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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Það er von mín að hún verði til þess að breyta 

umræðunni um fátækt á Íslandi og framkvæmd á matargjöfum hjálparstofnana. Ég vil þakka 

viðmælendum mínum fyrir þeirra framlag til rannsóknarinnar og starfsfólki Hjálparstarfs 

kirkjunnar fyrir mikla aðstoð við framkvæmd hennar. Leiðbendum mínum Steinunni 

Hrafnsdóttur og Vilborgu Oddsdóttur þakka ég fyrir góðar leiðbeiningar og samvinnu við skrif 

ritgerðarinnar. Frændsystkinum mínum Kristjönu Millu Snorradóttur, Gylfa Ólafssyni og 

vinkonu minni Dagbjörtu Rún Guðmundsdóttur þakka ég ómetanlega hjálp við yfirlestur og 

leiðréttingar á ritgerðinni. Að lokum og allra mest vil ég þakka eiginmanni mínum, börnum, 

tengdasyni og barnabörnum fyrir óendanlega þolinmæði, stuðning og hvatningu við vinnslu 

þessarar ritgerðar og allt námið mitt. 
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Útdráttur 

Eftir efnahagshrun í íslensku samfélagi haustið 2008 jókst þörf fyrir mataraðstoð mikið. 

Starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar skynjaði að þörf væri á breytingu við framkvæmd 

matargjafa. Á vordögum 2011 gerði Hjálparstarf kirkjunnar breytingar á framkvæmd 

matargjafa og fór að veita inneignarkort í verslanir. Rannsókninni er ætlað að kanna upplifun 

þeirra sem fengu inneignarkort í stað matargjafa og kanna hvort þeim líkaði breytingarnar. 

Rannsóknin er byggð á viðtölum við 14 einstaklinga sem óskuðu eftir aðstoð og fengu 

inneignarkort hjá Hjálparstarfinu. Niðurstöðurnar benda til að fólkinu líkuðu breytingarnar 

vel og með breyttum vinnuaðferðum er hægt að bæta lífsgæði þeirra. Flestir telja það 

niðurlægjandi að þurfa að leita til hjálparstofnana eftir aðstoð, bæði þeir sem þurfa þess 

vegna fátæktar og einnig hinir sem búa við gnægtir. Íslenskt samfélag stendur vel í 

samanburði við önnur lönd þegar verið er að mæla fátækt. Rannsóknin vekur upp spurningar 

hvers vegna svona margir í íslensku samfélagi þurfi að leita til hjálparstofnana og hvernig 

hægt er að draga úr fjölda þeirra. Það er verkefni framtíðarinnar að leita svara við þessum 

spurningum. 
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Abstract 

The need for food assistance increased after the economic collapse in the Icelandic 

community in autumn 2008. The staff and volunteers working at Hjálparstarf kirkjunnar felt 

the increased need and as well that they had to change their methods to provide food 

assistance. In the spring of 2011, Hjálparstarf kirkjunnar made changes in their food 

assistance program and began to provide bank debit cards instead of food gifts in bags. This 

study is designed to explore the experience of receiving a debit card instead of food and look 

into whether the people liked the changes. The study is based on interviews with 14 

individuals who requested help and received a debit card. The results suggest that the 

changes pleased the people well and met their needs. Also the new working methods can 

increase well-being and quality of lives for them who have to seek food assistance. Most 

people consider it degrading to have to seek food assistance and stand in line for food, both 

those who are poor and those who are better off. Icelandic society is performing well 

compared to other countries when measuring poverty. The study raises questions that are 

useful to answer, why so many people in Iceland have to seek help from organizations and 

how is it possible to reduce the number of those who have to seek help and assistance. It is 

the assignment for the future to find answers to these questions. 
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1 Inngangur 

Umfjöllun fjölmiðla á Íslandi veturinn 2010-2011 beindist í nokkrum mæli að 

matarúthlutunum hjálparsamtaka. Langar biðraðir mynduðust þar sem fólk beið eftir 

matargjöfum. Nokkur hjálparsamtök standa að baki þessum matarúthlutunum og talsverður 

fjöldi fólks bankar á dyr þeirra sökum margvíslegra orsaka. Aðstoðin er hugsuð sem 

neyðaraðstoð og er ætluð að létta fjölskyldum og einstaklingum róðurinn þegar fjárráð 

hrökkva ekki til fyrir mat og öðrum nauðþurftum. Mikill vandi er til staðar hjá þeim sem 

mataraðstoðina þiggja og ekki hægt að horfa fram hjá vandanum. Með það í huga verður að 

velta því upp og kanna hvort mataraðstoðin mæti þörfum fólksins og stuðli að lausn vandans 

eða eru aðrar aðferðir betur til þess fallnar?  

Áhugi höfundar á viðfangsefninu vaknaði þegar hann var í starfsnámi tengdu 

meistaranámi í félagsráðgjöf hjá Hjálparstarfi kirkjunnar haustið 2010 þar sem starfa tveir 

félagsráðgjafar. Áður hafði höfundur starfað sem sjálfboðaliði hjá Rauða Kross Íslands og 

unnið með heimilislausu fólki. Höfundur hafði því áhuga á að dýpka og auka þekkingu sína á 

þörfum og vanda þeirra sem leituðu til Hjálparstarfs Kirkjunnar eftir aðstoð. Hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar kynntist höfundur því hversu fjölbreyttur hópur fólks það er sem þarf á aðstoð að 

halda og hversu margháttaðar orsakir liggja að baki stöðu þeirra. Margir búa við sára fátækt, 

hafa litla menntun, lítinn félagslegan stuðning og þó nokkrir hafa einangrast félagslega vegna 

aðstæðna sinna. Hugmyndafræði félagsráðgjafar um heildarsýn og hjálp til sjálfshjálpar er sú 

hugmyndafræði sem höfð er að leiðarljósi í vinnu hjá Hjálparstarfi kirkjunnar en sú 

hugmyndafræði er einn af hornsteinum félagsráðgjafar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; 

Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.). 

Í samstarfi við kennara leitaði höfundur til félagsráðgjafa Hjálparstarfs kirkjunnar eftir 

samstarfi. Höfundur fékk upplýsingar um að hjá Hjálparstarfi kirkjunnar væri að fara af stað 

tilraunarverkefni frá 1. maí 2011 sem fæli í sér breytingar á mataraðstoð innanlands og ætti 

að standa yfir í sjö mánuði. Félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar lögðu til að höfundur 

kannaði hvernig notendum þjónustunnar líkaði breytt fyrirkomulag á matargjöfum. 

Breytingarnar fela í sér að barnafjölskyldur sem þurfa á mataraðstoð að halda fá 

inneignarkort í verslanir í stað matargjafa. Samhliða verður ráðgjafaþjónusta efld til muna 

umfram það sem félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar veita í viðtölum sínum. 
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Félagsráðgjafi frá Fjölskylduhjálp kirkjunnar og fjármálaráðgjafar frá fjármálastofnunum 

verða með fasta viðveru hjá Hjálparstarfi kirkjunnar til að veita sértæka ráðgjafaþjónustu. 

Lífsleikninámskeið fyrir fullorðna stendur notendum þjónustunnar einnig til boða 

endurgjaldslaust. Á þeim námskeiðum verður matreiðslukennsla og kennsla í meðferð og 

nýtingu matvæla. Einstaklingum og barnlausum fjölskyldum sem þurfa á mataraðstoð að 

halda verður vísað til annarra hjálparstofnana á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða upp á 

matargjafir. Öll önnur þjónusta Hjálparstarfs kirkjunnar verður óbreytt og stendur öllum til 

boða sem uppfylla þau skilyrði sem sett eru til að njóta aðstoðar (Hjálparstarf kirkjunnar, 

2011). 

 Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun notenda þjónustu Hjálparstarfs 

kirkjunnar af breyttum áherslum í matargjöfum. Rannsóknin var unnin á tímabilinu 

september til nóvember 2011.  

Yfirrannsóknarspurningin var : 

 Hver er upplifun þín af breyttu fyrirkomulagi á matargjöfum hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar?  

Undirrannsóknarspurningar voru: 

 Hver er upplifun þín af starfsfólki Hjálparstarfs kirkjunnar? 

 Hver er upplifun þín af því að þurfa að koma með gögn um tekjur og gjöld til að sýna 

fram á þörf fyrir aðstoð? 

 Veistu um ráðgjöf sem er í boði hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og hefur þú nýtt þér 

hana? 

Höfundur taldi einnig mikilvægt að fá fram sjónarhorn þeirra sem sinna 

velferðarmálum hjá Reykjavíkurborg voru því tekin upplýsingarviðtöl við valda einstaklinga. 

Notagildi verkefnisins er að draga fram óskir þeirra sem þjónustunnar njóta og miðla 

þeim upplýsingum til annarra hjálparstofnana sem og opinberra aðila. Þannig geta fleiri 

aðlagað þjónustu sína að þörfum notenda sinna, gert hana markvissari og stuðlað að því að 

fleiri einstaklingar og fjölskyldur nái skrefi lengra í lífi sínu og færri þurfi að treysta á 

neyðaraðstoð hjálparsamtaka.  

Þessari ritgerð verður skipt upp í tvo þætti annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar 

eigindlega rannsókn. Fyrsti kaflinn er inngangur ritgerðarinnar þar sem rakin er tilurð og 
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hvatinn að verkinu og gerð grein fyrir tilgangi og gildi verksins og rannsóknarspurningar 

settar fram. Fyrsta kafla inngangi ritgerðarinnar lýkur með kynningu á uppbyggingu 

ritgerðarinnar sem hér fer á eftir.  

 Annar kafli er fræðilegi hluti ritgerðarinnar í byrjun kaflans er hugtakið fátækt 

skilgreint. Þeirri umræðu verður fylgt eftir með umfjöllum um fátækt í Evrópuríkjum og á 

Íslandi. Saga fátækraaðstoðar og þróun löggjafar um fátækraaðstoð á Íslandi verður rakin. Í 

kjölfarið verður íslenska velferðarkerfið kynnt í norrænu samhengi. Hugmyndafræði 

valdeflingar og notendasamráðs verður kynnt þar sem það er leiðarljós verkefnisins ásamt 

kenningu Maslows um þarfapýramídann. Fjallað verður um tengingu félagsráðgjafar við 

verkefnið. Umfjöllun verður um frjáls félagasamtök, einkenni og hlutverk þeirra dregin fram 

og sagt frá störfum sjálfboðaliða. Gerð verður grein fyrir framkvæmd mataraðstoðar á Íslandi 

og hverjir það eru sem þurfa á mataraðstoð að halda. Að lokum verður til umfjöllunar 

matarúthlutun Hjálparstarfs kirkjunnar upphaf hennar og þróun rakin og tilraunarverkefnið 

sem hér er til rannsóknar kynnt. 

Seinni hluti ritgerðarinnar er rannsóknarhluti hennar. Þeim hluta er skipt niður í nokkra 

kafla. Þriðji kaflinn er upphafskafli seinni hluta ritgerðarinnar þar sem rannsóknarspurningar 

eru settar fram og snið rannsóknarinnar kynnt. Farið verður yfir framkvæmd 

rannsóknarinnar, hvernig gagnaöflun fór fram, val á þátttakendum og hvernig vinnslu við 

gagnagreiningu var háttað. Að lokum verður gert grein fyrir áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar og farið yfir siðferðileg álitamál hennar. Í fjórða kafla verða niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og þær tengdar við þær rannsóknarspurningar sem lagt var af stað 

með í upphafi. Fimmti kafli inniheldur umræður og rannsóknarspurningum svarað með vísan 

í þær upplýsingar sem fengust með fræðilegri heimildaöflun og eigindlegri rannsókn. Settar 

verða fram tillögur um hvernig nýta má niðurstöður rannsóknarinnar til að mæta þörfum 

þess hóps sem þarf á mataraðstoð að halda. Í sjötta kafla verða lokaorð og lærdómur sem 

draga má af niðurstöðum rannsóknarinnar og lagt verður mat á rannsóknina styrkleika 

hennar og veikleikar einnig verða lagðar fram tillögur að frekari rannsóknum á 

viðfangsefninu.  
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2 Fræðileg og söguleg samantekt 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir þeim fræðilega bakgrunn sem 

rannsóknin byggir á. Fjallað verður um fátækt bæði í Evrópuríkjum og á Íslandi. Nokkrar 

rannsóknir verða kynntar til að beina athyglinni að því hvaða orsakaþættir það eru sem hafa 

áhrif á fátækt og afleiðingar fátæktar. Saga fátækraaðstoðar og þróun löggjafar verður rakin 

að því loknu. Þær upplýsingar eru mikilvægar svo lesandinn geti skilið þá þróun sem hefur átt 

sér stað í þessum málaflokki hér á landi og hversu umfangsmikill vandinn var talinn á 

hverjum tíma. Í kjölfarið verður fjallað um íslenska velferðarkerfið í norrænu samhengi. Að 

því loknu verður greint frá íslenskum og erlendum neysluviðmiðum. Þarfapýramídi Maslows 

verður kynntur ásamt hugmyndafræði valdeflingar og notandasamráðs þar sem það er 

leiðarljós þess verkefnis sem rannsóknin fjallar um. Þar á eftir verður fjallað um upphaf 

félagsráðgjafar og hlutverk félagsráðgjafa hjá hjálparstofnunum gildi verksins fyrir 

félagsráðgjöf. Fræðilega kafla ritgerðarinnar lýkur með umfjöllum um frjáls félagasamtök og 

reynt verður að fanga hugmyndafræði þeirra og einkenni í samanburði við opinberar 

þjónustustofnanir og einkarekinn rekstur. Einnig verður gerð grein fyrir hlutverki frjálsra 

félagasamtaka, sögu og starfi sjálfboðaliða í velferðarþjónustu. Skýrt verður frá framkvæmd 

mataraðstoðar á Íslandi og erlendis og rannsóknir á því hverjir það eru sem þurfa á 

mataraðstoð að halda. Að lokum verður fjallað ítarlega um sögu og þróun mataraðstoðar hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar.  

2.1 Fátækt 

Mikilvægt er að skilgreina hugtakið fátækt og fátækramörk þegar verið er að fjalla um fátækt 

og aðstæður fátækra. Margar ólíkar skilgreiningar geta verið til um sama hugtakið þar sem 

þær eru notaðar á ólíkan hátt af fræðimönnum í mismunandi tilgangi eftir því hvar þeir starfa 

í heiminum. Hugtök eru oft notuð bæði af fræðasamfélaginu og almenningi þar sem 

almenningur leggur aðra merkingu í orðin en fræðimenn. 

Fátækt hefur verið rannsökuð af fræðimönnum í rúmlega hundrað ár og vinna þeir 

stöðugt að því að finna betri aðferðir til að mæla fátækt. Athygli hefur verið vakin á því að 

brýnt sé að mæla neyslu og velferð í stað þess að horfa eingöngu á og mæla tekjur fólks. 

Tekjur segja ekki alltaf til um það hvernig fólk hefur það raunverulega . Tekjur einstaklinga og 
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fjölskyldna segja ekki til um það hvort þær dugi fyrir nauðsynjavörum þar sem ekki eru teknir 

aðrir þættir inn í framfærsluna eins og skuldir heimila. Aðrir þættir sem skipta máli og eru 

ekki mældir með tekjum eru meðal annars kynjamisrétti, heilsuleysi, skortur á menntun, 

félagslegum stuðningi og valdi yfir aðstæðum sínum sem hindrar fólk til þátttöku í 

samfélaginu (Collins, 2005; Guðný Björk Eydal, 2004; Sen, 1999). 

2.1.1 Skilgreiningar á fátækt 

Skilgreiningar um bæði algild og afstæð fátækramörk eru notaðar í rannsóknum í dag og 

gegna þær báðar ákveðnu hlutverki en nálgast viðfangsefnið á ólíkan hátt. Helsti tilgangur 

með ólíkum skilgreiningum er að draga fram skort og það sem hindrar fólk í því að vera 

þátttakendur í samfélaginu. Með afstæðu skilgreiningunni er hægt að meta umfang fátæktar 

í þjóðfélögum og hvaða hópar það eru sem lifa við fátækt. Skilgreiningin er einnig gagnleg í 

samanburðarrannsóknum milli landa. Algilda skilgreiningin er hins vegar nytsamleg til að 

mæla stöðu fátækra út frá föstum grunnstærðum, kanna tekjur láglaunafólks og hvaða önnur 

kjör eða bætur standi þeim til boða. Algilda skilgreiningin er oftast notuð í 

fátækrarannsóknum í fátækari ríkjum heims. Afstæð skilgreining er hins vegar frekar notuð í 

vestrænum ríkjum þar sem hagsæld er mikil og fátækramörkin eru skilgreind út frá 

meðaltekjum í þjóðfélaginu. Með afstæðri skilgreiningu er hægt að meta hversu stór 

lágtekjuhópur þjóðfélagsins er. Þeir sem eru fátækir samkvæmt þeirri skilgreiningu er í raun 

takmörk sett, fátæktin hindrar fólk í að vera virkir þátttakendur í þjóðfélaginu þar sem það 

hefur ekki þær bjargir sem taldar eru vera nauðsynlegar til þátttöku. Báðar skilgreiningarnar 

draga fram afleiðingar fátæktarinnar og hamlandi stöðu einstaklinga, fjölskyldna og 

samfélagsins í heild (Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 1999; Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2010). 

Áhrifamikill frumkvöðull í rannsóknum á fátækt var breski fræðimaðurinn Seebohm 

Rowntree sem kynnti svokölluð algild fátækramörk (e. absolute poverty line) um aldamótin 

1900. Hann miðaði skilgreiningu sína við það sem talið var að væri lágmarks næringarþörf 

verkafólks til að lifa af á þessum tíma. Þeir sem höfðu ekki nægar tekjur til að uppfylla 

lágmarks framfærslu skilgreindi Rowntree sem fátæka. Þessi aðferð við mælingar á fátækt er 

enn notuð í dag þrátt fyrir að hún sé talin frekar þröng. Önnur algeng aðferð er að miða við 

afstæð fátækramörk (e. relative poverty line). Þá er tekið mið af umhverfi og tíma hverju 

sinni. Gallar við þessa aðferð eru að einungis er tekið tillit til tekna en ekki hvort tekjurnar 
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dugi fyrir nauðsynjavörum. Talið er einstaklingar og hópar lifa í fátækt þegar tekjur þeirra 

duga ekki fyrir því sem talin eru almenn þægindi og lífsskilyrði til að vera þátttakendur í 

samfélaginu (Guðný Björk Eydal, 2004; Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 1999). 

Evrópusambandið notar skilgreininguna um hlutfallslega fátækt við mælingar á fátækt í 

aðildarríkjum sínum og það gerir Hagstofa Íslands einnig í lífskjararannsókn sem var gerð á 

vegnum stofnunarinnar 2010 þar er talað um lágtekjumörk og lágtekjuhlutfall. Viðmiðið er 

að einstaklingur sé fátækur ef hann hefur tekjur sem eru lægri en 60% af miðgildi 

ráðstöfunartekna fjölskyldunnar á hvern einstakling (e. median equivalent earnings). Tekjur 

allra fjölskyldumeðlima eru teknar inní heildartekjurnar jafnt laun, bætur, lán og tekjur af 

eignum að frádregnum sköttum. Heildartekjunum er deilt niður á fjölskylduna eftir 

samsetningu hennar eftir sérstakri reikniaðferð sem var þróuð hjá Efnahags- og 

framfarastofnuninni OECD (e. The Organisation for Economic Co-operation and 

Development). Annarri aðferð er beitt til að fá bæði heildar- og ráðstöfunartekjur hverrar 

fjölskyldu þá er deilt í heildartekjur fjölskyldunnar með kvaðratrót af fjölda 

fjölskyldumeðlima. Grunnforsenda þess sem liggur að baki þessari reikniaðferð er að 

sambúðin sé fjölskyldum til hagsbóta og geti talist þeim til kjarabóta (Hagstofa Íslands, 2011-

b; Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 1999).  

 Skilgreining indverska velferðarhagfræðingsins og nóbelsverðlaunahafans Amartya 

Sen felur í sér þá afstöðu að velferð sé eitthvað sem allir eiga rétt á og hún þurfi að vera 

viðunandi fyrir alla. Með viðunandi velferð er átt við að fólk hafi ástæðu til að telja líf sitt 

gott. Nálgun Sens er út frá hæfni einstaklinga og raun möguleikum þeirra á að telja líf sitt 

gott í stað þess að horfa bara á innkomu og kaupmátt. Samkvæmt Amartya Sen skiptir 

kaupmáttur vissulega miklu máli í möguleikum fólks til að það telji sig eiga gott líf en aðrir 

þættir skipta þar miklu máli líka. Hann telur að ekki megi horfa á framþróun þjóðfélaga 

einungis í gegnum mælingar á þjóðartekjum heldur verði að horfa líka á lífsgæði íbúanna. 

Þeir þættir sem hafa áhrif á lífsgæði einstaklinga eru félagslegir þættir, umhverfisþættir og 

náttúrulegir þættir. Síðast en ekki síst segir Amartya Sen að efnahaglsegar umbætur í 

samfélaginu dugi skammt ef íbúar samfélagsins búi ekki yfir hæfni og getu til að vera 

þátttakendur í samfélaginu. Með þátttöku er átt við að íbúarnir hafi frelsi hvaða nöfnum sem 

það nefnist til að taka ákvarðanir og vera virkir aðilar í efnahagslegu, félagslegu og pólitísku 
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umhverfi samfélagsins. Hagfræðingurinn telur mikilvægt að gæðum samfélagsins sé 

réttlátlega skipt á milli íbúanna og einkennir það öll hans fræðistörf (Sen, 1999). 

Harpa Njáls (2003) beitti lágmarks framfærsluviðmiðum sem tæki til að meta 

fátækramörk í rannsókn sinni Fátækt á Íslandi. Sú aðferð grundvallast bæði af afstæðri og 

algildri skilgreiningu á fátækt. Samkvæmt afstæðu skilgreiningunni í rannsókn Hörpu eru 

metnir þættir sem taldir eru nauðsynlegir til að fólk hafi lífsviðurværi og geti á jafnan hátt við 

aðra íbúa verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Samkvæmt algildu skilgreiningunni hins 

vegar er verið að meta hvort fólk hafi lágmarkstekjur til að uppfylla lágmarks 

framfærsluviðmið. Bæði lágmarkstekjur og lágmarks framfærsluviðmið eru ákveðin af hinu 

opinbera og þeir sem ekki hafa tekjur til að uppfylla lágmarks framfærsluviðmið eru taldir 

búa við fátækt á Íslandi í rannsókninni (Harpa Njáls, 2003). 

2.1.2 Orsakir og afleiðingar fátæktar 

Rannsóknir hafa sýnst að mesta hættan á að lenda í fátækt er á barnsaldri, þar sem börn 

alast upp í fjölskyldum sem búa við lágar tekjur og litla menntun. Fjölskyldustærð og 

fjölskylduskipan skipta þar einnig nokkru máli. Sérstakar aðstæður eins og að alast upp hjá 

tekjulágri einstæðri móður og/eða atvinnulausum foreldrum eykur mjög á áhættuna á 

fátækt. Í stórum fjölskyldum er kostnaður oft mikill og þar sem einstæðir foreldrar þurfa að 

sjá fyrir fjölskyldunni eru tekjur oft lágar og litlir möguleikar á því að auka þær. Konur eru í 

mun meiri hættu en karlar að lenda í fátækt þar sem þær eru oft einstæðir foreldrar. Konur 

lifa lengur en karlar og laun þeirra eru lægri en karla, í samræmi við launin eru 

lífeyrisgreiðslur og aðrar bætur lægri. Þeir sem standa fyrir utan vinnumarkaðinn og þurfa að 

treysta á bætur almannatrygginga eru einnig í áhættuhóp að lenda í fátækragildru. 

Atvinnuleysi, menntunarskortur og lítil fagleg þekking eru áhrifaþættir í lífi fólks sem geta 

leitt til fátæktar og hindra fólk í að stunda vinnu og nýta hæfileika sína til fulls (European Anti 

Poverty Network, 2009; Stefán Ólafsson, 1999).  

Þekkingar um afleiðingar fátæktar hefur verið aflað bæði með rannsóknum og 

samfélagslegri umræðu. Ljóst er að fátækt eykur líkurnar á félagslegri einangrun fólks, 

versnandi heilsufari bæði andlegu og líkamlegu, takmörkuðum tækifærum til menntunar og 

þátttöku í samfélaginu. Þessar afleiðingar leiða til skerts sjálfsöryggis, minni hamingju og 

draga úr lífsgæðum fólks. Þeir sem standa höllum fæti bæði fjárhagslega og félagslega 

upplifa sig oft sem valdalausa gagnvart þeim öflum sem herja á þá, buga þá og yfirtaka allt líf 
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þeirra (Lee og Hudson, 2011; Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010; Velferðarráðuneyti, 

2011). Niðurstöður úr erlendum rannsóknum sýna svo ekki verður um villst að þeir sem búa 

við verstu kjörin, sökum lítillar menntunar, atvinnuleysis eða annarra þátta hafa verri heilsu 

og lifa styttra en þeir sem búa við betri kjör. Hér á landi hafa ekki hafa verið gerðar margar 

rannsóknir á þessu viðfangsefni (Rauði Kross Íslands, 2006). Þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar sýna að þeir sem búa við slæmar aðstæður bæði efnahags- og félagslegar búa einnig 

við slæmt heilsufar (Sigrún Ólafsdóttir, 2004). 

Í rannsókn Hörpu Njáls (2003) kemur fram að fátækir á Íslandi hafa ekki 

lágmarksframfærslu til að vera þátttakendur í samfélaginu til jafns við aðra. Líf þeirra snýst 

um að finna leiðir til að lifa af þeim tekjum sem þeir hafa sem eru lágmarksbætur eða laun. 

Fátækir á Íslandi glíma við langvarandi margháttaða erfiðleika og birtast afleiðingar þeirra í 

slæmri andlegri og líkamlegri heilsu. Fram kemur að fólk býr við skert sjálfsöryggi, 

niðurlægingu og sorg vegna aðstæðna sinna. Átakanlegast er þó vanmáttur og vanlíðan fólks 

sem stendur frammi fyrir því að geta ekki veitt börnum sínum viðunandi uppeldisskilyrði með 

fæði, klæði og menntun. Í kjölfarið getur fátæktin leitt til félagslegrar einangrunar þar sem 

fólk hefur ekki möguleika á að taka þátt í daglegu lífi vegna aðstæðna sinna.  

Með félagslegri einangrun er átt við að einstaklingur taki ekki þátt í félagslegum 

atburðum með öðru fólki. Fólk fer ekki á almennar samkomur, bíó og leikhús og fer ekki í 

einkasamkvæmi eins og afmæli og matarboð vegna fátæktar sinnar. Margir standa frammi 

fyrir því að eiga ekki viðeigandi klæðnað og ekki fjármuni til að borga fyrir gjafir eða 

aðgangseyri að skemmtunum (Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa 

Valdemarsdóttir, Kristján Már Magnússon og Guðný Björk Eydal, 2011). 

