nuværende lille omgangskreds imødekommer fuldstændig 

hendes behov for øjeblikket.  

      Om man har en stor eller en lille omgangskreds beror på hvert enkelt individ og 

omstændighederne, og har ikke noget med at gøre, om man er udlænding eller ej. 

Svala siger: „Man skal altså selv gerne vise interesse. Det er det samme i Island. Folk 

kan også være socialt isolerede i Island. Dette anser jeg som værende op til den 

enkelte“ (isl. Maður þarf að sækjast eftir því sjálfur sko. Og það er bara eins á Íslandi. 

Fólk getur líka verið félagslega einangrað á Íslandi. Þetta tel ég bara vera undir 

hverjum og einum komið). Til trods for, at Svala har begrænsede forbindelsesled og 

kontaktflader til værtsmiljøet, har hun alligevel formået at oprette venskabsforhold til 

danskere. Hun har selv måttet gøre en aktiv indsats og selv finde ud af den “åbning”, 

der danner gennemgangen til sociale relationer med lokalbefolkningen. Dette har hun 

formået at gøre med sin udadvendte og ligefremme personlighed, og har høstet 

rigeligt i form af en ret stor vennekreds. Hun siger: „Faktisk er jeg meget åben og har 

mange danske venner. I virkeligheden synes mange (islændinge) det er spøjst hvor 

mange danske venner jeg har i virkeligheden“  (isl. Reyndar er ég mjög opin og á 

marga danska vini. Mörgum finnst bara skrítið í rauninni hvað ég á mikið af dönskum 

vinum). Svala oplever sig selv som en slags “isbryder”, hvori hendes åbenhed ofte har 

været begyndelsen til dannelsen af venskabsforhold, og hun tilføjer, at det naturligvis 

altid kommer an på én selv, om man oplever danskere som lukkede eller åbne. Når 

man selv udviser åben- og venlighed, så bliver det gengældt, og dermed opstår viljen 

til at lukke nye mennesker ind. Svala er tydeligvis meget stolt over de mange gange, 

hun er blevet inviteret til lokale fester, hvor ellers kun nærmeste venner og familie er 

forsamlet. Dette kan ses som en erklæring på, at hun er kommet ”inden for døren” i 

det danske samfund, og føler sig accepteret som næsten en af “dem”. Erla fremstår 

ikke lige så åben og ligefrem som Svala, og netop hun har fra begyndelsen oplevet 

danskere som svære at komme i kontakt med, medmindre hun gjorde en ihærdig 

indsats. Erla og Svala har faktisk forskellige indsatsformål. Mens Svala har det til 

formål at tilfredsstille sit sociale behov, har Erla noget andet i tankerne, hvilket har 

med hendes bestemte vilje til at lade sig absorbere af værtskulturen og samtidig 

skubbe den oprindelige kultur fra sig, at gøre. Erla siger: 
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Jeg var så modtagelig for at lære danskere at kende. Jeg tror de har kunnet 

mærke det..at jeg ville så gerne være….jeg havde så stor respekt for deres 

kultur og alt det der og danskere er meget sådan, at hvis du ikke respekterer 

deres kultur og deres liv, så holder de dig udenfor. 

 (isl.ég var svo opin fyrir að kynnast dönum, ég held þeir hafi fundið það á 

mér..að ég vildi svo mikið vera.....ég bar svo mikla virðingu fyrir þeirra kúltúr 

og allt þetta og danir eru rosa svona að ef þú berð ekki virðingu fyrir þeirra 

kúltúr og þeirra lífi þá loka þeir svona á þig).  

 

Den ufuldtendte sætning “jeg ville så gerne være...” midt i citatet siger angiveligt 

meget om, hvad Erla i virkeligheden ønsker. Hun vil først og fremmest være en del af 

det danske miljø, men hun er sandsynligvis ikke blevet helt accepteret som 

fuldgyldigt medlem af det danske samfund – i hvert fald ikke i den grad, som hun 

havde ønsket sig. Erla gør en ihærdig indsats for at skabe så stærke bånd som muligt 

til værtskulturen, og fx siger hun, at hun har kun danske veninder, som hun især har 

lært at kende på sit arbejde, og hun understreger, at hun slet ikke omgås islændinge i 

Danmark. Hun vil fremstå som dansker selvom hun ved og føler, at hun ikke er det. 

Dette skaber en identitetsforvirring hos hende da hun ikke aner hvilket ben hun skal 

stå på. 

      Erla og Bylgja har begge oplevet, at deres danske venner og bekendte har frygtet, 

at de pludselig forsvinder og flytter tilbage til Island, og dette gælder også børnenes 

venner og deres forældre. Erla: „Men nu ved folk at vi ikke flytter nogen steder“ (isl. 

en nú veit fólk að við förum ekkert). Erla har en idé om, at dette bl.a. er årsagen til, at 

det tager sin tid at oprette venskabsforhold med danskere idet de ikke er trygge ved at 

knytte bånd til udlændinge, når de ikke på forhånd ved, om de bliver boende i 

Danmark eller ej.   

      Kvinderne er aktive i det mangfoldige kulturliv, som København har at byde på, 

og de følger med i hvad der sker i det danske samfund gennem forskellig dansk mass-

media  dvs. medier som fjernsyn, aviser, internettet osv. Der er ingen tvivl om, at 

kvinderne alle sammen interesserer sig for deres omgivelser og det som har størst 

aktualitet i det danske samfund. Bylgja siger: „Det betyder rigtig meget for mig – her 

bor jeg!“ (isl. það skiptir mig mjög miklu máli – hér bý ég!). Det betyder dog ikke, at 

de alle sammen prioriterer danske nyheder fremfor de islandske, men Erla er dog 

konsekvent og fastholder loyaliteten med det danske – hun bryder sig ikke særlig 

85



 

meget om aktuelle islandske samfundsemner. Hun vil i hvert fald ikke fremstå som 

den type udlænding, der først og fremmest er orienteret mod sin oprindelige kultur.  

 

 

4.2.6  Den misforståede myte 
Forforståelser og forestillinger man har i forvejen af et givet samfund, betyder at 

vedkommende ofte forventer noget bestemt af værtsmiljøet. Disse ofte klichéprægede 

opfattelser har vedkommende evt. læst eller hørt andre tale om. Eller rettere sagt så 

ved man faktisk ikke, hvor denne ”viden”egentlig kommer fra. ”Alle” siger det bare! 

Det er så en anden sag, om vedkommende oplever det således, at disse stereotype 

opfattelser holder eller ikke holder. Misforståelsen om den “ligeglade” dansker lever i 

bedste velgående, og det ligger kvinderne på hjerte at korrigere denne generelle 

fejlvurdering af danskere. 

 

En stor del af kvinderne havde i forvejen den opfattelse, at danskere var så ligeglade 

og denne forestilling de havde, skilte sig ud og ragede op over andre fasttømrede idéer, 

de havde om danskere. Det viser sig dog, at de altid havde lagt en forkert betydning i 

begrebet ligeglad, og de fandt snart ud af, at deres opfattelse altid havde været bygget 

på en misforståelse. Alda siger:  ”Der er altid dette, danskere er så ligeglade og 

betydningen af ligeglad er bare en helt anden end vi altså tror”  (isl. það er 

alltaf ”danir eru svo ligeglad” og þú veist merkingin í ligeglad er bara allt önnur sko 

en við höldum). Som bekendt betyder ligeglad, at man ikke har en mening til noget 

bestemt eller at man ikke udviser interesse eller sympati. Mens kvinderne, såvel som 

islændinge generelt, forbandt ligeglad med at være “evigglad” og have afslappede 

holdninger til livet fx ved altid at give sig god tid til at hygge sig med venner og 

familie, og slappe af med en øl i hånden. De forbandt også ligeglad med tendensen til 

at udskyde det ene og det andet på ubestemt tid. Og det er da også rigtigt, at kvinderne 

synes, at danskere til en vis grad har afslappede holdninger til livet idet de oplever 

danskere som rigtig gode til at have det hyggeligt, nyde livet og tilværelsen, og gode 

til at lave en god og sjov stemning, men til gengæld er de absolut ikke sådan, at de 

venter med tingene til et senere ubestemt tidspunkt. Danskere er tværtimod 

disciplinerede og præcise, og alt skal helst gå som planlagt. Erla siger: ”De er ikke på 

den måde ligeglade, som alle tror de er”. De planlægger alt og alting er bestemt på 
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forhånd og de har styr på alt”  (isl. Þeir eru ekki svona ligeglad eins og allir halda. 

Þeir planleggja allt og allt ákveðið svona fyrirfram og þeir hafa stjórn á öllu). Alda 

mener, at islændinge, som ikke kender det danske samfund, har den generelle 

opfattelse af danskere, at de er ligesom islændinge, hvad angår deres afslappede 

forhold til tiden og det-løser-sig-syndromet. Men danskerne oplever hun som det helt 

modsatte, hvilket slet ikke var som hun selv havde forestillet sig. Og danskere oplever 

sig ikke selv som sløsede eller usympatiske mennesker plagede af det-rager- mig-

ikke-en-skid-syndromet. Det oplever kvinderne heller ikke – tværtimod.  Det oplever 

kvinderne heller ikke - tværtimod. Denne misforståelse af begrebet kan få 

vedkommende til ad undgælde for at bruge begrebet ligeglad forkert. Det har Unnur 

oplevet men hun siger: 

 

Dette tåbelige ord som vi..som jeg i hvert fald lærte, at danskere er ligeglade 

men fandt ud af i en dansktime her i Danmark at det...læreren blev helt vred da 

jeg sagde „I Island lærte jeg, at danskere er ligeglade“, og hun sagde ”Det er vi 

ikke!”. Og det er helt rigtigt – vi tror, at ligeglad betyder nogenlunde det at 

være afslappet, men ligeglad betyder naturligvis at være indifferent. Det er de 

ikke! 

(isl. Þetta fáránlega orð sem vid..sem ég lærði allavega, að Danir væru ligeglad 

en þarna komst að því í dönskutíma hér í Danmörku að þetta…hún var alveg 

bara reið kennarinn þegar ég sagði þetta ”Ég lærði það á Íslandi að Danir væru 

ligeglad og hún sagði ”það erum við ekki” og það er alveg rétt – við höldum 

að ligeglad þýði eitthvað svona afslappaður en ligeglad þýðir náttúrulega 

afskiptalaus. Þeir eru það ekki!) 

