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Útdráttur 

 

Til eru margar rannsóknir sem fjalla um sjálfboðaliðastörf, hvers vegna fólk gerist 

sjálfboðaliðar og hver viðhorf þeirra eru til starfsins en ekki hefur verið fjallað eins mikið um 

brottfall. Í þessari rannsókn eru skoðaðar ástæður þess að fólk sækir um sjálfboðastarf hjá 

Rauða krossinum en gerast ekki virkir sjálfboðaliðar í kjölfarið. Verkefnið var unnið í 

samstarfi við Rauða krossinn og var spurningalisti hannaður með hliðsjón af erlendu mælitæki 

ásamt íslenskri rannsókn á sjálfboðaliðum hjá Rauða krossinum. Listinn var sendur á netföng 

þeirra einstaklinga sem höfðu sótt um hjá þremur deildum Rauða krossins á 

höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkurdeild, Kópavogsdeild og Hafnarfjarðar- og 

Garðabæjardeild, og höfðu stöðuna „hætt við umsókn“ í skráningarkerfi Rauða krossins. 

Tímabil þessara umsókna var frá árinu 2013 til 2016. Af þeim 2322 einstaklingum sem fengu 

könnunina svöruðu 382 eða 16,5%. Niðurstöðurnar sýndu að helstu ástæður þess að þeir sem 

sóttu um gerðust ekki virkir sjálfboðaliðar voru að þeir höfðu ekki lengur tíma eða að 

viðbrögð Rauða krossins við umsókn væru ekki nógu góð. Algengt var að umsækjendur fengu 

ekki svar og að þeir upplifðu að þeirra krafta væri ekki óskað.  
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Á Íslandi hefur lengi verið mikið um sjálfboðaliðastörf og eru frjáls félagasamtök mikilvæg 

fyrir velferðarkerfi okkar (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a). Rannsóknir og efni um sjálfboðaliða 

og sjálfboðaliðastörf hafa aukist á Íslandi á undanförnum árum og til eru tölulegar upplýsingar 

um það hverjir sækjast helst eftir því að verða sjálfboðaliðar og af hverju. Slíkar upplýsingar 

hjálpa félögum sem reiða sig á sjálfboðaliða að skilja væntingar tilvonandi sjálfboðaliða, 

ástæður þess að fólk gefi vinnu sína og hvernig best sé að halda í sjálfboðaliðana (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2006a). 

 

Félagasamtök og sjálfboðaliðar 

 

Félagasamtök (e. non-profit organizations) eru fjárhagslega óháð félög, þar sem starfsemi er 

hvorki hluti af opinberum rekstri né einkarekstri, og hafa það ekki að markmiði að hagnast á 

starfsemi sinni (United Nations, 2003). Markmið þeirra er að vinna að umbótum í þágu 

almennings og samfélagsins í heild sinni, en hjá félagasamtökum starfar gjarnan stór hluti 

sjálfboðaliða með frjálsa félagsaðild (Anheier, 2005).  

Sjálfboðaliðar eru þeir sem leggja fram vinnu sína sjálfviljugir í þágu einhvers 

málefnis, án þess að þiggja laun fyrir. Oftast fer þessi vinna fram í gegnum skipulagt félag eða 

stofnun og er verkefnum beint að öðrum en eigin fjölskyldu (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). 

Hlutverk sjálfboðaliða eru mismunandi eftir meginmarkmiðum hverra samtaka fyrir sig. Þessi 

meginmarkið skiptast í; félög sem að mestu leyti sinna beinni þjónustu við skjólstæðinga, 

meðlimamiðuð félög og félög sem sinna hagsmunabaráttu (Ómar H. Kristmundsson og 

Steinunn Hrafnsdóttir, 2013). Sjálfboðastörf eru flokkuð í stjórnunar-og nefndastörf, vinnu í 

ákveðnum verkefnum, eins og t.d. í heimsóknarþjónustu eða fataflokkun, og loks tímabundin 

átaksverkefni, sem oft snúast um fjáröflun (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 

2013).  

Sjálfboðaliðar eru yfirleitt stór hluti af velferðarfélögum en árið 2011 voru um 84% 

velferðarfélaga á Íslandi með sjálfboðaliða (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2013). Þá voru Slysavarnafélagið Landsbjörg og Rauði kross Íslands með flesta 

sjálfboðaliða, eða tæplega 4000 manns hvor um sig. Það hefur hins vegar verið algengast að 

sjálfboðaliðar séu eingöngu í stjórn félags, eða í 8 af 10 tilvikum. Lítill hluti sjálfboðaliða 

virðist starfa í föstum verkefnum og algengara er að þeir sinni tímabundnum átaksverkefnum 

(Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2013). Niðurstöður EVS könnunarinnar 

(European Values Study) sem var gerð á Íslandi árin 2009-2010 sýndu að 31,6% Íslendinga, 

18 ára og eldri, sögðust taka þátt í sjálfboðastarfi hjá félagasamtökum en tæp 75% Íslendinga 
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voru meðlimir í félagi (Steinunn Hrafnsdóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Ómar H. 

Kristmundsson, 2014). Það er sífellt algengara að einstaklingar veiti félagi fjárhagslegan 

stuðning án þess að vera skráðir félagar, til að mynda vegna söfnunarátaka (Hustinx, Handy 

og Cnaan, 2010). Sjálfboðaliðar með félagsaðild hafa farið minnkandi undanfarna áratugi, en 

fræðimenn hafa bent á að fólk er ekki endilega að vinna minni sjálfboðastörf en áður heldur 

hefur eðli starfsins eða form tekið grundvallarbreytingum (Hustinx og Lammertyn, 2003). Nú 

skipti málefni gjarnan meira máli fyrir sjálfboðaliðana, heldur en félagasamtökin sem slík, 

ásamt því að geta starfað á eigin forsendum og í skemmri tíma í einu. Svo virðist, að nú fari 

sjálfboðastörf í auknum mæli fram utan formlegrar starfsemi félaga (Hustinx og Lammertyn, 

2003). 

 

Hverjir gerast sjálfboðaliðar og hvers vegna? 

 

Margar rannsóknir hafa miðað að því að skoða ástæður þess að fólk gerist sjálfboðaliðar. 

Rannsóknir sem þessar eru gerðar til að skoða hvernig megi fjölga umsækjendum í 

sjálfboðaliðastörf ásamt því að reyna að draga úr brottfalli (Musick og Wilson, 2008). 

Niðurstöður samantektar á Norðurlöndunum eftir Habermann sem Steinunn Hrafnsdóttir 

(2006a) fjallaði um, sýndu að þær ástæður sem helst hafa verið nefndar fyrir því að 

viðkomandi sé í sjálfboðaliðastarfi er persónulegt verðmætamat/gildismat (e.value), þörf fyrir 

að vilja láta gott af sér leiða og að finna að maður sé að hjálpa öðrum, án þess að hugsa um að 

fá eitthvað í staðinn. Þessar ástæður flokkast undir óeigingjarnar ástæður (e. altruism). 

