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Samantekt 

Rannsóknarritgerð þessi fjallar um sjálfboðastarf sem leið til starfsþróunar, það er hvernig 

má með sjálfboðastarfi afla sér reynslu og þekkingar sem nýtist á vinnumarkaðinum. 

Hugtökin starfsþróun og sjálfboðastörf eru fyrst skilgreind og skýrð hvort í sínu lagi, en 

síðan tekin saman og tengsl þeirra rakin. 

Könnun var gerð á meðal sjálfboðaliða Rauða kross Íslands og Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar, tveggja stórra félaga sem byggja starf sitt að mestu á sjálfboðavinnu. Leitað 

var eftir því hvort sjálfboðaliðar og vinnuveitendur þeirra litu á sjálfboðastörf sem leið til 

starfsþróunar og hvort reynsla þeirra af sjálfboðastörfum hefði nýst þeim í launaðri vinnu 

eða atvinnuleit. Að lokum voru niðurstöður dregnar saman og ályktað út frá þeim. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að margt benti til þess að sjálfboðavinna sé 

góð leið fyrir marga til þess að þjálfa upp ýmsa hæfni og útvíkka starfsreynslu sína á 

víðara sviði. Miklum meirihluta þátttakenda fannst hæfni sín á fjölmörgum sviðum hafa 

aukist og margir sögðu reynslu sína af sjálfboðavinnu hafa nýst í launaðri vinnu eða við 

atvinnuleit. Mörgum fannst vinnuveitendur sínir jákvæðir í garð sjálfboðavinnu sinnar og 

sögðu vinnuveitendur sína auðvelda þeim á einhvern hátt að stunda sjálfboðavinnu.  

Lágt svarhlutfall kemur þó í veg fyrir að mögulegt sé að alhæfa út frá þessari rannsókn. 

Heppilegra er að líta á sterkar vísbendingar sem komu í ljós sem grundvöll fyrir frekari 

rannsókn á sjálfboðavinnu sem leið til starfsþróunar. 
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1 Inngangur 

Um 40% Íslendinga stunda sjálfboðastörf (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008a) og um 80% eru 

á vinnumarkaðinum (Hagstofa Íslands, á.á.). Það er því ljóst að starfsþróun og 

sjálfboðastörf snerta stóran hluta þjóðarinnar. En hvernig eru þessi tvö hugtök tengd 

saman. Jú, samkvæmt erlendum rannsóknum segir um það bil fjórði hver sjálfboðaliði að 

hann stundi sjálfboðastörf til þess að afla sér starfsreynslu (Hall, Lasby, Gumulka & 

Tryon, 2006). 

Þessi vinkill á starfsþróun vakti áhuga minn, þar sem ég legg sjálfur stund á sjálfboðastörf 

sem félagi í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík. Ég sá hvernig reynsla mín úr 

sjálfboðastarfi hafði þegar nýst á vinnumarkaðinum. Tvö störf sem ég hef gegnt, fékk ég 

fyrst og fremst vegna reynslu minnar af björgunarsveitastarfi. Annað sem sölumaður í 

útivistarverslun og hitt sem fjallaleiðsögumaður. Hér er vissulega um sérhæfða þekkingu 

að ræða, fyrir sérhæfð störf, en ég finn líka að björgunarsveitastarfið hefur kennt mér 

margt annað sem gæti nýst í fjölmörgum störfum. Ég hef fengið tækifæri til þess að 

byggja upp stjórnunarreynslu og þjálfað ýmsa færni sem gæti nýst á fjölmörgum sviðum. 

Það má vel vera að ég sé öfgadæmi í þessu samhengi, en það sýnir möguleikana sem 

sjálfboðastarf býður upp á. Sjálfboðaliðum gefst færi á að leysa verkefni af hendi sem það 

ætti ekki nokkura möguleika á að komast í tæri við í launuðu starfi. Þess vegna þótti mér 

áhugavert að kanna starfsþróunarþættina í sjálfboðastarfi. Hversu stór hvati starfsþróun er 

í sjálfboðavinnu, hvaða færni sjálfboðaliðar eru að þróa og hvert viðhorf vinnuveitenda 

sé. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í fyrsta hluta hennar er dregin saman nokkur sú þekking 

sem þegar er til staðar um sjálfboðastörf, starfsþróun og tengslin þar á milli. Í öðrum hluta 

er rannsókn á tengslunum á milli starfsþróunar og sjálfboðastarfa. Könnun var lög fyrir 

sjálfboðaliða tveggja stórra félagasamtaka sem byggja fyrst og fremst á sjálfboðastarfi, 

Rauða kross Íslands og Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu. Leitað var eftir því hvort 

sjálfboðaliðar og vinnuveitendur þeirra litu á sjálfboðastörf sem leið til starfsþróunar og 

hvort reynsla þeirra af sjálfboðastörfum hefði nýst þeim í vinnu eða atvinnleit. Einnig var 

kannað hvort þeim fyndist færni þeirra á ýmsum sviðum hefði aukist. Í þriðja og síðasta 
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hluta ritgerðarinnar eru niðurstöðurnar rannsóknarinnar teknar saman og ályktanir dregnar 

út frá þeim. 
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2 Sjálfboðastarf og frjáls félagasamtök 

Í fræðiritum og rannsóknum eru frjáls félagasamtök og sjálfboðastörf oft skilgreind sem 

þriðji geirinn, þar sem hinir tveir geirarnir eru opinberi geirinn og einkageirinn. Til þriðja 

geirans teljast frjáls samtök sem hafa ekki fjárhagslegan hagnað að leiðarljósi (e. non-

profit organizations og non-gorvernmental organizations) og sjálfboðaliðastofnanir. Þessi 

samtök starfa í þágu ákveðinna hugsjóna eða samfélagsheilla. Mörg samtökin hafa að 

einhverju leyti launaða starfsmenn á sínum vegum, en flestöll eru að verulegu leyti rekin 

af sjálfboðaliðum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008a). Salamon og Sokolowski (2001) hafa 

skilgreint fimm skilyrði sem einkenna sjálfboðasamtök: 

 Þau verða að hafa einhverja formlega stjórnskipan. Formlegar eða óformlegar reglur sem 

skilgreina markmið, verksvið, félagsaðild, hæfni félaga o.fl. 

 Þau verða að stjórna málum sínum sjálf (self-governing) og mega ekki vera hluti af 

öðrum samtökum. 

 Þau  mega ekki hafa hagnað að markmiði. Ef um hagnað er að ræða er honum ekki dreift 

til félaga, starfsmanna eða eigenda, heldur rennur hann til starfseminnar. 

 Þau starfa utan hins opinbera.  

 Þau byggja á frjálsri félagsaðild og eru að einhverju leyti byggð á sjálfboðavinnu og 

frjálsum fjárframlögum einstaklinga. 

Félagasamtök sem falla undir skilgreiningu Salamons og Sokolowskis má skipta í tvo 

hópa. Annars vegar eru það hagsmunasamtök, eins og húsfélög og stéttarfélög sem gæta 

hagsmuna félaga sinna. Hins vegar eru það almannaheillasamtök sem vinna að því að efla 

almannahag með einhverjum hætti (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008a). Það eru 

almannaheillasamtök sem einkum verða skoðuð í þessari ritgerð. 

Habermann (2001) skilgreinir sjálfboðaliða sem einstakling sem leggur fram vinnu sína af 

fúsum og frjálsum vilja í þágu meðborgara sinna eða þjóðfélagsins án þess að þiggja laun 

fyrir. Sjálfboðastarf skilgreinir hann sem einstaklingsbundið ólaunað framlag sem hefur 

visst formlegt skipulag og er fyrir utan nánustu fjölskyldu. 