 

Danskere er som sagt hverken ligeglade i den forbindelse som danskere forstår 

begrebet fordi de opleves medmenneskelige som interesserer sig for deres omgivelser 

og ikke ligeglade i den sammenhæng som kvinderne troede at det betød. Ganske vist 

oplever de danskere, at have en afslappet livsstil men den afslappede livsstil henviser 

ikke til afslappet forhold til tiden fordi i det danske samfund er der ikke noget der 

hedder, at have et afslappet forhold til tiden. 
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4.2.7  Den danske “folkesjæl” 
Ethvert samfund har sine uskrevne ”regler”, som kun dem, som kender samfundets 

infrastruktur og kultur, har adgang til. Disse socialregler er de ubevidste handlinger, 

man udfører helt automatisk og uden omtanke, og er derfor meget dybt indlejrede i 

mennesket – ofte helt fra barndommen. De indfødte kender reglerne, og til dels også 

dem, som har boet i et givent samfund i længere tid. Her flettes dette også sammen 

med, hvordan kvinderne oplever nationalkarakteren i værtskulturen. Det som de 

opfatter som noget “typisk” ved værtskulturen, er som regel anderledes end hvad de er 

vant til hjemmefra,  dvs. de er mere tilbøjelige til at fremhæve det, som stikker ud, 

end det som ligner. Det “typiske” ved værtskulturen kan både opleves som noget 

positivt eller det omvendte. I visse tilfælde kan mødet med værtskulturen forårsage 

indre konflikter med irritation eller endda ubehag til følge, eller at vedkommende 

affinder sig med det, og eventuelt indfører nye vaner i overensstemmelse med 

værtskulturen. At kvinderne oplever bestemte generelle træk og noget “typisk” ved 

samfundet, betyder ikke, at de henviser til en sandhed om, hvorledes “alle” danskere 

er.  De ved naturligvis godt, at der er flere måder at være “dansk” på, og at 

individerne i samfundet har mange forskellige karakteristika og  adfærdsmønstre, 

nøjagtig som dem selv. Tiden som sådan er her i en klasse for sig idet kvinderne 

oplever danskernes forhold til tiden, som det der egentlig beskriver den danske 

folkesjæl bedst. Tiden henviser til flere ting, såsom fritiden, at give sig god tid til 

noget, at møde til tiden og ikke mindst planlægning.  

 

 Kvinderne går helt i takt i forbindelse med deres opfattelse af danskernes forhold til 

tid og planlægning i god tid. Tiden henviser som før nævnt til flere ting, og 

danskernes forhold til tiden er faktisk noget, som kvinderne oplever som et af det 

mest fremtrædende i den danske folkesjæl. Tiden som sådan har stor indflydelse på 

kvindernes hverdagsliv. Danskere har et andet syn på tiden end islændinge, som mere 

opererer efter ”elastisk tid”. Aftalte tidspunkter skal som regel holde præcist i det 

danske samfund, og mangel på præcision går danskere normalt meget på nerverne. 

Danskere opleves simpelthen som klippefaste, når det drejer sig om tiden og 

planlægning, og i denne sammenhæng opfattes danskere nærmest som i skikkelse af 

den gode, gamle “Frøken Klokken”, som altid kan fortælle én, præcist hvad klokken 

er. Forholdet til tiden går hånd i hånd med planlægning, hvilket blandt danskerne er i 

88



 

en klasse for sig, ifølge kvindernes opfattelse af den danske folkesjæl. Mens 

kvinderne er vant til meget mere spontanitet fra hjemkulturen, kommer de i starten 

lidt skævt ind i værtskulturen på dette område. Ugla siger: „Det tog mig cirka et halvt 

år at komme ind [i samfundet] fordi alle var langt henne i planlægningen allerede. 

Man skulle først ind i folks kalender“ (isl. Það tók mig alveg hálft ár að komast  (isl. 

Það tók mig alveg hálft ár að komast inn því það voru allir búnir að plana svo langt 

fram í tímann. Maður þurfti að komast inn í kalenderinn hjá fólki). Det nytter for 

eksempel ikke at invitere danskere til middag om to dage, og danskere inviterer 

ligeledes gerne deres gæster med flere ugers varsel, og da spiller det ingen rolle, om 

det drejer sig om børnefødselsdagsfester eller en middagsinvitation. Bára siger: „Det 

skete ofte, at jeg fuldstændig havde glemt det [invitationerne] når dagen kom – jeg 

skrev det ikke ned. Nu, da jeg har lært det, så synes jeg at det er helt fint“ (isl. Ég var 

oft búin að steingleyma þessu þegar kom að þessu – ég skrifaði þetta ekkert niður. 

Núna þegar ég er búin að læra inn á þetta þá finnst mér það fínt). 

      Danskere lader til at leve et meget rutineret og organiseret liv, og som har svært 

ved at gøre plads til uforudsete og overraskende begivenheder. I denne sammenhæng 

genopfrisker Bára minder fra en bestemt gadefest i hendes kvarter. Ganske vist var 

hun lige flyttet i området, og stod derfor ikke på deltagerlisten. Hun var dog mere end 

velkommen til at komme og feste sammen med sine naboer, men der var desværre en 

uheldig og besværlig biomstændighed ved det. Bára siger: 

 

Vi var lige flyttet til nabolaget og kort tid efter fik vi at vide, at der snart skulle 

holdes gadefest og om vi ikke havde lyst til at deltage, og at vi var mere end 

velkomne. Men det kunne ikke lade sig gøre, at vi deltog i fællesspisningen...i 

stedet for bare at sige, vi skulle betale trehundrede kroner, og så kunne vi spise 

med. Men de havde allerede samlet ind til det, og der var ikke noget med...du 

ved.. bare at tilføje flere. Vi var mere end velkomne efter fællesspisningen.   

(isl. Við vorum að flytja (í hverfið) og svo mjög stuttu seinna kemur fólk og 

segir okkur að það verði götuveisla og hvort við viljum ekki koma og við 

séum alveg velkomin. En við gætum ekki verið með í matnum.. í stað þess að 

segja bara “borgið þrjúhundruð kall” og þá gætum við verið með í mat. En þau 

voru búin að safna og þá var ekkert þú veist verið að taka við fólki. Við vorum 

alveg velkomin að koma eftir matinn). 
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Faste aftaler skal holdes til punkt og prikke. Derfor oplever kvinderne ofte danskere 

som ret ufleksible, og i visse tilfælde fører ufleksibiliteten til en oplevelse af mangel 

på både tjenstvillighed og høflighed. Nødtørftige løsninger og hastværk og “det-løser-

sig” syndromet, hvilket er meget tydeligt indfattet i den islandske folkesjæl, eksisterer 

tilsyneladende ikke i danskernes mentalitet. Alda siger: “Her er der intet, der bare 

bliver ordnet, og der ikke nogen fleksibilitet i noget” (isl. Hér er engu reddad eða 

neinn sveigjanleiki í neinu). Hun opfatter dette både som positivt og negativt, idet den 

manglende fleksibilitet sagtens kan gå hende på nerverne, og positivt fordi ethvert 

samfund har brug for regler, hvortil formålet er, at de skal holdes – til fordel for alle. 

Hun siger: “Vi islændinge omgår bare reglerne. Ligesom det at krydse gaden for rødt 

lys – det gør ingen her!  (isl. Við íslendingar viljum bara fara á svig við reglurnar. 

Eins og til dæmis að labba yfir á rauðum karli – það gerir enginn hér). Inderst inde har 

Alda og og de andre kvinder en positiv indstilling til danskernes disciplinering 

omkring regler. Målet med regler, er at have styr på bestemte forhold og 

omstændigheder til fordel for alle mennesker og det medfører en følelse af sikkerhed, 

at gå ud fra, at folk følger dem. Hvis regler overtrædes, kan den samme forvente, at 

blive irettesat eller simpelthen skældt ud som en uartig rolling. At omgå regler vidner 

om ulydighed og hensynsløshed over for andre mennesker og således opleves 

danskernes disciplin omkring regler som noget positivt og et eksempel til efterfølgelse. 

Alda siger: 

 

For os der cykler er det ekstrem farligt hvis der altid var nogen som bare sådan 

her gik ud på gaden. Jeg kan komme i livsfare og vedkommende også, hvis det 

ville være vanen, at gå ud på gaden i tide og utide, bare fordi der ikke er en bil 

i nærheden. 

(isl. Það er náttúrulega bara í fyrsta lagi fyrir okkur sem hjólum, ef einhver 

væri alltaf að rjúka út á götu – þetta er bara stórhættulegt! Ég meina, ég er bara 

í lífshættu og hann líka ef það er alltaf verið að rjúka út á götu bara af því það 

er ekki kominn neinn bíll) 

 

Vi kom tidligere ind på oplevelsen af danskernes ufleksibilitet, som i visse tilfælde 

kan opfattes som uforskammethed og mangel på tjenstvillighed. Kvinderne 

fornemmer, at tiden er hellig i danskernes øjne, hvor de ifølge deres overenskomst 

selv disponerer over deres fritid, hvilket betyder, at hvis deres arbejdstid er til klokken 
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seks, så arbejder de til klokken seks, og ikke et minut over. Denne tidspræcision er 

ikke bare tomme ord, hvilket viser sig i Svalas tilfælde, hvor hendes veninder ville 

købe noget tøj i en tøjbutik. Da klokken var ti minutter i lukketid, og de var på vej til 

prøverummet med favnene fulde af tøj, som skulle prøves. Svala: „Da fik de bare at 

vide, at de skulle lægge tøjet fra sig. Det nærmede sig lukketid og de kunne bare 

komme igen dagen efter“ (isl. Þá var þeim bara sagt að leggja þetta frá sér, það væri 

að fara að loka og þær gætu bara komið aftur næsta dag). De blev rasende over denne 

uforskammethed. 