Ástæður sem flokkaðar eru sem eigingjarnar eða hagnýtar ástæður vógu einnig þungt, má þar 

nefna sjálfsvirðingu og þörf á skilningi. Þær ástæður sem virtust ekki jafn mikilvægar fyrir 

sjálfboðaliða voru félagsleg þörf, sókn eftir völdum og áhrifum ásamt framaþörf. Niðurstöður 

slíkra rannsókna á Íslandi hafa verið svipaðar og í hinum Norðurlöndunum (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

Þátttaka í sjálfboðastarfi hefur gjarnan verið skýrð út frá fjórum megin sjónarhornum: 

Félagslegri stöðu einstaklinga, lífsskeiðum, félagslegum tengslum og gildismati (e. values) 

(Steinunn Hrafnsdóttir o.fl., 2014). Rannsóknir sem miðast að því að skoða bakgrunnsbreytur 

hafa sýnt að einstaklingar með háskólamenntun, á vinnumarkaði, með hærri tekjur og í 

störfum sem krefjast mikillar ábyrgðar, eru líklegri en aðrir til að sinna sjálfboðastörfum 

(Musick og Wilson, 2008). Þeir sem hafa meiri hæfni og menntun eru bæði eftirsóknarverðari 

fyrir félagasamtök og bjóða sig frekar fram (Steinunn Hrafnsdóttir o.fl., 2014). Kyn er ein 
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þeirra bakgrunnsbreyta sem fjallað hefur verið um í slíkum rannsóknum, en kynjahlutfall í 

sjálfboðastörfum getur farið eftir því hvernig félagasamtök er um að ræða. Til dæmis starfa 

karlar almennt oftar fyrir íþrótta-og tómstundafélög, pólitísk og málafélög; en konur fyrir 

góðgerðar-og líknarfélög. Aldur er önnur slík bakgrunnsbreyta, en flestar rannsóknir hafa sýnt 

að algengast er að fólk á miðju lífsskeiði séu sjálfboðaliðar, og að fæstir séu í yngstu og elstu 

aldurshópunum (Wilson, 2012). Fólk eldra en 50 ára vinnur helst fyrir góðgerðarfélög, yngsti 

aldurshópurinn fyrir æskulýðs- og íþróttafélög og fólk á aldrinum 30-49 ára vinnur helst fyrir 

íþrótta-og tómstundafélög (Wilson, 2012). 

Steinunn Hrafnsdóttir (2007) gerði könnun á bakgrunnsbreytum ásamt viðhorfum 

sjálfboðaliða innan Rauða krossins. Sú könnun leiddi í ljós að konur reyndust í meirihluta 

sjálfboðaliða eða 72,2%. Flestir sjálfboðaliðar voru eldri en 45 ára, eða 58%, en fæstir voru á 

aldrinum 18-24 ára eða 12,5%. Algengast var að sjálfboðaliðar væru með stúdentspróf eða 

hærri menntun, eða tæp 63%, og sömuleiðis voru í kringum 63% með lægri laun en 250.000 

krónur á mánuði. Í sömu könnun voru sjálfboðaliðar spurðir hvaða þættir það voru sem skiptu 

þá mestu máli í sjálfboðastarfinu og niðurstaðan var sú að það var fyrst og fremst að hjálpa 

fólki. Það skipti sjálfboðaliða einnig miklu máli að víkka sjóndeildarhringinn, njóta starfsins 

og að upplifa ánægju af því að sjá útkomuna. 

 

Mælingar á áhugahvöt og ástæðum sjálfboðaliða 

 

Hagnýt nálgun á þátttöku í sjálfboðaliðastörfum lýsir sér þannig að þó að ólíkir einstaklingar 

geti gert sömu hlutina, þá geta þeir hlutir haft mismunandi þýðingu fyrir þessa einstaklinga 

(Houle, Kaplan og Sagarin, 2005). Skilgreining á hagnýtri nálgun er að hún leggur áherslu á 

persónulegar og félagslegar þarfir, áætlanir, markmið og störf sem fólk sinnir samkvæmt trú 

sinni og gjörðum (Clary og Snyder, 1991). Þessi nálgun getur hjálpað til við að koma auga á 

undirliggjandi áhugahvöt þeirra sem sinna sjálfboðastörfum. Út frá henni hafa verið borin 

kennsl á sex sálfræðilega þætti eða hlutverk sem sjálfboðastörf geta uppfyllt (Clary o.fl., 

1998). Þessir þættir eru: 

Gildi (e. values): 

Þessi þáttur snýr að því að vera annt um velferð annarra ásamt framlagi til 

samfélagsins og flokkast því undir óeigingjarnar ástæður að baki sjálfboðastarfs. Rannsóknir 
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hafa til að mynda sýnt að yfir 70% svarenda nefna það að hjálpa fólki sé ástæða þess að þau 

gerðust sjálfboðaliðar.  

Skilningur/þekking (e. understanding): 

Sjálfboðastörf fela í sér tækifæri til þess að læra, skilja, æfa og beita hæfileikum og 

sérkunnáttu. Þetta á við um þá sem líta á sjálfboðastörf sem uppbyggjandi og lærdómsríka 

reynslu.  

Starfsferill (e. career): 

Sjálfboðastarf tengist stundum framtíðarhorfum og væntingum fólks sem viðbót við 

starfsferil sinn. Reynsla við sjálfboðastörf getur þá verið álitin sem skref í áttina að ákveðnum 

starfsferli. Fólk sækir þá gjarnan um sjálfboðastörf sem tengjast starfi sínu eða námi.   

Félagsleg hlutverk (e. social): 

Þegar einstaklingar sækja um sjálfboðastörf vegna sterkra félagslegra staðla eða 

félagslegs þrýstings og vilja tengjast öðrum í félagslegum hópi. Sumir upplifa sig skylduga til 

að sinna sjálfboðastörfum og þóknast væntingum annarra.  

Öryggishlutverk (e. protective): 

Einstaklingar nýta sjálfboðastörf til að draga úr neikvæðum tilfinningum, eins og 

sektarkennd, eða til að vinna úr persónulegum vandamálum. Einstaklingar upplifa að það sé 

ósanngjarnt hvað þeir hafa það gott á meðan aðrir þjást og sjálfboðastörf draga því úr 

sektarkennd yfir því að vera betur settir en aðrir.  

Sjálfsálit/ávinningur (e. enhancement):  

Einstaklingar geta vaxið og dafnað persónulega með því að sinna sjálfboðastörfum og 

starfið lætur þeim líða betur með sjálfan sig. Einstaklingar sækja um að gerast sjálfboðaliðar 

vegna persónulegra ástæðna sem tengist þeirra eigin þörfum eða fólks sem það þekkir. 