2.1 Hvatar til sjálfboðavinnu 

Fjölmargir hvatar liggja að baki sjálfboðavinnu. Ólíkt hefðbundinni vinnu, þar sem einn 

megin hvatinn til vinnu er peningalegur, er samkvæmt skilgreiningu enginn fjárhagslegur 
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ávinningur af sjálfboðavinnu. Það er þó ekki þar með sagt að enginn persónulegur 

ávinningur sé af sjálfboðastörfum. Fræðimenn hafa reynt að greina hvatana sem búa að 

baki sjálfboðavinnu. Hvötunum hefur verið skipt í tvo flokka, innri og ytri hvata (e. 

intrinsic og extrinsic rewards) (Kulik, 2007). Innri hvatar hafa með vinnuna sjálfa að 

gera, svo sem áskoranir, eigin persónuvöxt og tækifæri til lærdóms (Fisher & Schaffer, 

1993), allt dæmigerðir starfsþróunarþættir. Ytri hvatar hafa með samspil sjálfboðaliðanna 

og umhverfis þeirra að gera, þ.e. velþóknun annarra sjálfboðaliða, almennings og 

þiggjenda þjónustunnar (Hulbert & Chase, 1991). Samkvæmt þessari skilgreiningu eru 

innri hvatar nátengdir starfsþróun. Clary o.fl. (1998) skipta hvötunum í 

starfsþjálfunarhvata, gildishvata, félagshvata, verndarhvata, skilningshvata og 

lífsbótahvata. 

 Starfsþjálfunarhvati: Hvati til þess að bæta stöðu sjálfboðaliðans á 

launaðum vinnumarkaði. 

 Gildishvati: Hvati til þess að styðja við persónuleg gildi og hugsjónir 

sjálfboðaliðans. 

 Félagshvati: Hvati til þess að uppfylla væntingar og vilja þeirra sem 

honum standa næst, fjölskyldu og vina og að hafa félagsskap af öðrum. 

 Verndarhvati: Hvati til þess að koma í veg fyrir eða lágmarka óánægju eða 

óæskilegar aðstæður. 

 Skilningshvati: Hvati til þess að skilja betur og læra um málefnið sem um 

ræðir. 

 Lífsbótahvati: Hvati til þess að auka eigin lífsgæði og upplifa nýja hluti. 

Þessi skilgreining er ekki ólík skilgreiningu innri og ytri hvata, þar sem 

starfsþjálfunarhvatinn, skilningshvatinn og lífsbótahvatinn gætu talist innri hvatar og 

gildishvatinn, félagshvatinn og verndarhvatinn teldust ytri hvatar.  

Innri hvatarnir í þessum skilgreiningum eru fyrst og fremst þættir sem snú að því að 

þroska sjálfboðaliðann og bæta. Starfsþróun snýst um að þroska einstaklinga og gera að 

betri og hæfari starfsmönnum. Það má því segja að innri hvatarnir í sjálfboðavinnu og 

starfsþróun séu svipuð hugtök. 
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Í dag er talið að um 40 prósent þjóðarinnar stundi sjálfboðaliðastörf að jafnaði í að 

meðaltali 215 klukkustundir á ári (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008a). Félögin sem 

sjálfboðaliðar vinna fyrir eru af fjölbreyttum toga, en helst ber að nefna íþróttafélög, 

foreldrafélög og góðgerðar- og líknarfélög. 

Tafla 1 - Sjálfboðaliðasamtök sem unnið var fyrir á sl. 12 

mánuðum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008a, 34). 

Íþróttafélög 18,0% 

Foreldrafélög og skólar 14,5% 

Góðgerðar- og líknarfélög 11,0% 

Hjálpar-, björgunar- og slysavarnafélög 7,7% 

Kirkjur og trúarhópar 6,9% 

Stjórnmálaflokkar og –samtök 6,3% 

Verkalýðs- og stéttarfélög 5,5% 

Æskulýðsstarf 5,2% 

Áhugahópar um listir og menningarmál 5,0% 

Samtök sjúklinga og aðstandenda 4,2% 

Friðarhreyfingar,  mannréttindamál eða þróunarhjálp 4,2% 

Umhverfis- og náttúruvernd 3,0% 
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2.2 Rauði kross Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg 

Á meðal stærri einstöku sjálfboðasamtaka Íslands eru félögin Rauði kross Íslands (RKI) 

og Slysavarnafélagið Landsbjörg (SL). RKI hefur innan sinna raða um 2000 sjálfboðaliða 

og er drjúgur hluti í flokknum góðgerðar- og líknarfélög í töflu 1. SL samanstendur af um 

18.000 sjálfboðaliðum og er nánast eitt í flokknum, hjálpar- / björgunar- og 

slysavarnarfélög. Af töflunni að dæma má gera ráð fyrir að að minnsta kosti 10% 

íslenskra sjálfboðaliða séu meðlimir fyrir þessi tvö félög. Þess vegna eru sjálfboðaliðar 

þessara tveggja félaga valin sem úrtak í könnunninni hér síðar.  

2.2.1 Rauði kross Íslands 

Rauði krossinn er alþjóðleg 

mannúðarhreyfing með starfsemi í 186 

löndum og miljónir sjálfboðaliða um 

heim allan. Í hverju landi er landsdeild 

svo sem Rauði kross Íslands (RKÍ). RKÍ var stofnaður 1924 (Rauði kross Íslands, á.á.) og 

hefur innan sinna raða um 2000 sjálfboðaliða sem gegna fjölbreyttum störfum, svo sem 

stjórnar- og nefndasetu, heimsóknarþjónustu við fanga og aldraða, svörun í hjálparsíma, 

stuðning við geðfatlaða, vinnu með ungmennum, neyðaraðstoð og skyndihjálp (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008b). 

2.2.2 Slysavarnafélagið Landsbjörg 

Slysavarnafélagið Landsbjörg (SL) varð til í 

núverandi mynd árið 1999 þegar Landsbjörg og 

Slysavarnafélag Íslands sameinuðust. Samtökin 

starfa sem regnhlífarsamtök allra björgunar og 

hjálparsveita á Íslandi auk slysavarnardeilda. Félög 

innan SL hafa innan sinna raða um 18 þúsund 

félagsmenn. Sjálfboðaliðar SL starfa við leit og 

björgun, stjórnarsetu, kennslu, nýliðaþjálfun, 

ungmennastarf, fjáraflanir og fleira. 

Mynd 1 –  Merki Rauða kross Íslands. 

Mynd 2 – Merki Slysavarnarfélagsins 

Landsbjargar. 
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3 Starfsmannaþróun 

Starfsmannaþróun er eitt lykilhugtakið í mannauðsstjórnunarfræðum, en skilgreining þess 

er oft á reiki. Hugtakið má skilgreina á tvo vegu, annars vegar út frá 

einstaklingssjónarmiðum og hins vegar frá sjónarhóli vinnuveitenda (McDonald & Hite, 

2005). Einstaklingsmiðuð starfsþróun er skilgreind sem ferill starfsmanns á mismunandi 

æviskeiðum og starfsframastigum. Á hverju stigi byggist upp reynsla og þroski sem nýtist 

í nýjum störfum, hvort sem er innan sama fyrirtækis eða á ólíkum starfsvettvangi. 

Vinnuveitandamiðaða skilgreiningin er á þá leið að starfsþróun sé leið fyrirtækisins til 

þess að byggja upp þekkingu og reynslu innan fyrirtækisins og auka þannig verðmæti 

starfsmanna og vinnuframlags þeirra. Ef til vill er þróaðasta skilgreiningin sú sem dregur 

sjónarmið fyrirtækja og starfsmanna þeirra saman í gagnkvæmum samningi.  

Samkvæmt hugmyndum um gagnkvæman samning vinnuveitenda og starfsmanna er 

starfsþróun ferli þar sem starfsmenn og vinnuveitendur taka höndum saman til þess að 

auka þekkingu, færni, getu og þroska starfsmanns til þess að geta betur tekist á við 

núverandi verkefni og framtíðarverkefni og störf (McDonald & Hite, 2005). Hér 

viðheldur starfsmaður verðmæti sínu á vinnumarkaðinum og fyrirtækið eykur þekkingu 

og reynslu innan sinna veggja. 