     Med hensyn til tiden og dens sideeffekter ville det ideale samfund for kvinderne 

være “lidt af hvert” dvs. en slat af danskernes faste planlægningsrammer samt en pæn 

håndfuld af islændingenes spontanitet. Der er ingen tvivl om, at kvinderne savner den 

spontanitet, som de er vant til hjemmefra. De ville somme tider ønske, at danskere tog 

livet lidt mere, som det kommer. I værtsmiljøet får de som regel ikke afløb for 

spontaniteten, medmindre de omgås med egne landsmænd. Kría jublede, da en af 

hendes bekendte fra Island flyttede i hendes kvarter, og ikke mindst fordi hun så 

havde muligheden for at smutte over til en kop kaffe – uden at det skulle planlægges 

på forhånd.  

      At give sig tid og hygge er tæt sammenvævede og uadskillige begreber der ifølge 

kvinderne beskriver den danske folkesjæl. Begrebet hygge opfatter kvinderne som 

noget særlig dansk og hyggeelementet intonerer, at man giver sig tid til det, da ellers 

er der ikke tale om nogen dansk hygge. Til hygge hører som regel mad og drikke og 

signalerer, at nu er der fritid men hygge har ikke antydning af livsførelse der er præget 

af luksus og ødselhed. Hyggen som man selv skaber handler om, at skabe en god 

stemning hvilket udspringer af det menneskelige samvær. Skal der hygges, så nytter 

det altså ikke, at lige kigge forbi og smutte igen næsten med det samme. Kvinderne 

har den fælles opfattelse af, at danskere er eksperter i, at give sig tid til det 

menneskelige samvær og skabe en uforglemmelig hyggestemning. Bára siger: “Det 

handler ikke om at gæsterne kommer, og man smider maden på bordet og alle er gået 

hjem to timer senere. Det er sådan..man giver sig meget mere tid til det her”. (isl. Það 

er ekki bara spurning um að gestirnir koma og maður hendir matnum á borðið og allir 

eru farnir tveimur tímum seinna. Þetta er svona...maður tekur sér mun meiri tíma í 

þetta hér.) Hun tilføjer, at det at give sig tid til at hygge skal læres og tilegnes, hvis 

man ønsker at være en del af det danske samfund. Kvinderne sætter nu større pris på, 

at give sig tid til samværet når de selv har oplevet og fundet ud af, at det er af en stor 
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værdi. Nu oplever Bára netop, at gæster som hele tiden er ved at gøre sig klar til at gå, 

vise tegn på lidt taktløshed og illoyalitet. Hun siger:  

 

Man har ydet et stort stykke arbejde i forberedelsen og jeg kan huske at jeg 

engang inviterede venner til brunch. De kom og vi spiste og kort tid efter var 

de gået. Omkring en halvtime efter vi havde spist begyndte de at gøre sig klar 

til at gå, fordi der var planer om at også lave noget andet på samme tid. Dette 

oplevede jeg som.....(taktløst). Man nyder, at give sig tid til, at sætte sig ned, 

snakke  og have det hyggeligt sammen. Danskere har forstand på dette! Det 

som man bliver nødt til at lære når man slår sig ned her, er at kunne hygge sig.  

(isl. Maður er búinn að hafa fyrir þessu og ég man eftir því að einhvern tímann 

bauð ég vinafólki í brunch og þau koma og við borðum og svo stuttu seinna er 

farið, kannski svona hálftíma eftir að við borðuðum, þá var farið að tygja sig 

af því það var búið að ákveða að gera eitthvað annað líka. Þetta finnst mér 

svolítið svona.........Manni finnst notalegt að gefa sér tíma til að setjast niður 

og spjalla og láta sér líða vel. Danir kunna þetta! Það sem maður þarf að læra 

þegar maður kemur hingað, það er að hygge) 

 

Det var lige præcis dette hyggelige samvær som Bára havde håbet på da hun 

inviterede sine islandske gæster hjem. Hun oplever en stor forskel på islændinge og 

danskere hvad dette angår og vil mene at islændinge har mere tendens til en danskere, 

at søge tidsfordriv udadtil og helst være på flere steder samtidig. Islændinge trives 

mere i travlheden og har derfor svært ved at give sig god tid til samværet. Danskere 

lægger ekstra kræfter i at få det bedste ud af hyggen og festen, og det gør ingen 

forskel, om der er tale om et middagsselskab eller en fødselsdags- eller 

konfirmationsfest, og normalt er hele dagen proppet med fællessang og anden 

underholdning, hvor gæsterne giver sig god tid til spisning. Ugla siger: „Til fester 

synger alle danskere med i fællessang“ (isl. Allir danir syngja í veislum). I denne 

sammenhæng har danskere en meget vigtig uskreven regel, som ifølge Bára og Ugla 

ikke ser ud til at være meget udbredt i det islandske samfund, hvor den klassiske måde 

er at træffe beslutninger i sidste øjeblik, og måske endda have planer om at være flere 

steder på nærmest samme tid. I Danmark suser man ikke fra den ene fest til den anden, 

stikker næsen indenfor, griber en forfriskning, hvorefter man går sin vej. Ugla siger: 
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Her er der gjort meget mere ud af det,  og danskere sender invitationer ud lang 

tid før. Alle giver tilbagemelding og siger„ja jeg kommer“, og så kommer de. 

Du ved, islændinge siger „Om en måned? - Gud, jeg ved altså ikke hvad jeg 

skal lave da. Jeg kan ikke beslutte det nu om jeg kan komme“.  Og så kan man 

pludselig stå med enten tres eller tre gæster – alt efter hvad der sker denne dag. 

Her har man sociale regler om, at den første fest du er inviteret til, er den som 

du siger ja til og deltager i.   

(isl. Það er gert miklu meira úr þessu og danirnir bjóða í veislur með löngu 

áður. Allir svara og allir búnir að segja “já ég kem” og þá koma þeir. Þú veist 

það er ekkert eins og íslendingar “Já, eftir mánuð?  - guð, ég veit ekkert hvað 

ég er að fara að gera þá. Ég get ekki ákveðið núna hvort ég er að fara að 

koma”. Og svo getur maður allt í einu staðið með sextíu manns eða þrjá –allt 

erftir því hvað er að fara að gerast þennan dag. Hér eru félagslegar reglur um 

það að fyrsta veislan sem þú ert boðinn í er sú sem þú ferð í)  

 

Selvom Unnur oplever danske fester og sammenkomst som virkelig underholdende, 

er hun temmelig chokeret over, at det er en sædvane, at servere vin og øl til danske 

konfirmationsfester og hvad værre er, konfirmanden får selv lov til at drikke øl og 

vin:  ”Jeg overdriver ikke når jeg siger, at man drikker til sin egen konfirmationsfest”.  

(isl. Sko, ég er ekki að ýkja, þú drekkur í þinni eigin fermingarveislu). Dette krænker 

hendes moralske opfattelse men samtidig siger hun, at den mest underholdende fest 

hun er blevet inviteret til i Danmark er netop konfirmationsfest. Der var i hvert fald 

gang i den til festen og stemningen livlig og servering af vin havde del i, at festen 

oplevedes så underholdende. Det er forvirrende, at opleve på den ene side 

underholdning og morskab og på den anden side krænkelse af moralsk opfattelse af 

samme fænomen på en og samme tid.  

      Danskere opfattes som nøjsomme og økonomiske, og som disponerer over flere 

opsparingskontoer tiltænkt forskellige formål. Her køber man generelt ikke på kredit, 

hvilket betyder, at hvis pengene ikke er lagt til side og man har dem klar på Dankortet, 

så lader man altså handelen sejle sin egen sø. De opleves som praktiske, og de lader 

sjældent noget gå til spilde. De tager særligt hensyn til naturen, og tænker meget 

økologisk. Kvinderne er gennemgående fornjøede med, at de ikke oplever samme 

forbrugerisme i det danske samfund, som de gjorde i hjemkulturen. De vil mene, at 

danskere ikke går lige så meget op i jagten på materielle goder som islændinge, og i 
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virkeligheden føler de dette som ret befriende. Således giver de udtryk for, at de er 

blevet mere nøjsomme, og at materialismen ikke spiller nær så stor en rolle i deres liv 

som tidligere. Unnur siger: „Dengang var det bare „et større hus og endnu et større 

hus“ ligesom de andre, og købe det ene og det andet“ (isl. Þá var bara stærra hús og 

ennþá stærra hús eins og fleiri og eignast þetta og eignast hitt). Men nu har hun 

omprioritetet ligesom de fleste af kvinderne. Det handler ikke længere om impulsive 

køb af materielle ting og sager. Ugla slår det hen i sjov, hvor hun takker for sin 

danske fornuftige ægtemand, fordi hvis hun ikke havde ham til at tænke praktisk for 

dem begge to, så havde hun sandsynligvis aldrig fået sparet op og købt det hus og 

taget på ferie – i hvert fald ikke i den grad, som de gør nu. Ugla: „Jeg ville for længst 

have brugt de penge til noget nonsens“ (isl. Ég væri löngu búin að eyða þessum 

peningum í vitleysu). Hun tilføjer, at hendes islandske mentalitet forårsager en 

tendens til at tage forskud på glæderne og bruge pengene før de er i hus – hvis bare 

man ved, at de sansynligvis er på vej. Dette ovenstående beskriver godt kvindernes 

opfattelse af sig selv og andre islændinge i forhold til danskere, når det kommer til 

stykket at være praktisk eller upraktisk i forhold til penge. Ugla siger: 

 

Jeg fatter det egentlig først når jeg får islændinge på besøg. Der bliver stormet 

i Føtex, og der støder de på rødvinen: „Gud hvor er det billigt“, og så køber de 

rødvin som er fire gange dyrere end det vi normalt køber, river det ned af 

hylderne og fylder indkøbskurven. Min mand siger altid: „det er så dejligt at 

have din familie på besøg – man får bare luksusrødvin hver eneste aften“. I 

vores hjem går grænsen for hvad der bliver købt, til det som vi normalt køber. 

(isl. Ég eiginlega fatta þetta ekki fyrr en ég fæ íslendinga í heimsókn. Það er 

farið í Føtex og svo sjá þau rauðvínið og “guð, hvað þetta er ódýrt” og kaupa 

rauðvín sem er sko fjórum sinnum dýrara heldur en það sem við kaupum 

venjulega, rífa það niður úr hillunum og fylla körfuna. Maðurinn minn segir 

alltaf “það er svo gott að hafa fjölskylduna þína í heimsókn – maður fær bara 

lúxus rauðvín á hverju kvöldi”. Hérna eru mörkin fyrir hvað við venjulega 

kaupum og þá er bara keypt það). 