2.1.3 Fátækt í Evrópu 

Margir telja að í ríkari löndum heims sé ekki til fátækt og ef einhverjir eru fátækir telja þeir 

hinir sömu að fátæktin stafi af persónulegum brestum og vandamálum. Svo er ekki 

samkvæmt European Anti Poverty Network EAPN sem eru samtök þeirra sem starfa í þriðja 

geiranum og í grasrótinni að málefnum þeirra sem standa höllum fæti. Í sumum ríkjum 

Evrópusambandsins er mikil viðvarandi fátækt. Þar er helst að nefna Lettland, Rúmeníu, 

Búlgaríu, Litháen, Grikkland og Spán þar sem hlutfall þeirra sem eru við fátækramörk er 26% 

niður í 20%. Til samanburðar er hlutfall þessa hóps 10% á Íslandi og 9% í Tékkóslavíku sem 

eru með lægsta hlutfall þeirra sem búa við fátækramörk af 27 Evrópubandalagsþjóðum. Árið 
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2009 var talið að 16.3% eða um 85 milljónir íbúa sambandsins byggi við eða væru undir 

fátækramörkum. Fjöldinn hefur farið vaxandi í flestum löndum síðustu ár sem veldur miklum 

skaða, vanlíðan og hindrar fólk í að hámarka hæfileika sína og vera þátttakendur í 

þjóðfélaginu. Þjóðirnar sjálfar bera mikinn kostnað af fátæktinni og hún hamlar 

efnahagsvexti ríkjanna. Fátæktin er talin stafa af mörgum áhrifaþáttum sem bæði snúa að 

tekjum og þeim sem ekki eru tekjutengdir. Stór þáttur er skipulag velferðarmála þjóðanna og 

hvernig gæðum er skipt á milli þegnanna sem standa til boða í þjóðfélaginu. Þessu til 

stuðnings er fátækt minnst á meðal þeirra þjóða þar sem bæði efnahagslegur og félagslegur 

jöfnuður ríkir og ríkisstjórnir leggja sig fram við að tryggja þegnunum viðunandi 

lágmarkstekjur og lágmarksframfærslu. Annar mikilvægur áhrifaþáttur er skipting rauntekna 

á milli þegnanna. Upplýsingar um rauntekjur í Evrópusambandsríkjunum sýna að gríðarlegur 

munur er á tekjum fólks. Sá hópur fólks eða um 20% af íbúunum sem eru með hæstu 

ráðstöfunartekjur hafa fimm sinnum meiri innkomu en sá hópur sem eru með lægstu 

ráðstöfunartekjurnar (European Anti Poverty Network, 2009; European Anti Poverty 

Network, 2011; European Anti Poverty Network, e.d.; Eurostat, 2011; Wolff, 2010). 

 Þeir íbúar Evrópuríkjanna sem taldir eru nú vera í mestri hættu að lenda í fátækt eru 

aldraðir, börn sem alast upp hjá einstæðum og atvinnulausum foreldrum og innflytjendur. 

Því er talið brýnt að ríkisstjórnir beini athygli sinni að þessum hópum við stefnumótun í 

bótagreiðslum og velferðarþjónustu. Öldruðum fer fjölgandi í Evrópu og með hækkandi aldri 

þurfa þeir í enn frekari mæli að reiða sig á lífeyrisgreiðslur og velferðarþjónustu. 

Barnafjölskyldur þurfa einnig að geta treyst á velferðarkerfi þjóðanna í gegnum barnabætur 

og barnagæslu til að auka möguleika sína á að komast út á vinnumarkaðinn. 

Minnihlutahópar og innflytjendur eru í áhættuhópi þar sem þeir þurfa oft á tíðum að líða 

mismunun og búa við kynþáttafordóma. Þessir hópar búa oft við mjög slæm skilyrði þar sem 

húsakostur er lélegur og aðgangur þeirra að nauðsynlegri þjónustu takmarkaður vegna stöðu 

þeirra í þjóðfélögum. Talið er að góður aðgangur að velferðarkerfi og jafnar álögur sem taka 

mið af stöðu íbúanna í gegnum skattkerfið stuðli að mestum jöfnuði meðal íbúa þjóða. Þær 

ákvarðanir sem ríkisstjórnir taka til að uppræta fátækt í ríkjunum eru teknar á pólitískum 

grunni og stjórna því hvernig þjóðfélagið styður við þegna sína og dreifir gæðunum 

(European Anti Poverty Network, 2009; Eurostat, 2011). 
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2.1.4 Fátækt á Íslandi 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á orsökum fátæktar í landinu. Niðurstöðum úr 

þessum rannsóknum ber saman um að ákveðnir hópar fólks í samfélaginu búa við kröpp kjör 

og fátækt. Þeir hópar fólks sem eru helst að lenda í fátækt eru einstæðir foreldrar, aðallega 

einstæðar mæður, örorku- og ellilífeyrisþegar, atvinnulausir og barnmargar fjölskyldur. Í 

rannsókn sem var gerð á lífskjörum og lífsháttum Íslendinga á árunum 1986-1988 kom fram 

að lífskjör á Íslandi væru yfirleitt góð og betri en á hinum Norðurlöndunum. Í alþjóðlegum 

samanburði stendur Ísland vel, árið 2009 var Ísland með næst lægsta lágtekjuhlutfallið af 29 

Evrópuþjóðum eða um 10%. Góð lífskjör hér á landi var hægt að rekja til mikillar 

atvinnuþátttöku og langs vinnutíma en ekki til hárra launa eða tekna fjölskyldna (Guðný 

Björk Eydal, 2004; Hagstofa Íslands, 2011; Stefán Ólafsson, 1999). Fátækt á Íslandi er hins 

vegar staðreynd eins og meðal annars kom fram í landskönnun Rauða Krossins árið 2010 og 

áfangaskýrslu starfshóps um fátækt í Reykjavík sama ár. Í þeirri skýrslu kom fram að fátæktin 

stafaði ekki af skorti heldur misskiptingu gæðanna (Velferðarráðuneytið, 2011; Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2010).  

Í lífskjararannsókn Hagstofu Íslands frá árinu 2010 kemur fram að fullorðnir 

einstaklingar sem búa einir og einstæðir foreldrar eru í mestri hættu að vera undir 

lágtekjumörkum. Árið 2010 var hlutfall þeirra sem voru undir lágtekjumörkum hæst í 

aldurshópnum 18 ára til 24 ára, konur stóðu verr að vígi en karlar í þeim hópi. Hópur þeirra 

sem bjó í leiguhúsnæði var stærri en þeirra sem bjó í eigin húsnæði. Menntun hafði töluverð 

áhrif á hættuna á því að vera undir lágtekjumörkum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur 

fram að þeir sem eru með háskólapróf og atvinnu eru í minnstri hættu að lenda undir 

lágtekjumörkum þegar vinnandi fólk er borið saman eftir menntun (Hagstofa Íslands, 2011-

b).  

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á hag öryrkja á Íslandi eru niðurstöður skýrar og 

sambærilegar. Þær sýna að margir öryrkjar búa við fátækt eða búa við fátæktarmörk. 

Örorkubætur eru lágar og þeir öryrkjar sem treysta eingöngu á örorkubætur eiga í 

erfiðleikum með að framfleyta sér og ná endum saman. Nokkur hópur þeirra á ekki fyrir mat 

eða nauðsynjum í lok mánaðar. Einnig kom fram í niðurstöðunum að margir öryrkjar eiga það 

sameiginlegt að búa við erfiðar félagslegar aðstæður til viðbótar við erfiða fjárhagslega 

stöðu. Menntunarstig þeirra er lægra en almennt gerist á Íslandi og fleiri búa í fjölbýlishúsum 
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en einbýli, par- eða raðhúsum en aðrir íbúar landsins. Þeir þurfa að líða fordóma og 

neikvæða umræðu í þeirra garð þar sem litið er á þá sem byrði á samfélaginu (Guðrún 

Hannesdóttir, 2010; Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, James Rice, Knútur 

Birgisson og Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010).  

Ellilífeyrisþegar og aðrir sem standa fyrir utan vinnumarkaðinn og þurfa að treysta á 

bætur almannatrygginga eru í áhættuhóp að lenda í fátækragildru vegna þess (Harpa Njáls, 

2003; Stefán Ólafsson, 1999). Einnig er að finna starfsstéttir sem vinna fulla vinnu en laun og 

kjör eru svo slæm að það dugir þeim ekki til framfærslu (Harpa Njáls, 2003). 

 Samkvæmt lífskjararannsókn Hagstofu Íslands 2011 fer fjárhagsstaða íslenskra heimila 

versnandi og er þar helsta orsökin mikil greiðslubyrði af lánum. Rúmlega helmingur allra 

heimila á landinu taldi sig eiga erfitt með að ná endum saman. Um 40% heimila töldu sig ekki 

geta mætt óvæntum útgjöldum að upphæð 160.000 krónum eftir þeim fjármögnunarleiðum 

sem heimilin nýta sér venjulega. Fram kemur í rannsókninni að einstæðir foreldrar voru helst 

í fjárhagsvandræðum, hins vegar standa barnlaus heimili þar sem fleiri en einn fullorðinn býr 

best fjárhagslega. Yngsti aldurshópurinn stendur verst að vígi eða þau heimili þar sem 

meðalaldur heimilismanna er 30-39 ár. Eftir því sem meðalaldur heimilismanna hækkar 

minnkar hættan á fjárhagsvanda (Hagstofa Íslands, 2011-a). 

 Í bók sinni Íslenska leiðin dregur Stefán Ólafsson (1999) fram galla í 

almannatryggingakerfinu á Íslandi sem eru skerðingarreglur bótakerfisins. Hann telur að 

þessi galli geti átt stóran þátt í því að fólk lendi í fátækt þó kerfið hafi einnig kosti sem ekki 

verður fjallað frekar um hér. Hann bendir á að fólk sem er utan vinnumarkaðsins telji það 

ekki borga sig að vinna hluta- eða láglaunavinnu til að auka tekjur sínar. Fólk vilji ekki selja 

vinnu sína nema gegn því að fá hærri ráðstöfunartekjur en bætur sem standa til boða ef fólk 

er ekki á vinnumarkaðnum. Vinnu- og sjálfsbjargarviljinn sé tekinn frá fólki sem auki enn 

frekar áhættuna á að fólk festist í fátækragildru þegar það hefur engar aðrar tekjur en 

bótagreiðslur.  

 Gagnstætt þessu sjónarmiði hafa rannsóknir sýnt að fjöldi fólks sem stendur fyrir 

utan vinnumarkaðinn er tilbúið til að taka að sér vinnu sem skilar þeim lægri 

ráðstöfunartekjum en bæturnar veita þeim (Kolbeinn H. Stefánsson, 2009). Þessar 

niðurstöður er hægt að skýra með því að mikilvægur þáttur í lífi fólks er þörfin fyrir skipulag 

daglegs lífs en skortur á því er stór áhrifaþáttur í slæmri andlegri líðan atvinnulausra. Flestir 
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vinnufærir menn og konur vilja mæta til vinnu þar sem atvinnuþátttaka er vettvangur til 

félagslegra samskipta, hún bætir sjálfsmynd, eykur sjálfsvirðingu fólks og stuðlar að betri 

líðan (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993; Kolbeinn H. Stefánsson, 2009).  

2.2 Þróun og saga fátækralöggjafar á Íslandi 

Helsta markmið félagslegrar velferðarþjónustu og almannatryggingakerfis er að draga úr 

fátækt, koma í veg fyrir félagslega útskúfun og jafna lífskjör. Með framfærslu og félagslegum 

stuðningi er stuðlað að því að einstaklingarnir geti verið þátttakendur í samfélaginu en standi 

ekki fyrir utan það. Það eru ekki aðeins mannúðarsjónarmið sem ráða þar ferðinni heldur 

þörfin fyrir stöðugleika í þjóðfélögum. Þau kjör og sú þjónusta sem boðið er uppá með 

velferðarkerfi þjóða skiptir öllu máli um velferð íbúanna, umfang fátæktar og hvernig 

tekjuskipting þjóðfélaga verður á endanum (Guðný Björk Eydal,2004; Stefán Ólafsson, 1999). 

Í gegnum aldirnar hefur hjálp til fátækra og þeirra sem minna mega sín verið í formi 

samhjálpar og ölmusu. Í landbúnaðarþjóðfélaginu var það skylda nánustu fjölskyldu að sjá 

um framfærslu hennar. Ef sú aðstoð var ekki til staðar var það ættin og eða 

grenndarsamfélagið sem þurfti að sjá um framfærslu og aðstoð við þá þegna sem ekki gátu 

séð fyrir sér sjálfir. Í gegnum tíðina má finna lög og reglur um skyldur og rétt manna til að 

aðstoða vegna fátæktar eða þiggja hjálp vegna hennar (Stefán Ólafsson, 1999).  

Íslandi var snemma skipt upp í hreppa og er talið að ein helsta ástæða þess hafi verið 

þörfin fyrir að koma skipulagi á fátækramálin. Hrepparnir báru ábyrgð á framfærslu þess 

fólks sem gat ekki framfleytt sér sjálft og reynt var að koma í veg fyrir að fólki yrði að 

þurfalingum. Lagður var á skattur, svokölluð tíund til að mæta kostnaði sem hlaust af þessum 

útgjöldum. Fátækramálin voru iðulega stærsti þátturinn í stjórnsýslunni á Íslandi, sá þáttur 

kom öllum við sérstaklega þegar hart var í ári (Ingibjörg Broddadóttir, Guðný Eydal, Steinunn 

Hrafnsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Stefán Ólafsson, 1999). 

Árið 1834 var sett fram heildarlöggjöf um fátækraframfærslu og gilti hún til ársins 1907 

þegar enn ný lög voru sett, með nokkrum breytingum. Framfærslulögin voru í raun einungis 

ómagaaðstoð því þau snérust um fátækt og þá sem ættingjar gátu ekki séð um. Lögin frá 

1834 voru frekar væg miðað við sambærileg lög í Bretlandi og síðar á Norðurlöndunum þar 

sem markmið þeirra laga var að gera fátækraaðstoðina óaðlaðandi og að lélegum kosti. Hér á 

landi var það hlutverk hreppstjóra og sóknarprests að framfylgja fátækralögunum og það var 
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í verkahring prestsins að gæta hagsmuna þurfalinganna. Umsjónarmönnum var falið það 

verkefni að kanna hag þeirra sem sóttu um styrki til að ganga úr skugga um að þeir væru 

hjálparþurfi í raun. Þetta var talið nauðsynlegt svo ekki væri of auðvelt að fá styrki bæði af 

fjárhagslegum og siðferðilegum ástæðum. Með nýjum lögum árið 1872 var umsjón 

framfærslumálanna færð til hreppsnefndanna frá hreppsstjóra og sóknarpresti og árið 1887 

voru sett ný og strangari lög en þau fyrri. Fátæktin var mikil hér á landi og var því eðlilega 

ekki hægt að sinna öllum fátæklingum og öllum þeim vandamálum sem fátæktinni fylgdi eins 

vel og þurfti. Hreppaflutningar á fólki sem ákvarðaðir voru af reglum um skiptingu hreppanna 

á ábyrgð á framfærslu einstaklinganna eru taldir vera einir af átakanlegustu afleiðingum sem 

fylgdu fátækraaðstoðinni. Þar sem fólk átti sveitfesti þar átti það að fá framfærsluaðstoð, því 

voru fjölskyldur oft leystar upp og fluttar á milli hreppa sem gat haft hræðilegar afleiðingar í 

för með sér (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1982; Stefán Ólafsson, 1999). 

Um aldamótin 1900 er talið að Ísland hafi verið eitt fátækasta landið í Evrópu. Hafa 

verður í huga þær aðstæður sem voru hér á landi á þessum tíma samanborið við önnur lönd í 

Evrópu. Á öldinni á undan höfðu miklar náttúruhamfarir verið í landinu í kjölfarið ríkti hér 

hungursneyð og farsóttir gengu yfir landið sem orsakaði mikið mannfall. Hér voru ekki 

verksmiðjur og ekki eins þéttbýlt og á meginlandinu. Á Íslandi fólst nýsköpunin í sjávarútvegi 

en ekki í iðnaði og landbúnaður var enn mikill í landinu. Að því leyti voru Íslendingar enn 

frumstæðir og fátækir á sama tíma og aðrar Evrópuþjóðir voru að leiða í lög félagslegar 

tryggingar (Ingibjörg Broddadóttir og fl., 1997; Stefán Ólafsson, 1999). 

Vegna aðstæðna hér á landi höfðu ekki skapast þau félagslegu vandamál sem fylgja 

þéttbýlismyndun og breyttri þjóðfélagsgerð sem hlýst af iðnvæðingu þjóðfélaga. Mikið 

skilningsleysi ríkti um málefni fátækra í landinu, fátæklingar höfðu engan borgaralegan rétt 

og engu máli skipti hvað orsakaði fátækt þeirra í hugum margra. Það var ekki fyrr en um 

aldamótin 1900 sem farið var að huga að því að löggjöfin yrði að taka tillit til þess hvað lá að 

baki því að fólk þyrfti á framfærsluaðstoð að halda. Það var ekki talið réttlátt að svipta fólk 

öllum borgaralegum réttindum ef það þurfti á tímabundinni aðstoð að halda vegna veikinda, 

elli, atvinnumissi eða öðru sem gat valdið því að fólk gat ekki framfleytt sér. Hins vegar var 

það enn talið réttlátt að svipta fólk réttindum sínum ef það orsakaði fátækt sína sjálft með 

slæmri hegðun, áfengisdrykkju eða vesaldómi. Lögin sem tóku gildi árið 1907 voru fyrsta 

skrefið í þá átt að stuðla að breytingu á hugsanagangi fólks til þeirra sem þurftu á framfærslu 
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aðstoðinni að halda. Þau lög voru nokkuð vægari en fyrri lög, samt sem áður gekk hægt að 

auka réttindi þurfalinganna og hreppaflutningarnir héldu áfram. Það var ekki fyrr en með 

framfærslulögunum árið 1935 sem þurfalingar fengu kosningarétt og hreppaflutningarnir 

voru lagðir af (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1982; Stefán Ólafsson, 1999). 

Lög um alþýðutryggingar tóku gildi árið 1936 eftir áralangar umræður á Alþingi. 

Meginmarkmiðið með nýju lögunum var að færa fátækraaðstoðina frá sveitarfélögunum og 

góðgerðarsamtökum til ríkisins. Vegna breyttra þjóðfélagsaðstæðna sem fylgdu breyttum 

atvinnuháttum Íslendinga gat fátækraaðstoðin ekki tekist á við þau vandamál sem fylgdi í 

kjölfarið á þeim. Lagabálkurinn var stór og mikill sem tók til margra þátta félagslegra 

trygginga. Lögin náðu þó alls ekki til allra íbúanna og skipti þar máli stétt og staða. Með 

lögunum var viðurkennt að fátækraframfærsla væri ekki lausn á félagslegum vandamálum, 

annað og meira þyrfti að koma til að finna lausn á þeim vanda. Markmiðið með lögunum var 

að koma á heildstæðu félagslegu tryggingarkerfi fyrir alþýðufólk. Árið 1947 voru sett lög um 

almannatryggingar þar sem bætt var við bótaflokkum og tryggingarnar náðu til allra íbúa 

landsins (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1982; Guðný Björk Eydal, 2004; Stefán Ólafsson, 1999). 

Með flutningi greiðslnanna til Tryggingarstofnunar var lokið því tímabili 

fátækraframfærslunnar að bótaþeginn þurfti að gangast undir könnun og mat á aðstæðum 

sínum til að fá greiðslu. Lögin um alþýðutryggingar árið 1936 og almannatryggingar árið 1947 

eru þeir atburðir sem hafa haft hvað mest áhrif á þróun almanntryggingakerfis á Íslandi frá 

því að vera fátækraaðstoð í formi ölmusu til þess að vera víðtækt velferðarkerfi þar sem allir 

íbúar eiga rétt á þjónustu og þarfir þeirra hafðar í huga. Hver og einn íbúi átti rétt á 

fjárhagslegri og félagslegri aðstoð ef hann vegna fátæktar, heilsuleysis, atvinnuleysis eða 

annarra þátta gat ekki framfleytt sér og fjölskyldu sinni (Ingibjörg Broddadóttir o. fl., 1997; 

Stefán Ólafsson, 1999).  

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga sem tóku gildi árið 1991 mörkuðu tímamót í sögu 

félagsmála á Íslandi. Með löggjöfinni var kynnt ný hugsun og ný sýn sem átti að rétta hlut 

þeirra sem stóðu höllum fæti félagslega og fjárhagslega. Einkenni laganna er sú skýra stefna 

sem er sett fram í þeim að skoða þarfir einstaklinga og fjölskyldna á hverjum stað á hverjum 

tíma. Lögin segja ekki einungis til um skyldur sveitarfélagann að tryggja íbúunum félags- og 

fjárhagslegt öryggi og koma í veg fyrir félagslegan vanda með aðgerðum. Þau segja líka hvaða 

ákvæði gilda um skyldur íbúanna sem eru að hverjum manni sé skylt að sjá fyrir sér, maka 
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sínum og börnum að 18 ára aldri. Í stað fátækraraðstoðar eða ölmusuhugsunar og góðgerða 

til þeirra sem minna máttu sín voru þarfir, réttur og skyldur íbúanna hafðar að leiðarljósi til 

að stuðla að hjálp til sjálfshjálpar. Í lögunum voru sérstakir kaflar um málefni ólíkra hópa og 

félagslega ráðgjöf. Lögin mæltu fyrir um skipulag þessara málaflokka hjá sveitarfélögum og 

hjá ríki þar sem málaflokkurinn var færður undir eitt ráðuneyti í stað margra áður (Bragi 

Guðbrandsson, 2006; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr.41/1991). 

Með breyttum hugsunarhætti og nýjum lögum varð þróunin sú í velferðarþjónustunni 

að sérmenntað fólk á sviði velferðarmála fór að vinna í félagslegri þjónustu. Áður var litið svo 

á að þjónustan væri neyðaraðstoð fyrir þá allra fátækustu sem hvorki gátu séð fyrir sér sjálfir 

né fjölskylda þeirra. Eftir að fagfólk kom í auknu mæli að stefnumótun og skipulagningu 

þessa málaflokks hjá ríki og sveitarfélögum var stuðlað að því að breyta viðhorfi til 

félagslegrar aðstoðar. Lögð hefur verið áhersla á að félagsleg þjónusta væri réttur íbúanna 

en ekki ölmusa, fagfólk lagði sig fram við að mæta þörfum þeirra sem á þjónustunni þurftu 

að halda. Breytingar fólu í sér að þjónustan var veitt af opinberum aðilum og fagfólki í stað 

aðstoðar sem var veitt af sjálfboðnum félögum og sjálfboðaliðum áður. Tilgangur þeirra með 

starfi sínu var sá sami að styðja við og auka velferð íbúanna þó hugmyndafræði þeirra og 

nálgun hafi verið ólík. Sjálfboðnu stofnanirnar ákváðu vinnureglur sínar sjálfar og 

forgangsröðun verkefna. Starfsmenn opinberu velferðarþjónustunnar þurftu hins vegar að 

framfylgja lögum, reglum og kröfum um gæði þjónustunnar og skiptingu þjónustuúrræðanna 

(Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir, 2003; Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997).  

Íslenskt samfélag hefur ekki einungis skuldbundið sig með lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga að standa vörð um réttindi íbúanna. Það hefur einnig verið gert með 

alþjóðlegum samningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem var fullgiltur á 

Alþingi þann 22. ágúst 1979. Samningurinn leggur skyldur á herðar íslenska ríkisins að veita 

öllum þegnum menntun, heilbrigðisþjónustu og félagslegt öryggi. Efnahagshrunið haustið 

2008 hefur aukið atvinnuleysi og skuldabyrði hjá fólki og gert því erfiðara að tryggja sér 

viðunandi lífsviðurværi. Hér er verið að fjalla um rétt fólks til að eiga fæði, klæði, húsnæði, 

menntun og aðgengi að menningu eða skemmtun. Töluverður niðurskurður hefur átt sér 

stað í opinberri þjónustu til að mæta minnkandi tekjum hins opinbera. Einnig hefur margt 

verið gert til þess að vernda rétt þeirra sem verst eru staddir á Íslandi eftir efnahagshrunið. Í 
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nýútkominni bók Mannréttindi í þrengingum kemur fram að þær aðgerðir virðast ekki allar 

hafa verið mannréttindamiðaðar að mati höfunda. Þess í stað hafi tilviljun oft ráðið för. Hafa 

verður í huga að opinberar aðgerðir geta haft ólík áhrif og afleiðingar á mismunandi hópa. 

Því er brýnt að auka umræðu og vitund um mannréttindi í samfélaginu. Með aukinni vitund 

um mannréttindi er líklegra að stjórnvöld standi við lagalegar skuldbindingar sínar í stað þess 

að taka ákvarðanir eingöngu af pólitískum grunni og hinn almenni borgari krefjist réttinda 

sinna og berjist fyrir þeim. Það skiptir máli fyrir fólk að vita af réttindum sínum. Þannig þurfa 

einstaklingar ekki að upplifa sig sem þiggjendur ölmusu heldur eru þeir einungis að njóta 

réttinda sinna með mannlegri reisn (Aðalheiður Ámundadóttir og Rachael Lorna Johnstone, 

2011). 

2.3 Íslenska velferðarkerfið í norrænu samhengi 

Íslenska velferðarkerfið á rætur sínar að rekja til þess eins og önnur norræn velferðarkerfi að 

sveitarfélögin eða nærsamfélagið bar ábyrgð á velferð íbúanna ef fjölskyldu naut ekki við. 

Segja má að þetta sé enn hryggjarstykkið í framkvæmd félagsþjónustu sveitarfélaga hér á 

landi. Nútíma velferðarkerfi á Íslandi og á Norðurlöndum byggja á sambærilegri 

hugmyndafræði og markmiðum. Þau stefna öll að jafnri dreifingu lífskjara með opinberum 

greiðslum og bótum og stuðla að því að félagsleg réttindi standi öllum til boða. Fram kemur í 

samanburðarrannsóknum sem gerðar hafa verið á Norðurlöndunum að íslenska 

velferðarkerfið býr yfir ákveðnum sérkennum sem greinir það frá hinu norræna 

velferðarlíkani. Íslendingar verja minni hluta af þjóðartekjum sínum til velferðarmála en 

aðrar norrænar þjóðir og velferðarúrræði eru færri. Á Íslandi er fæðingartíðni hæst og fjöldi 

barna á hverja fjölskyldu mestur, hins vegar er stuðningur við börn og barnafjölskyldur hvað 

minnstur í samanburði við hin Norðurlöndin (Ingibjörg Broddadóttir o.fl., 1997; Stefán 

Ólafsson, 1999). 