Út frá þessari nálgun hönnuðu Clary o.fl. (1998) mælitækið Volunteer Functions 

Inventory (VFI). VFI er 30 atriða mat á áhugahvöt/ástæðum þess að einstaklingar stunda 

sjálfboðastörf og byggist á þessum sex þáttum sem fjallað er um hér að ofan. Höfundar VFI 

nálguðust þátttöku í sjálfboðastörfum frá hagnýtum grunni og byggir VFI matstækið á fyrri 

rannsóknum um hagnýtingu á viðhorfum og hegðun.  
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  Það eru ýmsir kostir við það að tengja og para saman áhugasvið sjálfboðaliða við 

verkefni eða aðstæður en Clary o.fl. (1994) komust til dæmis að því að sannfæringarskilaboð 

voru skilvirkari þegar skilaboðin tengdust áhugasviði einstaklinga. Clary o.fl. (1998) sýndu 

einnig fram á að sjálfboðaliðar sem fengu að starfa í samræmi við áhuga þeirra höfðu 

ánægjulegri reynslu af sjálfboðastörfum. Þátttakendur í þessum rannsóknum voru jafnframt 

líklegri til að tjá aukinn vilja og áhuga á að halda áfram sjálfboðastörfum bæði í náinni 

framtíð og til lengri tíma. 

Hlutverk mannauðsstjórnunaraðferða 

 

Vandamál við að halda sjálfboðaliðum og draga úr brottfalli geta verið ýmisleg. Rannsókn 

Cuskelly (2006) sýndi til dæmis að notkun íþróttafélaga á ákveðnum 

mannauðsstjórnunaraðferðum eins og áætlanagerða- og kynningaraðferðum leiði til færri 

vandamála innan félags. Í rannsókn Cuskelly og félaga voru  37 atriði listans Volunteer 

Management Inventory (VMI) greind í sjö hugsmíðar sem falla undir mannauðsstjórnun. 

Þessar hugsmíðar voru: áætlanagerð (e. planning), ráðningar (e. recruitment), síun (e. 

screening), kynning (e. orientation), þjálfun og stuðningur (e. training and support/training 

and development), frammistöðustjórnun (e. performance management) og viðurkenning (e. 

recognition/ compensation).         

 Samkvæmt niðurstöðum þeirra voru áætlanagerð og kynningaraðferðir mikilvægir 

þættir fyrir upplifun íþróttafélaga á vandamálum við að halda í sjálfboðaliða (Cuskelly o.fl., 

2006). Áætlanagerð felur meðal annars í sér verkefnalýsingu, áætlanir um framvindu (hvað 

tekur við af hverju) og aðferðir til að nálgast nýja sjálfboðaliða. Kynningaraðferðir fela til 

dæmis í sér kynningarfundi fyrir nýja og áframhaldandi sjálfboðaliða, kynningu á 

stjórnendum og hegðunar- og siðareglum stofnunar eða félags.    

 Frásagnir stjórnenda bentu hins vegar til þess að það væru aðrir þættir sem höfðu meiri 

áhrif á brottfall sjálfboðaliða. Ólíkt þjálfurum og verkefnastjórum þá telja stjórnendur að 

notkun þjálfunar og stuðningsaðferða sé áhrifaríkari leið til að draga úr vandamálum vegna 

brottfalls sjálfboðaliða. Þjálfunar og stuðningsaðferðir fela til að mynda í sér að leiðbeina 

nýjum sjálfboðaliðum, útvega þeim allar nauðsynjar fyrir starfið og stjórna vinnuálagi þeirra 

(Cuskelly o.fl., 2006). 

  Því meira sem stofnanir almennt tileinkuðu sér mannauðsstjórnunaraðferðir við 

þjálfun og stuðning nýrra sjálfboðaliða, því færri voru frásagnir af vandamálum frá 

stjórnendum (Cuskelly o.fl., 2006). 
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Rauði krossinn og sjálfboðaliðar 

 

Rauði krossinn á Íslandi var stofnaður árið 1924 og hefur starf félagsins alla tíð verið að 

mestu leyti unnið í sjálfboðavinnu og þar eru fáir launaðir starfsmenn. Allir sjálfboðaliðar og 

starfsmenn skrifa undir og skuldbinda sig til að starfa eftir grundvallarhugsjónum, stefnu, 

leiðarljósi og siðareglum Rauða krossins (Kristján Sturluson, 2008). Grundvallarhugsjónir 

Rauða krossins eru sjö: mannúð, óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði, sjálfboðin þjónusta, eining 

og alheimshreyfing. Markmið alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans er að 

koma í veg fyrir og létta þjáningar fólks hvar sem það er statt og starfa landsfélögin í 

samræmi við grundvallarhugsjónirnar (Rauði krossinn, 2016). 

Rauði krossinn auglýsir oft eftir sjálfboðaliðum, stundum almennt en oftast í afmörkuð 

verkefni. Félagið auglýsir einnig reglulega eftir mannvinum sem styðja mannúðar- og 

hjálparstarf félagsins bæði innanlands og utan, með mánaðarlegum valfrjálsum framlögum 

(Rauði krossinn, ed). Félagið tekur þó á móti nýjum sjálfboðaliðum allt árið um kring, óháð 

því hvort auglýst sé sérstaklega eftir þeim. 

Einstaklingar geta skráð sig sem sjálfboðaliðar á vefsíðu Rauða krossins, og í kjölfarið 

er haft samband við umsækjendur þar sem þeir fá upplýsingar um laus sjálfboðastörf og næstu 

skref. Þó nokkrir koma í eigin persónu á skrifstofur Rauða krossins, en almennt er fólki bent á 

að skrá sig á vefsíðu félagsins. Sumir koma inn í verkefni í gegnum vini eða fjölskyldu sem 

eru starfsfólk Rauða krossins eða hafa starfað sem sjálfboðaliðar (Rauði krossinn, munnleg 

heimild, 14. Febrúar 2017). Allir þeir sem sóst hafa eftir starfi eru skráðir í kerfið Salesforce 

óháð því hvernig þeir gerast sjálfboðaliðar og allir eiga að skrifa undir sjálfboðaliðasamning. 

Félagið tók kerfið Salesforce í notkun árið 2013 og er þannig haldið utan um tölur yfir alla 

sjálfboðaliða frá þeim tíma. Umsóknir hjá deildum Rauða krossins í Reykjavík, Hafnarfirði og 

Garðabæ og Kópavogi voru 510 talsins árið 2013, árið 2014 voru 546 umsóknir, árið 2015 

voru 1929 umsóknir, sem var óvenjulegt ár og var fjöldinn vegna Kæra Eygló ákallsins, og 

árið 2016 voru 606 umsóknir (Rauði krossinn, munnleg heimild, 3. Maí 2017). 

Árið 2017 voru virkir sjálfboðaliðar 1466 talsins hjá þremur deildum Rauða krossins á 

höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkurdeild, Hafnarfjarðar- og Garðabæjardeild og 

Kópavogsdeild. Rauði krossinn skilgreinir þá sem virka sjálfboðaliða sem skráðir eru í 

verkefni hjá einhverri deild félagsins og hafa skrifað undir sjálfboðaliðasamning (Rauði 

krossinn, munnleg heimild, 3. Maí 2017). 