 

Desuden opfatter kvinderne danskere som sjove og spøgefulde, og mener at danskere 

generelt har et humoristisk forhold til livet og tilværelsen, hvor de ofte bruger satire 
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og ironi i humoren. De islandske kvinder kan rigtig godt lide den danske humor, da 

det typisk er humor, som de godt kan identificere sig med.  

      Hvis vi nu flytter os mere ind på det, som kvinderne opfatter som mere negativt og 

mere vanskeligt at forlige sig med, så oplever mange af dem den danske folkesjæl 

som ganske irettesættende. De blander sig i og påpeger over for én, når de finder 

vedkommendes opførsel forkert eller upassende, selvom personen er en fremmed. 

Således er Alda ikke sluppet for danskernes indblanding og irettesættelse, og hun har 

haft svært ved at affinde sig med dette. Hun siger 

 

De skælder dig hele tiden ud. Hvis du cykler på fortovet, så kommer der en og 

skælder dig ud….det er helt garanteret, at hvis jeg vovede mig med cyklen op 

på fortovet, så ville der pludselig springe en gammel sur dansk mand op fra 

fortovet, og jeg var begyndt at tænke „følger han efter mig?“ 

(isl. Þeir eru alltaf að skamma þig. Ef þú hjólar á gangstétt þá er einhver sem 

kemur og skammar þig....það var alveg garanterað að ef ég vogaði mér upp á 

gangstétt þá svona spratt einhver svona gamall fúll danskur karl upp úr 

gangstéttinni þú veist og ég var farin að hugsa “eltir hann mig?”)   

 

Indblandingen og irettesættelsen er generende for de fleste af kvinderne, da de ikke er 

vant til dette fra hjemkulturen. Alda vil mene, at islændinge generelt er prægede af 

medafhængighed, og kunne ikke finde på at skælde fremmede mennesker ud. De vil 

slippe for at skabe påstyr, og hellere lade som om de ikke lægger mærke til noget, 

hvis de ser noget forkert eller upassende. Det irriterer mange af kvinderne, at danskere 

ofte virker kværulerende og overdrevent nøjeregnende idet de går meget op i små 

detaljer, mens islændinge i samme situation ville lade som ingenting. Bára siger: „De 

har tendens til at brokke sig over de mindste detaljer, som de selv oplever som noget 

stort“ (isl. Þeir eiga það til að kvarta undan smáatriðum sem þeim finnst vera mikið 

mál).  Alda husker en episode, hvor hun blev beskyldt for ikke at have gjort gulvet 

rent nok i en bestemt lejlighed, fordi udlejeren fandt et fnug under sofaen i stuen: „Vi 

vælger vores kampe. Det gør de ikke!“ 

      Kvinderne opfatter sig selv som nogle hårde børster i forhold til danskere, og de 

oplever, at danskere sætter pris på deres robusthed og deres særlige evner til at kunne 

ordne uforudsete sager, som pludselig kan opstå på fx arbejdspladsen, i stedet for at 

vente på, at “ejeren” af det bestemte problem viser sig, fordi det ikke ligger strengt 
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aftalt inden for vedkommendes  arbejdsområde. Ugla: „De yder ikke noget ekstra på 

arbejdet“ (isl. Þeir gera ekkert ekstra á vinnustaðnum). Talemåden ”at kunne overskue 

noget” er ifølge Bylgja og Unnur indlejret i den danske folkesjæl, hvilket de opfatter 

som en dødkedelig attitude og mentalitet. Bylgja siger: 

 

Jeg synes, at de nogen gange godt kunne stramme sig lidt mere an. De har 

tendens til nemt at opleve noget som svært og uoverskueligt. Bare dette 

spørgsmål: „Kan du overskue det her?“. Altså, sådan spørger man da ikke. 

Men det gør de! Man må bare fortsætte, selv når man får storm og haglvejr i 

ansigtet. De værdsætter denne egenskab vi har.  

(isl. Mér finnst að þeir mættu kannski stundum harka aðeins meira af sér. Það 

er svolítið stutt í að þetta sé svolítið erfitt og uoverskueligt. Bara þessi 

spurning: “Kan du overskue det her?” Ég meina maður spyr ekkert svona. En 

þeir gera það! Maður gengur bara á móti rokinu og haglinu. Þeir kunna 

svolítið að meta þennan eiginleika okkar). 

 

Unnur tager dette emne op på næste niveau og bruger temmelig kradse ord om den 

såkaldte uoverskuelighed. Hun siger: 

 

Der er en bestemt attitude ved dem, som jeg ikke kan holde ud – det der 

overskue dér! Dette ord findes ikke på islandsk. Når du engang har boet her, så 

forstår du dette ord, og jeg kan simpelthen ikke udstå det. 

(isl. Það er bara ákveðið attitude í þeim sem ég get ekki þolað – þetta overskue 

þarna. Þetta orð er ekki til í íslensku. Þegar þú ert búin að búa hérna þá skilur 

þú alveg þetta orð og ég bara þoli það ekki). 

 

En del af kvinderne oplever Janteloven som noget dybt forankret i den danske kultur, 

og opfatter det som et problem i sig selv, da de føler at det stadig ikke er særlig 

populært at hæve sig over for andre ved at føre sig frem på en pralende måde. Ifølge 

Gyldendals ordbog har begrebet Janteloven sin oprindelse i romanen En flygtning 

krydser sit spor fra 1933, skrevet af den dansk-norske Aksel Sandemose, og er for 

længst indgået som en del af danskernes ironiske selvopfattelse såvel som andres 

opfattelse af danskere. ”Du skal ikke tro, du er noget” er det centrale budskab i 

Janteloven, og citeres ofte som et udtryk for det kollektive pres for en begrænsning af 
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det enkelte individ. Oplevelsen af hvordan Janteloven kommer til udtryk i den danske 

folkesjæl, bærer præg af dette. Kvinderne føler, at det ikke er velset at blære sig med 

egne heltegerninger, og gøre et stort nummer ud af sine talenter, for så er man 

kommet på glatis. Svala: „Jeg må ikke prale af noget og alle skal være lige“ (isl. Ég 

má ekki hreykja mér af neinu og allir eiga að vera jafnir). Unnur vil mene, at på grund 

af dette, er det gjort svært for den enkelte at brillere og opnå succes, fordi man ikke 

skal gøre sig særlig bemærket som værende noget unikt. Dette anser de som 

forskelligt fra den islandske mentalitet. Freyja: „Islændinge har denne urokkelige tro 

på sig selv om at de kan besejre verden“ (isl. Íslendingar eru með þessa óbilandi trú á 

sjálfum sér um að þeir geti sigrað heiminn). 

 

 

4.2.8  Det værdiladede udbytte  
Der er bestemte, men ofte forskellige ting i livet, som mennesker prioriterer som 

eftertragtelsesværdige og oplever som velvære. Dette tema indebærer, hvad 

informanterne oplever som det bedste ved at bo i værtssamfundet, hvilke faktorer de 

anser der tilfredsstiller deres behov, samt hvad de ville savne mest, hvis de flyttede 

tilbage til Island. Kvinderne har generelt mere tendens til at fremhæve det gode ved at 

bo i det danske samfund fremfor det negative, og dermed overbeviser de muligvis sig 

selv om, at de har høstet stort udbytte i form af noget livskvalitetsskabende for dem 

selv. Her nedenfor præsenteres de faktorer, som kvinderne oplever, at har forøget 

deres livskvalitet ved at bosætte sig i værtssamfundet. 

 

Når kvinderne giver udtryk for, at de ville komme til at savne noget bestemt fra det 

danske samfund, hvis de flyttede tilbage til Island, så mener de, at det som de oplever 

tilfredsstillende og det gode ved at bo i værtsmiljøet, oftest ikke findes i lige så høj 

grad i hjemkulturen, eller slet ikke eksisterer der. Det er påfaldende, at de fleste af 

kvinderne nævner flere faktorer i værtsmiljøet, som har haft positiv indflydelse på 

deres hverdagsliv, end det som de oplever som svært at forlige sig med i det danske 

samfund. Og selvom der opstår bestemte fænomener, der er anderledes end i 

hjemkulturen, så betyder det nødvendigvis ikke, at kvinderne har svært ved at 

acceptere det. Alda siger: ”Det som man nogle gange anser for at være negativt kan 

man også se som noget positivt, ligesom reglerne”. (isl. sumt sem maður getur séð 
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neikvætt getur maður líka séð jákvætt eins og til dæmis reglurnar). Der er ganske 

visse ting, som de bryder sig mindre om, og gerne så anderledes, men det drejer sig 

mest om savnet af storfamilien og vennerne i Island, samt enkelte højtids- og 

mærkedage, som de gerne ville fejre i værtskulturen. Men meget af det, som 

kvinderne oplever som noget svært at tolere eller acceptere i værtsmiljøet, er allerede 

beskrevet i de øvrige temaer i denne analyse. 

      Årsagen til, at de fleste af kvinderne har større tendens til fremhæve de positive 

faktorer i det danske samfund fremfor de negative, er muligvis fordi de gerne vil 

retfærdiggøre og overbevise sig selv om, at de har taget den rigtige beslutning om at 

flytte til Danmark i stedet for at være blevet i Island. De vil forsone sig med deres 

beslutning, og acceptere det samfund, de valgte at bosætte sig i ved at koncentrere sig 

om det gode, de oplever ved at bo der. Faktisk har en del af kvinderne svært ved at 

pege på noget negativt i værtskulturen, og det gælder især det offentlige 

velfærdssystem, som langt de fleste har en meget positiv indstilling til, og taler om 

som hensynsfuldt og menneskeværdigt. Dette kan evt. forklares med en bestemt 

underliggende tone hos mange af kvinderne, som lyder nogenlunde sådan:  „Hvorfor 

tror du egentlig, at jeg bor her? Jeg ville for længst være flyttet fra Danmark, hvis jeg 

ikke syntes der var dejligt. I går glip af meget, ved ikke at vælge at bo her som jeg“. 