3.1 Nýjar áherslur og breytt viðhorf 

Hefðbundin viðhorf til starfsþróunar líta á starfsframa sem leið starfsmanna milli starfa 

innan veggja sama fyrirtækis. Þetta viðhorf hefur verið á undanhaldi samhliða breytingum 

á rekstarformi fyrirtækja. Fyrirtæki hafa í auknum mæli afmarkað starfsemi sína og aukið 

sérhæfingu með því að úthýsa jaðarverkefnum sínum. Þetta takmarkar framabraut 

starfsmanna innan veggja sama fyrirtækisins. Vegna þessa er starfsþróun að verða sífellt 

meira á ábyrgð einstaklingsins sjálfs og starfsferillinn spannar marga vinnustaði. 

Einstaklingar verða að gera allt sem þeir geta til þess að viðhalda samkeppnishæfni sinni 

á vinnumarkaði (McDonald & Hite, 2005). 

Þessi breyting frá starfsferli innan sama fyrirtækisins til starfsferils innan alls 

vinnumarkaðarins hefur haft þrjár meginbreytingar í för með sér fyrir starfsþróunarfræðin 

(McDonald & Hite, 2005). Sú fyrsta er að áherslan á laun og völd hefur færst yfir í 
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samhæfingu vinnu við einkalíf og persónuleg markmið (e. work-life balance). Í öðru lagi 

hefur áhersla einstaklinga á að byggja upp þekkingu og reynslu sem nýtist í því fyrirtæki 

sem þeir starfa hjá færst yfir í sókn eftir víðtækri reynslu sem nýtist í breiðum flokki 

starfa. Í þriðja lagi hefur tryggð starfsmanna við fyrirtækið breyst í tryggð við starfsstéttir. 

Af þessu leiðir að fagmennska og sérhæfing starfsmanna hlýtur að aukast. Þú verður ekki 

sérfræðingur í starfsemi þíns fyrirtækis, heldur sérfræðingur í þeim verkefnum sem þú 

leysir hverju sinni. 

3.2 Aðferðir til starfsþróunar 

Hefðbundnar leiðir fyrirtækja til starfsþróunar eru námsskeiðahald, lárétt starfaskipti, 

jafningjakennsla (e. mentoring), styrkir til náms, stöðuauglýsingar innan fyrirtækisins og 

fleira. McDonald og Hite (2005) skilgreina þessar aðferðir sem formlegar aðferðir. 

Formlegar aðferðir eiga það sameiginlegt að vera háðar vilja og getu fyrirtækisins til þess 

að bjóða upp á þær. Þær eiga líka oft betur við hjá stórum fyrirtækjum en smáum. 

Starfaskipti sem dæmi krefjast þess að fyrirtækið hafi yfir mörgum stöðum í láréttu 

skipulagi að ráða. Námsskeiðahald getur nýst vel en er dýrara eftir því sem færri 

starfsmenn eru um hvert námsskeið. 

Óformlegar aðferðir eru aftur á móti ekki háðar getu eða vilja fyrirtækisins til þess að 

bjóða upp á þær. Óformlegur lærdómur hlýst af tengslanetum, samfélagsvinnu, 

sjálfboðavinnu eða hverju sem er sem reynir á hugann og veitir nýja reynslu og upplifun.  

Fyrirtæki sem vill ýta undir starfsþróun getur nýtt sér þetta og frætt starfsmenn sína um 

möguleikana og hugsanlegan ávinning. mynd 3 sýnir hvernig fyrirtæki geta stutt við 

óformlega starfsþróun starfsmanna sinna. Slíkur stuðningur getur verið í gegn um 

samhæfingu vinnu og einkalífs sem dæmi. Vilji starfsmaður til dæmis stunda 

sjálfboðastörf eða kenna samhliða vinnu, má veita sveigjanlegri vinnutíma eða beita 

öðrum aðferðum til stuðnings. Eins og myndin sýnir er eðlilegt að bæði fyrirtækið og 

einstaklingurinn meti árangurinn, hvort sem um formlegar eða óformlegar 

lærdómsaðferðir er að ræða. 
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Mynd 3 – Aðkoma vinnuveitenda að formlegum og óformlegum lærdóm (McDonald & Hite, 2005). 
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4 Starfsþróun og sjálfboðastörf 

Eins og áður hefur komið fram má líta á sjálfboðavinnu sem leið til starfsþróunar og 

rannsóknir á sjálfboðavinnu beina sjónum sínum sífellt meira að starfsþróunarhvötunum 

(Phillips & Phillips, 2000). Með sjálfboðavinnu má afla sér nýrrar kunnáttu, þekkingar og 

hæfni. Fyrirtækið þarf ekki að leggja út fyrir neinum beinum kostnaði, nema mögulega í 

formi sveigjanlegri vinnutíma. Fyrirtæki sem auðvelda starfsmönnum sínum að stunda 

sjálfboðavinnu fá á sig ímynd samfélagslegrar ábyrgðar (McDonald & Hite, 2005). Ljóst 

er að stór hluti sjálfboðaliða eru að einhverju leyti drifnir áfram á framaþörf. Samkvæmt 

rannsókn Hagstofu Kanada frá árinu 2000 svarar tæplega fjórði hver (23%) sjálfboðaliði 

að hann stundi sjálfboðavinnu að einhverju leyti til þess að auka atvinnumöguleika og í 

yngsta aldurshópnum svarar ríflega helmingur (55%) á þá vegu. Í sömu rannsókn kemur 

fram að 37% sjálfboðaliða í vinnu og 49% í yngsta aldurshópnum telja að í 

sjálfboðastarfinu læri þeir hluti sem þeir geta nýtt beint í launaðri vinnu sinni (Hall, 

McKeown, & Roberts, 2001). 

Geta til þess að axla ábyrgð og taka ákvarðanir, heiðarleiki, frumkvæði, framkoma, 

mælska, fagmennska, stjórnunarhæfileikar, sjálfstæði, metnaður og áhugi eru allt 

eiginleikar sem vinnuveitendur leita eftir í starfsfólki (Phillips & Phillips, 2000). 

Einstaklingur getur þjálfað öll þessi atriði eða sýnt fram á að hann búi yfir þessari færni 

með sjálfboðavinnu. Eðli málsins samkvæmt eru hæfniskröfur í sjálfboðastarf alla jafnan 

lægri en í sambærilegt launað starf. Það er því líklegt að einstaklingi bjóðist hlutverk í 

sjálfboðastarfi sem honum byðist ekki í launuðu starfi. En með því að gegna þessu 

sjálfboðastarfi aflar einstaklingurinn reynslu í viðkomandi starfi og ef hann sýnir fram á 

árangur í starfinu sýnir hann fram á að hann geti valdið sambærilegu launuðu starfi. Það 

sýnir líka mikinn faglegan metnað ef sjálfboðastarf er stundað á svipuðum vettvangi og 

launað starf. Enn fremur bjóða margar sjálfboðahreyfingar upp á námsskeið og þjálfun í 

stað þess að greiða laun (Phillips & Phillips, 2000). Þekking sem þátttakendur öðlast á 

þessum námsskeiðum getur einnig nýst í launaðri vinnu, enda er sífellt algengara er að 

starfsumsækjendur skrái reynslu sína úr sjálfboðavinnu til jafns við launaða starfsreynslu 

á ferilskrám sínum (Phillips & Phillips, 2000). 
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4.1 Aðkoma fyrirtækja að sjálfboðastörfum starfsmanna 

Fyrirtæki um allan heim eru að átta sig betur og betur á því að til þess að teljast ábyrgt 

fyrirtæki í samfélaginu (e. responsible corporate citizen) þarf fyrirtækið að axla víðtæka 

ábyrgð (Baetz, Bart & Pancer, 2009). Ábyrgðin snýr ekki aðeins að eigendum og beinum 

viðskiptavinum, heldur einnig að starfsmönnum fyrirtækis og því samfélagi sem það 

starfar í. Stefnu- og markmiða yfirlýsingar fyrirtækja innihalda í auknum mæli 

ábyrgðaryfirlýsingar gagnvart starfsmönnum sínum og samfélaginu.  