 Stefán Ólafsson (1999) telur að lágar greiðslur til velferðarmála stafi af því að á Íslandi 

er réttur íbúanna til tryggingabóta altækur og lágtekjumiðaður en önnur Norðurlönd taka 

mið af fyrri tekjum bótaþega og það geti skýrt hærri greiðslur til velferðarkerfisins. Íbúa- 

samsetning Norðurlandaþjóðanna er ólík þar sem Íslendingar eru ung þjóð og 

atvinnuþátttaka mikil. Harpa Njáls (2003) dregur fram að íslenska velferðarkerfið einkennist 

af skilyrtri aðstoð, lágum bótum, og miklum skerðingarákvæðum. Skattar á Íslandi hafi verið 
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lágir til að jafna álögur á íbúanna í stað þess að hafa stighækkandi skatta til að jafna 

félagslega og efnalega stöðu fólks eins og gert hefur verið í Skandinavíu. 

Einn af þeim þáttum sem greinir íslenska velferðarkerfið frá velferðarkerfum í 

skandinavísku löndunum er hversu stutt er síðan opinberu velferðarkerfi var komið á. Landið 

var fátækt, strjálbýlt og lítill skilningur á þörf á opinberri félagslegri þjónustu. Fjölskyldur, 

frjáls félagasamtök og einkareknar stofnanir sinntu hlutverki velferðarkerfisins með 

umönnun fátækra, aldraðra og barna og gera enn. Af þeim sökum hefur það gengið hægar 

en á öðrum Norðurlöndum að koma á heildstæðu velferðarkerfi og minni fjármunum hefur 

verið varið í það. Mikilvægt er að taka mið af þessum þáttum þegar verið er meta árangur af 

velferðarkerfinu. (Guðný Björk Eydal, 2004; Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 1999).  

Mikið verk er óunnið í árangursmati á íslenska velferðarkerfinu og hvernig og hvort 

velferðarþjónustan uppfyllir þau markmið sem sett hafa verið sem eru að jafna lífskjör, draga 

úr fátækt og félagslegri útskúfun. Einnig er þarft að rannsaka hvernig notendum 

þjónustunnar reiðir af og hvernig nýjum og breyttum þörfum þeirra er mætt. Rannsóknir á 

Vesturlöndum sýna að eftir því sem velferðarkerfin eru örlátari og umfangsmeiri er hópur 

fátækra minni (Guðný Björk Eydal, 2004; Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 1999). 

2.4 Neysluviðmið 

Velferðarráðuneytið lét gera skýrslu um íslensk neysluviðmið sem gefin var út í upphafi árs 

2011. Fram kemur í skýrslunni að íslensk neysluviðmið eru byggð á upplýsingum um íslenska 

neysluhegðun frá Hagstofu Íslands. Tilgangurinn með neysluviðmiðunum er að veita 

íslenskum heimilum aðgang að upplýsingum til viðmiðunar fyrir áætlun eigin útgjalda. Einnig 

eru slík viðmið notuð af opinberum aðilum þegar verið er að áætla fjárhæðir til framfærslu. 

Neysluviðmiðin eru engin endanleg upphæð sem segir til um hvað fjölskyldur af ákveðinni 

stærð þurfa til framfærslu. Þau eru hins vegar vísbending um hvernig dæmigerð neysla hefur 

mælst með ákveðinni reikniaðferð. Á heimasíðu Velferðarráðuneytisins geta einstaklingar og 

fjölskyldur nýtt sér vefreiknivél til að fá fram helstu niðurstöður um viðmið fyrir algengustu 

fjölskyldustærð og heimilisaðstæður. Hægt er að kalla fram dæmigert viðmið, 

skammtímaviðmið og að lokum grunnviðmið. Aðgreint er í niðurstöðunum hvort 

fjölskyldurnar búi á höfuðborgarsvæðinu eða utan þess (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk 

Eydal, Andrés Júlíus Ólafsson, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.).  
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 Í skýrslunni eru kynnt þrenns konar viðmið, þau eru dæmigerð viðmið, 

skammtímaviðmið og grunnviðmið. Hefðbundið er að velja miðgildi til mælingar á 

dæmigerðum útgjöldum, það er einnig gert í þessari skýrslu. Dæmigerð viðmið eiga að 

endurspegla heildarútgjöld íslenskra heimila í 15 flokkum án þess að miðað sé við 

lágmarksneyslu eða hámarksneyslu sem felst í munaðarvöru. Gert er ráð fyrir að fjölskyldur 

hafi þegar komið sér upp húsnæði og því er einungis kostnaður við viðhald á húsnæði og 

húsbúnaðar innifalið í viðmiðunum. Rekstur ökutækis er einnig innifalinn í þessum 

viðmiðum. Skammtímaviðmið eru reiknuð á sama hátt og dæmigerð viðmið nema við 

útreikning á þeim er gert ráð fyrir að fólk geti frestað útgjaldaliðum eða dregið úr neyslu í 

ákveðinn tíma að hámarki níu mánuðum. Þriðja viðmiðið er grunnviðmið. Í því felst að það 

geti gefið vísbendingu um hver geti verið lágmarksútgjöld í ákveðnum útgjaldaflokkum. 

Viðmiðin ná ekki til allra flokkanna sem falla undir dæmigerð viðmið kostnaður við húsnæði 

og ökutæki fellur þannig ekki undir grunnviðmiðin (Jón Þór Sturluson, o.fl., 2011).  

 Þau neysluviðmið sem gefin voru út í upphafi árs 2011 eru þau fyrstu sinnar tegundar 

hér á landi. Ýmsar opinberar stofnanir hafa notast við ólík viðmið til að meta greiðslugetu og 

framfærslukostnað einstaklinga og fjölskyldna hingað til. Á hinum Norðurlöndunum hafa 

neysluviðmið verið þróuð frá árinu 1978 og voru fyrst sett fram í Svíþjóð. Í Danmörku, Noregi 

og Svíþjóð eru það hópur sérfræðinga sem ákveður hvaða neysluþarfir teljast hóflegar. Tekið 

er mið af aldri, kyni og fjölskyldstærð þegar raunkostnaður er reiknaður út til að uppfylla 

þarfirnar. Í Finnlandi eru neysluviðmið byggð á neyslukönnunum í landinu. Tilgangurinn með 

neysluviðmiðum er sá sami í öllum löndunum að gefa einstaklingum og fjölskyldum 

möguleika á því að hafa neysluviðmið við gerð fjárhagsáætlana sinna. Með 

neysluviðmiðunum hafa opinberar stofnanir viðmið við mótun framfærsluviðmiða og 

hugsanlegri greiðslugetu fólks. Í öllum löndunum er tekið tillit til ákveðinna grunnþarfa þó 

ólíkt sé á milli landanna hvaða útgjöld eru tekin inní neysluviðmiðin og hvaða flokka þau falla 

undir (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal, Andrés Júlíus Ólafsson, 2011).  

 Opinber neysluviðmið hafa verið þróuð í nokkrum löndum Evrópu á síðustu árum. 

Þau eru meðal annars notuð til að meta greiðslugetu, skuldastöðu og þau er talin vera 

gagnleg við mælingar á og í baráttunni við fátækt. Með neysluviðmiðum er tekið tillit til fleiri 

þátta en eingöngu tekna og neyslu heimila. Með ákveðnum reikniaðferðum eru 
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neysluviðmiðin notuð til þessa að greina aðstæður ólíkra hópa og rekja breytingar sem verða 

á högum fólks með nýjum lögum eða reglum (European consumer debt network, 2009).  

2.5 Hugmyndafræði og kenningar 

Þegar stuðst er við kenningar eða hugmyndafræði í vinnu með félagsleg vandamál er verið 

að leitast við að skýra ákveðna þætti og spá fyrir um aðra þætti. Kenningar hjálpa til við að 

koma auga á mynstur, tengsl og mikilvægar breytingar til að skýra nýjar aðstæður. Þegar 

verið er að vinna með félagsleg vandamál og aðstæður í lífi fólks er ekki hægt að gefa neina 

ákveðna forskrift til að leysa vandann eða bregðast við honum. Hvert mál er sérstakt og því 

er mikilvægt að geta beitt þeirri þekkingu sem hefur verið aflað og fært rök fyrir þeim 

nálgunum og aðferðum sem er beitt til að leysa eða bregðast við vandanum (Healy, 2005; 

Turner, 2011). 

2.5.1 Valdefling 

Valdefling felst í því að styðja þá sem eru valdlausir til að sækja sér það vald sem þeir þurfa til 

að hafa stjórn á umhverfi sínu og ná fram félagslegu réttlæti sem þeir hafa farið á mis við 

vegna aðstæðna sinna eða stöðu. Markmiðið með valdeflingu er að bæta félagslega stöðu og 

almenn lífsgæði einstaklinga. Til þess að ná því markmiði er brýnt að brjóta niður þær 

hindranir sem halda aftur af ákveðnum hópum í að standa jafnfætis öðrum íbúum í 

samfélaginu. Hindranirnar eru ekki einungis samfélagslegar hindranir þær eru einnig að finna 

innra með einstaklingum þar sem sjálfsmynd þeirra er brotin vegna langvarandi erfiðleika í 

einhverri mynd. Það er ekki hægt að valdefla fólk en hins vegar er hægt að skapa viðunandi 

aðstæður til þess að ferli valdeflingar fari af stað. Ferlið felst í samskiptum, náinni samvinnu á 

jafningjagrunni og gagnkvæmri virðingu. Ef viðkomandi verður meðvitaður um að hann geti 

breytt aðstæðum sínum og hafi eitthvað um þær að segja eflist sjálfstraust hans sem getur 

stuðlað að jákvæðum breytingum. Leiðarljósið er að fólk geti leyst vandamál sín, 

einstaklingar og hópar fólks eru sérfræðingar í eigin lífi og þeir sem upplifa aðstæðurnar eru 

þeir hæfustu til að takast á við þær og breyta þeim. Þessir hópar hafa upplifað þær aðstæður 

sem verið er að reyna að breyta og því búa þeir yfir þeirri þekkingu sem þarf til að mæta og 

uppfylla þarfir þeirra og auka lífsgæðin. Með valdeflingu er verið að taka á mismunun og gera 

fólki kleift að breyta aðstæðum sínum og draga fram þarfir sínar með þroska og eflingu á 

sjálfsmynd, sjálfsvirðingu og lífsgæðum. Með valdeflingu er lögð áhersla á val, vald og 
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ákvörðunarrétt þeirra sem á þjónustu þurfa að halda. Valdið felst einnig í að öðlast rými til 

athafna og innri styrk, fólk valdeflir sjálfan sig með því að auka þekkingu, getu og hæfni til að 

bregðast við aðstæðum sínum. Þeir sem þurfa þjónustu eða á aðstoð annarra að halda verða 

að vera meðvitaðir um að þeir hafi rétt til þess að hafa áhrif á þjónustuna sem þeim er veitt. Í 

valdeflingu er áherslan lögð á styrkleika einstaklinga eða hópa og þá hæfni og getu sem þeir 

búa yfir til að breyta aðstæðum sínum sér í hag í stað þess að beina athyglinni að vandanum 

sem glímt er við. Það er mikilvægt þegar verið er að vinna með hóp fólks sem verið hefur 

utangarðs í samfélaginu að leggja áherslu á að breyta umhverfinu til jafns við það efla 

sjálfsvitund og sjálfsöryggi fólks. Hugtakið valdefling tengist því lífsgæðum og almennum 

mannréttindum það er hvorki íhlutun né stjórnunaraðferð heldur er það hugmyndafræði 

sem unnið er eftir (Payne, 2005; Lee og Hudson, 2011; Warren, 2007).  

2.5.2 Notendasamráð 

Hugtakið notendasamráð er nátengt valdeflingu. Notendasamráð er nýbreytni í heilbrigðis- 

og félagsþjónustu sem hefur í auknu mæli verið notað víða um heim til að mæta þörfum 

þeirra sem á aðstoð eða þjónustu þurfa að halda. Hefðbundin þjónusta hefur verið veitt og 

stjórnað af fagfólki sem bæði hefur séð um að meta þörfina á þjónustunni og ákveða hvaða 

þjónusta standi til boða. Þar sem notendasamráði er beitt er áhersla lögð á lýðræðislega 

nálgun, samvinnu, samráð og þátttöku notandans svo hann sjálfur stýri þeirri þjónustu sem 

hann fær í stað fagmannsins áður. Notandinn þekkir aðstæður sínar og getur gefið 

mikilvægar upplýsingar um hvernig þjónusta hentar honum til að mæta þörfum sínum. Með 

slíku samráði og samvinnu jafnast út valdastaða á milli fagmannsins og þess sem nýtur 

þjónustunnar. Með notendasamráði er hægt að bregðast fljótt við óskum notenda. Hægt er 

að breyta, bæta og skipuleggja þjónustu í samræmi við þær óskir sem koma frá notendum. 

Rannsóknir hafa sýnt að með hlutdeild í þjónustu eykst sjálfsöryggi notandans og hann 

verður meira sjálfbjarga með þátttökunni en án hennar. Þátttaka og að tilheyra er ein af 

grunnþörfum mannsins. Til þess að uppfylla þá þörf þarf notandinn að fá tækifæri til að 

þjálfa og nýta hæfileika sína og hámarka þá með því að taka þátt og hafa val (Collins, 2005; 

Evrópuráðið, 2004; Warren, 2007). 

 Notendur geta tekið þátt í notendasamráði á öllum stigum þjónustunnar hvort sem 

um er að ræða upplýsingaöflun sem er fyrsta stig notendasamráðs, þátttöku eða hlutdeild í 

ákvarðanatöku og skipulagningu sem er annað stig og lokastiginu sem er yfirsýn og þróun 
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meðferðar eða úrræða. Ef upplýsingar sem fengnar eru á fyrsta stigi samráðs eru nýttar til að 

breyta skipulagi þjónustu eða taka mikilvægar ákvarðanir um framhald þjónustunnar hefur 

samráðið komist á annað stig og að lokum eru notendur fengnir til að meta úrræðin. Einn af 

mikilvægustu þáttum notendasamráðs er að fá stöðuga endurgjöf og virka eftirfylgni með 

verkefnum sem verið er að vinna að (Warren, 2007). 

2.5.3 Þarfapýramídi Maslow  

Abraham Maslow var einn af upphafsmönnum mannúðarsálfræðinnar. Hann setti fram 

kenningu um þarfapýramída sem hann skipti í fimm þrep og taldi vera grunnþarfir mannsins. 

Þarfirnar eru meðfæddar og birtast við fæðingu í eftirfarandi röð á lífsleiðinni. Fyrsta þrepið 

er líkamlegt, þar er þörfin fyrir fæðu og umönnun. Annað þrepið felur í sér að búa við öryggi í 

umhverfinu, þriðja þrepið að finna fyrir kærleik og að einhverjum þyki vænt um mann. Þegar 

einstaklingurinn finnur fyrir væntumþykju og kærleik fer hann yfir á fjórða þrep og fyllist 

sjálfsvirðingu og sjálfsöryggi og getur að sama skapi borið virðingu fyrir öðrum. Fimmta 

þrepið er það hæsta, þar getur einstaklingur nýtt alla sína hæfileika til fulls og tekist á við ný 

tækifæri og orðið að bestu hugsanlegri manneskju. Þarfapýramídi Maslows er frekar 

einfölduð mynd á hegðun mannsins en hins vegar er hann gott verkfæri til þess að reyna að 

skilja hegðun mannsins. Það var ekki nýtt í fræðunum að einstaklingar væru drifnir áfram af 

mismunandi stigskiptum hvötum og það sem nægði einum dugði ekki þeim næsta. Það sem 

var nýtt í kenningu Maslow var að hegðun og hvatning einstaklinganna réðist af þeim þörfum 

sem ekki voru uppfylltar. Ef grunnþörfum mannsins um fæði, klæði og skjól var ekki fullnægt 

komst hann ekki áfram á næsta þrep samkvæmt Maslow. Hindranir mannsins voru í hans 

eigin huga óttinn við að geta ekki það sem hann langaði mest til að stefna að vegna skorts á 

sjálfsöryggi. Ef hægt væri að sigrast á óttanum og óörygginu væru manninum allir vegir færir 

(Weinbach, 2008). 

 Gagnrýni hefur verið sett fram á þarfapýramída Maslow og eru fræðimenn ekki á eitt 

sáttir um sannleiksgildi hans. Þeir fræðimenn telja að Maslow hafi ekki kynnt hvernig ætti að 

prófa eða mæla lífsgæði og hamingju hjá einstaklingum. Einnig er ekki vitað hvernig átti að 

greina hvar hver og einn væri staddur í þarfapýramídanum þar sem skil á milli stiga eru ekki 

talin skýr. Menningarmunur og þættir í umhverfi einstaklings gætu haft áhrif á hvað hver 

einstaklingur hefur þörf fyrir að uppfylla hverju sinni. Þeir sem hafa alist upp við erfiðar 

aðstæður hafa meiri þörf fyrir að uppfylla öryggisþörfina en þeir sem hafa alist upp í öruggu 
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umhverfi. Margir gagnrýnendur telja að hugmyndfræði Maslow um þarfapýramídann byggist 

frekar á innsæi hans en niðurstöðum rannsókna, þarfapýramídinn sé þó góður til að skilja og 

varpa ljósi á hegðun mannsins (Glassman, 2000 ;Weinbach, 2008).  

2.6 Félagsráðgjöf  

Starf félagsráðgjafans er sprottið upp úr sjálfboðavinnu einstaklinga hjá góðgerðasamtökum. 

Það voru oft kristileg samtök fólks sem urðu til við iðnbyltinguna, þau byggðu á hugmyndum 

um samhjálp eins og svo oft áður. Ekkert skipulag var á starfseminni og fékk hún á sig 

gagnrýni vegna þess. Til að bregðast við því var komið á fót námskeiðum fyrir sjálfboðaliðana 

sem leiddi síðan til aukinnar menntunar þeirra, við það varð grundvallarbreyting á starfi 

þeirra. Á Íslandi byrjuðu félagsráðgjafar að starfa um 1960 eftir nám erlendis 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, 2008 a).  

Grundvöllur félagsráðgjafar er mannvirðing, virðing fyrir sérstöðu hvers einstaklings og 

trúin á að hver og einn búi yfir hæfileikum sem hann getur nýtt sér til fulls. Markmið 

félagsráðgjafar er að vinna gegn félagslegu óréttlæti og vinna að lausnum á persónulegum og 

félagslegum vanda sem staðið er frammi fyrir hverju sinni. Félagsráðgjafi vinnur gegn 

mannréttindabrotum óháð því hvar þau eiga sér stað. Í siðareglum félagsráðgjafa kemur 

fram að félagsráðgjafi fer ekki í manngreiningarálit og á að virða rétt hverrar manneskju til 

sjálfsákvörðunar. Félagsráðgjafi leitast við að byggja upp gagnkvæmt traust við skjólstæðing 

sinn. Félagsráðgjafinn gætir hagsmuna skjólstæðings síns sé hann ekki fær um það sjálfur og 

er jafnframt málsvari þess sem til hans leitar. Félagsráðgjafinn upplýsir hann um réttindi og 

skyldur og hvaða úrræði standa honum til boða (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

  Frá upphafi félagsráðgjafar hefur heildarsýn verið leiðarljós félagsráðgjafans. 

Hugmyndfræðin sem liggur að baki er mikilvægi þess að hver og einn einstaklingur sé 

sérstakur og horfa verður á einstaklinginn í samhengi við umhverfi hans (Lára Björnsdóttir, 

2006).  

Markmið félagsráðgjafar er að endurvekja og viðhalda félagslegri virkni einstaklinga í 

samfélaginu. Styrkur félagsráðgjafar liggur í því að búa yfir aðferðum og þekkingu til að vinna 

með einstaklingum, fjölskyldum, hópum og samfélaginu í heild sinni. Félagsráðgjafinn dregur 

fram þær bjargir sem einstaklingurinn býr yfir eða eru í samfélaginu til að breyta aðstæðum 

skjólstæðingnum í hag. Jafnframt greinir hann þá þætti hjá einstaklingnum sjálfum eða í 
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umhverfi hans sem hindrar hann í því að búa við bestu mögulegu lífsgæði. Þar sem hver 

einstaklingur er sérstakur þarf úrræði honum til handa að vera sértækt og sniðið að þörfum 

hans. Þrátt fyrir fjölbreytta og mikla þekkingu félagsráðgjafans er hann ekki sérfræðingur í 

málefnum skjólstæðings síns það er skjólstæðingurinn sjálfur. Hins vegar getur 

félagsráðgjafinn nýtt sér kenningar og aðferðarfræði sem verkfæri til að aðstoða 

einstaklinginn sem leitar til hans. Heildarsýn félagsráðgjafans er eitt helsta verkfæri hans til 

að styðja skjólstæðing sinn til sjálfshjálpar og sjá styrkleika hans frekar en veikleika. Allt frá 

upphafi hefur starf félagsráðgjafans byggst á heildarsýn þegar leysa á félagsleg vandamál 

einstaklinga og hópa. Í 10. grein í siðareglum félagsráðgjafa er tekið fram að félagsráðgjafi 

skuli inna starf sitt af hendi með faglega heildarsýn að leiðarljósi. Félagsráðgjafi á að byggja 

starf sitt á fræðilegum kenningum, niðurstöðum rannsókna og starfsreynslu úr félagsráðgjöf. 

Félagsráðgjöfum ber að viðhalda þekkingu sinni og kunnáttu með því að fylgjast með 

nýjungum í starfinu (Farley, Smith og Boyle, 2009; Félagsráðgjafafélag Íslands ,e.d.). 

Mikilvægur frumkvöðull í félagsráðgjöf var hin bandaríska Jane Addams (1860- 1935). 

Hún fékk friðarverðlaun Nóbels árið 1931 fyrir störf sín. Jane Addams leit svo á að orsakir 

fyrir vanda þeirra sem stóðu höllum fæti stafaði af þjóðfélagsgerðinni og var hún óþreytandi 

í baráttu sinni fyrir betra þjóðfélagi. Jane Addams ferðaðist víða um Evrópu og kynntist þar 

heimilum sem fátækum og öðrum sem minna máttu sín var veitt húsaskjól eða önnur 

þjónusta. Efna- og menntafólk bjó í fátækrahverfum og sinnti fátækum, öldruðum og 

börnum í sjálfboðavinnu. Þessi heimili voru kölluð settlements house á ensku en má þýða 

sem áfangaheimili á íslensku. Þegar hún kom til baka til Bandaríkjanna setti hún á stofn 

svipuð heimili og hún hafði kynnst á ferðum sínum. Frægast er Hull House í Chicago þar sem 

hún bjó sjálf til dauðadags. Jane Addams lagði mikið upp úr því að efla einstaklinga og 

fjölskyldur til sjálfshjálpar. Í Hull House setti hún á stofn leikskóla, hélt námskeið fyrir 

innflytjendur, kenndi hreinlæti og marga aðra nytsamlega hluti svo fjölskyldur gætu aukið og 

bætt lífsgæði sín. Jane Addams hafði mikil áhrif á félagsráðgjafastarfið í heiminum og mikil 

baráttukona fyrir réttlátara þjóðfélagi (Farley, Smith og Boyle, 2009).  

Annar frumkvöðull er Mary Ellen Richmond fædd í Illinois í Bandaríkjunum (1861-1928) 

Hún ólst upp við mikla fátækt og missti foreldra sína ung. Hún byrjaði að starfa hjá 

góðgerðarsamtökum í Baltimore því hún vildi kynnast starfi þeirra. Brátt komst hún að því að 

starfið var óskipulagt og fór því fljótlega að koma skipulagi á starfið. Hún lagði grunn að 
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vísindalegu starfi og barðist fyrir viðurkenningu starfstéttarinnar. Hún lagði áherslu á tengslin 

á milli félagsráðgjafans og skjólstæðingsins og mikilvægi þess að mæta honum á 

jafningjagrundvelli. Hún taldi brýnt að meta stöðu hvers og eins og hún trúði því að hægt 

væri að breyta aðstæðum fátækra og þeirra sem stóðu höllum fæti. Hún kallaði nálgun sína 

„social case work“ sem af mörgum er talið upphaf félagsráðgjafar. Mary Richmond skrifaði 

bókina Friendly visiting among the poor en það verk er talið vera eitt af upphafsritum í 

félagsráðgjöf. Mary Richmond lagði áherslu á virðingu fyrir skjólstæðingi sínum og hjálp til 

sjálfshjálpar. Það gerði einnig Ólafía Jóhannsdóttir (1863-1924) sem íslenskir félagsráðgjafar 

líta á sem frumkvöðul í greininni á Íslandi. Ólafía var mikil baráttukona fyrir réttindum 

kvenna og áfengisbindindi. Hún var mikil hugsjónakona og vann líknarstörf í krafti trúar 

sinnar. Félagsráðgjöf var ekki til áður sem sjálfstæð starfsgrein en rætur hennar liggja í 

sjálfboðaliðastörfum sem lutu mannúðar- og líknarstörfum víða um heim. Árið 1899 ritaði 

Ólafía greinina Góðgerðarsemi um aðferðir í hjálparstarfi þar sem hún lagði áherslu á 

mikilvægi þess að koma fram við bágstadda af virðingu og virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. 

Ólafía hafði annað sjónarhorn en margir aðrir á það hvernig best væri að hjálpa þeim sem 

væru hjálpar þurfi og vakti athygli vegna þess. Ólafía kom fram við skjólstæðinga sína á 

jafnréttisgrundvelli. Hún lagði áherslu á að taka þátt í lífi skjólstæðinga sinna en ekki dæma 

þá eða þvinga til neinna aðgerða. Hún taldi að það væri val hvers og eins hvernig hann 

hagaði lífi sínu en ábyrgðin væri þeirra sjálfra. Þessi viðhorf Ólafíu hljóma vel við nútíma 

félagsráðgjöf og gildi hennar og sýna að Ólafía var langt á undan sinni samtíð í að nálgast 

félagslegan vanda (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991; Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 2006).  

2.7 Gildi verksins fyrir félagsráðgjöf 

Hugmyndafræði valdeflingar, notendasamráðs og hjálp til sjálfshjálpar falla vel að 

hugmyndafræði félagsráðgjafar. Leiðarljós Hjálparstarfs kirkjunnar við matarúthlutanir og 

aðra þjónustu er valdefling og notendasamráð. Félagsráðgjafar unnu faglega að breytingum 

á matargjöfum og nýttu við það víðtæka faglega þekkingu sína og þekkingu á aðstæðum 

þeirra sem til Hjálparstarfsins leita. Það er hlutverk félagsráðgjafa samkvæmt siðareglum 

Félagsráðgjafafélagi Íslands að hafa frumkvæði að því að þróa nýjar hugmyndir í 

félagsráðgjöf og koma þeim á framfæri (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 
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 Frumkvöðlar í félagsráðgjöf háðu baráttu fyrir réttlátara þjóðfélagi og unnu að því að 

breyta og bæta aðstæður þeirra sem voru fátækir og stóðu höllum fæti. Fátækt er enn til 

staðar og er umfangsmikil. Með niðurstöðum úr þessari rannsókn er hægt að þróa breytingar 

á matargjöfum enn frekar og vekja athygli yfirvalda og almennings á bágum aðstæðum þeirra 

sem leita til hjálparstofnana.  