      Det er måske ikke overraskende, at mange nævner vejret i denne forbindelse som 

noget livskvalitetsskabende. Det danske forår og sommeren er noget af det bedste ved 

Danmark. Det gode vejr betyder, at man kan bruge meget mere af sin tid under åben 

himmel, og der er mange forskellige steder og aktiviteter, som værtskulturen har at 

byde på, hvor sommerstemningen kan nydes. Alda siger: „Vejret! Den danske 

sommer! Der findes ikke noget bedre end at sidde ude i Kongens Have og åhhh….det 

er bare...“ (isl. Veðrið! Danska sumarið! Það er ekkert betra en að sitja útí Kongens 

Have og ooohhh…það er bara…). Ugla: „Vejret er virkelig virkelig dejligt“ (isl. 

Veðrið er virkilega virkilega yndislegt). Informanterne liver helt op, når de begynder 

at snakke om vejret. Hrönn vil desuden mene, at det er nemmere at leve det ”fattige” 

liv i det danske samfund end i hjemkulturen. Hun siger: 

 

Her findes et bredere udvalg aktiviteter, som ikke koster noget. Man pakker 

bare et tæppe ned i en taske og cykler ned på stranden. Det er på en måde...jeg 

ved det ikke….ja, et mere bekvemt liv selvom man ikke har penge til nogen 

luksus. 
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(isl. það er meira hægt að gera sem kostar ekki neitt, bara að skella teppi í 

tösku og hjóla niður á ströndina. Það er einhvern veginn...ég veit það ekki...já 

þægilegra líf þó maður eigi ekki pening fyrir einhverjum lúxus). 

 

Cykelkulturen og den trafikale struktur er noget, som mange af kvinderne værdsætter 

højt i værtssamfundet. Cyklen er i mange tilfælde blevet deres primære 

transportmiddel, i modsætning til i Island, hvor cyklen bare havde stået til pynt. Erla 

er fx længst kommet af med sin bil, og cykler kun eller kører med bus eller tog – 

noget, som hun aldrig havde fundet på at gøre i Island. Cykelkulturen er egentlig det, 

som Unnur vil komme til at savne mest, når hun flytter tilbage til Island. Hun er den 

eneste af kvinderne, som helt bestemt ved, at hun flytter tilbage til Island inden længe. 

Mange af kvinderne har ikke en bil til rådighed, hvilket de absolut ikke kunne 

undvære i hjemlandet. Svala: „Man er jo nødt til at have en bil i Island“ (isl. Það þarf 

náttúrulega að eiga bíl á Íslandi). Men her tænker hun især på, at den trafikale 

infrastruktur er lettilgængelig i værtslandet.  Kvinderne værdsætter denne 

“udflugtsfrihed” højt, som de har fået med i købet, da den omfattende trafikale 

struktur giver forskellige muligheder for at rejse til nabolandene eller andre lande 

uden store omkostninger. Svala oplever dette som noget af det bedste ved at bo i 

København, fordi man derfra kan vælge mellem forskellige transportmidler i mange 

prisklasser og nemt rejse i alle retninger. Og der er flere, som sætter stor pris på denne 

frihed, som de har opnået ved at bosætte sig i hovedstaden. Ugla siger: „At rejse! Det 

er jo super herfra! Meget nemmere og giver flere muligheder“ (isl. Að ferðast! Það er 

náttúrulega frábært héðan. Miklu auðveldara og það gefur aðra möguleika). Alda er 

også helt enig i dette og hun siger: „Dette er ikke muligt i Island. Bare det med at 

rejse fra denne ø, det koster bare... det her er jo også en vis livskvalitet“ (isl. Þetta er 

ekki hægt á Íslandi, það er bara það að komast af þessari eyju eins og þú veist, þetta 

kostar bara....það er líka bara ákveðin lífsgæði). 

      De kvinder som har eller har haft børn i det danske folkeskolesystem, udtrykker 

deres begejstring over for folkeskolen, og ikke mindst skolernes fritidsklubber, og 

føler, at de har givet deres børn en fantastisk oplevelse i form af dansk skolegang. Det 

drejer sig bl.a. om varierede undervisningsformer samt en hel del udflugter, som både 

skolen og fritidsklubberne arrangerer. Og det bliver bedre endnu. Unnur siger: „Jeg 

betaler aldrig en eneste øre. Det eneste jeg skal skaffe er et penalhus, en skoletaske og 

en madpakke. Naturligvis er det en del af den høje skat her, men det er alligevel 
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pragtfuldt“. (isl. Ég borga aldrei neinn einasta aur. Eina sem ég þarf að skaffa er 

pennaveski, skólataska og nesti. Auðvitað er þetta hluti af þessu háa skattekerfi sem er 

hérna en þetta er rosa gott). Der er flere, der synes skatten er høj, men forholdet til 

skatten er lidt ambivalent, fordi de værdsætter og er fornøjede med den omfattende 

offentlige sociale service, hvor de ikke skal betale noget ekstra, ligesom når de skal til 

lægen eller skal indlægges på sygehuset. Hrönn: „[...]men jeg tænker, jeg har haft 

brug for lægebehandlinger og andre ting, så man får det tilbage som man betaler i 

skat“ (isl. [...] en ég hugsa, ég hef þurft á læknisþjónustu að halda og fleira og maður 

fær það alveg svona til baka sem maður er að borga í skatt). De, som har skaffet sig 

retten til at ligestilles med danskere mht. til Statens Uddannelsesstøtte (SU), er 

fornøjede med SU-systemet, og som Hrönn siger: „Tænk at få betalt for at tage en 

uddannelse“. 

      Der er flere, som giver udtryk for, at de formår at få økonomien til at hænge 

sammen i Danmark, som de nødvendigvis ikke kunne eller ville have svært ved i 

Island. Her spiller det sandsynligvis også ind, at kvinderne lever et nøjsommere liv, 

end de gjorde i hjemkulturen. De færreste har fx bil til rådighed, og klarer sig fint 

uden. På en eller anden måde oplever kvinderne, at de har kunnet klare sig økonomisk 

og samtidig at have noget tilovers til at tillade sig at forkæle sig selv og hygge en 

gang imellem, og det kræver jo, at man tænker praktisk, for ellers havde de sikkert 

ikke meget tilovers til sig selv. Og når man er praktisk anlagt, så går man efter de 

gode tilbud, og lader dem styre forbruget. Svala siger: „Man klarer sig her med færre 

penge mellem hænderne her end i Island“ (isl. Maður kemst af með minni pening hér 

heldur en á Íslandi). Kvinderne oplever, at de her har mange begivenheder og 

fritidsaktiviteter at vælge imellem, som ikke behøver at koste for meget ligesom 

strandturene, som Hrönn snakkede om tidligere. Disse bestemte aktiviteter er i høj 

grad forbundet med sommerperioden. Og Svala fortsætter: 

 

Man kan leve et mere behageligt liv, efter min mening, her end i Island. Det er 

dyrere at leve i Island. Her kan man tage på picnic i parker, når det er godt vejr, 

hvilket man ikke gør i Island. Så det koster mere at hygge sig i Island end i 

Danmark.  

 (isl. Maður getur haft þægilegra líf, að mínu mati, hér heldur en á Íslandi. Það 

kostar miklu meira að búa og lifa á Íslandi. Hér getur maður líka í góðum 

veðrum farið í piknikk í almenningsgörðum sem maður gerir ekki á Íslandi. 
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Þannig að það kostar allt meira eins og maður segir að hugga sig á Íslandi 

heldur en í Danmörku).   

 

Kvinderne sætter rigtig stor pris på den afslappede livsstil – et begreb som de gerne 

bruger når de giver udtryk for det liv der er værd, at stræbe efter. Alda siger: ”….og 

bare den afslappede livsstil. Her er der bare et helt andet tempo” (isl…og svo bara 

þessi afslappaði lífstíll. Það er bara allt annað tempó hérna). Der er mindre stress og 

den afslappede livsstil har ifølge kvinderne også reference til nøjsomheden. Her 

oplever de ikke i lige så høj grad som i hjemlandet ”kravet” om jagten på materielle 

goder og forbrugerismen hvilket de oplever som meget befriende. Den afslappede 

livsstil som mange af kvinderne oplever henviser ikke til afslappet forhold til tiden 

fordi danskerne opleves ikke at have afslappet forhold til tiden – tværtimod. Den 

henviser til hyggen og som før er blevet nævnt, at man giver sig god til til at hygge. 

Hyggeelementet i værtskulturen oplever kvinderne som en værdifuld og 

livskvalitetsskabende faktor. Den afslappede livsstil er det, som kvinderne 

sandsynligivs først lagde i betydningen af den “ligeglade” dansker – men nu ved de, 

at der altså er fanden til forskel på den afslappede livsstil og på at være ligeglad.  

 

 

4.3   Sammenfatning af resultater 

Kvinderne er alle sammen enige om, at det danske samfund har taget vældig godt 

imod dem og at danskere har fra starten af, vist dem i det hele taget en velviljet 

attitude. De oplever en følelse af en ukonkret samhørighed hvor de historiske forhold 

spiller til dels ind selvom mange af kvinderne fornemmer, at danskere generelt ikke er 

meget bevidste om de dansk-islandske historiske forhold og heller ikke interesserer 

sig særlig meget for det, hvilket de er lidt forbavsede over.  

      I begyndelsen er kvindernes sprogfærdigheder splittede mellem læsesproget som 

fleste af kvinderne beherskede i forvejen og talesproget, som har været sværere end de 

havde forventet. Fleste har nu opnået tilfredsstillende talesprogsfærdigheder til trods 

for en hård kamp i starten men to af kvinderne oplever stadigvæk større 

talesprogvanskeligheder. Det sværeste ved det danske sprog har været udtalen, og at 

forstå danskernes talesprog. Fleste oplever også, at danskere ikke har megen tolerance 

over for udlændinge som forsøger at tale dansk, hvilket de oplever nedslående. 
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      At knytte relationer med andre islændinge som bor i værtssamfundet og fokus 

rettet mod den oprindelige kultur fylder temmelig meget i kvindernes liv – i hvert fald 

mens de har en begrænset adgang til værtskulturen, som af størstedelen er følge af 

begrænsede talesprogfærdigheder. To af kvinderne omgås næsten kun egne 

landsmænd i værtssamfundet til trods for flere års ophold i Danmark men en enkelt 

kvinder undgår, at omgås egne landsmænd og interesserer sig ikke for den oprindelige 

kultur. 