Ford bílaverksmiðjurnar eru gott dæmi um þetta. Í stefnuyfirlýsingu Ford er eftirfarandi 

setning: „Sem fyrirtæki berum við hag viðskiptavina okkar, starfsmanna og samfélagsins 

sem heildar fyrir brjósti“ (Ford, á.á., About Ford).  Til þess að tengja saman hag 

 

Mynd 4 – Tengsl starfsmanna sem stunda sjálfboðavinnu, vinnuveitenda og samfélagsins ( 

Baetz, Bart & Pancer, 2009, 123). 
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viðskiptavina, starfsmanna og samfélagsins setti Ford í Kanada á fót kerfi til þess að 

hvetja starfsmenn sína til sjálfboðavinnu. Baetz, Bart & Pancer (2009) rannsökuðu þetta 

kerfi og skýrðu hagsmunatengsl með mynd 4. 

Ford veitti starfsmönnum tvo daga á ári í launað frí til þess að gefa vinnu sína. 

Starfsmennirnir velja sér sjálfboðastarf í samræmi við áhugasvið sitt og hafa því gaman 

að starfinu. Starfsmennirnir voru ánægðir með kerfið og fannst þeir læra nýja hluti sem 

nýttust síðan í vinnunni. Þeim leið líka vel með að koma fram í nafni Ford og fannst þeir 

geta verið stoltir af fyrirtækinu þegar þeir ræddu um það við aðra sjálfboðaliða. Þetta 

leiðir af sér bætta ímynd Ford í samfélaginu og meiri tryggð viðskiptavina. 

Þessi mynd á ekki aðeins við um Ford, heldur má ganga út frá því að hún geti átt við um 

flest fyrirtæki. Með því að hvetja starfsmenn sína skipulega til sjálfboðavinnu ber 

fyrirtækið hag starfsmanna og samfélagsins fyrir brjósti. Ímynd fyrirtækisins í 

samfélaginu verður betri og starfsánægja starfsmanna eykst. Bætt ímynd fyrirtækisins 

leiðir af sér virkari og tryggari starfsmenn sem leiðir til aukinna vörugæða og þar af 

leiðandi meiri hagnaðs (Baetz, Bart & Pancer, 2009).  
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5 Rannsóknin 

Ef litið er yfir það sem hér hefur verið tekið saman, má sjá að margt styður við þá 

kenningu að sjálfboðavinna kunni að vera heppileg leið til starfsþróunar fyrir einstaklinga 

og vinnuveitendur. Erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á hvötum til sjálfboðastarfs og 

komið inn á hve stóran hlut starfsþróun spilar sem hvati í sjálfboðavinnu, en engin 

rannsókn sem höfundi er kunn einblínir á starfsþróunarþáttinn einan og sér og tilvik 

Íslands hefur ekkert verið skoðað í þessu samhengi. Þess vegna er ráðist í þessa rannsókn. 

5.1 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á tenginguna á milli starfsþróunar og 

sjálfboðastarfa. Í fyrsta lagi er kannað hvort sjálfboðaliðar og vinnuveitendur þeirra líti á 

sjálfboðastörf sín sem leið til starfsþróunar og í öðru lagi að finna hvaða starfstengda 

ávinning þeir hafa af sjálfboðastörfum. 

5.2 Aðferðafræði og framkvæmd 

Rannsóknin var megindleg til þess að geta dregið ályktanir af niðurstöðunum um 

sjálfboðaliða á Íslandi. 

Könnun var lögð fyrir sjálfboðaliða hjá Rauða kross Íslands (RKÍ) og Slysavarnarfélaginu 

Landsbjörgu (SL). Úrtakið var því allir sjálfboðaliðar RKÍ sem voru með netfang skráð 

hjá RKÍ og allir sjálfboðaliðar SL sem eru áskrifendur að fréttabréfi SL. Vonast er til að 

með þessu úrtaki megi draga ályktanir sem séu að minnsta kosti vísbendingar um allt 

þýðið, sjálfboðaliðar á Íslandi.  

Spurningarnar voru hannaðar með það í huga að finna hvort þátttakendur stunduðu 

sjálfboðastörf til þess að afla sér starfsreynslu, til þess að vita hver starfsþróunartengdi 

ávinningurinn væri af sjálfboðastörfum og að lokum að kanna viðhorf vinnuveitenda. 

Allar spurningarnar voru lokaðar spurningar, með takmörkuðum fjölda svarmöguleika. 

Aðalspurningarnar 13, voru í formi fullyrðinga sem þátttakendur gátu metið á skala frá 1-

5, þar sem 1 var „mjög ósammála“ og 5 „mjög sammála“. Á eftir aðalspurningunum 

komu 6 bakgrunnsspurningar til þess að geta flokkað þátttakendur eftir aldri, kyni, starfi, 

sjálfboðaliðahreyfingu, menntun og virkni í sjálfboðastarfi.  



-19- 

 

Könnunin var gerð sem „form“ í Google Docs og svörum safnað saman rafrænt þar. 

Úrvinnsla fór svo fram í Microsoft Excel. Ýmis lýsandi súlurit og aðrar töflur voru gerð 

og birtast í ritgerðinni. Farið var með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og er ekki hægt 

að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru sjálfboðaliðar hjá Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu 

og Rauða krossi Íslands. Þessi tvö félög voru valin vegna stærðar sinnar, en bæði félögin 

hafa yfir miklum fjölda sjálfboðaliða að ráða í fjölbreyttum störfum. Þannig er vonast til 

þess að mögulegt sé að heimfæra stóran hluta niðurstaðanna á sjálfboðastörf almennt.  

Könnunin var send út til um 1800 sjálfboðaliða RKÍ með tölvupósti sem ætti að hafa náð 

til flest allra virkra sjálfboðaliða þeirra. Þar fengust 485 svör, sem gerir um 27% 

svarhlutfall. 

Hjá SL var könnunin send út sem frétt í vikulegu fréttabréfi á tölvupóstformi sem nær til 

2.680 sjálfboðaliða félagsins. Þar fengust 253 svör.  

Líkleg skýring á lakari svörun hjá SL er að könnunin var aðeins send út sem frétt í 

fréttabréfi, sem er sent út vikulega og margir eru líklegir til þess að leiða hjá sér. RKÍ 

sendir aftur á móti ekki regluleg skeyti til sinna félagsmanna og því líklegt að 

mótttakendur lesi þau frekar. 

Til þess að hækka svarhlutfallið var hjá báðum samtökunum send út ítrekun á allan 

póstlistann. Þeir sem höfðu þegar svarað voru beðnir um að svara ekki aftur. Svör bárust á 

tímabilinu frá lokum mars til loka apríls vorsins 2009. 
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5.4 Annmarkar könnunarinnar 

Það er ekki útilokað að framkvæmd 

könnunarinnar hafi haft áhrif á 

aldursdreifingu þátttakenda, samanber 

Mynd 9, þar sem könnuninni hjá báðum 

félögum var dreift með rafrænum hætti. 

Internetnotkun er há á Íslandi, en fer 

lækkandi með hækkandi aldri s.br. 

Mynd 5 og því líklegt að könnunin hafi 

ekki borist til eða síður verið svarað af 

elstu aldurshópunum.  

Könnunin tekur aðeins til sjálfboðaliða tveggja samtaka, en ekki allra sjálfboðaliða. Þessi 

samtök eru þó með stærstu einstöku samtökunum, en samkvæmt Tafla 1 á blaðsíðu 10 má 

geta sér til að þessi tvö félög séu ábyrg fyrir um 10%  allrar sjálfboðavinnu á Íslandi. 

Slysavarnafélagið Landsbjörg er svo til eitt í flokknum hjálpar- björgunar- og 

slysavarnafélög með 7,7% og Rauði kross Íslands vegur þungt í þeim 11% sem skrifuð 

eru á góðgerðar- og líknarfélög. 