Verkefnastjórar hverrar deildar eða landsvæðis, svokallaðir svæðisstjórar, taka við 

umsóknum sem berast á viðkomandi svæði. Þrjár deildir á höfuðborgarsvæðinu hafa sett á fót 
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svokallaða Sjálfboðaliðamiðstöð þar sem öllum umsóknum sem berast til Rauða krossins í 

Reykjavík, Kópavogi, og Hafnarfirði og Garðabæ er svarað af verkefnastjóra (Rauði krossinn, 

munnleg heimild, 11. Maí 2017). Verkefnastjórar skoða reglulega nýjar umsóknir í sínum 

deildum og senda umsækjendum tölvupóst til að kanna áhuga þeirra á verkefnum og boða 

annaðhvort einstaklinga í viðtal eða senda upplýsingar til verkefnastjóra/hópstjóra í 

viðkomandi verkefnum (Rauði krossinn, ed). Áður en sjálfboðaliði hefur störf er gerður 

sjálfboðaliðasamningur. Samkvæmt honum þarf sérhver sjálfboðaliði að sækja 

grunnnámskeið Rauða krossins, starfa eftir grundvallarmarkmiðum hreyfingarinnar og 

viðhalda þagnarskyldu gagnvart skjólstæðingum (Kristján Sturluson, 2008). Í sumum 

verkefnum eru sjálfboðaliðar skyldugir til að skuldbinda sig í nokkra mánuði og er þetta helst 

í þeim verkefnum sem eru viðkvæmari eðlis eins og í Konukoti, Frú Ragnheiði eða verkefnum 

sem snúa að flóttafólki (Rauði krossinn, munnleg heimild, 14. Febrúar 2017).   

 Þrátt fyrir fjölda umsókna eru ekki allir sem sækja um sem klára ferlið og gerast virkir 

sjálfboðaliðar. Rauði krossinn telur að árið 2016 hafi einungis einn af hverjum fjórum 

umsækjendum skilað sér í verkefni og orðið virkir sjálfboðaliðar. Hlutfallið er ólíkt milli ára 

en þó er alltaf stórt hlutfall umsækjanda sem aldrei gerast virkir sjálfboðaliðar (Rauði 

krossinn, munnleg heimild, 14. Febrúar 2017). Þetta mikla brottfall umsækjenda innan Rauða 

krossins er vandamál því það er mikilvægt fyrir félagið að fá nýja sjálfboðaliða og að allir 

sem sæki um skili sér í verkefni. Vandinn virðist því ekki liggja í því að of fáir sæki um 

sjálfboðastarf heldur í þessu háa brottfalli umsækjenda sem verða ekki virkir sjálfboðaliðar. 

Hvers vegna umsækjendur skila sér ekki í verkefni er ekki augljóst. 

 

 Markmið þessarar rannsóknar er að kanna ástæður að baki þess að margir sem sækja um 

gerist ekki virkir sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum; og í framhaldi af því, hvernig hægt sé 

að minnka brottfall umsækjanda og halda sjálfboðaliðum í verkefnum. Niðurstöður benda til 

þess að eitthvað í umsóknar- eða skráningarferli Rauða krossins mætti betur fara, frekar en að 

persónulegar ástæður orsaki þetta háa brottfall.  

  Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægar fyrir Rauða krossinn og munu nýtast 

félaginu til að bæta umsóknarferli þeirra og veita innsýn inn í það hvernig hægt sé að halda 

utan um viðhorf sjálfboðaliða og auka eftirfylgni. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Í úrtakinu voru þeir sem sóttu um að gerast sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum á tímabilinu 1. 

janúar 2013 til 31. desember 2016, en tóku ekki að sér nein verkefni í kjölfarið. Þetta tímabil 

var valið vegna þess að árið 2013 var tekið til notkunar skráningarkerfið Salesforce sem veitir 

aukinn aðgang að upplýsingum um umsóknir sjálfboðaliða. Á því tímabili bárust 3594 

umsóknir til þriggja deilda Rauða krossins (Reykjavíkurdeild, Hafnarfjarðar og 

Garðabæjardeild og Kópavogsdeild). Af þeim umsóknum voru 2409 manns skráðir  með 

stöðuna ,,hætt við umsókn” í Salesforce kerfinu en það var sá hópur sem úrtakið náði til. Allir 

í úrtakinu voru 18 ára og eldri en það er aldurslágmarkið til þess að gerast sjálfboðaliði hjá 

Rauða krossinum.   

Tengiliður innan Rauða krossins útvegaði lista með netföngum þeirra einstaklinga sem 

höfðu hætt við umsókn. Vegna meðhöndlunar gagnanna skrifuðu rannsóknaraðilar undir 

trúnaðarsamning um meðferð netfanganna. Öll svör voru þar að auki nafnlaus og ekki var 

hægt að rekja þau aftur til netfanga þeirra. 

Spurningarlistinn var sendur út á 2409 netföng en 87 þeirra voru tekin út þar sem þau 

netföng voru óvirk, pósturinn sendist til baka eða upp kom villumelding. Það voru því 2322 

manns sem að fengu boð um að svara könnuninni. Af þeim voru 382 sem tóku könnunina, eða 

16,5%. Svarendur fengu enga umbun fyrir að svara en þeim var bent á að niðurstöðurnar væru 

mikilvægar fyrir Rauða krossinn og gætu bætt starf þeirra. 

Mælitæki 

Við gerð spurningarlistans var stuðst við rannsóknarskýrslu Steinunnar Hrafnsdóttur (2007) 

um sjálfboðastörf og viðhorf sjálfboðaliða Rauða kross Íslands og mælitækið VFI (Clary o.fl., 

1998) ásamt upplýsingum frá fundi við verkefnastjóra hjá Rauða krossinum. Lokaútgáfa 

spurningarlistans innihélt 17 atriði sem fjölluðu meðal annars um bakgrunn svarenda, fyrri 

tengsl og reynslu af Rauða kross Íslands, áhugasvið og hvata ásamt ástæðu brottfalls. 

Svarmöguleikarnir voru ýmist þess eðlis að þeir takmörkuðust við einn svarmöguleika, buðu 

upp á fleiri en einn möguleika, voru á fimm stiga Likert-kvarða frá „Mjög ósammála“ til 

„Mjög sammála“ og/eða buðu upp á stutt opin svör sem svarendur skrifuðu sjálfir. 

Spurningarlistann má sjá í heild sinni í viðauka A.  

Listinn var yfirfarinn af fimm samnemendum rannsakenda með tilliti til uppbyggingar 

og aðferðafræði, og þar að auki fóru verkefnastjóri og tengiliður Rauða krossins ásamt 

stjórnarmanni yfir efnislegt innihald listans. 
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Framkvæmd 

Spurningarlistinn var settur upp í Google Forms og tengill á könnunina var sendur ásamt 

kynningarbréfi í pósti til allra í úrtakinu í gegnum Gmail og tölvupóst Háskóla Íslands. Bæði 

póstforritin voru notuð vegna hámarks fjölda netfanga sem hægt var að senda á í einum pósti. 

Könnunin var send út þann 31. Mars, og svo var ítrekun send 11. apríl til þess að reyna að 

auka svarhlutfall. Ítrekunin var send á alla í úrtakinu, en tekið var fram að þeir sem þegar 

höfðu svarað þyrftu ekki að svara aftur og var þeim þakkað fyrir þátttökuna. Kynningarbréfið 

má sjá í viðauka B. 