2.8 Sjálfboðaliðastörf 

Sjálfboðaliðastarf hófst hér á landi í lok 19. aldar í þágu félagslegrar velferðar. Í upphafi var 

einkum um mannúðar-og líknarstörf að ræða auk réttindabaráttu. Mörg félög voru stofnuð í 

Reykjavík fyrir og um aldamótin 1900 sem sinntu margvíslegum málum sem opinberar aðilar 

tóku síðan við. Þessi félög börðust fyrir ólíkum málefnum og virkuðu eins og þrýstihópar á 

stjórnvöld og vöktu athygli á þörf fyrir úrbótum í málaflokkum. Áberandi er að konur voru 

oftar en karlar í forsvari fyrir góðgerðarfélög á þessum árum og öll störf voru unnin í 

sjálfboðavinnu. Það má vera skýring á miklu framlagi kvenna til sjálfboðaliðastarfa og 

réttindabaráttu að konur voru frekar valdlitlar á þessum tíma. Vinna hjá góðgerðarfélögum 

og sjálfboðin störf var framlag kvenna til að hafa áhrif á þau málefni sem þær töldu vera 

mikilvægt að berjast fyrir í samfélaginu (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

1997; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  

 Hugtakið sjálfboðastarf er hugtak sem oftast er notað um sjálfboðna vinnu í þágu 

mannréttindastarfa, góðgerðarstarfa og ýmissa félagasamtaka. Sjálfboðaliðastörf hafa í 

gegnum tíðina verið skipulögð af sjálfboðaliðunum sjálfum. Á síðustu árum hafa hins vegar 

orðið breytingar þar á og fagfólk í auknu mæli verið fengið til að stýra starfi sjálfboðaliða og 

halda utan um það. Sjálfboðaliðastarfið hefur verið þróað með skipulagningu, fræðslu og 

stuðningi við sjálfboðaliðana. Með breyttum vinnuaðferðum er leitast við að gera starf 

sjálfboðaliða markvissara til að það skili meiri árangri (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997). 

Fræðimenn hafa sýnt fram á að aðrar forsendur liggja að baki sjálfboðaliðastörfum en 

launaðri vinnu. Hvatinn að sjálfboðaliðastörfum er yfirleitt sá að láta gott af sér leiða og taka 

þátt í samfélagsvinnu. Því hefur verið haldið fram að með aukinni áherslu á sjálfboðastörf og 

starfsemi frjálsra félagasamtak geti hið opinbera dregið úr rekstri sínum og varpað ábyrgð 

sinni af velferðarmálum frá sér. Starf frjálsra félagasamtaka mun ekki geta komið í stað 
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starfsemi hins opinbera eða einkageirans vegna þeirra ólíku hugmyndafræði sem liggur að 

baki starfa þeirra. Starfsemi þriðja geirans verður því einungis valkostur og viðbót við þá 

þjónustu sem þegar er veitt af öðrum aðilum (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997 ; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  

2.9 Frjáls félagasamtök 

Frjáls félagasamtök er samheiti yfir þau fjölmörgu félög og samtök sem starfa um allan heim 

að góðgerðarmálum eða sem hagsmunasamtök á einn eða annan hátt. Samtökin eru eins 

mismunandi og þau eru mörg og starfa á ólíkum sviðum hvert á sinn hátt í hverju landi. Til 

frjálsra félagasamtaka teljast grasrótarhreyfingar, stórar og smáar alþjóðlegar hreyfingar og 

stofnanir, þó ekki opinberar stofnanir. Frjáls félagasamtök hafa víða um lönd haft frumkvæði 

að og eru í meira mæli farin að sinna heilbrigðis- og velferðarmálum. Þau eru hluti af 

menntakerfi, menningu og vinnumarkaði. (Anheier, 2005; Harpa Njáls, 2003; Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008). 

 Það sem frjáls félagasamtök um allan heim eiga sameiginlegt er að öll gegna þau 

veigamiklu hlutverki í þjónustu við borgarana. Þau hafa hagsmuni íbúanna að leiðarljósi og 

markmið margra þeirra er að bæta hag ákveðinna hópa í þjóðfélögum. Þar sem opinbert 

velferðarkerfi eða önnur opinber þjónusta bregst grípa frjáls félagasamtök inní og leggja sitt 

af mörkum til að styðja borgarana og mæta þörfum þeirra. Frjáls félagasamtök hafa því lagt 

sig fram við um að vera málsvarar ýmissa hópa í samfélaginu og stuðlað að lýðræðislegri 

umræðu um ákveðin málefni (Anheier, 2005; Harpa Njáls, 2003; Steinunn Hrafnsdóttir, 

2008).  

Frjáls félagasamtök eru ekki nýtilkomin en fræðileg umræða og áhugi á þeim hefur 

aukist á síðustu árum í takt við ný verkefni þjóðanna. Samtök sem þessi eru mikilvægur 

þáttur í þeim breytingum sem eiga sér stað á þjóðfélögum sem orsakast af hnattvæðingu og 

lýðræðislegri stjórnarháttum. Frjáls félagasamtök eru farin að hafa töluverð áhrif á opinbera 

stefnumótun sem þrýstihópur í ákveðnum þjóðfélögum og í þó nokkrum löndum hefur verið 

komið á lagasetningum til að auðvelda þeim starfsemi sína. Þrátt fyrir að frjáls félagasamtök 

hafi lengi verið til og tekið virkan þátt í samfélögum hefur ekki verið vitað hversu víðtækt og 

stórt efnahagslegt framlag þeirra er (Anheier, 2005; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  
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Hægt er að skipta þjóðfélaginu í þrjá geira, ríkisrekstur og opinberar stofnanir sem 

fyrsta geirann, einkarekstur og einkafyrirtæki sem annan geirann og frjáls félagasamtök sem 

þriðja geirann. Frjáls félagasamtök sameina einkarekstur, sjálfboðin störf og rekstur án 

hagnaðar, ef einhver hagnaður hlýst af rekstrinum er hann nýttur til að byggja upp og efla 

innra starf samtakanna. Áhugi opinberra aðila og einkafyrirtækja á þriðja geiranum hefur 

aukist á síðustu árum. Þann áhuga má meðal annars rekja til þess að tveir fyrrnefndu geirar 

eru farnir að gefa því gaum hvernig frjálsum félagsamtökum tekst að starfa í samfélögum og 

efnahagskerfi þar sem ákvarðanir eru ekki teknar af pólitískum ástæðum né að framboð og 

eftirspurn ráði för. Eitt einkenni þriðja geirans og greinir hann frá opinbera- og 

einkageiranum ásamt öðru er að hann getur valið sér hópa sem hann vill vinna fyrir og 

hafnað öðrum. Regluverk, stjórnsýslulög og jafnræðisreglur hindra ekki frjáls félagsamtök í 

að hrinda í framkvæmd verkefnum sem þau hafa valið sér. Það starf eða sú þjónusta sem 

frjáls félagasamtök veita er í raun valkostur og viðbót við opinbera þjónustu og þjónustu 

einkageirans. Opinberir aðilar og einkafyrirtæki þurfa hins vegar að taka tillit til og gæta 

almannahagsmuna, þar af leiðandi geta þau geta ekki gert uppá milli hópa eða neitað 

ákveðnum hópum um þjónustu. Opinberir aðilar þurfa að starfa og veita þjónustu lögum 

samkvæmt og einkafyrirtæki verða að veita þjónustu þar sem greiðsluvilji er til staðar til að 

halda velli (Anheier, 2005; Gunnar Helgi Kristinsson, 2007; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). 

 Það sem auðveldar frjálsum félagasamtökum að bregðast skjótt við óuppfylltum 

þörfum íbúanna er að nándin milli stjórna frjálsra félagasamtaka og félagsmanna getur verið 

mikil. Fyrirkomulag samtaka er oft óformlegt og ákvarðanataka er yfirleitt lýðræðisleg sem er 

mikilvægur þáttur þar sem óskir stjórna og félagsmanna um forgangsröðun verkefna geta 

verið ólíkar. Samtökin eru skilvirk, hafa mikinn sveigjanleika og geta leyft sér að vera 

nýjungagjörn. Rekstarform opinberra stofnana hins vegar er reglustýrt og háð fyrirskipunum 

valdhafa hverju sinni, hlutverk opinberra embættismanna er að framfylgja pólitískri stefnu 

þeirra. Stjórnendur stofnana hafa takmarkað svigrúm til ákvarðanatöku. Mannabreytingar 

eru tíðar og hætta er á að kjörnir fulltrúar grípi inní ákvarðanatökur stjórnenda bæði til að ná 

fram pólitískum og félagslegum markmiðum og tryggja sér endurkosningu. Ákvarðanataka 

eða ferli ákvarðanatöku fer því í gegnum óbeint lýðræði, þar sem kjósendur kjósa um 

ákvarðanir annarra, ákvarðanataka er ekki beint í höndum fólksins sjálfs heldur í höndum 

fulltrúa þeirra. Í einkageiranum er stefnt að því að hámarka hagnað eigendanna og 

ákvarðanir teknar í ljósi þess. Framleiðslan ræðst af framboði og eftirspurn og dreifing 
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þjónustunnar eða vörunnar byggist á gagnkvæmum skiptum, kaupum og sölu (Anheier, 

2005; Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

2.10 Frjáls félagasamtök á Íslandi 

Frjáls félagasamtök eiga langa sögu að baki hér á landi og spannar starfsemi þeirra vítt svið í 

samfélaginu á vettvangi björgunar- íþrótta- mannúðar-menningar-og umhverfismála. Má þar 

nefna Rauða Kross Íslands, Hjálparstarf kirkjunnar, Öryrkjabandalagið, Landsbjörg og 

Landvernd ásamt fleirum samtökum sem starfa hér á landi. Vísbendingar eru um að frjáls 

félagasamtök hafi haft forgöngu um og gegnt lykilhlutverki í uppbyggingu félags-og 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi (Guðný Björk Eydal,2004 ; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). 

Allar ákvarðanir sem teknar eru í velferðarmálum hafa áhrif á einstaklinga og 

fjölskyldur á einn eða annan hátt. Skertar og lágar bætur, takmörkuð úrræði 

félagsþjónustunnar til að mæta þörfum þeirra sem verst eru staddir í þjóðfélaginu ýta undir 

að fólki þurfi að leita sér aðstoðar hjá hjálparstofnunum (Harpa Njáls, 2003). 

Þeir sem standa höllum fæti í þjóðfélaginu er viðkvæmur hópur sem tekur oft ekki 

virkan þátt í samfélaginu, hefur einangrast stöðu sinnar vegna og hefur ekki getu eða 

hæfileika til að sækja rétt sinn. Í rannsókn sem Helga Þórey Björnsdóttir framkvæmdi (2004) 

á meðal heimilislausra í Reykjavík kemur fram það stöðu- og hlutverkaleysi sem fólkið býr við 

í nútíðinni á götunni. Staða þess hefur breyst mikið frá því sem áður var þegar það átti 

heimili. Flutningur hefur átt sér stað á milli félagslegra rýma frá því að eiga heimili og verða 

heimilislaus. Með flutningnum fær fólkið aðra stöðu sem er ný veik og valdalaus félagsleg 

staða. Í nýja rýminu reynir fólk að skapa sér persónulega stöðu í gegnum fyrri félagslega 

stöðu sína sem gefur þeim möguleika á framtíð. Nútíðina notar fólkið hins vegar til að skýra 

núverandi aðstæður sínar og leggja áherslu á áhrifa- og valdaleysi sitt sem veitir þeim ekki 

neitt nema stöðnun. Fólkið sem talað var við í rannsókninni lagði áherslu á valdleysi sitt og 

afskiptaleysi stjórnvalda af stöðu þeirra. Hópurinn hefur einangrast félagslega og á sjaldan í 

samskiptum við annað fólk utan hópsins eða opinberar stofnanir stöðu sinnar vegna.  

Opinber velferðarþjónusta hefur oft verið gagnrýnd fyrir það að veita ekki þá þjónustu 

sem lög segja til um og mæta jaðarhópum og þeim standa höllum fæti með viðeigandi 

úrræðum. Það hefur verið því hlutverk frjálsrar félagasamtaka að taka á móti þessu fólki og 

stuðla að bættri stöðu þeirra í samfélaginu. Líta má á frjáls félagasamtök sem viðbót við 
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opinbera þjónustu þar sem hún bregst eða sinnir ekki hlutverki sínu við að stuðla að velferð 

þessa hóps (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Fræðimaðurinn James 

G. Rice telur að víðtæk starfsemi hjálparsamtaka á Íslandi geti verið skýrð af göllum og skorti 

á þjónustu í íslenska velferðarkerfinu. Hins vegar er vöxtur hjálparsamtaka og sá fjöldi sem til 

þeirra leita á Íslandi í öfugu hlutfalli við íbúafjöldann, hagsældina og það litla atvinnuleysi 

sem hefur verið hér á landi á undanförnum árum (Rice, 2007). 

 Félagsráðgjafar og annað starfsfólk Félagsþjónustunnar og opinberra stofnana vísa 

fólki í neyð til hjálparstofnana þegar hinar formlegu stofnanir hafa engin úrræði til að bjóða 

þessu fólki (Harpa Njáls, 2003). Starfsmenn og sjálfboðaliðar þessara félaga og stofnana 

þekkja best til aðstæðna þeirra sem þjónustuna eiga að fá og hafa mörg hver langa reynslu af 

því að mæta þörfum þeirra (Eva Þengilsdóttir, 2008). 

2.11 Mataraðstoð á Íslandi 

Hjálparstarf kirkjunnar ásamt tveimur öðrum hjálparsamtökum veita þeim mataraðstoð sem 

glíma við bága fjárhagsstöðu, það eru Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands. Um jólin 

hafa Rauði Kross íslands, Hjálpræðisherinn og Mæðrastyrksnefndir út um landið lagt sitt af 

mörkum til jólaaðstoðar (Harpa Njáls, 2003). 

Starfsmenn Hjálparstarfs kirkjunnar telja nauðsynlegt að koma á samvinnu 

hjálparstofnana í landinu sem veita mataraðstoð. Með aukinni samvinnu væri meðal annars 

mögulegt að koma á sameiginlegu skráningarkerfi til að kortleggja þörfina og skipta 

aðstoðinni á milli hjálparstofnana til dæmis eftir fjölskyldugerð. Með þessu fyrirkomulagi 

væri hægt að veita fleirum aðstoð á markvissari hátt og mæta þörfum fólks betur. Þessi 

hugmynd hefur ekki fengið miklar undirtektir hjá öðrum hjálparsamtökum nema þegar 

jólaúthlutun fer fram þá hafa margar hjálparstofnanir unnið saman að því verkefni og það 

gengið vel (Vilborg Oddsdóttir munnleg heimild, 6.september 2011 ). 

Þær hjálparstofnanir sem veita mataraðstoð á Íslandi veita flestar neyðaraðstoð og 

stefna að því að draga úr vanlíðan og skorti hjá fólki. Hjálparsamtökin standa flest fyrir utan 

opinbera þjónustu en nokkur þeirra fá styrki frá hinu opinbera til að stunda starfsemi sína. 

Styrkirnir eru háðir ákveðnum skilyrðum um fagleg vinnubrögð (Björk Vilhelmsdóttir, 

munnleg heimild, 11.nóvember 2011). Það sem þessar hjálparstofnanir eiga sameiginlegt er 

að þau stunda starf sitt á grunni mannúðar. Það sem greinir þau hins vegar að er að hjá 
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Hjálparstarfi Kirkjunnar starfa sjálfboðaliðar undir stjórn fagfólks en hjá öðrum 

hjálparsamtökum stjórna sjálfboðaliðar starfinu sjálfir (Anna M. Þ. Ólafsdóttir, 2008; Harpa 

Njáls, 2003).  

Að baki Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur standa nokkur kvenfélög sem vilja stuðla að 

bættum hag kvenna í þjóðfélaginu. Í upphafi fólst starf Mæðrastyrksnefndar í baráttu fyrir 

réttindum kvenna. Farið var af stað með að afla stuðnings við ekknastyrki og í framhaldinu 

fengu einstæðar mæður, ekkjur, ógiftar og fráskildar konur greidd meðlög með börnum 

sínum. Einnig var unnið að því að greiða þeim mæðralaun til að tryggja afkomu heimilisins. 

Með framfærslulögunum 1935 voru tryggð meðlög með börnum ekkna og mæðrastyrkur 

tekinn upp sem leiddi til þess að mæður og börn voru ekki lengur flutt hreppaflutningum 

(Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, e.d). 

 Starf Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur hefur breyst í takt við nýja tíma þar sem hún 

var í upphafi nefnd sem barðist fyrir réttindum einstæðra kvenna. Nú felst starfsemin 

aðallega í því að veita mataraðstoð og sjá um fataúthlutanir. Allir fá aðstoð sem til hennar 

leita samkvæmt upplýsingum frá nefndinni, konur, karlar, aldraðir, öryrkjar og aðrir sem 

þurfa á aðstoð að halda (Harpa Njáls, 2003; Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, e.d.). Í rannsókn 

James G. Rice á störfum Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur kemur fram að ekki var alltaf sömu 

vinnubrögðum beitt við úthlutun matargjafa. Í rannsókninni kom fram að sjálfboðaliðar 

Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur tóku ákvörðun um það hvaða karlar væru verðugir þess að 

fá mataraðstoð og jafnframt nutu sumir þeirra forréttinda fram yfir aðra. Þessir karlmenn 

voru aldraðir og lélegir til heilsunnar og þurftu því ekki að bíða í biðröð eða bera matarpoka 

sína sjálfir heldur gerðu sjálfboðaliðar það fyrir þá. Fram kemur í rannsókninni að stundum 

hafi skort á samræmi við úthlutun og ekki allir notið sömu þjónustu sem til nefndarinnar 

leituðu. Þó aðallega hafi verið fjallað um karlmenn í rannsókninni kemur fram að 

sjálfboðaliðar höfðu einnig skoðanir á því hvort einstaka konur ættu að fá aðstoð hjá 

nefndinni sem taldar voru vel vinnufærar (Rice, 2009). 

Fjölskylduhjálp Íslands var stofnuð árið 2003 af fimm konum sem allar höfðu mikla 

reynslu af sjálfboðaliðastörfum. Hlutverk hennar er að aðstoða konur,karla og börn í neyð. 

Veittar eru matargjafir, fötum er úthlutað bæði nýjum og notuðum og ungbarnavörur og 

leikföng standa þeim til boða sem þess þurfa. Hjá Fjölskylduhjálp Íslands starfa eingöngu 

sjálfboðaliðar. Á heimasíðu Fjölskylduhjálparinnar koma ekki fram upplýsingar um það hvort 
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að þeir sem óska eftir aðstoð þurfa að koma með gögn um tekjur og gjöld til að sýna fram á 

þörf fyrir aðstoð. Samkvæmt þeim upplýsingum sem þar koma fram er engin ráðgjöf í boði 

fyrir þá sem til þeirra leita (Fjölskylduhjálp, 2010). 

Samhjálp er hjálparsamtök sem veita margvíslega þjónustu og styðja við þá sem hafa 

farið halloka í lífinu vegna veikinda, fátæktar eða annarra félagslegra vandamála. Samhjálp er 

ekki með beinar matarúthlutanir en rekur kaffistofu þar sem boðið er uppá fríar máltíðir fyrir 

utangarðsfólk og aðra aðstöðulausa. Þörfin fyrir þjónustu kaffistofunnar er mikil og hefur 

heimsóknum fjölgað verulega síðustu árin samkvæmt þeim upplýsingum sem koma fram á 

heimasíðu Samhjálpar (Samhjálp, 2010-a;Samhjálp, 2010-b). 

 Gagnrýni hefur verið sett fram á það að hjálparstofnanir séu einungis að veita 

neyðaraðstoð í stað langtímaaðstoðar. Í rannsókn Helgu Þóreyjar Björnsdóttur (2004) kemur 

fram að það geri lítið til að bæta aðstæður heimilislausra til langframa að veita þeim 

húsaskjól til einnar nætur í senn. Brýnna sé að stuðla að langtímalausn á vanda þeirra. Einnig 

kemur fram í rannsókn James G. Rice (2007) að mikilvægara sé að komast að rótum vanda 

þeirra sem til hjálparstofnana leita í stað þess að gefa þeim mat, föt og húsbúnað sem jafnvel 

aðrir hafa ekki not fyrir lengur. Það fylgi því skömm og stimplun að leita til hjálparstofnana 

og þiggja það sem að þeim er rétt. Það undirstrikar félagslega stöðu jaðarhópa. Hins vegar sé 

öðruvísi að þiggja fjárhagsstyrk sveitarfélaga þó það sé líka stimplun og skapi félagslega 

stöðu því það eru réttindi íbúanna sem þeir hafa öðlast með skattgreiðslum. Gerður er 

greinarmunur á því hvort verið sé að þiggja aðstoð í formi ölmusu eða borgaralegra réttinda 

þar sem mannréttindahugsun er höfð að leiðarljósi. 

2.11.1 Hverjir sækja sér mataraðstoð 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði könnun að beiðni Félags- og 

tryggingamálaráðuneytis 24. nóvember 2010. Tilgangur könnunarinnar var að kortleggja 

lýðfræðilega samsetningu og aðstæður þeirra sem þiggja matarúthlutanir frá þeim 

hjálparsamtökum á Íslandi sem veita matargjafir (Andrea G. Dofradóttir og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 2010). Erfitt var að ná til hópsins sem kanna átti og því var tekin ákvörðun um að 

nálgast fólkið á úthlutunardegi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar, Fjölskylduhjálp Íslands og 

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur. Svarendur voru alls 327 af 1018 sem voru mættir þennan 

dag til að óska eftir mataraðstoð. Konur voru í meirihluta þær voru þær 188 en karlar voru 

139. Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur vildi ekki leyfa spyrlum Félagsvísindastofnunar að 



32 

nálgast skjólstæðinga sína. Niðurstöður voru greindar eftir kyni, þjóðerni, fjölskyldustöðu og 

tekjum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að greina ólíkar þarfir og ástæður þess að 

fólk leitar til hjálparstofnana. Niðurstöðurnar sýndu að meirihluti þeirra sem leituðu til 

hjálparstofnanna voru konur á aldrinum 30 -49 ára. Fjórðungur þeirra sem komu þennan dag 

voru erlendir ríkisborgarar flestir pólskir giftir karlmenn eða í sambúð með maka og börn og 

tekjulægri en Íslendingar. Stærsti hópur svarenda var einstæðir foreldrar, helmingur 

svarenda var einhleypur og þriðjungur var giftur eða í sambúð. Langflestir bjuggu í 

leiguhúsnæði. Flestir höfðu tekjur sínar af atvinnuleysis-og örorkubótum eða 82%, 

launatekjur höfðu 7% af hópnum og 4% voru á eftirlaunum. Ástæður sem nefndar voru fyrir 

að leita til samtakanna voru í réttri röð: lágar tekjur, atvinnuleysi, skuldavandi og heilsuleysi. 

Menntunarskortur var áberandi hjá hópnum. Margir þátttakendur vildu koma því á framfæri 

við stjórnvöld að nauðsynlegt væri að hækka bætur og fjölga úrræðum þeim til handa. Einnig 

létu margir skoðun sína í ljós á því að það væri niðurlægjandi og erfitt að standa í biðröð þá 

sérstaklega þegar börn væru með og veðrið slæmt. Einnig komu fram upplýsingar að 

næringargildi þeirra matvæla sem væri úthlutað væri ekki nægilega gott og úrvalið mætti 

vera meira. Ábendingar sem komu fram um hvernig hjálparsamtök gætu bætt þjónustu sína 

fólust í því að bæta aðstöðu við matarúthlutanir og leggja aukna áherslu á dreifa 

matarmiðum og ávísa inneignarkortum (Andrea G. Dofradóttir og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 2010).  

2.12  Hjálparstarf kirkjunnar 

Hjálparstarf kirkjunnar er íslensk hjálparstofnun sem veitir neyðaraðstoð á Íslandi og erlendis 

þar sem hjálpar er þörf án tillits til trúar, þjóðernis, litarháttar, kyns eða skoðana. Eitt af 

mikilvægum verkefnum Hjálparstarfs kirkjunnar er fræðsla og upplýsingagjöf til almennings 

til að vekja athygli á bágum aðstæðum einstaklinga og hópa hvar sem er í heiminum 

(Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.).  

Hjálparstarf kirkjunnar var stofnað árið 1970 af Þjóðkirkju Íslands. Aðdragandi að 

stofnunni var að kirkjan hafði komið af stað landssöfnun fyrir sveltandi fólk í Biafraí Nígeríu. Í 

kjölfarið var farið að sinna skipulögðu hjálparstarfi meðal bágstaddra þjóða eins og margar 

aðrar þjóðir höfðu gert um einhvern tíma. Í upphafi var starfið lítið umfangs en hefur aukist 

verulega eftir að farið var að sinna innanlandsaðstoð samhliða utanlandsaðstoð. Hjálparstarf 
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kirkjunnar hefur frá upphafi lagt áherslu á að þróa úrræði til að bæta þjónustu sína og mæta 

þörfum þeirra sem á þjónustunni þurfa að halda. Með það í huga var starfsemi Hjálparstarfs 

kirkjunnar skilgreind enn frekar en áður og árið 1997 var kynnt ný stefnumótun í samræmi 

við þá skilgreiningu. Starfinu var skipt upp í þrjú meginsvið, sem felast í neyðaraðstoð, 

langtímaaðstoð og talsmannahlutverki. Með neyðaraðstoð bregst stofnunin við óvæntum 

atburðum, langtímaaðstoð stofnunarinnar felst í fyrirbyggjandi aðgerðum þar sem 

barnaverndarsjónarmið eru höfð að leiðarljósi. Að lokum vill stofnunin vera talsmaður þeirra 

sem þurfa á aðstoð aða halda og ljá þeim rödd (Anna M. Þ. Ólafsdóttir, 2008; Harpa Njáls, 

2003).  

Þjónusta Hjálparstarfs kirkjunnar felst í því að veita þeim aðstoð sem illa eru staddir í 

þjóðfélaginu af einhverjum orsökum. Aðstoðin felst meðal annars í mataraðstoð, 

fataúthlutun og styrkjum til lyfjakaupa, ásamt félagslegri ráðgjöf. Mikilvægur þáttur í starfinu 

er stuðningur við efnalítil börn og unglinga til að gera þeim kleift að stunda nám og taka þátt 

í tómstundum og öðru félagslífi. Einstaklingum, barnlausum fjölskyldum og barnafjölskyldum 

sem uppfylla þau skilyrði sem sett eru til að njóta aðstoðar stendur margþættur stuðningur 

til boða hjá Hjálparstarfi kirkjunnar (Anna M. Þ. Ólafsdóttir, 2008; Hjálparstarf kirkjunnar, 

e.d). 