Mynd 5 – Internetnotkun Ísledinga (Hagstofa 

Íslands, á.á.). 
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6 Niðurstöður 

6.1 Bakgrunnur þátttakenda 

 Sjálfboðasamtök 

Mun fleiri sjálfboðaliðar RKÍ svöruðu könnuninni og því vegur álit sjálfboðaliða RKÍ 

þyngra í samantekt fyrir alla heldur en sjálfboðaliða SL. Aðeins 253 sjálfboðaliðar SL 

svöruðu könnuninni og því getur gætt meiri ónákvæmni í niðurstöðum um SL en RKÍ. 

 Alls 

Sjálfboðasamtök Fjöldi Hlutfall 

Rauði kross Íslands 486 63,9% 

Slysavarnafélagið 
Landsbjörg 

253 33,3% 

Ekkert svar 21 2,8% 

Alls 760 100,0% 

Tafla 2 - Sjálfboðasamtök 

 Kyn 

Mikill munur er á kynjahlutföllum sjálfboðaliða RKÍ og SL.Yfirgnæfandi meirihluti 

sjálfboðaliða hjá RKÍ eru konur (76%) og á sama hátt er yfirgnæfandi meirhluti 

sjálfboðaliða SL karlar (73%) samanber töflu 3. 

 

 

  

  Alls RKÍ SL 

Kyn Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Karlkyns 292 40,6% 113 23,9% 179 72,8% 

Kvenkyns 427 59,4% 360 76,1% 67 27,2% 

Alls 719 100% 473 100% 246 100% 

Tafla 3 - Kyn 
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 Aldur 

Aldursdreifing svarenda hjá SL og RKÍ er ólík. Af Mynd 6 má ráða að aldursdreifing 

sjálfboðaliða RKÍ sé mun jafnari en hjá SL. Félagsmönnum SL fer hratt fækkandi eftir 

um það bil 40 ára aldursmarkið. Hér er líklegt að það hafi áhrif að þátttakendur frá SL 

fengu könnunina með fréttabréfi í tölvupósti. Líklegra er að eldri félagsmenn séu ekki 

áskrifendur að fréttabréfinu. 

  Alls RKÍ SL 

Aldur Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Yngri en 15 4 0,5% 1 0,2% 3 1,2% 

16-20 53 7,2% 40 8,2% 13 5,1% 

21-25 108 14,6% 70 14,4% 38 15,0% 

26-30 100 13,5% 56 11,5% 44 17,4% 

31-35 83 11,2% 45 9,3% 38 15,0% 

36-40 95 12,9% 49 10,1% 46 18,2% 

41-45 68 9,2% 44 9,1% 24 9,5% 

46-50 80 10,8% 56 11,5% 24 9,5% 

51-55 67 9,1% 48 9,9% 19 7,5% 

56-60 37 5,0% 35 7,2% 2 0,8% 

61 árs eða eldri 44 6,0% 42 8,6% 2 0,8% 

Alls 739 100,0% 486 100,0% 253 100,0% 

Tafla 4 - Aldur 

 

Mynd 6 – Aldursdreifing eftir félagi. 
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 Menntun 

Sjálfboðaliðar SL og RKÍ virðast hafa breiðan menntunarbakgrunn. Mestur munur á milli 

samtakanna tveggja var að 45% sjálfboðaliða RKÍ eru með háskólapróf en aðeins 28% 

hjá SL. Iðnmenntun var mun algengari hjá sjálfboðaliðum SL, 29% höfðu iðnpróf en 9% 

hjá RKÍ. 

 

  

 Alls RKÍ SL 

Menntun Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Engin menntun 4 0,5% 1 0,2% 3 1,2% 

Grunnskólapróf / Landspróf 161 21,8% 110 22,6% 51 20,2% 

Hluti stúdentsprófs (Verslunarpróf / 
Samvinnuskólapróf og fleira) 

53 7,2% 35 7,2% 18 7,1% 

Stúdentspróf 117 15,8% 79 16,3% 38 15,0% 

Iðnpróf 116 15,7% 43 8,8% 73 28,9% 

Háskólapróf 288 39,0% 218 44,9% 70 27,7% 

Alls 739 100% 486 100% 253 100% 

Tafla 5 - Menntun 
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 Störf 

Algengast virðist að sjálfboðaliðar hjá SL og RKÍ vinni við sérfræði-, ráðgjafar- eða 

tæknistörf. Helsti munur á milli samtakanna er hátt hlutfall nema hjá RKÍ og hærra 

hlutfall verkamanna innan raða SL. 

 Alls RKÍ SL 

 Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Sérfræði-, ráðgjafar- og 
tæknistörf 

192 28% 132 28% 60 29% 

Stjórnunarstörf 103 15% 65 14% 38 19% 

Skrifstofustörf 71 10% 55 12% 16 8% 

Nemi 138 20% 113 24% 25 12% 

Verkamannavinna 32 5% 13 3% 19 9% 

Þjónustustörf 100 15% 71 15% 29 14% 

Verslunarstörf 24 4% 20 4% 4 2% 

Vélstjórn, samsetning eða 
eftirlit 

17 3% 4 1% 13 6% 

Alls 677 100% 473 100% 204 100% 

Tafla 6 - Störf 

 

Mynd 7 – Störf eftir félagi. 

  

28%

14%

12%

24%

3%

15%

4%

1%

29%

19%

8%

12%

9%

14%

2%

6%

Sérfræði- ráðgjafar- og tæknistörf

Stjórnunarstörf

Skrifstofustörf

Nemi

Verkamannavinna

Þjónustustörf

Verslunarstörf

Vélstjórn, samsetning eða eftirlit

Slysavarnarfélagið Landsbjörg Rauði kross Íslands



-25- 

 

 Klukkustundir unnar í sjálfboðavinnu 

Mun fleiri sjálfboðaliðar SL virðast vinna marga klukkutíma á viku í sjálfboðavinnu, en 

hjá RKÍ. 85% sjálfboðaliða RKÍ vinna 0-3 klukkustundir á viku í sjálfboðavinnu, en 42% 

sjálfboðaliða SL. Skýringin á þessum mun gæti verið falin í ólíkum kynjahlutföllum 

félaganna tveggja samanber kafla 0. Í íslenskri rannsókn frá árinu 2005 kom fram að 

karlar sem stunda sjálfboðavinnu vinni að meðaltali í 249 klukkustundir á ári en konur 

178 (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). 

 Alls RKÍ SL 

Klukkustundir Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

0-3 klst. 462 71,1% 375 85,0% 87 41,6% 

3-6 klst. 54 8,3% 28 6,3% 26 12,4% 

6-9 klst. 64 9,8% 23 5,2% 41 19,6% 

9-12 klst. 24 3,7% 6 1,4% 18 8,6% 

12-15 klst. 14 2,2% 1 0,2% 13 6,2% 

16+ klst. 32 4,9% 8 1,8% 24 11,5% 

Alls 650 100,0% 441 100,0% 209 100,0% 

Tafla 7 – Klukkustundir unnar í sjálfboðavinnu. 

 

Mynd 8 - Klukkustundir unnar í sjálfboðavinnu eftir félagi. 
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6.1.1 Almennar spurningar 

 Ég stunda sjálfboðavinnu til þess að fá starfreynslu 

Spurt var hve sammála fullyrðingunni „Ég stunda sjálfboðavinnu til þess að fá 

starfsreynslu.“ sjálfboðaliðar væru. Hátt í þriðjungur (28%) reyndist sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni. Nokkur munur var á svörum eftir aldri þátttakenda og voru yngri 

þátttakendur oftar sammála eða mjög sammála fullyrðingunni (36%), en eldri hópar 

samanber mynd 9. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 86 11,8% 66 13,8% 20 8,0% 

Sammála 119 16,3% 75 15,7% 44 17,7% 

Hlutlaus 202 27,7% 125 26,1% 77 30,9% 

Ósammála 132 18,1% 91 19,0% 41 16,5% 

Mjög ósammála 189 26,0% 122 25,5% 67 26,9% 

Alls 728 100,0% 479 100,0% 249 100,0% 

Tafla 8 – Ég stunda sjálfboðavinnu til þess að fá starfsreynslu. 