Úrvinnsla 

Allt gagnasafnið var fært yfir í Excel úr Google Forms og síðan yfirfært á SPSS fyrir 

tölfræðilega úrvinnslu. Gögnin voru hreinsuð og 12 einstaklingar teknir út sem svöruðu í 

einhverjum af opnu spurningunum að þeir væru virkir sjálfboðaliðar eða höfðu áður verið 

virkir, og hefðu því ekki átt að svara könnuninni. Svör einstaklinga við opnum svarmöguleika 

um ástæður þess að fólk gerðist ekki sjálfboðaliðar voru flokkuð í sex megin þemu sem voru: 

1. Persónulegar ástæður, 2. Fékk ekkert svar/engin viðbrögð, 3. Fékk ekki nógu góð viðbrögð, 

4. Leið of langur tími, 5. Var ekki laust í neinu verkefni sem hentaði og 6. Tímasetningar 

hentuðu ekki. Svör einstaklinga við spurningu 17 voru einnig flokkuð í sömu þemu þar sem 

svör voru svipuð þeim við fyrri spurningunni. 
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Niðurstöður 

 

Það voru 2322 manns sem að fengu boð um að svara könnuninni og af þeim voru 382 sem 

svöruðu og var svarhlutfall því 16,5%. Af þeim sem svöruðu voru 84,8% konur og 14,6% 

karlar. Flestir svarenda voru á aldrinum 25-34 ára og 35-44 ára eins og sést á töflu 1 hér að 

neðan. 

 

Tafla 1 

Aldursdreifing svarenda 

 

Aldur Fjöldi Hlutfall (%) 

18-24 ára 48 12,8 

25-34 ára 106 28,3 

35-44 ára 105 28,0 

45-54 ára 52 13,9 

55-64 ára 48 12,8 

65-79 ára 15 4,0 

80 ára eða eldri 1 0,2 

 Samtals                                               375  

 

Meirihluti svarenda höfðu lokið háskólaprófi, 33,3% BS eða BA prófi og 29,6% Mastersprófi 

eða meira, 16,9% höfðu lokið stúdentsprófi og 9,7% grunnskólaprófi. 

Spurningunni ,,Hvernig heyrðir þú af sjálfboðaliðastarfi Rauða krossins?“ svöruðu 352 

manns. Af þeim svöruðu flestir „í gegnum auglýsingar í blöðum og tímaritum“ en einnig 

margir „í gegnum fjölskyldu og/eða vini“. Nokkrir svöruðu í „Annað“ að þeir höfðu heyrt af 

sjálfboðaliðastarfi í gegnum Facebook. Dreifingu svara við spurningunni má sjá á mynd 1 hér 

að neðan. 
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Mynd 1. Hvernig heyrðir þú af sjálfboðastarfi Rauða krossins? 

 

  Í spurningunni „Hverjar eru ástæður þess að þú sóttir um að verða sjálfboðaliði?“ var 

boðið upp á að haka við fleiri en einn möguleika eftir því sem átti við. Flestir þeirra 373 sem 

svöruðu spurningunni töldu helstu ástæðuna vera að þeim langaði að hjálpa fólki. Þar á eftir 

var algengast að langa að öðlast nýja þekkingu og reynslu, að sækja um vegna þarfar í 

samfélaginu og að hafa tíma aflögu (sjá mynd 2). 
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Mynd 2. Ástæður þess að sækja um sjálfboðaliðastarf. 

Í spurningunni „Hver var ástæða þess að þú sást þér ekki fært að taka að þér verkefni 

sem sjálfboðaliði eftir að hafa sótt um?“ voru valmöguleikarnir á fimm stiga Likert-kvarða þar 

sem svarendur gáfu til kynna hversu ósammála eða sammála (frá „Mjög ósammála“ til „Mjög 

sammála“) þeir voru hverjum valmöguleika.  

  Fyrsti valmöguleikinn var „Það var ekki laust í því verkefni sem ég hafði áhuga á“, og 

voru 339 manns sem merktu við þennan möguleika. Flestir af þeim voru mjög ósammála 

þessum möguleika, en þó nokkrir voru sammála eða mjög sammála (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Það var ekki laust í það verkefni sem ég hafði áhuga á. 

Annar valmöguleikinn var „Ég hafði ekki lengur tíma“ þar sem 337 manns svöruðu og 

af þeim voru flestir svarendur annað hvort mjög sammála eða mjög ósammála (sjá mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Ég hafði ekki lengur tíma. 
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  Þriðji valmöguleikinn var „Ég hafði ekki lengur áhuga“ þar sem 334 manns svöruðu 

og af þeim voru lang flestir mjög ósammála, eða 260 manns (sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Ég hafði ekki lengur áhuga. 

  Fjórði valmöguleikinn var „Aðstæður mínar breyttust til dæmis ný vinna, flutti 

erlendis“ þar sem 343 manns svöruðu og voru flestir svarenda mjög ósammála, en þó nokkrir 

mjög sammála og sammála þeirri ástæðu (sjá mynd 6). 

 

Mynd 6. Aðstæður mínar breyttust. 
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Fimmti valmöguleikinn var „Mér fannst viðbrögð Rauða krossins eftir umsókn ekki 

nógu góð“ þar sem 348 manns svöruðu. Af þeim voru flestir svarenda mjög ósammála en 

einnig stór hluti sammála eða mjög sammála (sjá mynd 7). 

 

Mynd 7. Viðbrögð Rauða krossins eftir umsókn voru ekki nógu góð. 

Sjötti valmöguleikinn var „Það leið of langur tími þar til ég fékk svar frá Rauða 

krossinum“ þar sem 344 manns svöruðu. Flestir voru mjög ósammála en nokkur fjöldi var þó 

mjög sammála (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8. Leið of langur tími þar til ég fékk svar frá Rauða krossinum. 
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sagt nákvæmlega frá því hverjar ástæður þeirra voru. Svörin voru flokkuð í sex meginflokka 

en allir flokkar fyrir utan „Persónulegar ástæður“ voru taldir ná yfir ástæður tengdar 

umsóknarferlinu sjálfu og viðbrögðum Rauða krossins eftir umsókn. Af þeim 104 sem gáfu 

skrifleg svör var því meirihlutinn ástæður sem tengdust viðbrögðum Rauða krossins eftir 

umsókn (sjá töflu 2). 

Tafla 2  

Aðrar ástæður þess að fólk gerðist ekki virkir sjálfboðaliðar 

Skrifleg svör Fjöldi Hlutfall (%) 

Persónulegar ástæður 40 38,5 

Fékk ekkert svar/engin viðbrögð 27 26,0 

Fékk ekki nógu góð viðbrögð 23 22,1 

Leið of langur tími frá umsókn að svari  3 2,9 

Var ekki laust í neinu verkefni sem hentaði 3 2,9 

Tímasetningar hentuðu ekki 8 7,7 

  Samtals                                                          104 

Svör sem flokkuðust undir persónulegar ástæður áttu oftast við um tímaleysi, þar sem 

einstaklingar áttuðu sig ekki á hversu tímafrek sjálfboðaliðavinna væri og hentaði þeim því 

ekki. Aðrar ástæður voru til að mynda veikindi og breytingar á aðstæðum viðkomandi. Í þeim 

svörum sem flokkuð voru sem „fékk ekki nógu góð viðbrögð“ var algengast að fólk upplifði 

að ekki væri þörf fyrir það, þeirra krafta væri ekki óskað og Rauði krossinn sýndi þeim lítinn 

áhuga. Nokkrir mættu jafnvel á kynningarfundi en síðan var ekkert haft samband aftur eða 

þeir mættu á fundi en enginn tók á móti þeim. Svör þar sem ástæður voru að tímasetningar 

hentuðu ekki var annað hvort að verkefnin sem buðust væru á vinnutíma eða að 

kynningarfundir væru á tíma sem hentuðu ekki og umsóknarferlið hafi þar af leiðandi ekki 

náð lengra.          