 Samkvæmt starfsskýrslum Hjálparstarfs kirkjunnar frá árunum 2006-2008 varð 

aukning í fjölda umsókna um aðstoð á þessu tímabili. Í skýrslunum er meðal annars hægt að 

finna upplýsingar um þann fjölda og ástæður þess að fólk hefur óskað eftir aðstoð hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar. 

 Í ársskýrslunum kemur fram að á starfsárinu 2006-2007 voru umsóknir um aðstoð 

3.139 sem aðallega fólust í matargjöfum. Einstaklingar sem stóðu að baki þessum umsóknum 

voru 1.956 sem komu að meðaltali í 1,6 skipti, 600 manns voru að sækja um aðstoð í fyrsta 

skipti. Næsta tímabil á eftir á árunum 2007-2008 voru afgreiddar 3.392 umsóknir þar sem 

umsækjendur voru 1.993 sem komu að meðaltali í 1,7 skipti til stofnunarinnar 551 þeirra 

voru að koma til stofnunarinnar í fyrsta sinn. Bæði umsækjendum og afgreiðslum fjölgaði á 

milli ára. Umsóknum fjölgaði alla mánuði ársins 2007-2008 nema í desember. Það er breyting 

frá starfsárinu á undan þar sem heildaraukning á umsóknum var sú sama milli ára um 8% en 

sú aukning var nær eingöngu í desember. Margvíslegar orsakir lágu að baki því að fólk þurfti 

að óska eftir aðstoð og voru þær helstar lág laun eða bætur eftir því sem umsækjendur 
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sögðu sjálfir. Öryrkjar voru um 60% allra þeirra sem sóttu um aðstoð hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar á þessum tíma (Hjálparstarf kirkjunnar, 2007; Hjálparstarf kirkjunnar, 2008).  

 Við breyttar aðstæður í íslensku þjóðfélagi eftir efnahagshrunið haustið 2008 fjölgaði 

umsóknum um aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og nýir hópar fólks sóttu um aðstoð sem 

aldrei höfðu komið áður. Jafnframt lækkaði meðalaldur þeirra einstaklinga sem óskuðu 

aðstoðar og stækkaði hópur yngsta fólksins sem voru á aldrinum 18-22 ára verulega. 

Innanlandsaðstoðin margfaldaðist og hafði þörfin aldrei verið jafn mikil og starfsárið 2008-

2009. Fram kemur í ársskýrslu fyrir starfsárið 2008-2009 að afgreiddar voru 3.574 umsóknir 

með 7.357 afgreiðslum meðalfjöldi afgreiðslna á mann var 1,98. Hlutfall karla og kvenna 

jafnaðist þar sem umsóknum frá körlum fjölgaði á starfsárinu. Á þeim dögum sem 

matarúthlutun fór fram komu um 100 manns í biðstofu Hjálparstarfs kirkjunnar og biðraðir 

tóku að myndast. Til að auðvelda fólki biðina var númerkerfi komið á og boðið var uppá 

kaffisopa og spiluð ljúf tónlist. Starfsfólk og sjálfboðaliðar Hjálparstarfs kirkjunnar skynjuðu 

mikið óöryggi, reiði og áhyggjur hjá þeim sem leituðu sér aðstoðar hjá þeim. Stór hópur 

þeirra sem leituðu nú til Hjálparstarfs kirkjunnar voru atvinnulausir og höfðu margir þeirra 

aldrei staðið í þeim sporum áður og gátu illa fótað sig í nýjum aðstæðum. Ráðgjafar þurftu að 

leiðbeina fólki í atvinnuleit um starfsemi og hlutverk vinnumiðlana og alloft að túlka fréttir 

fjölmiðla og aðgerðir stjórnvalda. Einnig þurfti að kenna fólki að nýta þau úrræði sem stóðu 

til boða og aðstoða þá sem voru atvinnulausir til að halda virkni sinni. Þessar aðstæður 

leiddu til þess að breyta þurfti um starfsaðferðir hjá Hjálparstarfi kirkjunnar til að geta veitt 

þá þjónustu sem fólst í aðstoð og ráðgjöf sem stofnunin hafði sett sér að veita. Ráðinn var 

einn félagsráðgjafi í 50% starf til viðbótar þar sem ráðgjöf var orðin enn viðarmeiri en áður. 

Lögð var áhersla á að finna úrræði og úrlausn á stöðu hvers og eins. Fólk var stutt til 

sjálfshjálpar til að stuðla að því að það þyrfti ekki að reiða sig eingöngu á utan aðkomandi 

aðstoð og neyðaraðstoð hjálparstofnana. Á starfsárinu var lögð aukin áhersla á stuðning við 

börn í breyttum aðstæðum. Börn voru studd bæði með bókarkaupum í byrjun skólaárs og til 

sumardvala eða leikjanámskeiða, að auki fengu foreldrar gjafakort til að kaupa jólagjafir og 

fatnað á börn sín. Starfið einkenndist af því að ákvarðanir um breytingar voru teknar á grunni 

þess hver þörfin var fyrir aðstoð og eins og hún birtist í viðtölum við notendur þjónustunnar í 

móttöku eða í matarbúri stofnunarinnar (Hjálparstarf kirkjunnar, 2009). 
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Fjölgun umsókna hélt áfram starfsárið 2009-2010 og urðu þá umsóknir 5.074 sem urðu 

að 11.753 afgreiðslum. Starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar varð enn að bregðast við þessari 

miklu fjölgun með breyttu vinnulagi því ljóst var að stofnunin gæti ekki sinnt öllum þessum 

umsóknum til lengri tíma hvorki faglega né fjárhagslega. Í kjölfarið þurftu allir sem sóttu um 

aðstoð að koma með gögn um tekjur sínar og gjöld til að sýna fram á þörf fyrir aðstoð og var 

miðað við neysluviðmið Ráðgjafastofu um fjármál heimilanna sem þá var starfandi. Í ljós kom 

að nokkrir voru yfir viðmiðunarmörkum og enn ljósara varð að margir áttu ekkert eftir til 

matarkaupa þegar allir reikningar voru greiddir. Samsetning hópsins sem sótti um aðstoð 

breyttist, atvinnulausum fjölgaði verulega og voru þeir orðnir 27% af öllum umsækjendum og 

hlutfall öryrkja minnkaði úr 60% í 39% á starfsárinu. Í hópnum voru einnig barnafjölskyldur 

og einstaklingar sem voru með mikla greiðslubyrði. Þeir sem leituðu aðstoðar voru ekki 

einungis að leita eftir mataraðstoð heldur einnig félagslegri ráðgjöf og stuðningi til að leysa 

úr vanda sínum. Ráðgjöf félagsráðgjafa Hjálparstarfs kirkjunnar varð enn viðameiri og 

mikilvægari en nokkurn tíma fyrr. Megin uppistaðan var þó enn mataraðstoð til þess að fólk 

gæti haldið heimili og fætt fjölskyldur sínar. Aðstoðin var löguð að breyttum aðstæðum í 

þjóðfélaginu, skráning á umsóknum var bætt, úthlutunarreglum var breytt og matarpakkar 

voru stækkaðir til að mæta auknum þörfum fólksins. Starfsárið einkenndist af auknu álagi og 

umsvifum í kjölfarið og aðlögun að breyttum þörfum notenda þjónustunnar. Ákvarðanir um 

breytingar á þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar voru teknar í samræmi við þær óskir sem 

komu frá notendum þjónustunnar eins og á fyrri árum. Starfsfólk og sjálfboðaliðar skynjuðu 

þörf fyrir frekari breytingar til að mæta þörfum fólksins enn betur (Hjálparstarf kirkjunnar, 

2010). 

Þörfin fyrir aðstoð hélt áfram að aukast á starfsárinu 2010- 2011. Þrátt fyrir mikla 

fjölgun varð sú jákvæða breyting að notendum fækkaði sem voru að sækja um aðstoð í fyrsta 

skipti. Hins vegar voru mál þeirra sem voru að koma aftur orðin þyngri og erfiðari þar sem 

þeir voru búnir að nýta öll úrræði sem stóð þeim til boða til að reyna að yfirstíga erfiðleika 

sína (Hjálparstarf kirkjunnar, 2011).  

Innanlandsaðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar fékk í nóvember 2011 Evrópuverðlaun 

Eurodiaconia fyrir að bregðast fljótt við áhrifum efnahagskreppunnar á þá sem voru illa 

staddir á Íslandi. Eurodiaconia eru kirkju- og kærleiksþjónustusamtök í 20 Evrópulöndum 

sem veita félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun á grunni kristilegra gilda. 
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Verðlaunin eru einnig viðurkenning fyrir vel skipulagt og árangursríkt hjálparstarf. Gott 

samstarf og skipulag á störfum sjálfboðaliða þar sem starfsmenn og sjálfboðaliðar 

skipuleggja framkvæmd starfsins í sameiningu. Í tilkynningu um verðlaunin er vakin sérstök 

athygli á því að aðstoðin er veitt til sjálfshjálpar bæði efnislega og með ráðgjöf. Þörfin fyrir 

aðstoð er metin á forsendum hvers og eins með gagnaöflun sem geri Hjálparstarfi kirkjunnar 

mögulegt að þróa þjónustu sína og mæta þörfum þeirra sem verst eru staddir í þjóðfélaginu. 

Talsmannahlutverki Hjálparstarfs kirkjunnar gagnvart hinu opinbera er hrósað í baráttunni 

við fátækt og félagslega einangrun (Eurodiaconia, 2011; Hjálparstarf kirkjunnar, 2011-c) 

2.13 Tilraunarverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar 

Á meðal starfsfólks, sjálfboðaliða Hjálparstarfs kirkjunnar og margra notenda þjónustunnar, 

almennings og ráðamanna þjóðarinnar hafa verið uppi raddir um að þörf væri á breytingum 

á mataraðstoð. Ástæða breytinga er að mörgum notendum og öðrum sem að málaflokknum 

koma þykir niðurlægjandi að standa í röð og bíða eftir matargjöfum. Margir hafa hvorki 

andlega né líkamlega heilsu til þess. Það er heldur ekki góð fyrirmynd fyrir börn að alast upp 

við það að foreldrar þeirra eða forráðmenn fari til hjálparstofnana til að sækja mat í stað 

þess að fara út i búð að kaupa í matinn. Eftir efnahagshrunið haustið 2008 varð mikil fjölgun 

á umsóknum um aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Mikilvægt var talið að greina þarfir þess 

fólks sem sóttu sér aðstoð og í ljós koma að vandi þeirra var ekki einungis fjárhagslegur 

heldur spiluðu aðrir þættir þar inní eins og skortur á skipulagi hins daglega lífs. Starfsfólk 

Hjálparstarfs kirkjunnar lagði til við stjórn Hjálparstarfs kirkjunnar að sett yrði á laggirnar sjö 

mánaða tilraunarverkefni sem fælist í breyttum vinnubrögðum við matargjafir frá 1. maí 

2011. Leiðarljós verkefnisins var að vinna eftir hugmyndafræði valdeflingar, 

mannréttindanálgunar og hjálp til sjálfshjálpar. Tillagan var samþykkt af stjórn Hjálparstarfs 

kirkjunnar og starfsfólkinu var falið að útfæra framkvæmd verkefnisins (Hjálparstarf 

kirkjunnar, 2011-a; Hjálparstarf kirkjunnar,2011-b; Vilborg Oddsdóttir munnleg heimild, 

6.september 2011). 

 Tilraunarverkefnið felur í sér að barnafjölskyldur að uppfylltum skilyrðum fá 

inneignarkort í verslanir í stað matargjafa áður. Kortaleiðin er mun kostnaðarsamari en 

hefðbundnar matargjafir, því var verkefnið afmarkað við barnafjölskyldur til að lágmarka 

kostnað af breytingunum. Fjöldi afgreiðslna á starfsárinu 2010-2011 voru 10.915 að baki 
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þeim voru 5.114 einstaklingar sem fengu 2.13 meðalfjölda afgreiðslna á mann. Afgreiðslur 

voru 4.307 til barnlausra einstaklinga eða fjölskyldna en hins vegar voru 6.608 afgreiðslur til 

barnafjölskyldna. Talið var mikilvægt að leggja áherslu á að styðja við barnafjölskyldur þar 

sem rannsóknir sýna að margar barnafjölskyldur og einstæðir foreldrar geti verið í hættu á 

að verða fátækir. Barnlausum fjölskyldum og einstaklingum er vísað til annarra 

hjálparstofnana í Reykjavík til að fá mataraðstoð. Öll önnur þjónusta en matargjafir sem 

Hjálparstarf kirkjunnar hefur áður veitt er óbreytt (Hjálparstarf kirkjunnar, 2011; Harpa Njáls, 

2003). 

 Inneignarkortin í verslanir geyma fasta og fyrirfram ákveðna upphæð sem er 

endurskoðuð af félagsráðgjöfum Hjálparstarfs kirkjunnar á þriggja mánaða fresti. 

Inneignarkortin er bæði hægt að nota til að kaupa matvöru og fatnað. Skilyrði til aðstoðar 

eru að allir þurfa að leggja fram gögn um tekjur og gjöld svo hægt sé að meta stöðu hvers og 

eins. Hjálparstarf kirkjunnar notar sömu viðmið til að eiga rétt á aðstoð og Umboðsmaður 

skuldara (Umboðsmaður skuldara, 2011) til að meta lágmarksframfærslu. Ef viðkomandi er 

yfir lágmarks neysluviðmiði er honum gefinn kostur á að koma aftur með frekari gögn til að 

umreikna umsóknina til að eiga möguleika á aðstoð. Félagsráðgjafi metur þörfina hjá hverri 

fjölskyldu og leggur inn á kortin upphæðir í samræmi við þörfina í ákveðinn tíma. Með 

inneignarkortum getur fólkið farið út í búð og valið sjálft það sem það vill kaupa í matinn og 

að auki er komið í veg fyrir að það þurfi að bíða í biðröð eftir aðstoð. (Hjálparstarf kirkjunnar, 

2011). 

Að fenginni reynslu fyrri ára var talin þörf á enn frekari ráðgjafaþjónustu og var hún því 

aukin og efld verulega samhliða breytingum á matargjöfum. Sérfræðingar hafa verið fengnir 

til að veita sérhæfða fjármálaráðgjöf, fjölskylduráðgjöf og lífsleikninámskeið fyrir fullorðna 

stendur öllum til boða. Auk þess hefur markþjálfi veitt aðstoð sína til að auðvelda fólki að 

takast á við breyttar aðstæður í lífi sínu. Hver og einn fær persónulega ráðgjöf og tillögur að 

úrræðum sem henta hverju sinni sem felur í sér hjálp til sjálfshjálpar. Með breytingunum er 

þess vænst að þörfum notenda þjónustunnar sé betur mætt sem leiði til varanlegra lausna 

og hjálpi fólki að sækja fram í lífi sínu. Reynslan af breyttu fyrirkomulagi er nú þegar góð og 

hefur verið tekin ákvörðun um að halda áfram með inneignarkortin og loka matarbúri 

Hjálparstarfs kirkjunnar. Einnig hefur verið tekin ákvörðun um að halda áfram með 

lífsleikninámskeið og auka enn frekar fjölbreytni í framboði á námskeiðum á árinu 2012 þar 
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sem ágæt þátttaka hefur verið í námskeiðunum. Nú þegar hafa verið haldin fjögur 

lífsleikninámskeið og þátttakendur í þeim verið um 40 manns. Á námskeiðunum hefur verið 

kennd markmiðssetning, lýðheilsufræði, matreiðsla og meðferð matvæla. Til 

fjölskylduráðgjafa hafa leitað 13 manns og til fjármálaráðgjafa Arion banka sem er 

stuðningsaðili verkefnisins hafa leitað 10 manns. Enn fleiri um 30 manns hafa farið í kennslu 

og fengið sérstaka fjármálaráðgjöf hjá fjármálaráðgjafa Hjálparstarfsins. Í kennslu og 

fjármálaráðgjöf þarf að mæta fjórum til fimm sinnum svo árangur verði af vinnunni. Til 

markþjálfa hafa leitað fjórir einstaklingar og mætt til hans fjórum til fimm sinnum. Kostir 

verkefnisins eru ótvíræðir þrátt fyrir að það sé dýrara í framkvæmd en fyrra fyrirkomulag 

matargjafa. Með viðtölum og upplýsingum um tekjur og gjöld er hægt að meta þörf, greina 

vanda hvers og eins og í framhaldi veita viðeigandi úrræði hverjum og einum til handa 

(Hjálparstarf kirkjunnar, 2011; Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.; Vilborg Oddsdóttir munnleg 

heimild, 9. desember 2011). 
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá skýrari sýn og kanna upplifun notenda þjónustu 

Hjálparstarfs kirkjunnar af breytingum á framkvæmd matargjafa.  

Yfirrannsóknarspurningin var : 

 Hver er upplifun þín af breyttu fyrirkomulagi á matargjöfum hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar?  

Undirrannsóknarspurningar voru: 

 Hver er upplifun þín af starfsfólki Hjálparstarfs kirkjunnar? 

 Hver er upplifun þín af því að þurfa að koma með gögn um tekjur og gjöld til að sýna 

fram á þörf fyrir aðstoð? 

 Veistu um ráðgjöf sem er í boði hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og hefur þú nýtt þér 

hana? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Í félagsvísindum eru eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðfeðir að jafnaði notaðar til að 

skýra félagslegan veruleika og öðlast frekari skilning á honum. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir fela í sér að rannsakandinn leggur áherslu á að setja sig inn í umhverfi og 

aðstæður þeirra sem eru til skoðunar til að öðlast innsýn og skilning á upplifun þeirra 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi félagsvísindi. Þær byggja á viðtölum, 

áhorfi eða greiningu skjala og annarra gagna. Áhersla er lögð á lýsingar með orðum fremur 

en tölulegum upplýsingum. Þær eru notaðar þegar úrtakið er lítið og tilgangur með 

rannsókninni er að skilja viðfangsefnið, læra eitthvað nýtt um það og uppgötva nýjar 

kenningar. Rannsakandinn notar eigindlegar rannsóknaraðferðir þegar hann vill fá 

niðurstöður sem takmarka alhæfingar en dýpkar og eykur skilning hans á upplifun og 

merkingu fólks á viðfangsefninu. Ef markmiðið er hinsvegar að fá yfirgripsmiklar niðurstöður 

úr rannsókninni þar sem hann getur alhæft frá úrtaki yfir á þýði þá er heppilegra að nota 
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megindlegar rannsóknaraðferðir (Esterberg, 2002 ; Silverman, 2008). Styrkleikar viðtala liggja 

í því að með þeim er hægt að fá mikilvægar upplýsingar sem ekki var vitað um áður og 

þannig fást mögulega svör við öðru en því sem vænst var í upphafi (Hall og Hall, 2004).  

Engin aðferð er réttari en önnur en henta samt misvel eftir því hvert 

rannsóknarverkefnið er því verður rannsakandinn að meta hverju sinni hvaða 

rannsóknaraðferðir eigi við. Allar aðferðir hafa kosti og galla en mikilvægast er að aðferðin 

haldist í hendur við rannsóknarspurningarnar (Esterberg, 2002; Silverman, 2008). 

 Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna upplifun þeirra sem leita til Hjálparstarfs 

kirkjunnar á breyttu fyrirkomulagi á matargjöfum. Því var talið henta best að nota eigindlegar 

rannsóknaraðferðir til að ná því meginmarkmiði og svara rannsóknarspurningunum.  

 Viðtöl eru ein af mikilvægustu gagnaöflunar aðferðum eigindlegra rannsóknaraðferða. 

Með þeim fæst skilningur á upplifun fólks sem ekki fæst með talnalegum niðurstöðum. 

Viðtölin geta verið mismunandi, umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakandanum en 

innihald samtalanna ekki. Rannsakandinn ákveður jafnframt hvernig hann tekur viðtölin 

hvort hann notar lokaða spurningalista, afmarkaða viðtalsramma eða óstöðluð viðtöl þar 

sem viðtalsvísi er fylgt og samræður eiga sér á milli rannsakandans og viðmælandans. 

Rannsakandi styðst við viðtalsvísi til að ná fram þeim upplýsingum sem hann óskar eftir, 

halda umræðuefninu innan vissra marka og tryggja að öll viðtölin séu framkvæmd á sem 

líkastan hátt. Mikilvægast er þegar tekin eru opin viðtöl að rannsakandinn sé eins lítið 

leiðandi og mögulegt er, hann er rannsóknartækið sjálft og verður að mæta viðmælanda 

sínum á jafningjagrundvelli. Hann verður að gera sér grein fyrir bakgrunni sínum og 

viðhorfum til viðfangsefnisins og jafnframt að bera virðingu fyrir viðhorfum og bakgrunni 

viðmælanda síns. Rannsakandi þarf að gera grein fyrir viðhorfum sínum í rannsókninni telji 

hann að þau geti haft áhrif við vinnslu rannsóknarinnar þar sem þau geta verið gildishlaðin 

og haft áhrif á og skekkt gögnin. Þátttakendur rannsóknar þurfa að geta treyst því að 

rannsakandinn fari vel með þær upplýsingar sem þeir veita, að hann hafi áhuga á 

viðfangsefninu og velferð viðmælanda sinna (Esterberg, 2002; Helga Jónsdóttir, 2003; 

Silverman, 2008). 
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3.3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Vinna við þessa rannsókn hófst í apríl 2011 með gerð rannsóknaráætlunar og lauk í 

nóvember sama ár. Fyrsta verk höfundar var að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar 

samkvæmt persónuverndarlögum, ekki þurfti leyfi fyrir rannsókninni þar sem ekki var verið 

að spyrja um viðkvæmar persónulegar upplýsingar (Persónuvernd, 2011).  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. 

3.3.1 Gagnaöflun 

Gagnaöflun hófst með fræðilegri heimildaöflun á bókasöfnum og rafrænum gagnasöfnum á 

veraldarvefnum. Höfundur nýtti sér einnig þjónustu Landsbókasafns Íslands sem býður upp á 

ítarlega heimildarleit. Að því verki loknu var viðtalsvísir hannaður, samið var kynningarbréf til 

þátttakanda og bréf um upplýst samþykki þeirra sem sjá má í viðauka I, II, III viðauki IV er 

staðfesting Persónuverndar á tilkynningu um rannsóknina.  

Að heimildaöflun lokinni var hafist handa við að afla rannsóknargagna. 

Rannsóknargagna var aflað með opnum viðtölum við notendur þjónustu Hjálparstarfs 

kirkjunnar og fagfólks sem koma að velferðarmálum í Reykjavík. Gagnanna var aflað hjá 

notendum á miðvikudögum í október 2011 en þá daga er opið fyrir móttöku beiðna um 

aðstoð og afgreiðsla inneignarkorta fer fram hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Tekin voru opin 

viðtöl við 14 notendur þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar í Reykjavík 12 konur og tvo karla. 

Konur voru í meirihluta þeirra sem sækja sér aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og 

samkvæmt ársskýrslu stofnunarinnar starfsársins 2010-2011 voru konur 67% þeirra sem 

sóttu sér aðstoð en karlar 33 %. Allir nema einn viðmælenda voru íslenskir. Rannsakandi 

reyndi að fá erlenda notendur þjónustunnar til viðtals þar sem útlendingar eru hátt hlutfall 

þeirra sem fá þjónustu hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Þeir voru hins vegar ekki fúsir til að veita 

viðtal og var aðal hindrunin tungumálaerfiðleikar. Túlkaþjónusta er ekki í boði hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar. Hins vegar hafa öll gögn, tilkynningar og auglýsingar verið þýddar yfir 

á ensku, pólsku og rússnesku til að auðvelda útlendingum að kynna sér rétt sinn og skyldur 

og auðvelda þeim að sækja sér aðstoð. 

 Þátttakendum var kynnt rannsóknin og markmið hennar og þeim gefinn tími til að lesa 

kynningarbréf um rannsóknina og upplýst samþykki. Að því loknu skrifuðu viðmælandi og 

rannsakandi undir upplýst samþykki í tvíriti, annað eintakið fékk viðmælandinn og hinu hélt 
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rannsakandinn eftir sem hann geymdi sem trúnaðarupplýsingar. Rannsakandi fylgdi 

viðtalsvísinum nokkuð ákveðið til að fá fram viðhorf viðmælanda til þjónustu Hjálparstarfs 

kirkjunnar og að fanga upplifun þeirra af breyttu fyrirkomulagi á matargjöfum 

Hjálparstarfsins.  

Viðtölin voru tekin í október 2011 og gengu vel þau voru öll tekin í setustofu 

Hjálparstarfs kirkjunnar þar sem er sófasett og vel fór um viðmælanda og rannsakanda. Eitt 

viðtal var tekið á heimili viðmælanda vegna veikinda hans. Það sem einkennir viðtölin er 

stuttur viðtalstími 10-12 mínútur sem hugsanlega stafar af því að efnið er afmarkað og 

viðmælendur eru misvirkir í viðtölunum. Allir viðmælendur voru fúsir til að gefa af tíma 

sínum og glöddust yfir því að geta lagt sitt af mörkum til rannsóknarinnar og Hjálparstarfs 

kirkjunnar.  

Viðtölin við fagfólkið fóru fram á skrifstofum þeirra eða á kaffihúsi í nóvember. 

3.3.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum í viðtölin var notað markmiðsúrtak þar sem úrtakið þarf að hæfa 

markmiði rannsóknarinnar og vera í samræmi við rannsóknarefnið. Markmiðsúrtak er notað í 

sérstökum aðstæðum þegar rannsakandinn ætlar kanna ákveðið viðfangsefni eða sérstaka 

hópa fólks. Þátttakendur eru valdir markvisst til að endurspegla sem best það viðfangsefni 

sem verið er að rannsaka, úrtakið er talið vera sérlega upplýsandi og búa yfir sérhæfðum 

upplýsingum um málefnið (Helga Jónsdóttir, 2003; Neuman, 2006). 

Á miðvikudögum er tekið við umsóknum um aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. 

Rannsakandi mætti í móttöku Hjálparstarfsins fyrsta miðvikudag í október til að óska eftir 

viðtali við notendur þjónustunnar á næstu dögum á eftir. Fjórir voru tilbúnir að veita viðtal 

en af þeim mætti aðeins einn í bókað viðtal. Rannsakandi þurfti að bregðast við þessu og 

breytti því um aðferð næsta miðvikudag á eftir. Þetta mikla brottfall sýndi fram á að það var 

brýnt að taka viðtölin á sama tíma og notendur komu til Hjálparstarfs kirkjunnar að óska eftir 

aðstoð eða sækja inneignarkort sín.  