 

Mynd 9 – „Ég stunda sjálfboðavinnu til þess að fá starfsreynslu“ eftir aldri. 
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 Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst mér í atvinnuleit 

Spurt var hve sammála fullyrðingunni „Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst mér í 

atvinnuleit.“ sjálfboðaliðar væru. Rúmur þriðjungur (36%) var sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni. Hér var þó nokkur munur eftir aldri eins og mynd 10 sýnir og 

var helmingur á aldrinum 16-30 ára sammála eða mjög sammála (49%). 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 106 14,8% 46 9,9% 60 23,9% 

Sammála 155 21,6% 88 18,8% 67 26,7% 

Hlutlaus 229 31,9% 167 35,8% 62 24,7% 

Ósammála 94 13,1% 64 13,7% 30 12,0% 

Mjög ósammála 134 18,7% 102 21,8% 32 12,7% 

Alls 718 100,0% 467 100,0% 251 100,0% 

Tafla 9 – Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst mér í atvinnuleit 
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 Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst í launaðri vinnu 

Spurt var hve sammála fullyrðingunni „Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst í 

launaðri vinnu“ sjálfboðaliðar væru. Meirihluti þátttakenda (55%) voru sammála eða 

mjög sammála fullyrðingunni. Mikill munur reyndist vera á RKÍ og SL í þessari 

spurningu, samanber mynd 11. Þrír fjórðu (74%) sjálfboðaliða SL voru sammála eða 

mjög sammála, en tæpur helmingur (45%) sjálfboðaliða RKÍ. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 189 25,6% 93 19,2% 96 37,9% 

Sammála 216 29,3% 125 25,8% 91 36,0% 

Hlutlaus 181 24,6% 150 31,0% 31 12,3% 

Ósammála 82 11,1% 61 12,6% 21 8,3% 

Mjög ósammála 69 9,4% 55 11,4% 14 5,5% 

Alls 737 100,0% 484 100,0% 253 100,0% 

Tafla 10 – Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst í launaðri vinnu 

 

Mynd 11 – „Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst í launaðri vinnu“ eftir félagi. 
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 Tengsl sem ég hef myndað í sjálfboðastörfum nýtast í launaðri vinnu 

Spurt var hve sammála fullyrðingunni „Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur nýst í 

launaðri vinnu“ sjálfboðaliðar væru. 40% voru sammála eða mjög sammála 

fullyrðingunni, en séu niðurstöðurnar skoðaðar fyrir hvort félag fyrir sig var hlutfall 

sammála eða mjög sammála mun hærra hjá SL (61%) heldur en hjá RKÍ (29%), eins og 

mynd 12 sýnir. Hér var einnig áhugavert að skoða áhrif starfa á niðurstöðuna, samber 

mynd 13. Tvö störf skáru sig úr fjöldanum og voru þeir sem unnu stjórnunarstörf oftast 

sammála eða mjög sammála fullyrðingunni (48%) og verkamenn sjaldnast (22%). 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 118 16,2% 55 11,5% 63 25,0% 

Sammála 173 23,7% 82 17,2% 91 36,1% 

Hlutlaus 191 26,2% 146 30,5% 45 17,9% 

Ósammála 110 15,1% 88 18,4% 22 8,7% 

Mjög ósammála 138 18,9% 107 22,4% 31 12,3% 

Alls 730 100,0% 478 100,0% 252 100,0% 

Tafla 11 – Tengsl sem ég hef myndað í sjálfboðastörfum nýtast í launaðri vinnu 

 

Mynd 12 – „Tengsl sem ég hef myndað í sjálfboðastörfum nýtast í launaðri vinnu“ eftir félagi. 

 

Mynd 13 – „Tengsl sem ég hef myndað í sjálfboðastörfum nýtast í launaðri vinnu“ eftir störfum. 
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 Færni mín í mannlegum samskiptum hefur aukist með sjálfboðavinnu 

Spurt var hve sammála fullyrðingunni „Færni mín í mannlegum samskiptum hefur aukist 

með sjálfboðavinnu“ þátttakendur væru. Mikill meirihluti var sammála eða mjög 

sammála (78%). Sjálfboðaliðar SL voru aðeins oftar sammála eða mjög sammála (84%) 

en RKÍ (75%). 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 306 41,9% 194 40,5% 112 44,6% 

Sammála 263 36,0% 165 34,4% 98 39,0% 

Hlutlaus 118 16,2% 90 18,8% 28 11,2% 

Ósammála 24 3,3% 16 3,3% 8 3,2% 

Mjög ósammála 19 2,6% 14 2,9% 5 2,0% 

Alls 730 100,0% 479 100,0% 251 100,0% 

Tafla 12 – „Færni mín í mannlegum samskiptum hefur aukist með sjálfboðavinnu.“ 

 Færni mín í stjórnunarstörfum hefur aukist með sjálfboðavinnu 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála þeir væru fullyrðingunni „Færni mín í 

stjórnunarstörfum hefur aukist með sjálfboðavinnu“ 60% þátttakenda voru sammála eða 

mjög sammála, en þó nokkur munur var á afstöðu félaga SL og RKÍ. Mikill meirihluti 

(80%) félaga SL voru sammála eða mjög sammála, en aðeins tæpur helmingur (49%) hjá 

RKÍ. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 224 30,8% 107 22,5% 117 46,4% 

Sammála 210 28,8% 124 26,1% 86 34,1% 

Hlutlaus 177 24,3% 143 30,0% 34 13,5% 

Ósammála 61 8,4% 51 10,7% 10 4,0% 

Mjög ósammála 56 7,7% 51 10,7% 5 2,0% 

Alls 728 100,0% 476 100,0% 252 100,0% 

Tafla 13 – Færni mín í stjórnunarstörfum hefur aukist með sjálfboðavinnu. 
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 Verkfærni mín hefur aukist með sjálfboðavinnu 

Þátttakendur voru spurðir hve sammála þeir væru fullyrðingunni „Verkfærni mín hefur 

aukist með sjálfboðavinnu“ Rúmur helmingur þátttakenda (55%) var sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni, en mikill munur var á milli félaganna tveggja. Um þrír fjórðu 

(73%) félaga SL voru sammála eða mjög sammála, en aðeins tæplega helmingur (46%) 

hjá RKÍ, samanber mynd 14. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 166 23,0% 79 16,6% 87 35,2% 

Sammála 233 32,3% 140 29,5% 93 37,7% 

Hlutlaus 190 26,3% 147 30,9% 43 17,4% 

Ósammála 73 10,1% 59 12,4% 14 5,7% 

Mjög ósammála 60 8,3% 50 10,5% 10 4,0% 

Alls 722 100,0% 475 100,0% 247 100,0% 

Tafla 14 – Verkfærni mín hefur aukist með sjálfboðavinnu. 

 

Mynd 14 – „Verkfærni mín hefur aukist með sjálfboðavinnu“ eftir félagi. 
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 Sjálfsöryggi mitt hefur aukist með sjálfboðavinnu 

Spurt var hve sammála þátttakendur væru fullyrðingunni „Sjálfsöryggi mitt hefur aukist 

með sjálfboðavinnu“ Flestir þátttakendur (70%) voru sammála eða mjög sammála. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 235 32,1% 124 25,8% 111 44,2% 

Sammála 276 37,8% 186 38,8% 90 35,9% 

Hlutlaus 153 20,9% 118 24,6% 35 13,9% 

Ósammála 39 5,3% 29 6,0% 10 4,0% 

Mjög 
ósammála 

28 3,8% 23 4,8% 5 2,0% 

Alls 731 100,0% 480 100,0% 251 100,0% 

Tafla 15 – Sjálfsöryggi mitt hefur aukist með sjálfboðavinnu. 