      Kvinderne sætter pris på nøjsomheden i det danske samfund og de oplever mindre 

jagt efter materielle goder hvilket de oplever befriende. De værdsætter den afslappede 

livsstil (hvilket ikke refererer til afslappet forhold til tiden) som til dels er forbundet 

med den danske hygge og sammenkomst som henviser til, at man giver sig god tid til 

samværet med andre mennesker og lægger kræfter i, at skabe så hyggelig og festlig 

stemning som muligt, uden at det bærer et præg af overdådighed. Kvinderne synes det 

er nemmere, at få økonomien til at hænge sammen og det er lettere, at leve det ”fattige” 

liv i værtskulturen end i hjemkulturen som beror til dels på det danske samfunds 

organisering. De er særlig begejstrede for det veludviklede offentlige system hvilket 

de synes, at tage godt hånd om borgerne.  De er generelt forsonede med, at betale høje 

skatte i bytte for det veludviklede velfærdssamfund. Det trafikale system er 

velfungerende og mange af kvinderne har skillet sig af med bilen – noget som de ikke 

kunne undvære i Island og langt de fleste nævner vejret som et af det dejligste ved at 

bo i Danmark.  

      Kvinderne oplever en stor forskel på deres opfattelse af tiden versus danskernes 

forhold til tiden men deres opfattelse af danskernes afslappede livsstil refererer ikke 

til afslappet forhold til tiden. Den har reference til hyggen og samværet med andre 

mennesker som danskere plejer, at giver sig god tid til men ikke mindst til kvindernes 

oplevelse af nøjsomheden som henviser til mindre forbrugerisme i det danske 

samfund end de er vant til fra hjemkulturen. Tiden er et flersidigt fænomen idet den 

har mange sideeffekter og i forbindelse med dette, så oplever kvinderne danskernes 

forhold til tiden som både meget positivt men også som noget negativt. Tiden har 

bla.a. reference til planlægning i god tid, strikte rammer omkring planlægning, at 

møde til tiden og at stoppe til tiden og ikke mindst, at give sig god tid. Danskernes 

forhold til tiden kan siden føre til en bestemt oplevelse af, hvordan kvinderne opfatter 

danskernes manér og adfærd. Det, at give sig god tid til samværet med andre 

mennesker oplever kvinderne som meget værdiladet mens den urokkelige 
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planlægning og standhaftigheden omkring den oplever de ofte som ufleksibilitet. 

Endvidere oplever de, at danskere kan finde på at være ret irresættende og emsige og 

de har tendens til, at klage over de mindste detaljer hvor de sagtens kan finde på, at 

“ligge i krig” på grund af noget som kvinderne ser som fuldstændig meningsløst mens 

danskere ser det samme som et problem. Det kom således bag på kvinderne, at den 

“ligeglade” dansker viste sig, at have været bygget på en langvarig misforståelse og at 

kvinderne altid havde lagt en forkert betydning i begrebet. De forbandt ligeglad med, 

at have afslappede holdninger til livet således, at give sig god tid til at hygge sig med 

venner og familie men de forbandt også ligeglad med tendensen til, at udskyde det 

ene og det andet på ubestemt tid. Men i virkeligheden betyder ligeglad, at man i det 

hele taget interesserer sig ikke for sine omgivelser og ikke udviser særlig sympati 

over for andre mennesker og således oplever kvinderne slet ikke danskere. De oplever 

danskere som medmenneskelige som udviser stor interesse over for deres omgivelser 

og andre mennesker. 
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 5.  Diskussion 

 
5.1 Diskussion	  af	  resultater	  	  

Undersøgelsens titel - at der er noget som kvinderne oplever hyggeligt og hjemligt 

ved, at bo i værtssamfundet refererer delvist til resultaterne idet den antyder, at 

kvinderne oplever i det store hele det positivt såvel som fordelagtigt, at være islandsk 

udlænding i København. Det hyggelige og det hjemlige vidner på en måde om, 

hvordan kvinderne oplever samfundskulturen og hvordan de trives i samfundet. Ifølge 

kvindernes opstår der drivkræfter som fremmer deres tilpasning og har en positiv 

indflydelse på deres velvære i det danske samfund. Her kan bla.a. nævnes det 

velviljede attitude de oplever fra det danske samfunds side og deres følelse af en 

ukonkret samhørighed, kendskab til værtskulturen, forståelse af det danske læsesprog, 

et velfungerende offentligt system og samfundets organisationer og den danske 

“hygge”, hvilket de kommer tit til at tale om, mens andre faktorer opleves som en 

klods om deres ben. Her kan bl.a. nævnes det danske talesprog, for megen 

koncentration om etnisk kommunikation og nogle ubeskrevede “regler”.  

      Resultaterne viser, hvor omfattende sociokulturel tilpasning i virkeligheden er. 

Som det viser sig i Kim’s teori (Kim, 2002) om tilpasning (e.adaptation) er 

fænomenet et indviklet lagdelt samspil af flere faktorer som gensidigt påvirker 

hinanden og reflekteres først og fremmest i en aktiv indsats fra begge parter, dvs. to 

modsatte kræfter der ikke kan være uden hinanden hvis der skal være mulighed for, at 

kunne fremkalde en vellykket og tilfredsstillende tilpasning. Ifølge Kim afhænger 

dette på den ene side af selve tilflytteren og evnen til, at falde til i værtssamfundet og 

at kunne indgå i konstruktive interaktioner, og på den anden side hvordan 

værtssamfundet tager imod vedkommende tilflytter og i hvor høj grad samfundet 

åbner for “adgang” til værtskulturen. Disse to modsatte faktorer er afgørende for 

vedkommendes sociokulturelle tilpasning og har derfor en stor indflydelse på, om 

tilpasningen opleves positivt eller omvendt. Ifølge Kim har mennesker ikke samme 

evne til at omstille sig efter ændrede forhold, og derfor har den adaptive personlighed 

en meget stor indflydelse på tilpasningen. Positivitet, åbenhed, styrke og mod hjælper 

vedkommende bl.a. med, at engagere sig i værtskulturen idet den samme ofte gør en 
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særlig indsats, at få det bedste ud af opholdet, og den indsats må forventes at blive 

gengældt.  

      Kvinderne forekommer lidt forskellige hvad angår deres adaptive personlighed. 

Nogle er mere åbne og udadvendte end andre, nogle er mere modige end andre og så 

videre, men i det hele taget har de alle sammen, hver på sin måde, en profil af en 

positiv adaptiv personlighed. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at 

ifølge kvindernes oplevelse af den danske folkesjæl kan for megen selvsikkerhed som 

ofte kendetegner det modige og dristige menneske i visse tilfælde virke negativt på 

danskere, og kan sættes i forbindelse med Janteloven som nogle af kvinderne 

fornemmer, at være dybt indlejret i den danske folkesjæl. På den måde kan man sige, 

at kvinderne er tilpasningsmotiverede da de har viljen og engagementet til, at deltage 

og fungere i samfundet. De har hver for sig formået, at overvinde forskellige 

hindringer undervejs og det kan godt mærkes, at alle kvinderne er deltagere i det 

danske samfund til trods for, at nogle enkelte kvinder oplever mangel på kontakt med 

værtskulturen. Ingen af dem ser ud som om de nemt ville give op i modgang og flytte 

tilbage. Men det betyder dog ikke, at alle kvinderne nødvendigvis har intentioner om, 

at blive boende i Danmark for evigt. Der er indtil videre kun en af kvinderne som har 

bestemte intentioner om, at flytte tilbage til Island inden længe, og det kan muligvis 

sættes i forbindelse med, at hun ikke gør sig store anstrengelser for, at omgås 

danskere og bekymrer sig heller ikke over det. Ifølge både Ward (2001) og Kim 

(2001) er denne skelnen mellem eksplicitte og implicitte intentioner vigtig med 

hensyn til, hvordan vedkommende eventuelt knyttes til værtssamfundet. 

      Ifølge Kim er der flere undersøgelser der viser, at med hensyn til åbenhed er 

tilpasningsraten invers knyttet til en stigende alder, og således kan sprogindlæring 

være sværere for dem der er ældre end for dem der er yngre, selvom alder i sig selv 

ikke anses for at være en logisk årsag til dårligere eller succesfuld tilpasning. En af 

kvinderne sætter sine sprogvanskeligheder direkte i forbindelse med sin alder, hvor 

hun oplever det ikke længere muligt, at lære at kommunikere ordentligt på et nyt 

fremmedsprog. Det er også bemærkelsesværdigt, at kvinderne er forskellige i, at 

kunne tolere egne sprogfejl og det ser ud som om, at eftersom kvinderne er ældre når 

de flytter til Danmark er de mere sårbare over for de sprogfejl de ikke kan komme 

udenom at lave. Dette støtter op om Kim’s teori om forholdet mellem det at kunne 

tolere egne menneskelige fejl, og at formå at bryde sprogbarriere. Ifølge Kim er 

sproget langt fra, at være kun et beredskab med det formål, at blive forstået og til at 
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forstå andre mennesker. Udviklede og rutinerede sprogkompetencer giver 

vedkommende ofte mere magt, respekt og troværdighed. Dermed øger det muligheden 

for kvinderne, at opnå deres personlige mål. Det har således været svært for den ene 

af de to kvinder som stadigvæk oplever større talesprogvanskeligheder, at finde et 

arbejde. Hun giver skylden på sine begrænsede sprogfærdigheder og nævner i denne 

forbindelse udtalen som det svageste led. Det er faktisk bemærkelsesværdigt, at 

udtalen som kvinderne i det hele taget anser for, at være det sværeste ved det danske 

sprog, er i nogle tilfælde sat direkte i sammenhæng med begrænsede 

sprogkompetencer, dvs. udtalen er brugt som en slags målestok for, hvor god eller 

dårlig man er til dansk. Det kan eventuelt have med det at gøre, at nogle af kvinderne 

oplever, at danskere har svært ved at forstå deres udtale, at danskere ikke gør sig 

umage for, at forstå hvad det er de prøver at sige fordi deres udtale ligger langt fra 

danskernes udtale eller, at danskere også sætter  ”dårlig” eller mærkelig udtale direkte 

i forbindelse med begrænsede sprogfærdigheder. Dette minder lidt om den langvarige 

debat i Danmark omkring prins Henrik som anses af mange danskere, at have 

begrænsede sprogfærdigheder fordi hans franskprægede udtale opleves mærkelig og 

anderledes i danskernes ører. Dermed er det først og fremmest udtalen som 

bestemmer, hvor uretfærdigt som det kan lyde, om vedkommendes sprogfærdigheder 

er begrænsede eller ej.  