 Spurningin „Hefur þú sótt fræðslu/þjálfun hjá Rauða krossinum, ef já þá hvaða 

fræðslu/þjálfun?“ bauð upp á að haka við fleiri en einn valmöguleika eftir því sem við átti og 

einnig var valkosturinn „Annað“ opinn fyrir stuttum skriflegum svörum. Alls voru 358 manns 

sem svöruðu þessari spurningu. Flestir þeirra höfðu ekki sótt neina fræðslu eða þjálfun hjá 

Rauða krossinum en nokkuð margir höfðu farið á námskeið í skyndihjálp (sjá mynd 9). 
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Mynd 9. Fræðsla/þjálfun hjá Rauða krossinum. 

  Í könnuninni voru svarendur einnig spurðir hvaða verkefni innan Rauða krossins þeim 

þótti áhugaverðust og máttu þeir velja eitt til þrjú verkefni. Alls svöruðu 376 manns þessari 

spurningu. Eins og sést á mynd 10 hér að neðan voru vinsælustu verkefnin  heimsóknarverkefni 

(Heimsóknarvinir, Símavinir og Hundavinir), Konukot og Frú Ragnheiður. Þar á eftir völdu 

margir Hjálparsímann 1717 og verkefnið Alþjóðlegir foreldrar. 

 

Mynd 10. Hvaða verkefni hjá Rauða krossinum finnst þér áhugaverðast? 
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Spurningar sem fjalla um umsóknarferlið sjálft 

Spurningunni „Hefur þú sótt um sjálfboðaliðastarf hjá Rauða krossinum oftar en einu sinni 

áður?“ svöruðu 373 manns. Lang flestir svöruðu að þeir höfðu einungis sótt um einu sinni 

(sjá mynd 11).   

 

Mynd 11. Hefur þú sótt um sjálfboðaliðastarf hjá Rauða krossinum oftar en einu sinni áður? 

Í spurningunni „Hvað er langt síðan þú sóttir um að vera sjálfboðaliði?“ voru flestir af 

þeim 373 sem svöruðu sem sögðu að það væri 1-2 ár síðan þeir sóttu um. Næstflestir svöruðu 

að minna en 1 ár væri síðan þeir sóttu um (sjá mynd 12). 

 

Mynd 12. Hvað er langt síðan þú sóttir um að vera sjálfboðaliði? 
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Spurningunni „Hversu langur tími leið frá því að þú sóttir um að vera sjálfboðaliði þar 

til að þú fékkst svar?“ svöruðu 374 manns. Flestir svarenda sögðust ekki muna hvað leið 

langur tími frá umsókn þar til þeir fengu svar. Næstflestir svöruðu að þeir hafi fengið svar 

eftir nokkra daga og þar á eftir svöruðu nokkuð margir að þeir hafi ekki fengið neitt svar (sjá 

mynd 13). 

 

Mynd 13. Hversu langur tími leið frá því að þú sóttir um þar til þú fékkst svar? 

Spurningunni „Hvernig fannst þér viðtökur Rauða krossins eftir að þú sóttir um?“ 

svöruðu 368 manns. Af þeim voru flestir sem svöruðu að þeim hafi fundist viðtökurnar mjög 

góðar eða hvorki góðar né slæmar. Þar á eftir svöruðu margir að viðtökurnar hefðu verið 

góðar en fáir svöruðu mjög slæmar eða slæmar (sjá mynd 14).

 

Mynd 14. Hvernig fannst þér viðtökur Rauða krossins eftir að þú sóttir um? 
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Spurningar sem fjalla um skipulag sjálfboðastarfsins hjá Rauða krossinum 

Spurningunni „Þegar þó sóttir um, hefðir þú viljað hitta aðra sjálfboðaliða á kynningarfundi 

eða á reglulegum kaffifundum?“ svöruðu 370 manns. Af þeim voru flestir sem sögðust hafa 

áhuga á að hittast einu sinni á kynningarfundi en mjög margir voru ekki vissir hvort þeir 

myndu vilja hitta aðra sjálfboðaliða á fundum (sjá mynd 15).

 

Mynd 15. Þegar þó sóttir um, hefðir þú viljað hitta aðra sjálfboðaliða á kynningarfundi eða á 

reglulegum kaffifundum?  

Spurningunni „Hvað myndir þú telja að séu helstu ókostir við sjálfboðaliðastarf?“ 

svöruðu 260 manns. Af þeim svöruðu langflestir að árekstur milli vinnu og sjálfboðavinnu 

væri helsti ókosturinn við sjálfboðaliðastarf. Aðrir valmöguleikar sem ekki eins margir völdu 

voru að starfið væri mjög tímafrekt, að starfið væri ekki nægjanlega skipulagt og nokkrir 

svöruðu að ókostur væri að geta ekki stjórnað tímanum og að fyrirvari væri of stuttur (sjá 

mynd 16). Færri völdu aðra möguleika og nokkrir svöruðu í „Annað“ að þeir ættu erfitt með 

að segja hverjir ókostirnir væru. 
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Mynd 16. Hvað myndir þú telja að séu helstu ókostir við sjálfboðaliðastarf?  

Spurningunni „Hvernig finnst þér best að eiga í samskiptum við Rauða krossinn?“ 

svöruðu 348 manns og sögðu langflestir að tölvupóstur væri besta leiðin en næstflestir sögðu 

með símtali (sjá mynd 17). Nokkrir svöruðu í „Annað“ að það væri mismunandi eftir 

aðstæðum hverju sinni hvaða samskiptaleið væri best og nefndu líka möguleikann á 

samskiptum í eigin persónu. 

 

Mynd 17. Hvernig finnst þér best að eiga í samskiptum við Rauða krossinn? 
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en einnig voru margir sem höfðu enga skoðun á henni. Mjög fáir svöruðu að upplýsingagjöf 

væri slæm og enginn sagði hana vera mjög slæma (sjá mynd 18). 

 

Mynd 18. Hvernig finnst þér upplýsingagjöf um sjálfboðastarf á heimasíðu Rauða krossins? 

Að lokum var opin spurning þar sem spurt var um hvort að eitthvað annað í 

umsóknarferlinu hafi gert það að verkum að fólk kysi að gerast ekki virkir sjálfboðaliðar hjá 

Rauða krossinum. Svörin voru flokkuð í sömu flokka og opni valmöguleikinn í spurningunni 

um ástæður þess að fólk gerðist ekki virkir sjálfboðaliðar. Mikið af svörunum voru mjög lík 

en hér var einungis verið að spyrja um umsóknarferlið sjálft en engar persónulegar eða 

aðstæðutengdar ástæður. Hlutföll innan flokkanna voru þó ólík eins og sjá má í töflu 3. 