 Færni mín í að leiðbeina öðrum hefur aukist með sjálfboðavinnu 

Spurt var hve sammála fullyrðingunni „Færni mín í að leiðbeina öðrum hefur aukist með 

sjálfboðavinnu“ sjálfboðaliðar væru. Hér voru 70% sammála eða mjög sammála í heildina 

en hlutfallið hærra hjá SL (85%) og lægra hjá RKÍ (64%). 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 234 32,1% 124 25,7% 110 44,9% 

Sammála 282 38,7% 185 38,3% 97 39,6% 

Hlutlaus 148 20,3% 123 25,5% 25 10,2% 

Ósammála 36 4,9% 27 5,6% 9 3,7% 

Mjög ósammála 28 3,8% 24 5,0% 4 1,6% 

Alls 728 100,0% 483 100,0% 245 100,0% 

Tafla 16 – Færni mín í að leiðbeina öðrum hefur aukist með sjálfboðavinnu. 
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 Sjálfboðavinna kemur niður á launaðri vinnu minni 

Það væri til lítils að stunda sjálfboðavinnu til þess að bæta stöðu sína á vinnumarkaðinum 

ef sjálfboðavinnan kæmi niður á launaðri vinnu. Þvó voru þátttakendur spurðir hve 

sammála þeir væru fullyrðingunni „Sjálfboðavinna kemur niður á launaðri vinnu minni.“ 

14% voru sammála eða mjög sammála og 66% ósammála eða mjög ósammála. Hér gætti 

mikils munar á SL og RKÍ. Mynd 15 sýnir að aðeins tæpur helmingur (47%) sjálfboðaliða 

SL fannst sjálfboðavinna sín ekki koma niður á launaðri vinnu sinni. Sjálfboðaliðar RKÍ 

eiga mun auðveldara með að samþætta launaða vinnu og sjálfboðastörf, því 76% töldu 

sjálfboðavinnuna ekki koma niður á launaðri vinnu. 

Skýringin á þessum mun gæti verið eðli sjálfboðastarfsins. Hjá SL felst stór hluti starfsins 

í útköllum sem geta komið á öllum tímum sólarhringsins og truflað vinnu. Störf 

sjálfboðaliða RKÍ eru líklega auðveldari að skipuleggja fram í tímann, utan vinnutíma. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 34 4,7% 12 2,5% 22 8,8% 

Sammála 68 9,4% 31 6,5% 37 14,7% 

Hlutlaus 145 20,0% 72 15,2% 73 29,1% 

Ósammála 153 21,1% 97 20,4% 56 22,3% 

Mjög ósammála 326 44,9% 263 55,4% 63 25,1% 

Alls 726 100,0% 475 100,0% 251 100,0% 

Tafla 17 – Sjálfboðavinna mín kemur niður á launaðri vinnu minni. 

 

Mynd 15 – „Sjálfboðavinna mín kemur niður á launaðri vinnu minni“ eftir félagi. 
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 Vinnuveitandi minn virðist telja að reynsla mín úr sjálfboðavinnu nýtist í starfi 

Leitast var eftir að finna viðhorf vinnuveitenda og þátttakendur beðnir um að taka afstöðu 

til fullyrðingarinnar „Vinnuveitandi minn virðist telja að reynsla mín úr sjálfboðavinnu 

nýtist í starfi.“ Þriðjungur (33%) var sammála eða mjög sammála fullyrðingunni og 

fjórðungur (26%) ósammála eða mjög ósammála. Fleiri (46%) voru sammála eða mjög 

sammála hjá SL heldur en hjá RKÍ (26%). 

Líkleg skýring á þessum mun gæti verið að stærri hluti sjálfboðaliða SL vinna fleiri 

klukkustundir á viku samanber töflu 7 og sjálfboðavinnan hefur meiri áhrif á launaða 

vinnu samanber mynd 16. Vinnuveitendur sjálfboðaliða SL vita því líklega frekar af 

sjálfboðastörfum starfsmanna sinna. Til þess að sýna þennan mun er mynd 16 sett inn. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 90 12,7% 51 10,9% 39 16,0% 

Sammála 142 20,0% 70 15,0% 72 29,6% 

Hlutlaus 290 40,9% 204 43,8% 86 35,4% 

Ósammála 78 11,0% 58 12,4% 20 8,2% 

Mjög ósammála 109 15,4% 83 17,8% 26 10,7% 

Alls 709 100,0% 466 100,0% 243 100,0% 

Tafla 18 – Vinnuveitandi minn virðist telja að reynsla mín úr sjálfboðavinnu nýtist í starfi 

 

Mynd 16– „Vinnuveitandi minn virðist telja að reynsla mín úr sjálfboðavinnu nýtist í starfi“ eftir 

fjölda klukkustunda í sjálfboðavinnu. 
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 Vinnuveitandi minn auðveldar mér að taka þátt í sjálfboðavinnu 

Spurt var hve sammála fullyrðingunni „Vinnuveitandi minn auðveldar mér að taka þátt í 

sjálfboðavinnu.“ sjálfboðaliðar væru. Vinnuveitendur 37% þátttakenda auðvelda þeim á 

einhvern hátt að stunda sjálfboðavinnu, hærra hlutfall hjá SL (50%) en hjá RKÍ (31%). 

Þetta skýrist líklega af sömu ástæðum og rætt er um í síðustu spurningu. Þeir sem vinna 

fleiri klukkustundir af sjálfboðavinnu þurfa frekar að hafa samráð við vinnuveitendur 

sína, samanber mynd 17. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 118 16,6% 62 13,3% 56 22,9% 

Sammála 147 20,7% 81 17,4% 66 26,9% 

Hlutlaus 279 39,3% 200 43,0% 79 32,2% 

Ósammála 63 8,9% 43 9,2% 20 8,2% 

Mjög ósammála 103 14,5% 79 17,0% 24 9,8% 

Alls 710 100,0% 465 100,0% 245 100,0% 

Tafla 19 – Vinnuveitandi minn auðveldar mér að taka þátt í sjálfboðavinnu. 
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Mynd 17 – „Vinnuveitandi minn auðveldar mér að taka þátt í sjálfboðavinnu“ eftir klukkustundum 

í sjálfboðavinnu. 
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 Vinnuveitandi minn virðist telja jákvætt að ég stundi sjálfboðavinnu 

Að lokum voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar 

„Vinnuveitandi minn virðist telja jákvætt að ég stundi sjálfboðavinnu.“ Hér var helmingur 

þátttakenda (50%) sammála eða mjög sammála og lítill hluti (12%) ósammála eða mjög 

ósammála. 

 Alls RKÍ SL 

Svar Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Mjög sammála 187 26,3% 113 24,3% 74 30,0% 

Sammála 171 24,0% 104 22,4% 67 27,1% 

Hlutlaus 266 37,4% 185 39,8% 81 32,8% 

Ósammála 43 6,0% 31 6,7% 12 4,9% 

Mjög ósammála 45 6,3% 32 6,9% 13 5,3% 

Alls 712 100,0% 465 100,0% 247 100,0% 

Tafla 20 – Vinnuveitandi minn virðist telja jákvætt að ég stundi sjálfboðavinnu. 
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7 Umræða og ályktanir 

Sjálfboðaliðar stunda störf sín af ýmsum persónulegum hvötum sem vega misþungt. Í 

þessari rannsókn var aðeins einn af ótal hvötum skoðaður. Þessi hvati verkar aðeins á um 

þriðjung sjálfboðaliða og að sjálfsögðu vega aðrir hvatar einnig þungt hjá þessum hóp. En 

það breytir því ekki að fjölmargir sjálfboðaliðar vaxa, dafna og þroskast í sjálfboðastarfi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda allar á þá leið að margt sé hægt að læra af 

sjálfboðavinnu, sem síðar nýtist úti á vinnumarkaðinum. Yfirgnæfandi meirihluti 

þátttakenda fannst færni þeirra á ýmsum sviðum hafa aukist, samanber mynd 18 og 

stórum hluta fannst reynslan úr sjálfboðastarfinu nýtast í launaðri vinnu. 