      Der er ingen tvivl om, at en af hovedårsagen til, at flertallet af kvinderne har valgt 

Danmark som bosættelsesland fremfor andre lande og fokusseret på København 

fremfor andre steder i Danmark er fordi de havde i forvejen omfattende viden og 

kendskab til samfundet gennem uddannelse, mass-media, andre islændinge, de havde 

igennem tiden selv besøgt Danmark nogle gange og så videre. Kvinderne har 

kendskab til de historiske forhold men de fornemmer, at danskere ikke er lige så 

bevidste om den dansk-islandske historiske relation, hvilket understøtter Auður 

Hauksdóttir (2001) og Mentz (2008, at der er meget der tyder på, at landenes fælles 

fortid ikke har sat lige så dybe spor i danskernes bevidsthed som i islændingenes. I 

denne forbindelse kan man spekulere over, om der er sammenhæng mellem det, at 

kvinderne oplever sig som en slags priviligerede udlændinge, og at islændinge nød 

bestemte privilegier fremfor fleste andre når Island var stadigvæk en del af Danmark. 

Mange islændinge kender til de historiske forhold igennem uddannelse og læsning og 

det kunne godt være, at de gamle privilegier som islændinge nød dengang, er 

stadigvæk indlejret i islændingenes bevidsthed. Kvinderne har til en vis grad 
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kendskab til værtskulturens kommunikationssystem og dens opbygning da det er et 

sprog de har lært i Island men det tager som før siger mest fat på læsesproget. De 

drager nytte af at have lært dansk i forvejen – de har i det mindste læsesprogforståelse 

som hjælper dem fremad. De var bare ikke forberedte på, at der var så en stor forskel 

på det danske læse- og talesprog. Undersøgelser viser, at talt dansk er det 

skandinaviske sprog som volder de største forståelsesvanskeligheder i de nordiske 

lande. (Nordisk Ministerråd, 2004). Der er stor afstand mellem lyd og skrift hvor 

dansk retskrivning er konservativ mens udtalen har bevæget sig langt fra skriftsproget. 

Mange islændinge har lært at udtale dansk som det skrives, hvilket nærmer sig faktisk 

mere den norske udtale end den danske. (Delsing og Åkesson, 2005). Samfundets 

organisationer og styreformer er kvinderne ikke meget fremmed i sig selv, da det ikke 

adskiller sig så meget fra det islandske selvom de synes det danske system være mere 

udviklet og på mange måder det ideale samfund som er værd at stræbe efter. De 

kvinder som har børn er først og fremmest begejstrede for folkeskolesystemet og 

skolernes fritidsklubber, til dels fordi undervisningen er meget varieret og der er 

tradition for forskellige udflugter og til dels fordi børnenes skolegang og alt hvad det 

indebærer ikke koster dem meget ekstra og det giver dem tryghed, at vide at gå til 

lægen ikke koster dem en krone ekstra – kun igennem skatten. De har sådan set ikke 

imod at betale høj skat når de ved at de får en del af pengene tilbage i form af et 

velfungerende vælfærdssamfund. 

      Kvinderne oplever, at de generelt deler lignende værdier med danskere selvom der 

forekommer forskelle i normer i form af ubeskrevede samfundsregler som 

sandsynligivs ville være ubetydelige i global sammenhæng. Det er derfor formentligt 

meget nemmere for kvinderne end mange andre udlændinge som kommer fra lande 

der ligger kulturelt mere fjernt, at identificere sig med det danske samfund og opnå 

den hjemlige og hyggelige følelse som de giver stærkt udtryk for at de oplever. 

Humor må ikke undervurderes fordi den er meget vigtig i det sammenhæng. Humor er 

forbundet med underholdning og fornøjelse og skaber derfor velvære. Kvinderne 

oplever danskere som generelt underholdende mennesker med kostelig humor som de 

godt kan identificere sig med. Men denne hjemlige følelse opnås ikke alene med 

kvindernes kulturelle forståelse og deres personlige indsats. De kunne ikke føle sig 

hjemme i Danmark medmindre det danske samfund viste dem i det hele taget positivt 

attitude og gav dem adgang til lokalsamfundet. Og det er nøjagtigt hvad de 

fornemmer -  at det danske samfund har taget meget godt imod dem og vist dem en 
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velviljet attitude helt fra starten af. Inderst inde ser kvinderne sig ikke selv som 

udlændinge eller indvandrere og det er vigtigt for dem, at de får en slags bekræftelse 

fra det danske samfund at de er “mindre” udenlandske” end andre som kommer fra 

andre lande. Denne gensidige positivitet  har formentligt sine rødder i  similaritets-

attraktionshypotesen hvilket oprindelig stammer fra Byrne (1961) og indebærer ifølge 

Ward, Bochner og Furnham (2001), at mennesker generelt foretrækker mennesker de 

deler lignedne hovedkarakterisiska med. Eftersom den kulturelle afstand er større, jo 

storre vanskeligheder oplever vedkommende. 

      Berrys akkulturationsmodel forsøger at forstå diverse måder for tilpasning og 

tager fat på tilflytterens attitude overfor både den oprindelige og værtslandets kultur. 

(Berry, 1997). Således er der en enkelt kvinde som giver et meget stærkt udtryk for at 

have ladet sig absorberes af værtskulturen samtidig med at undgå involvering med 

egne landsmænd og den oprindelige kultur. Fleste af kvinderne kan anses for at være 

integrerede hvilket betyder, at de udviser en aktiv interesse for at deltage i 

værtslandets kultur samtidig med at fastholde og vise interesse for hjemkulturen. Men 

ifølge Bennett kan integration være ensbetydende med konstruktiv marginalisering 

som henviser til en positiv effekt hvor vedkommende tilflytter bruger sin 

vidtspændende erfaring på grund af konstant færden mellem begge kulturer til 

etablering af et nyt identitet som siden kan fungere uden væsentlige vanskeligheder i 

begge kulturer. (Bennett, 2001). Således viser nogle af kvinderne nogle tegn på, at de 

er på en eller anden måde konstruktiv marginaliserede selvom de oplever sig som 

integrerede. Dette kan også sigte til, at den eneste kvinde i gruppen som anstrenger sig 

ihærdigt for at absorbere værtskulturen befinder sig i virkeligheden her – som 

konstruktiv marginaliseret fremfor assimileret. Men det skal bemærkes, at 

vedkommende kan sagtens tilhøre flere akkulturationsstrategier i forskellige 

sammenhænge. 

      Dansk familieforhold er af en stor betydning for kontaktflader i det danske 

samfund og børn kan også være vigtige i denne sammnehæng. De kvinder som har 

begrænset kontakt til det danske samfund har generelt mere tendens til, at koncentrere 

sig mere om samværet med egne landsmænd. Det er både nemmere fordi der mangler 

forbindelsesleddene til værtssamfundet og det er mere ukompliceret fordi der er de fri 

for sproghindringer. Ifølge Kim (2001) kan for megen koncentration om etnisk social 

kommunikation have en negativ påvirkning da den kan føre til en vis blokade på 

tilpasningsindsatsen som viser sig i de tilfælde hvor vedkommende omgås næsten 
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udelukkende med egne landsmænd. I det ene tilfælde er det gjort med vilje på den 

måde forstået, at oplevelsen af sprogvanskeligheder gør det, at vedkommende kvinde 

ikke gider og formår, at gøre en aktiv indsats på dette område. Til trods for at 

kvinderne kan på mange måder identificere sig med danskere og oplever en slags 

samhørighed, er de først og fremmest særlige begejstrede for samfundets opbygning 

og den sociale organisering hvilket de oplever menneskeværdig og ideal som er værd 

at stræbe efter. Endvidere er de betaget af nøjsomheden i samfundet, den hyggelige og 

hjemlige stemning de oplever og den ubeskrevede regel, at gøre sit bedste for, at give 

sig god tid til samvær med andre mennesker. Hyggen indebærer, at man giver sig god 

tid til samvær med andre mennesker for ellers er der ikke tale om nogen dansk hygge. 

Den afslappede livsstil som mange af kvinderne oplever i det danske samfund 

henviser ikke til afslappet forhold til tiden fordi danskerne opleves ikke at have 

afslappet forhold til tiden – tværtimod. Den afslappede livsstil holder sig inden for 

“hyggens” rammer og refererer til hyggen som danskerne giver sig god tid til, hvor 

hyggelig og underholdende stemning er enerådende. 

      Det som faktisk har haft mest og størst indflydelse på kvindernes hverdagsliv er 

tiden i flere sammenhænge. Kvinderne oplever en stor forskel på deres opfattelse af 

tiden i forhold til danskernes opfattelse af tiden. Tiden og tidens sideeffekter skyder 

flere gange op i resultaterne i forskellige sammenhænge og har en meget stor 

indflydelse på, hvordan kvinderne oplever den danske folkesjæl, både på en positiv og 

en negativ måde. Kvinderne har på mange områder måttet lave om på deres liv i 

forhold til tiden, for at bedre kunne fungere i det danske samfund. Faktisk kom det 

bag på mig, at tiden har i virkeligheden en meget større indflydelse på kvindernes 

hverdagsliv end jeg nogensinde havde forestillet mig. Den har afsmittende virkning 

og afspejler langt i fra kun punktlighed eller mangel på præcision. Den viser sig også 

bl.a. i planlægning i god tid som danskere nøje følger og strikte rammer omkring den 

og at give sig god tid til samvær med andre mennesker. Mens tiden er hellig i 

danskernes øjne og forholde sig til de strikte rammer omkring den, er kvinderne 

meget mere vant til, at operere efter elastisk tid. Forskellig opfattelse af tiden fører til 

en bestemt oplevelse af hvordan kvinderne opfatter den danske folkesjæl – inddelt 

efter sammenhængen med tiden. Dansker kan opleves alt fra at være organiserede, 

rutinerede, disciplinerede, punktlige og præcise til ufleksible og uspontane og i værste 

fald utjenstvillige og taktløse. Det-løser-sig og vi-gør-det-bare-i-morgen syndromet 

og spontanitet eksisterer normalt ikke i den danske folkesjæl og danskere har svært 
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ved at gøre plads til uforudsete begivenheder. Kvinderne er mere vant til at tage det 

mere som det kommer og har derfor plads til uforventede begivenheder som 

kvinderne fornemmer, at være en egenskab som danskerne værdsætter. Uden at have 

flere ord om forskellig opfattelse af tiden som viser sig godt i kvindernes udtalelser i 

temaet om folkesjælen er det klart, at tiden har størst indflydelse på kvindernes 

hverdagsliv.  