Þegar óskað var eftir viðtali við notendur þjónustunnar var þeirri aðferð beitt að 

félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar eða rannsakandi sjálfur var í biðstofunni og kynnti 

rannsóknina fyrir þeim sem voru mættir hverju sinni. Að meðaltali mættu um 40 manns á 

biðstofu Hjálparstarfsins á hverjum miðvikudegi í október. Ekki voru allir mættir á sama tíma 
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heimsóknir dreifðust yfir daginn frá klukkan 12:00 á hádegi til klukkan 16:00. Því þurfti að 

kynna rannsóknina nokkrum sinnum fyrir þeim sem mættir voru hverju sinni til að óska eftir 

viðmælendum í rannsóknina. Félagsráðgjafi Hjálparstarfsins eða rannsakandi spurði þá sem 

mættir voru hvort þeir hefðu nýtt sér þjónustuna áður en framkvæmdinni var breytt. 

Viðtölin fóru fram annað hvort áður en viðmælandinn sótti um aðstoð á meðan hann beið 

eftir viðtali við félagsráðgjafa Hjálparstarfsins eða eftir að viðtali við hann lauk. Engin regla 

var viðhöfð við þá framkvæmd einungis hvað hentaði viðmælanda hverju sinni.  

Í rannsókninni var fyllsta trúnaðar gætt og þátttakendur fullvissaðir um að öllum 

gögnum yrði eytt að vinnslu þeirra lokinni. Rannsakandi spurði viðmælendur sína ekki um 

nöfn og eina skilyrðið fyrir þátttöku var að fólkið nýtti sér þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar 

bæði fyrir og eftir breytingar á framkvæmd matargjafa og var mætt í móttöku Hjálparstarfs 

kirkjunnar á miðvikudegi í október 2011. Rannsakandi gaf öllum þátttakendum gervinöfn við 

greiningu gagnanna þeir verða kynntir undir þeim nöfnum.  

 

Jóna 

Jóna er 35 ára einstæð móðir af erlendum uppruna. Hún á tvo drengi tveggja ára og tveggja 

mánaða. Jóna er með háskólapróf og vann við sitt fag fyrir efnahagshrunið 2008. Hún missti 

svo vinnuna og var á atvinnuleysisbótum áður en hún fór í fæðingarorlof sem hún er í núna. 

Hún leigir húsnæði á almennum markaði.  

Kristín 

Kristín er 37 ára einstæð móðir með tvo drengi 13 ára og 16 ára. Hún var í góðri vinnu fram á 

haust 2008, þá missti hún vinnuna. Í kjölfarið fór hún að drekka mikið og hefur glímt við 

kvíða og þunglyndi. Nú er hún komin í endurhæfingu og fær endurhæfingarlífeyri. Kristín er í 

kvöldskóla og ætlar að ljúka því námi vorið 2012 og leita sér að vinnu við hæfi að námi loknu. 

Hún býr í félagslegu húsnæði. 

Elísabet 

Elísabet er einstæð móðir sem á einn dreng 16 ára. Elísabet er öryrki. Hún er ómenntuð og 

hefur nánast aldrei unnið. Hún segist ekki vita hvers vegna þetta er svona, það hefur bara 

alltaf verið svona. Elísabet hefur leitað til Hjálparstarfs kirkjunnar í mörg ár og fær bókastyrk 

fyrir drenginn svo hann geti stundað menntaskólanám. Hún leigir hjá félagsbústöðum.  
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Helga  

Helga er 31 árs einstæð móðir með tvö börn 14 ára stúlku og 12 ára dreng. Helga er 

ómenntuð. Helga er öryrki og leigir félagslega íbúð.  

Sigríður 

Sigríður er 52 ára einstæð móðir þriggja dætra, sú yngsta sem er 18 ára býr hjá móður sinni. 

Sigríður er 75% öryrki og eru örorkubæturnar hennar einu tekjur. Hún hefur sótt aðstoð til 

Hjálparstarfs kirkjunnar í mörg ár. Sigríður er ómenntuð og leigir félagslega íbúð. 

Margrét 

Margrét er 35 ára. Hún er í sambúð og á eina fimm ára stelpu. Margrét er ómenntuð og án 

atvinnu, hún bíður eftir því að komast á endurhæfingarlífeyri. Hún er nýbyrjuð að sækja sér 

aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Margrét býr með sambýlismanni sínum og dóttur í eigin 

húsnæði.  

Björg 

Björg er 32 ára einstæð móðir með tvær stúlkur þriggja ára og tólf ára. Björg er ómenntuð en 

er í starfsendurhæfingu núna. Björg var á atvinnuleysisbótum, nú fær hún fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélaginu þar sem hún er að bíða eftir að fá endurhæfingarlífeyri. Hún leigir félagslegt 

húsnæði. 

Ólöf 

Ólöf er 32 ára einstæð móðir með 12 ára strák. Hún hefur lokið skrifstofu og tölvunám. Ólöf 

er öryrki og tekjur hennar eru örorkubætur og meðlag sem hún fær með syni sínum. Hún 

leigir félagslega íbúð. 

Guðrún 

 Guðrún er 32 ára einstæð móðir með fjögur börn á aldrinum þriggja ára til tíu ára. Hún er 

ómenntuð og stundaði sjálfstæðan atvinnurekstur fram í janúar á þessu ári. Nú er hún á 

endurhæfingarlífeyri og fær meðlög með börnum sínum. Hún er nýbyrjuð að sækja sér 

aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar, áður fékk hún aðstoð frá foreldrum sínum afa og ömmu. 

Guðrún býr í húsnæði föður síns sem hún leigir af honum.  

Ásdís 

Ásdís er 39 ára einstæð móðir með 16 ára barn. Hún er öryrki. Ásdís er ómenntuð en hefur 

byrjað og hætt námi eins og hún segir sjálf. Í upphafi kom hún til Hjálparstarfs kirkjunnar til 
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þess að fá bókarstyrk fyrir son sinn, í framhaldi af því fékk hún mataraðstoð. Hún leigir 

félagslegt húsnæði. 

Jón  

Jón er 55 ára. Hann býr með fyrrverandi konu sinni og eiga þau tvö börn 12 ára og 16 ára. Jón 

er atvinnulaus en fyrrverandi kona hans er með launaða vinnu. Þau eru mjög skuldug og 

vegna slæmrar fjárhagsstöðu búa þau saman í eigin húsnæði. 

Íris 

Íris er 39 ára einstæð móðir með þrjú börn á aldrinum sex ára til tíu ára. Íris er ómenntuð og 

öryrki síðan árið 2001. Hún hefur komið til Hjálparstarfs kirkjunnar af og til í gegnum tíðina 

eins og hún segir sjálf. Hún leigir félagslega íbúð. 

Gunnar  

Gunnar er 46 ára giftur og á þrjú börn á aldrinum fimm ára til þrettán ára. Hann er búinn að 

vera atvinnulaus í fjögur ár og fær fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu. Kona hans er líka 

atvinnulaus. Í efnahagshruninu missti fjölskyldan allar eigur sínar og eiga ekkert nema skuldir 

í dag segir Gunnar. Fjölskyldan leigir íbúð á almennum markaði. 

Nanna  

Nanna er 47 ár einstæð móðir sem á einn dreng 12 ára. Hún er öryrki og glímir bæði við 

slitgigt og krabbamein. Nanna er ómenntuð en er dugleg að eigin sögn að vinna í sjálfri sér og 

nýtir til þess alla ráðgjöf og námskeið sem eru í boði hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Hún hefur 

sótt aðstoð til Hjálparstarfsins í mörg ár. Hún leigir félagslega íbúð. 

 

Upplýsingaviðtöl 

Björk Vilhelmsdóttir félagsráðgjafi og formaður Velferðarráðs Reykjavíkurborgar.  

Bjarni Karlsson sóknarprestur í Laugarneskirkju og hópsstjóri starfshóps um fátækt í 

Reykjavík. 

Geir Sveinsson borgarfulltrúi og situr í Velferðarráði Reykjavíkur. 

Stella Kristín Víðisdóttir Sviðsstjóri Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 
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3.3.3 Úrvinnsla gagna og gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð á stafrænt upptökutæki og öll afrituð orðrétt nema við Jónu þar sem 

hún talaði ekki íslensku og litla ensku. Það viðtal var þýtt úr ensku yfir á íslensku. Afritun fór 

fram fljótlega eftir að viðtölin voru tekin. Gögnin voru marglesin til að finna þemu, með 

opinni kóðun (Esterberg, 2002) sem komu fram í hverju viðtali fyrir sig. Að því loknu var 

framkvæmd markviss kóðun (Esterberg, 2002) þar sem meginþemu voru greind eftir 

áherslum viðmælandans og til að svara rannsóknarspurningum. Fyrsta þemað var upplifun 

notenda þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar af breyttu fyrirkomulagi á matargjöfum. Annað 

þemað var upplifun notenda af því að koma með gögn um tekjur sínar og gjöld. Þriðja þemað 

var, hver var upplifun notenda af ráðgjöf sem stendur til boða hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. 

Öllum gögnum var eytt af upptökutækinu þegar rannsóknarvinnu var lokið. 

3.3.4 Trúverðugleiki rannasóknarinnar 

Áreiðanleiki og réttmæti eru mikilvægir þættir í rannsóknum þegar viðfangsefni eru mæld 

eða metin, bæði hugtökin renna styrkari stoðum undir trúverðugleika rannsókna. Með 

áreiðanleika er vísað til stöðugleika á þann hátt að sama niðurstaða fáist ef rannsóknin er 

endurtekin á sama eða svipaðan hátt og áður. Því er mikilvægt að rannsakandinn beri 

virðingu fyrir þeim gögnum sem hann aflar og greini og túlki gögnin af heiðarleika. Með 

réttmæti er hins vegar verið að vísa til trúverðugleika þess að sannarlega sé verið að mæla 

það sem rannsóknaráætlunin gerði ráð fyrir í upphafi. Réttmæti vísar einnig til þess að það 

viðfangið sem verið er að mæla eða meta geti skýrt þann félagslega veruleika sem er til 

staðar og falli vel að honum (Esterberg, 2002; Neuman, 2006). 

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar fylgdi rannsakandi viðtalsvísi í viðtölunum og 

upplýsti alla þátttakendur á sama hátt um rannsóknina. Réttmæti rannsóknarinnar felst í því 

að með viðtölum við notendur þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar er hægt að fá upplýsingar 

um hver upplifun þeirra er af breyttri þjónustu Hjálparstarfsins. Einnig fást upplýsingar um 

hvort úrræðið er að mæta þörfum notenda eða hvort þörf er á breytingum. Þetta fellur vel 

að markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum. Viðtölin voru öll tekin á sama 

stað í húsnæði Hjálparstarfs kirkjunnar nema eitt svo viðmælendur væru í allir í sama 

umhverfi í viðtölunum.  
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3.4 Siðferðileg álitamál 

Eitt af helstu markmiðum rannsókna í félagsvísindum er að bæta stöðu einstaklinga og hópa 

og efla sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þeirra. Siðferði í rannsóknum er ekki síður mikilvægt en 

aðferðarfræði og rannsóknarsnið þeirra til að standast þær kröfur að geta kallast vísindaleg 

rannsókn. Rannsakandi verður að vera meðvitaður um viðhorf sín og gildi í lífinu þar sem 

skoðanir hans geta haft áhrif á hvað hann rannsakar og hvernig. Hann þarf að koma fram við 

þátttakendur á jafningjagrundvelli, af virðingu og kærleika sama hvaða mannlegu þætti hann 

er að rannsaka eða hvert viðfangsefni hans er. Jafnframt þarf rannsakandi að vera trúr 

gögnum sínum og kynna niðurstöður sínar á heiðarlegan hátt (Neuman, 2006; Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Sigurður Kristinsson (2003) bendir á fjórar höfuðreglur sem ætti að hafa að leiðarljósi í 

siðferði rannsókna þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan vísar til virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans því er 

gerð krafa um upplýst samþykki þátttakenda í rannsóknum og að hann skilji hvað felst í því 

að taka þátt. Þátttakandi þarf ekki einungis að vera upplýstur um framkvæmd 

rannsóknarinnar og tilgang hennar heldur þarf einnig að huga að því að val þátttakandans sé 

eins valfrjálst og mögulegt er. Mikilvægt er að þátttakandinn sé ekki háður þeim sem býður 

honum til þátttöku á nokkurn hátt. Skaðleysisreglan felur í sér að þátttaka í rannsóknum 

megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Velgjörðarreglan segir til um að 

rannsakandinn eigi að láta sem best af sér leiða með rannsókn sinni og velja leiðir til að 

þátttakandinn þurfi ekki að afsala sér einhverju vegna þátttöku sinnar. Að lokum er það 

réttlætisreglan sem kveður á um að gæðum sé jafnt dreift og hver og einn fái það sem hann 

á skilið. Hér er verið að vísa til vals á þátttakendum og hvað þeir fái í skiptum fyrir framlag 

sitt. Réttlætisreglan hefur leitt af sér kröfu um verndun þeirra hópa sem verst eru staddir í 

þjóðfélaginu fyrir áhættu. Lögð hefur verið áhersla á að þeir hópar fái notið þeirra framfara 

sem geta orðið með vísindarannsóknum í stað þess að þeir sem betur eru settir njóti 

einungis ávinningsins af rannsóknum. 

 Sá hópur fólks sem verið er að rannsaka hér er mjög viðkvæmur og er háður þeirri 

aðstoð sem hann fær hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Rannsakandi leitaðist við að koma í veg 

fyrir að viðmælendur upplifðu það að þeir þyrftu að taka þátt í rannsókninni stöðu sinnar 

vegna og að þeir upplifðu valdleysi gagnvart honum. Hann veitti öllum þátttakendum sömu 
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upplýsingar og lagði áherslu á að framlag þeirra til rannsóknarinnar væri mikils metið og 

kunni starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar þeim bestu þakkir fyrir. Rannsakandi gerði sér grein 

fyrir að staða hans sem félagsráðgjafarnema hjá Hjálparstarfi kirkjunnar gæti orsakað 

valdaójafnvægi. Hann gerði því öllum þátttakendum grein fyrir stöðu sinni og að hann hefði 

reynslu af því að vera sjálfboðaliði hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Í kynningarbréfi til 

þátttakenda í rannsókninni var kynnt að félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar væri jafnframt 

aðstoðarleiðbeinandi við framkvæmd rannsóknarinnar. Ekki var talið að það hlutverk myndi 

hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar áttu að gefa til kynna 

hvort notendum þjónustunnar líkaði breytt þjónusta eða ekki. Hægt var að bregðast við 

niðurstöðunum með breyttum vinnuaðferðum til að mæta þörfum notendanna enn frekar. 

Rannsakandi vonast til að niðurstöður rannsóknarinnar geti leitt til þess að þróun og 

framfarir muni eiga sér stað í matargjöfum hjá hjálparstofnunum sem verði þessum hóp til 

góða.  

Rannsakandi hafði siðareglur félagsráðgjafa að leiðarljósi við framkvæmd 

rannsóknarinnar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr þeim 14 viðtölum sem tekin voru við 

notendur þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar. Í lok kaflans verður greint frá þeim upplýsingum 

sem fengust með upplýsingaviðtölum. 

 Við greiningu gagnanna úr viðtölum við notendur komu fram nokkrir sameiginlegir 

þættir hjá viðmælendum sem voru dregnir saman í þemu. Fyrsta þemað sneri að upplifun 

notendanna af þeim breytingum sem hafa orðið á þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar. 

Breytingarnar felast í því að notendur fá inneignarkort í verslunum stað matargjafa.  

Í næsta þema kom fram viðhorf viðmælanda gagnvart því að koma með upplýsingar 

um tekjur sínar og gjöld þegar það óskaði eftir aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.  

Þriðja þemað fjallaði um þá ráðgjöf sem er í boði hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og um 

hvort og hvernig hún nýttist fólkinu.  

Hafa verður í huga að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar 

rannsóknarinnar yfir á alla notendur þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar. Niðurstöðurnar veita 

þó ákveðna innsýn í upplifun notenda og geta gefið vísbendingar um hvernig þeim líkar 

þjónustan.  

4.1 Upplifun notenda af því að fá inneignarkort í stað matargjafa 

Upplifun hvers og eins viðmælenda var einstök, flestir voru þó ánægðir með þá breytingu að 

fá inneignarkort í stað þess að fá mat í poka. Svörin voru öll nema eitt á þá leið að betra væri 

að fá inneignarkortin. Niðurstöður sýndu að viðmælendur upplifðu smán af því að sækja sér 

mataraðstoð. Fólki þótti niðurlægjandi að standa í biðröð og bíða eftir því að fá mat í poka. 

Viðmælendur sögðu að þegar maturinn væri gefinn í poka kæmi allur maturinn í einu. Þeim 

þótti kostur að geta nú skipulagt innkaup sín og farið út í búð þegar þeim hentaði og þörf 

væri á. Einnig kom fram að viðmælendum fannst það erfitt að láta aðra velja fyrir sig mat og 

að hann nýttist þeim ekki allur af margvíslegum ástæðum. Viðmælendur sögðu að hins vegar 

væri staða þeirra sú að þau þurftu að taka því sem að þeim væri rétt. Mörgum reyndist erfitt 

að bera pokana frá Hjálparstarfi kirkjunnar og komast með þá heim til sín. Öllum líkaði vel við 
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starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar og mættu allir góðu viðmóti frá þeim og upplifun þeirra var 

sú að þeir voru velkomnir til Hjálparstarfs kirkjunnar. 

 

Elísabet hafði þetta að segja um upplifun sína af því að fá inneignarkort: 

Það er mjög gott að fá kortin ég á svo bágt með að standa í röð 
mér finnst það svo niðurlægjandi og erfitt líkamlega og að 
halda á öllum pokunum heim. Það er svo niðurlægjandi að 
standa og bíða eftir mat ásamt öðrum í sömu sporum. Það er 
svo niðurlægjandi eins og ég sé að sníkja 

 

Jón sem er iðnmenntaður sagðist hafa haft það gott fjárhagslega fyrir efnahagshrunið en 

vera nú atvinnulaus og fannst staða sín mjög niðurlægjandi. Hann sagði að honum fyndist 

hann ætti ekki að vera í þessari stöðu þar sem hann er ekki veikur og ekkert annað að hrjá 

hann nema atvinnuleysi. Þegar Jón var spurður hvernig honum líki breytingarnar á 

framkvæmd matargjafanna sagði hann:  

Mér finnst það miklu betra. Vegna þess að mér finnst það 
svakalega niðurlægjandi að vera í þessum röðum bara, bara 
mjög erfitt já kannski sérstaklega vegna þess að maður á ekki 
að þurfa að vera í þessum geira. Maður er ekki sjúkur eða neitt 
svoleiðis 

 

Ásdísi fannst það miklar framfarir að fá inneignarkort í stað þess að fá mat í poka og þurfa 

ekki að standa í biðröð og láta skammta sér og fara með það heim. Hún upplifði sig 

sjálfstæðari með því að fá inneignarkortin og geta valið matinn sinn sjálf.  

Ásdís hafði þetta að segja um breytingarnar: 

Maður upplifir ofboðslega skrýtna tilfinningu það er eitthvað 
svo niðurlægjandi. Það er nógu erfitt að koma og fá aðstoðina 
en að labba út með matarpoka sem búið er að skammta þér 
eitthvað ákveðið sem þú hefur ekkert val með þá. Þannig hitt 
[inneignarkortið] er bara lúxus það gefur manni svo smá 
sjálfstæði sko maður upplifir svona smá sjálfstæði þar sko 
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Írisi fannst kosturinn við inneignarkortin vera sá að kortið nýtist betur og hún getur sparað 

meira og skipulagt innkaupin sín. Auk þess er mun mannlegra að fá kort en að fá matinn í 

poka: 

Miklu betra það er bara svona þá velur þú í pokana og einhvern 
veginn þá þarf maður ekki að burðast með pokana, ég veit ekki 
það er erfitt að útskýra þetta. Þú þarft ekki að kaupa allt í einu 
eins og þú færð í pokunum 

 

Aðspurð hvað sé erfitt við að fara með pokana burt svarar hún: 

Ég veit það ekki, það eru allir þarna í sömu erindagjörðum. Ég 
bara vera veit það ekki 

 

Írisi fannst það ekki endilega niðurlægjandi en sagði:  

Já og nei, að því að maður verður þú veist verður að gera þetta. 
Maður verður að gera þetta og það er miklu huggulegra og 
mannlegra einhvern veginn að koma hingað og fá kort. Ekki 
eins og hjá Mæðrastyrksnefnd þar þarf að standa í biðröð og 
það getur verið kalt og rigning og alls konar veður 

 

Ólöf sagði breytingarnar vera góðar og það vera góð upplifun að fá inneignarkort í stað 

matar í poka:  

Bara allt annað mér líður bara betur með sjálfum mér að koma 
hingað og þetta gengur hraðar fyrir sig og maður labbar ekki 
með einhverja poka. Þetta er góð breyting 

 

Með inneignarkortunum getur fólkið farið út í búð og keypt það sem það þarf og vill hverju 

sinni. Mörgum þótti það kostur eins og Helga lýsti því: 

Í stað þess að fá mat í poka og deila því í vikuna þá getur maður 
farið oftar í búðina skilurðu og keypt bara það sem vantar 
skilurðu 
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Helga sagði einnig: 

Mér finnst að fá inneignarkortin þá ræður maður betur sjálfur 
hvað fer ofan í matarpokann þegar þeir voru með mat í poka þá 
var maður í þeirri aðstöðu að maður þáði bara 

 

Ólöf sagði um þetta: 

Já ég gerði það ég geri það ég nýti allt. En þetta var svona hvað 
á ég að segja þetta bara ég var þakklát fyrir það sem ég fékk. 
Nú get ég farið í Bónus og verslað það sem ég þarf ég reyni að 
vera skynsöm og láta þetta duga 

 

Fram kom hjá nokkrum viðmælendum að sá matur sem var í pokunum var ekki allur að 

nýtast þeim, sumir gáfu hann öðrum eða jafnvel hentu honum. Nokkrar ástæður voru gefnar 

fyrir því að maturinn hentaði ekki heimilisfólkinu. Sem dæmi var að fólkið kunni ekki að 

matreiða hann, börnin vildu hann ekki og aðrir voru með matarofnæmi, að því leyti nýttust 

kortin líka betur en matarpokarnir.  

 

Þegar Guðrún var spurð um hvort hún hefði alltaf getað nýtt matinn í pokunum kom fram að 

maturinn nýttist henni ekki allur:  

Reyndi þá að gefa hann bara áfram til einhvers sem ég vissi að 
borðaði þetta eða þetta fór í ruslið sko 

 

Jóna sem er erlend að uppruna sagði að:  

Það skiptir miklu máli fyrir mig að fá að kaupa það sem mig 
vantar en ekki bara tekið það sem mér er rétt oft of mikið brauð 
ég vil fá smjör og ost. Ég borða öðruvísi mat en þið Íslendingar 
og börnin mín eru með ofnæmi 

 

Gunnar var sammála Jónu hvað varðar innihald pokanna. Hann saknaði þess að í þeim voru 

ekki eins og hann orðaði það sjálfur:  

Þetta fer náttúrulega þetta er svo finnst manni klassísk hvað 
þessar vörur eru sko. Brauð, mjólk, smjör, ostur þessar 
klassískar bara. Ég tók líka eftir því að hérna að það var aldrei 
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kaffi hérna skilurðu hérna sem var í pokanum og mjólk var það 
ekki 

 

Og Helga sagði um innihald pokanna þegar hún var spurð að því hvort hún gæti alltaf nýtt allt 

sem var í pokunum: 

Nei ekki alltaf það er nefnilega þegar einhver annar sorterar 
ofaní mann þá er eitthvað sem maður getur ekki nýtt eða kann 
ekki að nýta eða bara hreinlega fólk hefur ofnæmi 

 

Björg lýsti yfir ánægju sinni með inneignarkortin því önnur dóttir hennar er á sérfæði vegna 

þess að hún er með exem. Hún hafði gert samning við verslunarstjórann í næstu verslun við 

heimili sitt og fékk að skipta á vörum sem hún fékk í matargjöf og vöru sem barnið gat 

borðað en nú þarf hún þess ekki eftir að hún fékk inneignarkortin og sagði: 

Ég get bara farið út í búð og keypt það sem ég þarf fyrir hana 
þannig að það er ekki alltaf bara Tinna [nafni breytt] því hún 
getur alveg borðað hvað sem er 

Heyrðu ég gat alltaf nýtt allt sem var í pokanum en bara fyrir 
mig og Tinnu [nafni breytt]. En ekki handa henni, sérfæði handa 
henni og sér korn og allt þetta 

 

Annað sjónarhorn kom fram um galla þess að fá mat í poka en það varðaði hollustu matarins 

sem var í pokanum. Stína sagði um innihaldið: 

Strákarnir mínir vilja ekki allan matinn ef ég nota hann ekki gef 
ég vinkonum mínum matinn eða öðrum sem eru í biðröðunum. 
Ég hendi aldrei neinum mat ég get eldað allt en ég vil hollari 
mat 

 

Í sama streng tók Ásdís þegar hún var beðin um að segja frá því hvernig henni líkaði 

breytingar að fá inneignarkort í stað matargjafa. Með því gat hún valið mat með 

næringarinnihaldi sem hentaði henni: 

Maturinn er kannski, þú borðar hann ekki eða er mjög óhollur 
fitandi kannski sem er ókostur 
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Hjá nokkrum viðmælendum kom fram að það sé erfitt að bera pokana heim. Fólkið þurfti oft 

um langan veg að fara til að sækja matinn og hefur ekki bíl til umráða, sumir geta ekki tekið 

strætó og þurfa að biðja vini eða fjölskyldu að keyra sig. Frásögn Gunnars lýsti upplifun 

margra viðmælenda vel. Gunnar hafði þetta að segja um það að fá inneignarkort í stað 

matarpoka: 

Þetta auðveldar manni svo margt með þetta bæði að bíða eftir 
matarpokunum hérna. Fyrir utan að það var náttúrulega ekkert 
gaman að hitta einhverja hérna sem maður er kannski ekkert 
tilbúinn að hitta skilurðu undir þessum kringumstæðum. Samt 
vissi maður náttúrulega hérna líka eðlilega að maður kom orðið 
það reglulega þá var þetta orðið í lagi en þessi bið og fara með 
þessa poka maður var alltaf að reyna að redda sér fari eitthver 
staðar. Því maður gat ekki farið með þetta í gegnum 
strætóferlið allt til sín sko hérna sem stundum var líka eitthvað í 
þessu sem var ekkert að ganga upp. Sem var ekki að nýtast 
almennilega heima sko...“ og Gunnar bætti við:“ ... Af því leyti 
af svo mörgu leyti þá er þetta breyting til batnaðar 

 

Margrét var sú eina af viðmælendunum sem sagði að það skipti hana engu máli í hvaða formi 

mataraðstoðin væri hún þyrfti bara á henni að halda, um það sagði hún: 

Nei eiginlega ekki maður er þarna af illri nauðsyn, hvort sem 
það er í poka eða ekki poka. Mér finnst það ekki skipta máli 

 

Viðmælendum bar saman um að það sé niðurlægjandi að þurfa að sækja sér mataraðstoð og 

þurfa að standa í röð eftir matnum. Fólkinu fannst það góð upplifun að fá inneignarkortin. 