 

Mynd 18 – Yfirlit yfir aukna færni 

Öll þessi aukna færni ætti að stuðla að betri starfsmönnum. Enda eru færni í mannlegum 

samskiptum, stjórnunarhæfileikar, sjálfsöryggi og færni í að leiðbeina öðrum, allt þættir 

sem vinnuveitendur leita eftir við val á starfsfólki (Phillips & Phillips, 2000). Það er því 

ljóst að flestir sjálfboðaliðar geta haft starfstengdan ávinning af sjálfboðavinnunni. 
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Bæði fyrirtæki og einstaklingar geta nýtt þetta tækifæri til þess að sameina góðverk, 

samfélagslega ábyrgð og starfsþróun. Eins og komið var inn á í kafla 3.2 á blaðsíðu 13, er 

sjálfboðastarf dæmi um óformlega aðferð við starfsþróun og því ekki nauðsynlegt að 

vinnuveitandi komi að máli, þó hann geti vissulega spilað sitt hlutverk. Vinnuveitandinn 

getur aldrei séð alfarið um málið, því hér er þörf á frumkvæði og vilja starfsmannsins til 

þess að láta gott af sér leiða. Starfsþróunarþátturinn verður sjaldan meira en ein af fleiri 

ástæðum til þess að stunda sjálfboðastörf. Gildi hans er þó það mikið að vinnuveitendur 

ættu að nýta tækifærið og fagna ákvörðun starfsmanna sem ákveða að stunda 

sjálfboðastörf og styðja þá í þeirri viðleitni. 

Stærri fyrirtæki geta nýtt sér sjálfboðastarfið á víðari vettvangi. Með því að setja upp kerfi 

eins og Ford (kafli 4.1) gerir, þar sem þorri starfsmanna gefur vinnu sína í nafni 

fyrirtækisins er hægt að slá margar flugur í einu höggi. Starfsmenn kynnast nýjum 

hlutum, þjálfa upp ýmsa færni og hafa gaman að. Almenningur og einstök almannaheilla 

málefni njóta góðs af fjölda nýrra sjálfboðaliða og fyrirtækið skapar sér jákvæða ímynd í 

samfélaginu. 

Smærri fyrirtæki eiga oft erfitt með að bjóða upp á úrval aðferða til starfsþróunar fyrir 

starfsfólk. Það þarf margar stöður til þess að bjóða upp á starfaskipti og námskeiðahald 

verður dýrara eftir því sem starfsmenn eru færri. Þess vegna getur verið heppilegt fyrir 

smá fyrirtæki að leita leiða til starfsþróunar utan fyrirtækisins. Sjálfboðavinna kemur hér 

sterk inn, sem valkostur. 

Stór fyrirtæki sem smá njóta einnig góðs af tengslanetinu sem sjálfboðaliðar mynda. Stór 

hluti sjálfboðaliða (40%), samanber blaðsíðu 29, segir að tengsl mynduð í sjálfboðavinnu 

nýtist í launaðri vinnu. Hér getur því verið um mikil verðmæti að ræða, ekki síst fyrir þá 

sem stunda sjálfboðavinnu á svipuðum vettvangi og störf þeirra eru á. 

  



-39- 

 

7.1 Samanburður við aðrar rannsóknir 

Niðurstöður margra spurninga eru í meginatriðum í takt við erlendar rannsóknir, svo sem 

könnun Hagstofu Kanada á sjálfboðaliðum frá árinu 2000. Einnig má bera nokkrar 

spurningar saman við könnun Steinunnar Hrafnsdóttur á viðhorfum og starfi sjálfboðaliða 

RKÍ frá 2006. 

Ef við berum saman niðurstöður þessarar könnunar og könnunar Hagstofu Kanada má sjá 

að við erum á svipuðu róli hér á Íslandi og í Kanada. Samkvæmt kanadísku könnuninni 

stunda 23% sjálfboðaliða sjálfboðastörf að einhverju leyti til þess að auka 

atvinnumöguleika sína (Hall, McKeown & Roberts, 2001). Samkvæmt þessari könnun 

stunda 22% sjálfboðaliða sjálfboðastörf til þess að fá starfsreynslu, samanber mynd 9. 

Steinunn Hrafnsdóttir spyr sjálfboðaliða Rauða kross Íslands (RKÍ) af hvaða ástæðu þeir 

fóru að taka þátt í sjálfboðastarfi hjá RKÍ og 60% svara að „Tækifæri til að læra nýja hluti 

eða þjálfun fyrir starf“ hafi nokkur eða mikil áhrif. Tekið er fram að vægi þessa þáttar 

eykst eftir því sem sjálfboðaliðar eru yngri (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006). 

Yngri sjálfboðaliðar eru töluvert líklegri til þess að stunda sjálfboðastörf til þess að fá 

starfsreynslu, 36% á aldrinum 16-30 ára og 43% á aldrinum 16-25. Þetta er þó mun lægra 

en í Kanada, þar sem 55% á aldrinum 15-24 ára stunda sjálfboðavinnu til þess að fá 

starfsreynslu (Hall, McKeown & Roberts, 2001). Steinunn Hrafnsdóttir (2006) spyr 

sjálfboðaliða RKÍ hversu mikilvægt þeir telja það að öðlast reynslu og þekkingu sé í 

sjálfboðastörfum þeirra og 62% telja það skipta nokkuð miklu eða miklu máli. 

Íslenskir vinnuveitendur virðast sumir liðlegir þegar kemur að sjálfboðavinnu 

starfsmanna sinna. Rúmur þriðjungur (35%) svaraði að vinnuveitandi sinn auðveldaði 

þeim að stunda sjálfboðavinnu. Þetta er mun lægra en í Kanada þar sem 57% sögðu 

vinnuveitendur sína auðvelda þeim að stunda sjálfboðastörf (Hall o.fl., 2006). 
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Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að sjálfboðavinna sé góð leið fyrir marga 

til þess að þjálfa upp ýmsa hæfni og útvíkka starfsreynslu sína á víðara svið. Könnunin 

náði aftur á móti aðeins til tveggja sjálfboðaliðasamtaka og svarhlutfallið var lágt, það er 

því aðeins hægt að túlka niðurstöðurnar sem vísbendingar. Vísbendingarnar sem 

könnunin gefur hinsvegar sterkar og því er full ástæða til þess að líta á þessa rannsókn 

sem góðan undirbúning fyrir víðtækari rannsókn á sjálfboðavinnu sem leið til 

starfsþróunar.  
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Viðaukar 

Niðurstöður úr könnun, samantekt 

% Fjöldi Mjög sammála   Mjög ósammála 

Skali  5 4 3 2 1 

Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur 
nýst í launaðri vinnu. 

754 26 29 24 11 9 

Reynsla mín af sjálfboðastörfum hefur 
nýst mér í atvinnuleit. 

734 15 21 32 13 19 

Ég stunda sjálfboðavinnu til þess að fá 
starfsreynslu. 

745 12 17 28 18 26 

Tengsl sem ég hef myndað í 
sjálfboðastörfum nýtast í launaðri 
vinnu. 

747 16 23 26 15 19 

Færni mín í mannlegum samskiptum 
hefur aukist með sjálfboðavinnu. 

746 42 36 16 3 3 

Færni mín í stjórnunarstörfum hefur 
aukist með sjálfboðavinnu. 

745 31 29 24 8 8 

Verkfærni mín hefur aukist með 
sjálfboðavinnu. 

739 23 32 27 10 8 

Sjálfsöryggi mitt hefur aukist með 
sjálfboðavinnu. 

748 33 37 21 5 4 

Færni mín í að leiðbeina öðrum hefur 
aukist með sjálfboðavinnu.  

745 32 39 20 5 4 

Sjálfboðavinna kemur niður á launaðri 
vinnu minni. 

743 4 10 20 21 45 

Vinnuveitandi minn virðist telja að 
reynsla mín úr sjálfboðavinnu nýtist í 
starfi.  

725 13 20 41 11 15 

Vinnuveitandi minn auðveldar mér að 
taka þátt í sjálfboðavinnu.  

726 17 20 40 9 14 

Vinnuveitandi minn virðist telja jákvætt 
að ég stundi sjálfboðavinnu. 

728 26 24 38 6 6 
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Könnunin eins og hún birtist þátttakendum 
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