      Der er bestemte ting som kvinderne har vanskeligt ved at tolere med hensyn til 

danskernes adfærd og som de ikke er vant til fra hjemkulturen.  Danskere opleves ofte 

som irettesættende og at blande sig for meget. Selvom kvinderne ved, at de gør det i 

en god hensigt så opleves dette generende for dem. At blive skældt ud som en uartig 

møgunge og det ofte af fremmede mennesker tager de lidt ilde op. Mens kvinderne 

ville heller gå uden om emnet som katten om den varme grød ville danskere snarere 

sige tingene direkte ud. Endvidere oplever kvinderne at der er en stor forskel på 

vægten der lægges i bestemte emner. Det som kvinderne ser som noget ubetydeligt og 

meningsløst ser danskerne ofte som et problem der må undersøge og diskutere til 

bunds.  
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6.  Konklusion og perspektivering 
 

Med denne undersøgelse har jeg forsøgt, at få svar på, hvordan islandske kvinder 

oplever, at tilpasse sig sociokulturelt i København med det formål, at kaste lys over 

deres individuelle oplevelse af, hvordan de håndterer mødet med det danske samfund 

i hverdagsagtige situationer. Analysen og resultaterne viser at, det at tilpasse sig 

sociokulturelt i et samfund er et indviklet lagdelt samspil af flere faktorer som 

gensidigt påvirker hinanden og reflekteres først og fremmest i en gensidig og aktiv 

indsats fra begge parter, hvis der skal være mulighed for, at kunne fremkalde en 

vellykket og tilfredsstillende tilpasning. At kvinderne oplever det hyggeligt og 

hjemligt ved at bo i værtssamfundet vidner om, hvordan kvinderne faktisk oplever 

samfundskulturen og hvordan de trives i det danske samfund. 

      Svaret er derfor, at i det store hele oplever kvinderne det positivt såvel som 

fordelagtigt at være bosat i København og omegn som islandske udlændinge. 

Oplevelsen af at tilpasse sig sociokulturelt i det danske samfund bærer et præg af 

hygge- og hjemlighed til trods for nogle kulturelle svage “sammenstød” som ofte er i 

form af ubeskrevede samfundsregler og talesprogvanskeligheder i starten. De faktorer 

som er afgørende for deres oplevelse af tilpasningen er først og fremmest 

værtssamfundets modtagelser, det velfungerende offentlige system og samfundets 

organisationer, den personlige indsats og i denne sammenhæng spiller deres adaptive 

personlighed en stor rolle. Endvidere har familieforhold, dvs. civilstand og børn en 

stor betydning hvad angår kontaktfladerne i det danske samfund og det har haft 

betydning, at kvinderne har lært dansk i forvejen. Men det som faktisk har haft og har 

den allerstørste indflydelse på kvindernes hverdagsliv i Danmark, uden at de endelig 

gør sig situationen klar, er det flersidige begreb tiden og tiden i forskellige 

sammenhænge. Der er en stor forskel på kvindernes opfattelse til tiden versus 

danskernes forhold til tiden som refererer ikke kun til punktlighed. Den henviser også 

til at give sig god tid, planlægge i god tid, faste urokkelige rammer omkring 

planlægning, stoppe til tiden osv. Tiden og dens sideeffekter gennemsyrer kvindernes 

hverdag og siger meget om, hvordan kvinderne i virkeligheden oplever den danske 

folkesjæl med hensyn til væremåde og manér da danskerne opleves alt fra at være 

organiserede, rutinerede og præcise til uspontane, ufleksible og i værste fald taktløse. 

111



 

      Kvinderne er ikke repræsentative for en hel gruppe idet her procuderes ikke viden 

som kan generaliseres. Men på den anden side giver denne dybdeinterviewmetode en 

privilegeret adgang til kvindernes hverdagsliv og dermed værdifuld viden om deres 

tilværelse i det danske samfund og ud fra det kan man komme øje på bestemte 

sammenhænge og tilfælde som siden kan indikere hvad der kan gemme sig i 

sociokulturel tilpasning. Til trods for, at oplevelsen af tilpasningen er individuel og 

ikke har samme betydning for hvert enkelte menneske, så kommer en del af det store 

antal islændinge som både har boet og bor nu i Danmark sandsynligvis til, at kunne 

genkalde sig en og anden lignende oplevelse og erfaringer som dem der optræder i 

resultaterne. I lyset af dette har undersøgelsen en klar relevans til faget, især når det 

tages i betragtning og så vidt jeg ved, at islændinges sociokulturelle tilpasning i 

Danmark ikke er blevet undersøgt med hjælp af en fænomenologisk metodeforskning. 

Det ville være interessant, at undersøge hvordan islandske mænd oplever 

sociokulturel tilpasning i København, hvordan islændinge som er bosatte andre steder 

i Danmark oplever fænomenet eller hvordan islændinge som er bosat i Norge og 

Sverige oplever tilpasningen og eventuelt lave en sammenligning med hensyn til disse 

tre lande. Endvidere kan problemfeltet indsnævres til selve tiden hvor der kan 

undersøgere nærmere hvilken indflydelse forskellig forhold til tiden har på islændinge 

i Danmark. 
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7.  Afslutning 
 

For mig, har det både været virkelig interessant og lærerigt, at få muligheden for, at 

arbejde med dette emne og få indblik i kvindernes liv i København. I begyndelsen 

gjorde jeg mig ikke klart hvor vidtspændende projektet har vist sig at være. At 

fordybe mig i kulturbegrebet og beskæftige mig grundigt med den sociologiske 

tilpasning og akkulturationsstrategier ved at anvende fænomenologisk 

interviewmetode har sandelig været en uvurdelig oplevelse og erfaring for mig 

gennem hele forløbet. Det er ikke en selvfølge, at få lov til, at interviewe mennesker 

under disse omstændigheder men hver og en kvinde tog imod mig med oprigtig 

interesse. At arbejde med projektet har vækket med mig endnu mere interesse på dette 

område selvom processen har været lang og anstrengende. Det har vist mig hvor 

uendelig mange vinkler gemmer sig i fænomenet, sociokulturel tilpasning og derfor er 

det ikke udelukket, at flere undersøgelser af denne slagsen kommer for dagens lys 

engang i fremtiden. Men i den sidste ende gælder det, at alt det som jeg har draget 

lære af gennem undersøgelsesprocessen, kommer jeg i hvert fald til, at have med i 

bagagen, forhåbentlig til næste gang. 
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Bilag  
 
 
Spørgeskema på dansk og islandsk 
 
Baggrundsoplysninger: 

Alder, opholdstid i DK, familieforhold, uddannelse, beskæftigelse. 

 

1. Hver var ástæða þess að þú fluttist frá Íslandi og ákvaðst að setjast að í 
Kaupmannahöfn?  Hvad var årsagen til, at du flyttede fra Island og bosatte dig 
i København? 
 

2. Hvað er það besta við að búa hér?  Hvad er det bedste ved at bo her? 
 

3. Hvað finnst þér það erfiðasta við að búa hér? Hvad oplever du det sværeste 
ved at bo her? 
 

4. Hvernig viðtökur hefur þú fengið frá samfélaginu? Hvordan er du blevet 
modtaget af samfundet?  	  

 
5. Hvað kom þér helst á óvart varðandi dani og danskt samfélag? Hvad har 

overrasket dig mest ved det danske samfund? 
 

6. Hvernig líður þér í samskiptum við dani? Hvordan trives du i danskernes 
selskab?   

 
7. Hvernig gengur þér að tjá þig og eiga samræður á dönsku?  Hvordan fungerer 

det for dig, at kommunikere på dansk? 
 

8. Hvað finnst þér það erfiðasta við dönskuna? Hvad oplever du det sværeste ved 
det danske sprog? 

 
9. Hvernig hefur þér gengið að kynnast dönum og mynda vináttusambönd við 
þá?  Hvordan er det gået, at lære danskere at kende og oprette venskabsforhold 
til dem? 
 

10. Upplifir þú stundum félagslega einangrun hér?  Har du oplevet social isolering 
eller ensomhed i Danmark?  

 
11. Hvernig upplifir þú það að vera útlendingur hér?  Kan du beskrive den 

oplevelse af, at være udlænding i Danmark?     
 

12. Hvað gerir þú til að aðlagast dönsku samfélagi? Gør du en særlig indsats for at 
tilpasse dig i samfundet? 
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13. Fylgist þú með því sem er að gerast í dönskum þjóðfélagsmálum til dæmis í 
gegnum fjölmiðla?  Følger du med i hvad der sker i det danske samfund fx 
igennem massemedier? 

 
14.  Fylgist þú mikið með því sem er að gerast á Íslandi? Følger du med i hvad der 

sker i Island? 
 

15. Hvernig líður þér þegar þú hugsar til Íslands? Hvordan føles det for dig når du 
tænker på Island? 

 
16. Hversu miklu máli skiptir það þig, að kynnast og umgangast íslendinga hér í 

Danmörku? Hvor vigtigt er det for dig, at omgås og lære andre islændinge i 
Danmark at kende? 
 

17. Sækir þú íslenska viðburði og menningarstarfsemi hér?  
 

18.  Hvernig upplifir þú það sem Íslendingur í Kaupmannahöfn áhrif þess, að 
Dammörk og Ísland hafi átt sameiginlega sögulega fortíð?  Hvordan 
fornemmer du, at Danmark og Island har haft en fælles historisk fortid? 
 

19. Hvað hefur þú lært af dvölinni hér?  Hvad har du fået lært af dit ophold indtil 
videre? 
 

20. Hefur þú íhugað að búa hér til frambúðar? Har du overvejet at bo her 
fremover? 
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