Tafla 3  

Svör þátttakenda um hvort eitthvað annað í umsóknarferlinu gerði það að verkum að þau 

kusu að gerast ekki virkir sjálfboðaliðar 

Skrifleg svör Fjöldi Hlutfall (%) 

Persónulegar ástæður 34 31,8 

Fékk ekkert svar 21 19,6 

Fékk ekki nógu góð viðbrögð 29 27,1 

Leið of langur tími frá umsókn að svari 9 8,4 

Var ekki laust í neinu verkefni sem hentaði 8 7,5 

Tímasetningar hentuðu ekki 6 5,6 

  Samtals                                                         107 
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Meðal svara við þessari spurningu var til að mynda að fólk sæki um en vilji gerast 

sjálfboðaliðar eftir nokkra mánuði og ferlið því fjarast út smám saman og ekki náð lengra. 

Nokkrir rituðu að ferlið væri almennt frekar óskýrt og að fólk vissi ekki hvert það ætti að snúa 

sér þegar ekki var haft samband eftir að það hafði fengið viðtal eða farið á fund. Sumir nefndu 

einnig skort á upplýsingum og skipulagi, og óvissu um það hvaða verkefni fólk gæti farið í. 

Loks þótti mörgum skortur vera á eftirfylgni frá Rauða krossinum. Einn svarandi nefndi að 

Rauði krossinn mætti vera ýtnari og sækja meira í sjálfboðaliðana, þvert á móti þyrftu þeir 

sem sækja um að hafa fyrir því að koma sér í samband við fólk innan Rauða krossins.    
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Umræða 

 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru svör einstaklinga úr könnuninni um ástæður þess 

að þeir sáu sér ekki fært um að taka að sér verkefni og gerast virkir sjálfboðaliðar eftir að hafa 

sótt um. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að margir töldu sig ekki lengur hafa tíma fyrir 

sjálfboðastörf. Það kom í ljós undir „Aðrar ástæður“ að algengt var að tímasetning funda væri 

óhentug, kynningarfundir eða verkefni fóru oft fram á hefðbundnum vinnutíma og hentaði því 

ekki lífsstíl svarenda eða tímaskipulagi. Þetta mátti einnig sjá á spurningu þar sem svarendur 

voru spurðir hvað þeir töldu að væru helstu ókostirnir við sjálfboðastörf en af þeim 260 sem 

svöruðu spurningunni taldi tæplega helmingur svarenda að árekstur á milli vinnu og 

sjálfboðavinnu væri helsti ókosturinn. Það kom nokkuð á óvart hversu margir svöruðu því að 

þeir höfðu einfaldlega ekki fengið neitt svar eða viðbrögð frá Rauða krossinum eftir umsókn. 

Af þeim sem svöruðu skriflega undir ,,Aðrar ástæður” var fjórðungur svara sem flokkaðist 

undir ,,Fékk ekkert svar/engin viðbrögð”.  

  Önnur ástæða þess að umsækjendur gerðust ekki virkir sjálfboðaliðar og margir lýstu, 

var sú að viðbrögð Rauða krossins hafi ekki verið nógu góð, en þriðjungur svarenda var 

sammála eða mjög sammála þeim valmöguleika sem ástæðu brottfalls. Margir töluðu um að 

þeir hefðu ekki fundið fyrir þörf á kröftum þeirra eða framlagi frá Rauða krossinum og lýstu 

upplifun sinni þannig að það væri eins og „...þeir þyrftu ekkert á manni að halda“. Nokkrir 

sögðu einnig frá því að ferlið hafi fjarað út eftir viðtal, þeir hafi mögulega gleymst ef ekki var 

pláss í verkefni sem tengdist þeirra hæfni og áhugasviði. 

Þessar niðurstöður benda til þess að Rauði krossinn þurfi að skerpa á umsóknarferli 

sjálfboðaliða á flestum stigum. Í fyrsta lagi þarf að skoða nánar hvort að öllum umsækjendum 

sé svarað, en það væri einföld leið til að draga úr brottfalli að hluta til. Það væri hægt að senda 

sjálfvirkt svar um að umsókn hafi verið móttekin og að henni yrði svarað fljótlega en þá eru 

umsækjendur vissir um að umsókn þeirra hafi borist. Annað sem mætti bæta í 

umsóknarferlinu væri að biðja umsækjendur um að segja frá hvaða verkefni þeir hefðu áhuga 

á eða hvaða reynslu þeir hafa um leið og umsókn er fyllt út á heimasíðu Rauða krossins. Eins 

og stendur er eingöngu boðið upp á skrifa athugasemd neðst í umsókn og áhugasvið og 

reynsla umsækjenda er ekki rædd fyrr en í viðtali eftir að umsókn er móttekin. Með þessari 

leið væri mögulegt að láta umsækjendur vita í tölvupósti ef ekki er laust í verkefni sem áhugi 

var fyrir og athugað hvort áhugi sé á öðrum verkefnum sem eru í boði.  

Það er mikilvægt fyrir Rauða krossinn að tileinka sér mannauðsstjórnunarferðir eins 

og áætlanagerð, en sem dæmi um það eru áætlanir um framvindu eða hvað tekur við af hverju 
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í ferlinu (Cuskelly o.fl., 2006). Rauði krossinn þyrfti að hafa áætlun um hvernig megi halda 

utan um umsækjendur sem erfitt er að finna verkefni fyrir, jafnvel flokka þá eftir áhugasviði 

og/eða hæfni, og hafa samband síðar ef losnar í verkefnum sem áhugi var á. Félagið gæti 

einnig haft nákvæmari áætlun eða mat á því hversu mikið af sjálfboðaliðum þarf fyrir hvert 

verkefni svo ekki sé haft samband við umsækjendur sem fá síðan ekki pláss í þeim verkefnum 

sem þeir höfðu áhuga á og ferlið nái ekki lengra hjá þeim. Að lokum þarf að huga að þeim 

umsækjendum sem telja tímasetningar vera óhagstæðar og senda póst á þá ef að losnar í 

verkefni á hentugri tímum. Annar möguleiki væri að vekja aukna athygli á eða auglýsa 

verkefni sem henta þeim sem vinna á hefðbundnum vinnutíma.  

Niðurstöðurnar sem kynntar hafa verið í þessari rannsókn eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið um ástæður þess að einstaklingar sækja um sem 

sjálfboðaliðar en svörin voru lík þeim sex sálfræðilegu þáttum sem mælitækið VFI byggist á 

(Clary o.fl., 1998). Þátturinn „Gildi“, sem fjallar um að velferð annarra skipti mann máli og 

að vilja gera gagn fyrir samfélagið var mikilvægur fyrir svarendur, en lang flestir svöruðu að 

ástæða umsóknar væri „Mig langaði að hjálpa fólki“ og mjög margir „Vegna þarfar í 

samfélaginu“. Þátturinn „Skilningur/Þekking“, sem felst í því að líta á sjálfboðastörf sem 

uppbyggjandi og lærdómsríka reynslu, hafði einnig mikið vægi þar sem næst algengasta 

svarið var „Mig langaði að öðlast nýja þekkingu og reynslu“. Þátturinn „Öryggishlutverk“, 

sem fjallar um að draga úr sektarkennd yfir því að hafa það betra en aðrir, hafði sömuleiðis 

nokkuð vægi þar sem margir svöruðu „Því mér finnst ósanngjarnt hvað ég hef það gott á 

meðan aðrir þjást“ sem ástæðu þess að þeir sóttu um sjálfboðastarf.  