Með því að fá inneignarkortin leið þeim betur með sjálfan sig, upplifðu það að hafa val og 

aðstoðina mannlegri.  

4.1.1 Upplifun af starfsfólki Hjálparstarfs kirkjunnar 

Könnuð var upplifun notenda af viðmóti starfsfólks Hjálparstarfs kirkjunnar. Flestir voru 

ánægðir með þjónustuna og líkaði hún vel. 

Jóna sagði:  

Fólkið er brosandi og mjög vinalegt og það er mjög gott að hafa 
þjónustu eins og þessa. Ég get alltaf spurt þau um allt 
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Guðrún sagði hins vegar : 

Veistu ég veit það ekki stundum. Allavega að horfa á þær 
[félagsráðgjafana] finnst mér þær voðalega harðar í horn að 
taka og svona og eiginlega bara hálfhrædd við þær sko en 
þegar maður kemur inn til þeirra eru þær mjög góðar sko 

 

Ásdís bar þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar saman við það að fara á aðrar hjálparstofnanir og 

sagði: 

Mér finnst yndislegt að koma hingað. Ef maður fer annars 
staðar er svo troðið og maður stendur í röð og það er svolítið 
svona einhver færibandavinna. En þau fáu skipti sem ég hef 
komið hingað þá er yfirleitt ekki mikið af fólki og taka númer og 
setjast niður og fá sér kaffi. Það er vel tekið á móti manni og 
virkilega notalegt 

 

Svar Jóns var sambærilegt. Honum fannst gott að hitta alltaf sama félagsráðgjafann: 

Já mér finnst það betra vegna þess að mér finnst hitt ekki sinna 
eins vel. Þá ertu bara orðinn eitthvað númer í staðinn fyrir, þá 
ertu hjá sömu manneskjunni. Þá ertu persóna. Þú færð 
persónulega afgreiðslu hún man eftir þér og hún er fljót að 
kveikja á perunni þegar þú kemur aftur, hvað hefur farið á milli 
ykkar 

 

Upplifun viðmælenda af starfsfólki var góð og móttöku einnig. Fram kom að betra væri að 

koma og geta sest niður og fengið sér kaffisopa í stað þess að standa í röð hjá öðrum 

hjálparsamtökum. Þjónustan var persónuleg en ekki einhver færibandavinna. 

4.2 „Hef ekkert að fela“  

Aukin þörf fyrir aðstoð á síðustu árum hefur kallað á breytt vinnubrögð hjá starfsfólki 

Hjálparstarfs kirkjunnar. Eitt af því sem gert hefur verið er að biðja þá sem til Hjálparstarfsins 

leita eftir aðstoð að koma með gögn um tekjur sínar og gjöld. Með því er verið að greina 

aðstæður hvers og eins og kanna hvort raunverulega sé þörf fyrir aðstoð. Starfsfólkið telur 

að með þessum vinnubrögðum sé hægt að veita faglegri og markvissari aðstoð. Rannsakandi 

spurði notendur þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar um það hvað þeim sjálfum fyndist um 
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þessa framkvæmd. Flestum viðmælendum fannst það ekki skipta neinu máli og mörgum 

fannst það jafnvel gott. Þá gætu þeir sýnt fram á hver raunveruleg staða þeirra væri og að 

þeir hefðu þörf fyrir aðstoðina. Nokkrum fannst það erfitt í byrjun en skildu hvers vegna þau 

þurftu að koma með gögnin og sögðust hafa vanist því fljótt. Þau komu til Hjálparstarfsins 

vegna þess að þau höfðu brýna þörf fyrir aðstoð, höfðu ekkert að fela og endar náðu ekki 

saman í heimilisrekstrinum eins og fram kemur í niðurstöðunum.  

Margir þátttakendur notuðu sömu orðin til að lýsa stöðu sinni „ég hef ekkert að fela“. 

Sigga sagði þannig: 

Ég hef ekkert að fela þannig mér er alveg sama, og mér finnst 
það kannski vera númer eitt, tvö og tíu að fólk geti sýnt fram á 
hvernig staða þeirra er 

 

Ásdísi fannst óþægilegt fyrst að þurfa að koma með gögnin en hugsaði síðan að starfsfólkið 

væri ekki að fara með þetta í blöðin og allt sem færi fram á Hjálparstarfinu væri trúnaðarmál. 

Nú finnst henni í góðu lagi að koma með gögnin sín: 

Mér finnst það bara allt í lagi. Fyrst var þetta svona óþægilegt 
en samt ekki. Ef maður þarf á þessu að halda þá hefur maður 
ekkert að fela 

 

Jón sagði að hann væri hvort sem er búinn að upplifa niðurlæginguna af því að leita sér 

aðstoðar og það væri nú einfalt mál að koma með gögnin, hann sagði: 

Mér finnst það ekkert mál, það truflar mig ekki vegna þess að 
ég hef ekkert að fela 

 

Margir töldu það rétt að þurfa að sýna fram á þörf sína fyrir aðstoð og jafnvel gott. Með því 

móti gat fólkið réttlætt það að sækja sér aðstoð, það væri í sannarlegri neyð, ekki að sníkja 

eða þiggja eitthvað sem það þurfti ekki á að halda.  

Ólöf orðaði þetta svona:  

Ég vil frekar að þau sjái það að ég er að borga þetta og þetta 
eru mín laun og sýna þeim að ég er ekki bara að koma til að 
sníkja pening...“og Ólöf hélt áfram: „...ég er með bókhald og 
hérna þau bara sáu þetta svart á hvítu og það bara svona sýnir 
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það að ég er að koma því ég þarf hjálp það er ekki bara af því 
það er í boði 

 

Elísabetu fannst einnig svolítið óþægilegt fyrst að þurfa að koma með gögnin sín en hún 

sagðist þurfa á aðstoðinni að halda annars væri hún ekki komin til Hjálparstarfs kirkjunnar.  

Elísabet sagði: 

Það var pínu óþægilegt fyrst að koma með gögnin eins og að 
lýsa ofan í magann á mér og athuga hvað væri þar en svo 
vandist það og núna finnst mér það sjálfsagt. Ég þarf á hjálp að 
halda annars væri ég ekki hér 

 

Gunnari fannst ekkert að því að koma með gögnin og honum fannst það í raun sjálfsagt mál 

hann sagði: 

Nei það kemur ekkert við mig ég hef aldrei verið svoleiðis að 
vilja ekki flíka þessu. Ástandið er bara svona það er ekkert við 
því að gera og ef þetta þarf til, til þess að maður fái aðstoð þá 
bara gerir maður það 

 

Það sem kemur fram hjá viðmælendum í ofangreindum svörum að þeim finnst jafnvel betra 

að sýna fram á þörf sýna í stað þess að það sé einhver vafi á þörfinni og þau að misnota 

aðstoðina.  

4.3 „Endar ná ekki saman“ 

Enginn viðmælanda í rannsókninni hafði tekjur af launaðri vinnu. Allir nema ein kona höfðu 

tekjur sínar af bótum frá hinu opinbera. Bæturnar dugðu þeim ekki til að borga alla reikninga 

og kaupa mat þess vegna voru þau komin til Hjálparstarfs kirkjunnar. Ein kona sagðist ekki 

eiga fyrir mat þrátt fyrir að sambýlismaður hennar væri í vinnu. Launin hans voru mjög lág og 

hún sagði: „það er bara skrapað“ 

Það var komið að mánaðarmótum þegar Ólöf kom að óska eftir aðstoð hún lýsti þessu svona: 

Ég kem til Hjálparstarfs kirkjunnar út af því að ég næ ekki 
endum saman, ég borga af láni og alls konar og það er alltaf 
erfitt í lok mánaðar 
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Gunnar sem er búinn að vera atvinnulaus lengi og fær fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu 

sagði að börnin sín væru aldrei svöng. Hann vilji hins vegar ekki láta þau spyrja sig af hverju 

ekki sé til matur: 

Þessir endar eru ekkert að ná saman samt, ég er alltaf vakandi 
hvað ég geti gert en endarnir eru bara ekkert að ná saman..“ 
.hann hélt áfram:“ ...maður er orðinn lens með þessar bætur 
maður er orðinn bara á núllinu svona 

 

Jóna sagðist alltaf hafa verið í ágætri vinnu áður en hún missti vinnuna og fór á 

atvinnuleysisbætur. Í framhaldi af því fór hún í fæðingarorlof. Jóna er einstæð móðir með tvo 

drengi og hún lýsir stöðu sinni svona: 

Tekjur mínar eru mjög lágar. Ég get ekki séð fyrir okkur mér og 
börnunum. Það er ómögulegt þetta er bilun. Þegar ég var að 
vinna var þetta í lagi þá voru launin fín en ekki núna í 
fæðingarorlofinu 

 

Kristín er einstæð móðir með tvo drengi og fær endurhæfingarlífeyri það eru hennar einu 

tekjur. Hún sagðist borga húsaleigu, rafmagn, síma, tryggingar og skólamáltíðir fyrir yngri 

drenginn. Kristín er með yfirdrátt í banka sem hún borgar af annars verður hann gjaldfelldur. 

Hún sagðist ekki eiga pening fyrir mat og hún borgar ekki aðra reikninga hún hefur ekki efni á 

því:  

Ég er komin til Hjálparstarfs kirkjunnar vegna þess að endar ná 
ekki saman. Ég hef bara endurhæfingarlífeyririnn minn. Ég á 
ekki pening fyrir mat og ekki fyrir reikningum 

 

Hjá Hjálparstarfi kirkjunnar er margvísleg þjónusta í boði sem miðar að því að styðja við það 

fólk sem hefur lítil fjárráð. Meðal annars er stuðningur til þess að kaupa lyf. Í samtali við 

Björgu kom fram að dóttir hennar þarf á dýrum kremum að halda. Björg vissi af því að það 

væri veittur styrkur til lyfjakaupa en hún þorði ekki að biðja um lyfjastyrkinn strax, ástæðan 

fyrir því er:  

Mér finnst líka bara að þær [félagsráðgjafarnir] eru að hjálpa 
svo rosalega mikið af fólki. Maður getur ekki beðið um allt 
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En hvernig fjármagnar Björg lyfjakaupin? 

Ég þarf alltaf að skaffa og spara fyrir því þá hef ég bara farið út 
að safna flöskum eða eitthvað svoleiðis...þá tökum við bara 
göngutúr og setjum í poka í leiðinni þetta er bara eitthvað 
svoleiðis 

 

Fyrr í viðtalinu við Björgu kom fram hvernig hún útvegaði sér matvöru fyrir dóttur sína sem 

hún mátti borða, því hún má ekki borða hvað sem er vegna exems sem hún er með. 

4.4 Ráðgjöf 

Samhliða þeim breytingum sem gerðar hafa verið á matarúthlutun Hjálparstarfs kirkjunnar 

hefur ráðgjöf verið efld til muna hjá stofnuninni. Sérhæfðir ráðgjafar hafa verið fengnir til að 

veita ráðgjöfina til viðbótar við þá ráðgjöf sem félagsráðgjafarnir veita í viðtölum sínum. 

Starfsfólk Hjálparstarfsins telur að með aukinni ráðgjöf sé hægt að stuðla að því að fólk hafi 

meira vald yfir aðstæðum sínum og takist að ná skrefi lengra í lífi sínu. Öll ráðgjöf sem er í 

boði er kynnt með auglýsingum í móttöku Hjálparstarfs kirkjunnar. Fram kom að nokkrir 

viðmælendur hefðu nýtt sér ráðgjöf Hjálparstarfs kirkjunnar nú þegar og hún hefði gert þeim 

gott. Sumir sögðust fá ráðgjöf hjá félagsþjónustunni eða þar sem þeir voru í endurhæfingu og 

töldu sig því ekki þurfa frekari ráðgjöf. Aðrir vissu ekki af ráðgjöfinni en töldu að hún gæti 

nýst þeim vel og vildu kynna sér hana nánar.  

Helga hefur fengið ráðleggingar hjá félagsráðgjöfum Hjálparstarfs kirkjunnar. Hún var 

niðurbrotin þegar hún kom í upphafi eins og hún segir sjálf. Hún vantreysti kerfinu og fannst 

alltaf verið að reyna að koma henni einhvers staðar fyrir. Félagsráðgjafar Hjálparstarfsins 

sýndu Helgu mikinn skilning og studdu hana til þess að fara í Hlutverkasetrið þar sem hún er 

nú. Helga hefur þetta að segja um ráðgjöfina hjá Hjálparstarfi kirkjunnar: 

Það voru allt öðruvísi ráðleggingar hér heldur en þegar er verið 
að ýta á eftir manni annars staðar...hér fær maður meiri svona 
skilning...ekki bara það er verið að reyna að koma manni fyrir 
eitthvers staðar 
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Helga bíður eftir því að komast á matreiðslunámskeið sem er í boði hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar:  

Ég var að skrá mig á matreiðslunámskeið á vegum kirkjunnar 
...ég bíð bara eftir því sko að það byrji 

 

Nanna er 47 ára og er búin að koma til Hjálparstarfsins í mörg ár. Hún hefur bæði fengið 

mataraðstoð og ráðgjöf í gegnum árin. Hún nýtir sér alla ráðgjöf og aðstoð sem er í boði hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar. Nanna hafði einangrað sig mikið, hún á ekki vini sem hún leitar til né 

leitar hún til fjölskyldu sinnar. Hún er með lítið sjálfstraust eftir því sem hún sagði sjálf: 

 

Það er bara alveg sama hvað það er þau gera allt til þess að reyna að 

hjálpa mér og ég nýti mér það eins og ég get...Þetta er bara að koma 

mér úr einangrun og bara það viðmót sem ég fæ hjá þeim...hún 

[félagsráðgjafinn] er algjörlega búin að bjarga lífi mínu 

 

Nanna hefur nýtt sér markþjálfun sem er í boði hjá Hjálparstarfinu og aðspurð hvað felst í 

henni sagði hún: 

Þetta heitir life coaching...þetta er svona til að ná markmiði 
þetta er rosaleg sjálfsskoðun hvað ég vil fá út úr lífinu...ég er 
komin á allt annan stað í lífinu en þegar ég kom hingað fyrst 
fyrir mörgum árum 

 

Þeir sem höfðu nýtt sér ráðgjöf Hjálparstarfs kirkjunnar reglulega töldu að hún hefði komið 

þeim lengra og ýtt þeim áfram í lífinu. 

Með viðtölum við aðila sem koma að velferðarmálum í Reykjavík fengust þær 

upplýsingar að öll eru þau sammála um að biðraðir eftir mat eiga ekki að þekkjast í Reykjavík. 

Einnig voru vangaveltur um hvað þyrfti að varast þegar verið að veita aðstoð. Það sem þau 

höfðu að segja um mataraðstoðina var þetta: 

Björk sagði : 

Ég tel að matargjafir eins og þær hafa verið á undanfarandi 
árum sé ekki góð þjónusta við fólk. Vegna þess að eins og fram 
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hefur komið í rannsóknum þá líður fólki illa sem er að þiggja 
matargjafir. Fólk talar mjög mikið um það að því finnst að þetta 
sé niðurlægjandi að það skammist sín þegar það er sem sagt að 
leita að aðstoð og það er nóg til þess að segja mér að það þetta 
sé ekki góð aðstoð í sjálfu sér. Starfsfólk og sjálfboðaliðar, þeir 
sem eru að veita þessa aðstoð þeir gera það af góðum hug og 
segja það að það líti alls ekki niður á fólkið og allt það. En það 
er ekki nóg. Líðan fólksins skiptir svo miklu máli, ef þér líður illa 
og þú ert að gera eitthvað sem er gegn þinni gegn sjálfsvirðingu 
þinni. Þá er þetta niðurbrjótandi og það er ekki hjálp til 
sjálfhjálpar. Afstaða mín bara mótast út frá því hvað fólkinu 
sjálfu finnst sem er að leita eftir aðstoðinni 

 

Björk sagði frá því að hjálparstofnanir fengju styrk frá Reykjavíkurborg en hann væri skilyrtur. 

Hjálparstofnanir verða að veita ráðgjöf og viðhafa fagleg vinnubrögð og ráðgjöf. 

Mæðrastyrksnefnd hafnaði styrk Reykjavíkurborgar á grunni þess að nefndin vildi ekki starfa 

undir ákvæðum borgarinnar og vildi stjórna sínum vinnuaðferðum sjálf. Fjölskylduhjálp 

Íslands hefur óskað eftir gögnum um tekjur og gjöld hjá þeim sem til Fjölskylduhjálparinnar 

leita, það er nýbreytni í þeirra starfi, Hjálparstarf kirkjunnar er með félagsráðgjafa í vinnu og 

öll þeirra aðstoð er á faglegum grunni veitt. 

Geir var með skýra sýn á að það þyrfti að leysa mál hvers og eins og greina vanda hans 

eins og verið er að gera á Hjálparstarfi kirkjunnar. Hann var alveg sannfærður um það að 

matargjöf ein og sér kæmi fólki ekki úr vanda sínum. Hann sagði: 

Við erum ekkert að leysa vanda viðkomandi sem er fá sinn mat í 
poka við erum ekkert að greina vandann. Innan 
velferðarsviðsins höfum við mikið rætt þetta, mikið í 
velferðarráðinu að það vanti að fókusera á úrræði handa 
hverjum og einum. Það kallar auðvitað á aukinn mannafla hvert 
mál verður miklu frekara, en þannig held ég að það verði miklu 
meiri líkur á að við hjálpum viðkomandi af fjárhagsaðstoðinni. 
Við hjálpum viðkomandi að þurfa ekki að standa í röð og bíða 
eftir matarpoka því að hvert og eitt mál er ólíkt í eðli sínu og 
þess vegna þarf að setjast niður og skoða mál og hugsa hvernig 
getum við aðstoðað þennan. En við þurfum að fá hann auðvitað 
til þess að vera tilbúinn til að hjálpa sjálfum sér það er bara 
hvað á ég að segja þessi lífsbjörg að ... þannig er það 

 

Bjarni Karlsson lýsti þessu mjög skemmtilega og á mjög skýran hátt: 
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 Ég er gríðarlega feginn því að Hjálparstarfaði vogaði að taka 
þetta skref og ég er sannfærður um að þetta sé ódýrara þegar 
upp er staðið. Það er eitthvað mjög slæmt sem gerist í biðröð... 
biðraðir eru í eðli sínu þannig að þegar kemur að enda 
biðraðanna þá er í rauninni persónan sem er að þiggja pokann 
kominn með sjálfan sig ofan í poka það er vont fyrir fólk að 
standa í svona auðmýkingarröðum. Það skiptir máli alveg sama 
hvaða meðal það er öll meðul þurfa að vera þannig að sá sem 
tekur meðalið þarf að hafa góðar tilfinningar af því svo það virki 
vel. Rannsóknir og reynsla hafa sýnt það. Það er eins með þetta 
engin hjálp gagnast nema að hún sé þegin með sæmd það þarf 
að vera full sæmd og mannleg reisn það er það ekki þegar þú 
stendur í biðröð og tekur við matarpoka  

 

og Bjarni heldur áfram: 

Það sem mér finnst og held að sé málið og við þurfum svolítið 
að gæta okkur að því og það er svolítill tendens hjá okkur öllum 
að það er hjá öllum hjálparsamtökum það er að þörf hjálparans 
fyrir það að vera hjálpari. Við þurfum að vera vakandi fyrir í 
okkar eigin fari að við óvirkjum ekki þá sem við erum að 
hjálpa...að það verði vanheilagt bandalag milli hinni þurfandi 
og hinna veitandi sem eru þurfandi fyrir að vera veitandi og 
þarna verður vanheilagt bandalag og á endanum eru komin 
samkeppni hver er með lengstu röðina eins og við sáum blasa 
við þarna er hjálparstarfi snúið á haus 

 

Stella talar um réttindi og skyldur bæði hins opinbera og einstaklinganna sjálfra. Hún telur 

einnig mikilvægt eins og Geir að greina vanda hvers og eins svo hægt sé að mæta 

einstaklingnum þar sem hann er staddur og bæta stöðu hans þannig. Stella segir: 

 

Það þarf að vinna í samvinnu við fólkið það er líka réttur fólks 
að láta gott af sér leiða og vera og hafa hlutverk. Samfélagið 
hefur skyldur til að finna út úr því, bjóða fólki virkni og hlutverk 
en það þarf að gera með samvinnu en ekki svipu eða hótunum. 
Ef þú gerir ekki þetta þá færð þú ekki aðstoðina þína þá ertu 
strax komin með völdin. Það er oft fjölþættur vandi hjá fólki það 
þarf að vinna með vandann. Matur í poka leysir ekki vandann 
og Hjálparstarf kirkjunnar hefur verið með þessa ráðgjöf 
samhliða og reynt að greina það hvar er vandinn og hugsanlega 
hvernig hægt er að leysa hann 
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Niðurstöður úr upplýsandi viðtölum eru þær að öllum viðmælendum finnast 

biðraðir eftir mat niðurlægjandi. Viðmælendur eru sammála um að greina þurfi 

vanda hvers og eins. Matarpoki geti ekki leyst þann vanda sem fólkið standi 

frammi fyrir, annað og meira þurfi að koma til. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða teknar saman helstu niðurstöður úr gagnaöfluninni og 

rannsóknarspurningum svarað með vísan í fræðilegar heimildir og upplýsingar sem fengust 

með viðtölum við notendur þjónustunnar og þá sem koma að velferðarmálum í Reykjavík.  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna upplifun notenda þjónustu Hjálparstarfs 

kirkjunnar af breyttum áherslum í matargjöfum. Breytingarnar fólu í sér að notendur fengu 

inneignarkort í verslanir í stað matargjafa í poka. Efnahagshrun varð í íslensku samfélagi 

haustið 2008 sem hafði í för með sér breytingar á fjárhagsstöðu margra. Aukin þörf skapaðist 

fyrir aðstoð hjá hjálparstofnunum og fjöldi sem til þeirra leitaði jókst verulega. 

 Eitt af einkennum frjálsra félagasamtaka er að þau eru flest sveigjanleg í rekstri og eru 

ekki háð opinberu regluverki um veitingu þjónustu. Þau geta leyft sér að vera nýjungagjörn 

og brugðist fljótt við óuppfylltum þörfum íbúanna þar sem velferðarkerfið bregst eða hefur 

ekki möguleika á að grípa inní. Hjálparstarf kirkjunnar hefur á að skipa faglegu starfsfólki 

ásamt fjölda sjálfboðaliða. Starfsfólk og sjálfboðaliðar Hjálparstarfs kirkjunnar skynjuðu þörf 

fyrir aukna aðstoð og brugðust því fljótt og faglega við breyttum aðstæðum í samfélaginu. 

Ákvörðun var tekin um að breyta framkvæmd á matarúthlutunum, starf sjálfboðaliðanna var 

aukið og skipulagt af fagfólki stofnunarinnar til að gera vinnuna árangursríkari. 

Í rannsókninni kom í ljós að öllum viðmælendum líkaði breytt þjónusta á matargjöfum 

og auðveldaði þeim margt. Með inneignarkorti gátu viðmælendur skipulagt innkaup sín eftir 

þörfum. Þeir gátu valið og keypt það sem þeir vildu borða og verið þátttakendur í daglegu lífi 

samfélagins. Margir áttu erfitt með að standa í biðröð til að ná í matarpokana í Hjálparstarfið 

og bera þá í burtu. Í biðröðunum upplifðu viðmælendurnir smán af stöðu sinni og fannst 

erfitt að hitta aðra þrátt fyrir að allir væru í sömu stöðu og erindagjörðum. Með því að fá 

inneignarkort upplifðu viðmælendur aukið sjálfstæði og þurftu ekki að upplifa þá erfiðleika 

sem fylgdu því að fá matargjafir í poka. Fólkið var komið til að sækja sér mataraðstoð af 

brýnni þörf þar sem endar náðu ekki saman við heimilisreksturinn. Starfsfólkið tók vel á móti 

öllum viðmælendum og þeir upplifðu gott viðmót af þeirra hálfu. Viðmælendum fannst 

flestum alveg sjálfsagt að koma með gögn um tekjur sínar og gjöld til að sýna fram á þörf sína 

fyrir aðstoð. Þau voru ekki komin bara til að sníkja eða af því að aðstoðin stóð til boða. 

Mörgum fannst það jafnvel gott því að á þann hátt gátu þau réttlætt að þau þurftu á 
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aðstoðinni að halda í raun. Viðmælendur höfðu margir það sama að segja um þennan þátt 

„þeir höfðu ekkert að fela“ .  

Samhliða þeim breytingum sem hafa verðir gerðar á matarúthlutunum hefur ráðgjöf 

hjá Hjálparstarfi kirkjunnar verið aukin verulega. Starfsfólk Hjálparstarfsins telur að með 

aukinni ráðgjöf og stuðningi geti fólk náð skrefinu lengra í lífi sínu með því að hafa heildarsýn 

yfir aðstæður sínar. Fram kom að þeir sem höfðu nýtt sér ráðgjöfina töldu að hún hefði nýst 

sér vel. Margir vissu hins vegar ekki af þeirri víðtæku þjónustu sem í boði er hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar. Það er því ljóst að auglýsa þarf ráðgjöfina betur og kynna hversu umfangsmikil 

hún er. Margir þeirra sem ekki höfðu nýtt ráðgjöf Hjálparstarfsins höfðu sótt sér 

ráðgjafaþjónustu annars staðar, í félags- eða heilbrigðiskerfinu og því ekki kynnt sér 

ráðgjafaþjónustu Hjálparstarfsins.  

Fram kom í upplýsingaviðtölum við fagfólk og stjórnmálamenn sem koma að 

velferðarmálum í Reykjavík að engum finnst ásættanleg þessi staða að fólk þurfi að bíða í röð 

eftir matargjöfum. Öll voru þau ánægð með breytingar á matargjöfum Hjálparstarfs 

kirkjunnar og töldu þær miklar framfarir. Einnig komu fram tillögur um að greina þyrfti vanda 

hvers og eins til að kanna hvernig hægt væri að koma á móts við þarfir fólksins. 

Í rannsókninni koma fram þættir sem hægt er að tengja við rannsóknir á högum þeirra 

hópa sem verst eru staddir í þjóðfélaginu og þurfa að leita aðstoðar hjá hjálparsamtökum. Í 

rannsókn Félagsvísindastofnunar frá árinu 2010 kemur fram að þeir einstaklingar sem leituðu 

þá til hjálparsamtaka eru í svipaðri stöðu og viðmælendur í þessari rannsókn. Í báðum 

rannsóknunum var stærsti hópurinn konur á aldrinum 30 ára til 49 ára, langflestar einstæðar 

mæður og einstaklingar á örorkubótum með litla menntun (Andrea G. Dofradóttir og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2010). Þessar niðurstöður eru sambærilegar við rannsókn 

Guðrúnar Hannesdóttur (2010) þar sem fram kemur að öryrkjar eru minna menntaðir en 

almennt gerist á Íslandi. Einnig kemur fram að öryrkjar eru á lágum bótum og eiga í 

erfiðleikum með að standa straum af mánaðarlegum útgjöldum. Notendur þjónustu 

Hjálparstarfs kirkjunnar bjuggu flestir í leiguhúsnæði sem er sambærilegt við rannsókn 

Félagsvísindastofnunar um matarúthlutanir hjálparstofnana (Andrea G. Dofradóttir og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2010). Upplifun svarenda í báðum rannsóknum er sú sama það 

er að fólkinu fannst erfitt og niðurlægjandi að standa í biðröð eftir matarúthlutun. Í rannsókn 

Félagsvísindastofnunar kom fram tillaga frá notendum að betri kostur væri að deila út 
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matarmiðum þar sem úthlutaður matur væri ekki nægjanlega hollur og úrvalið væri lítið 

(Andrea G. Dofradóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2010). Það er sambærilegt við 

niðurstöður sem fengust með viðtölum við notendur þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar. 

 Þegar verið að skilgreina fátækt hafa margir fræðimenn bent á nauðsynlegt sé að 

horfa á fleiri þætti en tekjur til að mæla neyslu og velferð fólks og við hvaða lífsskilyrði fólk 

býr. Aðrir þættir sem fræðimenn telja að skipta máli er jöfnuður þegnanna og frelsi til 

athafna og þátttöku. Velferðarhagfræðingurinn Amartya Sen (1999) hefur þá afstöðu að 

velferð sé eitthvað sem allir eiga rétt á og hún þurfi að vera viðunandi fyrir alla. Með 

viðunandi velferð á hagfræðingurinn við að fólk geti talið líf sitt gott og búi yfir hæfni til að 

hafa vald yfir aðstæðum sínum og vera virkir þátttakendur í þjóðfélaginu. Hann telur að 

efnahagslegar umbætur hafi lítið að segja ef íbúarnir geti ekki nýtt sér þær og brýnast sé að 

skipta gæðum samfélagsins réttlátlega.  

 Rannsóknir bæði á Íslandi og erlendis hafa sýnt að mesta hættan á að lenda í fátækt er 

á barnsaldri. Áhættuþáttur er að alast upp við ákveðna fjölskylduskipan sem samanstendur 

af einstæðu foreldri, í barnmörgum fjölskyldum og/eða hjá atvinnulausum foreldrum með 

litlar tekjur eða menntun. Svipaðir þættir geta leitt til þess að fullorðnir einstaklingar verða 

fátækir sem hindrar fólk í að stunda vinnu og nýta hæfileika sína til fulls. Rannsóknir sýna að 

fátækt hefur margvíslegar afleiðingar á líf einstaklinga og fjölskyldna. Fátækt getur valdið 

heilsuleysi bæði andlegu og líkamlegu, litlu sjálfstrausti og stuðlað að félagslegri einangrun. 

Könnun var gerð á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar (2010) sem hafði að markmiði að 

kortleggja aðstæður þeirra sem verst eru staddir í borginni. Í þeirri könnun kom fram að 

fátækt í íslensku samfélagi stafi ekki af skorti heldur misskiptingu gæðanna. Í alþjóðlegum 

samanburði á fátækt í samtímanum stendur Ísland vel bæði í lífsháttum og lífskjörum 

íbúanna. Það er mikil breyting frá því um aldamótin 1900 þegar Ísland var talið eitt af 

fátækustu löndum Evrópu. Í rannsókn Hörpu Njáls (2003) kemur hins vegar fram að margir 

fátækir á Íslandi hafi ekki lágmarksframfærslu, búi við lágmarksbætur og lág laun. Líf þeirra 

snúist um að finna leiðir til að lifa af þeim litlu tekjum sem þeir hafa. Fólk upplifir sorg vegna 

aðstæðna sinna og þeim vanmætti að geta ekki veitt börnum sínum viðunandi 

uppeldisskilyrði. Í svörum viðmælanda í rannsókninni kom fram að þeir hefðu ekkert val um 

það hvort þeir leituðu til hjálparstofnana eða ekki um mataraðstoð, staða þeirra væri þannig 

og þörfin brýn.  
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   Helsta markmið velferðarþjónustu og almannatryggingakerfis er að draga úr fátækt 

og koma í veg fyrir félagslega útskúfun. Þau kjör og þjónusta sem boðið er uppá skiptir öllu 

um velferð íbúanna. Ríkjandi viðhorf í þjóðfélögum og stjórnmál setja mark sitt á 

félagsmálastefnur í hverju landi. Hvert samfélag þarf að móta stefnu sína og hugmyndafræði 

í velferðarmálum til að hafa einhvern grunn til að byggja á og vegvísi til að vita í hvaða átt á 

að stefna. Í gegnum aldirnar hefur hjálp til fátækra og þeirra sem minna mega sín verið í 

formi samhjálpar og ölmusu. Svo virðist enn vera þrátt fyrir lagasetningu og viðleitni til að 

breyta viðhorfum til fátækra og aðstoðar þeim til handa. Hjálparsamtökum fjölgar og fjöldi 

sem til þeirra leita eykst. Þetta er gagnstætt því að hér á landi hefur yfirleitt verið lítið 

atvinnuleysi og ágæt hagsæld og því ætti ekki svona mikill fjöldi fólks að þurfa að leita til 

hjálparsamtaka eftir aðstoð. Þeir sem leituðu til hjálparsamtaka upplifðu flestir niðurlægingu 

vegna stöðu sinnar. Í viðtölum við þá sem koma að velferðarmálum kom einnig fram að þeir 

töldu biðraðirnar vera niðurlægjandi en samt sem áður þarf fólk að standa í biðröð eftir mat í 

Reykjavík. Það bendir til að velferðarþjónustan mæti ekki þörfum fólksins á viðeigandi hátt 

með stuðningi eða bótagreiðslum. Fólkið upplifir vanmátt sinn gagnvart því að geta ekki séð 

fjölskyldu sinni fyrir mat með þeim tekjum sem það hefur. Það má velta því upp hvort þessi 

viðhorf séu vegna þess að velferðarkerfið á Íslandi sé ungt og eigi eftir að fara í gegnum 

ákveðið þroskaferli. Eða er verið að fela sig á bakvið ungt velferðarkerfi til að útskýra 

vankanta þess? Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á Íslandi á aðstæðum fátækra sýna að 

þeir sem eru verst settir eru þeir sem þurfa á treysta á bætur frá hinu opinbera eða 

lágmarkslaun. 

 Stefán Ólafsson (1999) dregur fram galla í almannatryggingakerfinu á Íslandi sem eru 

skerðingarreglur bótakerfisins sem hann telur að geti skýrt hvers vegna fólk verði fátækt. 

Hann bendir á að fólki vanti fjárhagslegan hvata til að fara á vinnumarkaðinn og vinnu- og 

sjálfsbjargarviljinn sé tekinn af fólki. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að flestir vinnufærir vilja 

vera þátttakendur í atvinnulífinu þar sem það eykur sjálfstraust karla og kvenna og stuðlar að 

betri líðan. 

Þegar verið er að vinna með félagsleg vandamál og aðstæður í lífi fólks er ekki hægt að 

gefa ákveðna forskrift hvernig bregðast eigi við vandanum. Mikilvægt er þó að fagfólk beiti 

faglegri þekkingu og geti fært rök fyrir aðferðum sínum og nálgunum. Í því verkefni sem hér 

er verið að rannsaka notuðu félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar faglega þekkingu sína. 
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Leiðarljós verkefnisins var hugmyndafræði valdeflingar, notendasamráðs og 

mannréttindasjónarmiða til að mæta þörfum notenda þjónustunnar og bregðast við röddum 

í þjóðfélaginu sem töldu þörf á breytingum. 

 Markmið með valdeflingu er að bæta félagslega stöðu og almenn lífsgæði fólks og 

styðja þá sem eru valdlausir til að ná valdi yfir aðstæðum sínum. Með valdeflingu er lögð 

áhersla á val, vald, virðingu og ákvörðunarrétt þeirra sem á þjónustu þurfa að halda (Warren, 

2007). Starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar telur að með því að afhenda inneignarkort og greina 

aðstæður fólks með viðtölum og upplýsingum um tekjur og gjöld sé verið að mæta fólki af 

virðingu. Verið er að brjóta niður þær hindranir sem fólk býr við og heldur aftur af fullri 

þátttöku þeirra í samfélaginu. Þegar viðkomandi finnur að hann hefur eitthvað um aðstæður 

sínar að segja eflist sjálftraust hans sem getur stuðlað að jákvæðum breytingum. Hugtakið 

notendasamráð er nátengt hugtakinu og hugmyndafræði valdeflingar og er nýbreytni í 

félags- og heilbrigðisþjónustu. Notendasamráð hefur í auknu mæli verið notað víða um heim 

til að mæta þörfum notenda þjónustu eða þeirra sem á aðstoð þurfa að halda. Hefðbundið 

er að fagfólk meti þörf á þjónustu og hvaða þjónusta standi til boða. Þar sem notendasamráð 

er viðhaft er hins vegar lögð áhersla á lýðræðislega nálgun, samvinnu og samráð notandans. 

Breytt framkvæmd í matargjöfum hjá Hjálparstarfi kirkjunnar sýnir glögglega hvernig 

hugmyndafræði valdeflingar og notandasamráðs er notuð til að veita faglega þjónustu. Þörf 

fyrir aðstoð hafði aukist verulega og í viðtölum bæði við félagsráðgjafa og sjálfboðaliða 

Hjálparstarfsins komu fram óskir um breytt vinnubrögð frá notendum. Brugðist var við þeim 

óskum því talið var að breytt fyrirkomulag myndi draga úr niðurlægingu og erfiðleikum fólks 

við að sækja sér aðstoð og fá matargjafir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir 

viðmælendurnir voru ánægðir með breytt fyrirkomulag og telja sig hafa aukið val í annars 

erfiðum aðstæðum sínum. Hins vegar kom fram í svörum viðmælanda að þeir höfðu ekkert 

val um það hvort þeir leituðu til hjálparstofnana eða ekki, staða þeirra væri þannig og þörfin 

brýn.  

 Fræðimenn hafa bent á að val og þátttaka er nauðsynleg og ein af grunnþörfum 

mannsins (Collins, 2002; Warren, 2007). Fram kom hjá viðmælendum að þeir vildu aukið 

sjálfstæði og ekki þurfa að vera í þeirri stöðu að vera bara þiggjendur. Þeir töldu ráðgjöfina 

mikilvæga þar sem hún gæti dregið úr einangrun og aukið sjálftraust og virkni. Allir 



69 

viðmælendur sögðust þakklátir fyrir það að geta lagt sitt af mörkum með því að taka þátt í 

rannsókninni. 

Niðurstöður úr þessari rannsókn benda til að þeir sem fá aðstoð hjá hjálparsamtökum 

vilja flestir leggja sitt af mörkum til samfélagsins, vera þátttakendur í því og hafa val um 

stöðu sína. Samkvæmt kenningum Maslows um þarfapýramídann ræðst hegðun og hvatning 

mannsins af þeim þörfum sem ekki eru uppfylltar. Ef grunnþörfum mannsins er ekki fullnægt 

nær hann ekki skrefi lengra í lífi sínu (Weinbach, 2008). Maslow taldi grunnþarfir mannsins 

vera þarfir um fæði klæði og húsnæði. Aðrir fræðimenn hafa talið að til viðbótar séu 

grunnþarfir mannsins þátttaka, að tilheyra og hafa val (Payne, 2005; Warren, 2007; 

Weinbach, 2008). Flestir sem leita til hjálparstofnana eftir aðstoð eru að fá grunnþörfum 

sínum fullnægt um fæði, klæði og húsaskjól. Það sýna þær rannsóknir sem vitnað er til í 

ritgerðinni. Ef tekið er tillit til kenninga Maslows og annarra fræðimanna má draga þá 

ályktun að þeir sem ekki eru þátttakendur í samfélaginu einhverra hluta vegna nái ekki skrefi 

lengra og séu því fastir í stöðu sinni. 

 Niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin voru við notendur þjónustu Hjálparstarfs 

kirkjunnar og niðurstöður úr rannsóknum Helgu Þóreyjar Björnsdóttur og James G. Rice 

benda til að brýnt sé að hjálparstofnanir breyti vinnuaðferðum sínum. Mikilvægt er að greina 

vandann til að byggja upp langtíma úrræði og lausnir í stað skammtíma neyðaraðstoðar sem 

viðheldur viðvarandi ástandi í stað þess að koma fólki skrefi lengra í lífi sínu.  

 Að þessu sögðu má hvetja til þess að næsta skref til árangursríkra breytinga hjá 

velferðarkerfinu og hjálparstofnunum sé að gera notendum það kleift að hafa áhrif á stöðu 

sína í samfélaginu. Í framhaldi má vekja athygli á skyldum hins opinbera annars vegar og 

skyldum íbúanna hins vegar. Skyldur hins opinbera eru að bjóða uppá úrræði, koma í veg 

fyrir félagslegan vanda og gera fólki kleift að eiga hlutdeild í samfélaginu þrátt fyrir að þau 

þurfi á aðstoð halda. Skyldur íbúanna eru að þeir þurfa að framfæra sjálfum sér, maka og 

börnum samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 41/1991. Ekki er verið að snúa 

til fyrri stefnu með þessum hugmyndum þar sem aðstoðin var skilyrt heldur er verið að 

hvetja til þátttöku. Þátttaka getur falist í ólíkum verkefnum og framkvæmdum. Mikilvægast 

er að unnið sé í samvinnu við notendur þjónustunnar og þeir sjálfir komi með hugmyndir að 

framtíðaráætlunum sem hæfa getu þeirra og óskum. Í þessari vinnu verður að tryggja að 
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mannréttindahugsun verði höfð að leiðarljósi og ölmusuhugsun verði útrýmd til að tryggja 

gagnkvæma virðingu og skilnings allra aðila.  

6 Lokaorð og lærdómur 

Þessi rannsókn var gerð til þess að svara þeirri spurningu hvernig því fólki sem leitaði til 

Hjálparstarfsins líkaði breyttar aðferðir í matargjöfum Hjálparstarfs kirkjunnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að notendum þjónustunnar sem rætt var við líkar þjónustan 

betur eftir breytingarnar. Einnig er það skýrt að flestum finnst það niðurlægjandi að standa í 

röð og bíða eftir mat bæði þeim sem þurfa þess og einnig hinum sem búa við gnægtir. 

Íslenskt samfélag státar af velferð og ríkidæmi það kemur fram í samanburðarrannsóknum 

við önnur lönd. Það er niðurlægjandi fyrir alla Íslendinga að meðbræður þeirra þurfi að vera í 

þessari stöðu. Sá lærdómur sem hægt er að draga af niðurstöðum og þeim upplýsingum sem 

koma fram í ritgerðinni er að allir geta átt möguleika á því að bæta aðstæður sínar og ná 

skrefi lengra í lífinu. Það verður ekki gert fyrir hvern og einn, hver einstaklingur ber ábyrgð á 

sjálfum sér og sinni velferð. Hins vegar er hægt að skapa aðstæður í samfélaginu til að auka 

velferð sem flestra og gera öllum kleift að vera þátttakendur í samfélaginu á einn eða annan 

hátt. Starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar tók þeirri áskorun að breyta um vinnulag við 

matargjafir. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að breytt vinnulag færi fólki val, vald 

og betri sjálfsmynd. Með þátttöku fólksins í samfélaginu breytir það félagslegri stöðu þessa 

hóps að vera ekki einungis þiggjendur heldur líka þátttakendur í samfélaginu. 

 Það er verkefni framtíðarinnar að finna leiðir til að hámarka hagnað íbúanna sem er 

bestu lífsgæði öllum til handa. Það er von höfundar að fleiri hjálparstofnanir og opinberir 

aðilar þar sem það á við taki upp breytt vinnubrögð. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 

að matargjafir einar og sér duga ekki til að útrýma þörfinni á mataraðstoð, annað og meira 

þarf að koma til. Ráðgjöf, stuðningur og greining á vandanum getur leitt til þess að þróun og 

framfarir muni eiga sér stað.  

6.1 Styrkleikar rannsóknarinnar 

Styrkleikar rannsóknarinnar felast í því að rannsóknin er gerð á þeim mánuðum sem 

tilraunarverkefnið fer fram hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Rannsókninni lýkur þegar ákvörðun 

hefur verið tekin um að halda verkefninu áfram og breyta um starfsaðferðir til frambúðar. 



71 

Það gaf möguleika á því að tala við notendur sem þekktu báðar starfsaðferðir og gátu því 

borið saman matargjafir fyrir og eftir breytingar. Þar sem viðmælendahópurinn er 

viðkvæmur var það kostur að geta nálgast viðmælendur í móttöku Hjálparstarfs kirkjunnar á 

úthlutunardögum. Það reyndist vel þar sem rannsakandi þurfti að breyta um starfsaðferðir 

eftir að viðmælendur sem höfðu samþykkt þátttöku sína í rannsókninni mættu ekki í bókað 

viðtal. Flest viðtölin voru tekin í húsakynnum Hjálparstarfs kirkjunnar þannig að allir 

viðmælendur væru í sem líkasta umhverfi.  

6.2 Veikleikar rannsóknarinnar 

Veikleikar rannsóknarinnar eru að erfitt var að fá blandað úrtak af fólki til viðtals. Það voru 

ekki margir karlmenn sem sóttu um aðstoð fyrir hönd fjölskyldu sinnar. Einnig var erfitt að fá 

viðtal við útlendinga vegna tungumála erfiðleika. Útlendingar eru stór hluti þess hóps sem 

sækir sér aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og því hefði það styrkt rannsóknina að fá fram 

þeirra sjónarhorn. Það sem einkennir viðtölin er að viðtalstíminn er stuttur en rannsakandi 

telur að ágætar upplýsingar hafi fengist þrátt fyrir það frá þátttakendum 

6.3  Frekari rannsóknir á viðfangsefninu 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til ítarlegri rannsókna á sama sviði til að svara 

spurningum sem vakna með niðurstöðunum. Sérstaklega er mikilvægt að fá fram óskir 

notenda um hvað þeir telja nauðsynlegt að gera til að auka möguleika þeirra á þátttöku í 

samfélaginu. Brýnt er að kanna upplifun þeirra einstaklinga sem leita til annarra 

hjálparsamtaka til að fá matargjafir þar sem Hjálparstarf kirkjunnar sinnir nær eingöngu 

barnafjölskyldum með mataraðstoð með breyttu fyrirkomulagi.  

Það er von rannsakanda að verkefnið verði hvati að frekari rannsóknum á fátækt og 

stöðu fátækra. Að fleiri láti að sér kveða í þessum málaflokki og verði talsmenn þess að 

uppræta fátækt úr íslensku samfélagi svo enginn þurfi að standa í biðröð eftir matargjöf og 

upplifa skort og niðurlægingu stöðu sinnar vegna. 
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8 Viðaukar 

8.1 Fylgiskjal I Viðtalsvísir 

Bakgrunnsupplýsingar 

Kyn 

Aldur 

Ríkisfang 

Menntun. Hvaða námi hefur þú lokið? 

Hjúskaparstaða 

Fjölskyldugerð  

Fjölskyldustærð. Fjöldi í heimili, fullorðnir, börn (aldur), stjúpbörn, fósturbörn 

Búseta. Býrð þú í eigin húsnæði: einbýli,parhúsi,raðhúsi, íbúð/hæð í fjölbýli. Foreldrahúsum 

eða hjá öðrum ættingjum. Leiguhúsnæði á almennum markaði eða félagslegu húsnæði. 

Leiguhúsnæði Öryrkjabandalagsins. Í sérstöku húsnæði íbúð fyrir aldraða. Heimilislaus eða 

annað ? 

Staða á vinnumarkaði. Launuð vinna, atvinnulaus ef svo er hversu lengi hefur þú verið 

atvinnulaus, öryrki, heimavinnandi, á eftirlaunum, annað. 

 

Hvers vegna og hvenær og af hverju hefur fólk leitað til H.K.  

Hver er helsta ástæða þess að þú leitar til Hjálparstarfs kirkjunnar. Lágar tekjur, veikindi, 

heilsubrestur, skuldavandi, atvinnuleysi, annað ? 

Hefur þú leitað áður til Hjálparstarfs kirkjunnar. Hvenær komst þú fyrst og hversu oft hefur 

þú fengið aðstoð hjá H.K. 

Ef þú hefur fengið aðstoð áður af hverju leitar þú eftir aðstoð nú? 

Ef þú hefur fengið mataraðstoð fyrir breytingar hvernig upplifir þú breytingarnar á nýja 

fyrirkomulaginu?  

Þarftu að fara til annarra hjáparstofnana eða félagsþjónustunnar nú þegar þú færð 

inneignarkortin hjá H.K. 
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Hverja telur þú vera kosti og galla við breytingarnar?  

Veistu hvaða aðstoð er í boði hjá H.K. önnur en mataraðstoð? 

Hefur þú leitað eftir annarri aðstoð eða ráðgjöf hjá Hjálparstarfi kirkjunnar t.d. vegna 

lyfjakaupa, námsaðstoðar fjölskylduráðgjöf, fjármálaráðgjöf, markþjálfun. 

Ef þú hefur ekki nýtt þér aðra aðstoð H.K. getur þú hugsað þér að gera það ? 

Ef þú hefur nýtt þér ráðgjöf sem er í boði hjá H.K. telur þú hana hafa breyst og þá hvernig? 

Ef þú hefur nýtt þér ráðgjöf sem er í boði hjá H.K. hvernig hefur hún nýst þér? 

Hver er upplifun þín af því að koma með gögn um tekjur þínar og gjöld ? 

Hver er upplifun þín af viðmóti starfsfólks Hjálparstarfs kirkjunnar? 

Hvernig telur þú að þjónustan eigi að vera til að mæta þörfum þínum? 
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8.2 Fylgiskjal II Kynningarbréf um rannsókn á breyttum áherslum í mataraðstoð hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar. 

Tilefni þessa bréfs er að kynna fyrir þér rannsókn sem verður framkvæmd hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar í september til nóvember 2011. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort 

breytingar á fyrirkomulagi mataraðstoðar hjá Hjálparstarfi kirkjunnar mæti þörfum þeirra 

sem þurfa á aðstoðinni að halda og hvernig þeir upplifa breytingarnar. 

Breytingarnar fela í sér, að barnafjölskyldur, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum fá 

inneignarkort í verslanir í stað matargjafa í poka ásamt fjölbreyttari ráðgjöf en áður var. 

Upplýsingum um reynsluna af hinu nýja fyrirkomulagi verður aflað með viðtölum og 

spurningalistum hjá þeim sem nýta sér þjónustuna. Tilgangur þeirrar upplýsingaöflunar er að 

kanna hvort þeir sem fá aðstoð líkar breytt þjónusta, hvernig þeir upplifa þjónustuna og 

hvernig þeir sjálfir telja að framkvæmdin eigi að vera til að mæta þörfum sínum. Mikilvægt er 

að fá fram sjónarhorn þeirra sem þjónustuna nota því er góð þátttaka nauðsynleg. 

Niðurstöður rannsóknarinnar getur Hjálparstarf kirkjunnar nýtt til að gera viðeigandi 

breytingar á framkvæmdinni ef þær sýna þörf á breytingu og stuðlað að enn betri þjónustu í 

framtíðinni.  

Rannsóknin er hluti af MA ritgerð Katrínar G. Alfreðsdóttur sem er að ljúka 

meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Dr. 

Steinunn Hrafnsdóttir dósent við Félagsráðgjafardeild H.Í. er leiðbeinandi og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar ásamt Vilborgu Oddsdóttur félagsráðgjafa hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður aflað í 

rannsókninni. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög 

nr.77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Öllum gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni.  

Virðingarfyllst  

Katrín G. Alfreðsdóttir 
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8.3 Fylgiskjal III Upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn MA nema í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands: 

Kæri þátttakandi 

Undirrituðum hefur verið kynnt markmið rannsóknarinnar sem er að kanna hvernig fólk sem 
fær aðstoð upplifir breytt fyrirkomulag á mataraðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.  

Rannsóknin er hluti af MA ritgerð Katrínar G. Alfreðsdóttur meistaranema í 
félagsráðgjöf til starfsréttinda í Háskóla Íslands. Leiðbeinandi og ábyrgðaraðili er dr. Steinunn 
Hrafnsdóttir dósent við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands ásamt Vilborgu Oddsdóttur 
félagsráðgjafa hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Hægt er að hafa samband við Steinunni 
Hrafnsdóttur á netfangið steinhra@hi.is og Vilborgu Oddsdóttur á netfangið vilborg@help.is 
til að fá frekari upplýsingar. 

Með samþykki um þátttöku er ég tilbúin/n að veita um það bil klukkustundar viðtal um 
hagi mína og upplifun af þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar. Viðtölin verða tekin í húsakynnum 
Hjálparstarfs kirkjunnar á tímabilinu september til nóvember 2011. Einnig gef ég leyfi til að 
haft verði samband við mig aftur að viðtali loknu ef þess gerist þörf til frekari 
upplýsingaöflunar. Viðtölin eru hljóðrituð og að rannsókn lokinni verður öllum gögnum eytt. 
Ekki verður hægt að rekja persónuupplýsingar til einstaklinga. Fyllsta trúnaðar og 
nafnleyndar verður gætt samkvæmt kröfum Persónuverndar. Rannsóknin hefur verið 
tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga nr.77/2000. Heimilt er að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar 
sem er.  

Með undirskrift minni staðfesti ég þátttöku mína í þessari rannsókn og mér er ljóst í 
hverju þátttaka mín felst. Ég hef vitneskju um þann rétt minn að mega hætta þátttöku á 
hvaða stigi rannsóknarinnar sem er án þess að geta um ástæðu og án frekari eftirmála.  

Höfundur þakkar þér þátttökuna í þessari rannsókn hún er mikils virði. Þú munt ekki 
hagnast beint af rannsókninni en þátttaka þín mun stuðla að betri og bættri þjónustu 
Hjálparstarfs kirkjunnar í framtíðinni. Upplýsingar munu fást um það hvort breytt þjónusta 
mæti þörfum þeirra sem hennar njóta eða hvort eitthvað annað úrræði muni nýtast hópnum 
betur. Samþykki þetta er í tvíriti og mun hver þátttakandi halda eftir eintaki. 

Dagsetning:___________ 

Nafn þátttakanda:_________________________________________ 

Höfundur rannsóknar:______________________________________ 
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