Í rannsókninni voru konur í miklum meirihluta sem er í samræmi við niðurstöður 

Steinunnar Hrafnsdóttur (2007) um hlutfall kvenna sem sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum 

og í góðgerðarfélögum almennt (Wilson, 2012). Svarendur voru úr öllum aldurshópum en 

flestir voru þó á aldrinum 25-34 ára og 35-44 ára en þeir aldurshópar eru yfirleitt líklegri til að 

svara könnunum í tölvupósti eða á netinu. Flestir sem svöruðu voru með háskólamenntun sem 

er einnig í samræmi við fyrri rannsóknir um þá sem eru líklegri til að sinna sjálfboðastörfum 

(Musick og Wilson, 2008).  

Helsti galli þessarar rannsóknar var lágt svarhlutfall en hins vegar er þátttaka í 

könnunum í gegnum tölvupóst yfirleitt frekar lág. Ekki er vitað hvort að boð um að taka þátt í 

könnuninni hafi farið í ruslpóst hjá einhverjum aðilum sem gæti hafa orsakað lágt svarhlutfall. 

Önnur ástæða fyrir lágu svarhlutfalli gæti verið vegna þess hversu langt aftur í tímann úrtakið 

náði. Einstaklingar sem sóttu um sjálfboðastarf fyrir þremur eða fjórum árum geta verið búnir 

að gleyma því og ekki svarað sökum þess. Í rannsóknum sem þessum væri hægt að auka 



  

31 
 

svarhlutfall með því að leggja spurningarlista fyrir í gegnum síma, en það er tímafrekt og 

krefst meiri mannafls.  

Niðurstöðurnar gefa ágætis mynd af vandanum á brottfalli umsækjanda hjá Rauða 

krossinum í þeim deildum sem voru hér til rannsóknar. Einungis er hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á þær deildir höfuðborgarsvæðisins sem rannsóknin náði til en ekki aðrar 

deildir Rauða krossins. Næsta skref fyrir Rauða krossinn væri að ræða við verkefnastjórana og 

fá þeirra sýn á þessar nýju upplýsingar og vandann við móttöku umsækjenda. Stjórnendur og 

verkefnastjórar gætu svo unnið saman af því að skerpa umsóknarferlið út frá þeim 

upplýsingum og tillögum sem taldar eru hér að ofan.  
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Viðauki A 

 

Spurningalisti: 

 

 

1.      Hvert er kyn þitt?  

a.      Karlkyn  

b.      Kvenkyn 

c.      Önnur skilgreining 

 

2.      Hver er aldur þinn?  

a.      18 – 24 ára 

b.      25 – 34 ára 

c.      35 – 44 ára 

d.      45 – 54 ára 

e.      55 – 64 ára 

f.       65 – 79 ára 

g.      80 ára eða eldri 

 

3.  Hvar býrð þú? 

a. Höfuðborgarsvæði 

b. Landsbyggð  

c. Erlendis 

 

4. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

a. Hef ekki lokið grunnskólaprófi  

b. Grunnskólapróf 

c. Iðnmenntun án stúdentsprófs  

d. Iðnmenntun með stúdentspróf 

e. Stúdentspróf 

f. BSc- eða BA-próf  

g. Masterspróf, MBA/MPM og/eða Doktorspróf 

h. Vil ekki svara/veit ekki 
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i. Annað: ________  

 

 

5.  Hvernig kynntist þú sjálfboðaliðastarfi Rauða Krossins?  

a.      Í gegnum fjölskyldu og/eða vini 

b.      Í gegnum auglýsingar í blöðum og tímaritum 

c.      Í gegnum efni frá Rauða krossinum (bæklingar, veggspjöld o.fl.) 

d.      Í gegnum launað starf mitt 

e.      Í gegnum nám mitt  

e.      Í gegnum heimasíðu Rauða Krossins 

f.       Í gegnum opinberar stofnanir (lækni, bókasafn, félagsráðgjafa osfrv.) 

g.      Í gegnum auglýsingar og þætti í sjónvarpinu 

h.      Í gegnum kirkjuna eða trúarsamtök 

i.        Annað: _________ 

 

6. Hverjar eru ástæður þess að þú sóttir um að verða sjálfboðaliði? 

Veldu alla þá valmöguleika sem eiga við 

a.       Mig langaði að hjálpa fólki 

b.       Ég hafði tíma aflögu 

c.       Mig langaði að öðlast nýja þekkingu og reynslu 

d.       Tengt námi mínu 

e.       Tengt launuðu starfi mínu 

f.       Vegna þarfar í samfélaginu 

g.      Vegna skyldu eða þrýstings frá öðrum 

h.      Fyrir félagsskapinn - til þess að hitta fólk 

i.       Ég er góð/ur í starfinu  

j.       Vegna trúarlegra hugmynda  

k.      Því mér finnst ósanngjarnt hvað ég hef það gott á meðan aðrir þurfa    að þjást 

l.       Persónulegar ástæður - tengt mínum eigin þörfum eða fólks sem ég þekki 

m.     Aðrar ástæður: ______ 

 

7.  Hvaða verkefni hjá Rauða Krossinum finnst þér áhugaverðast?  

Veldu eitt til þrjú verkefni sem þér finnst áhugaverðust 

a. Neyðarvarnir 
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b. Hjálparsíminn 1717 

c. Alþjóðleg verkefni 

d. Kvennadeild 

e. Símavinir 

f. Þrír dagar  

g. Fólk á flótta 

h. Konukot 

i. Frú Ragnheiður 

j. Heimsóknavinir  

k. Vertu næs 

l. Sálrænn stuðningur  

m. Innflytjendur 

n. Heilahristingur 

o. Brjótum ísinn - Bjóðum heim  

p. Alþjóðlegir foreldrar  

q. Sendifulltrúar  

r. Fataverkefni  

s. Ekki viss/þekki ekki verkefnin  

 

8. Hver var ástæða þess að þú sást þér ekki fært um að taka að þér verkefni sem sjálfboðaliði eftir 

að hafa sótt um?  

a.      Ég uppfyllti ekki aldurskröfur 

b.      Það var ekki í laust í því verkefni sem ég hafði áhuga á 

c.      Þetta var meiri vinna heldur en ég bjóst við 

d.      Ég hafði ekki lengur tíma 

e.      Ég hafði ekki lengur áhuga 

f.      Aðstæður mínar breyttust t.d. ný vinna, flutti erlendis 

g.     Mér fannst viðbrögð Rauða Krossins ekki nógu góð 

h.     Það leið of langur tími þar til ég fékk svar frá Rauða Krossinum  

i.      Aðrar ástæður: ________ 

 

 

9.  Hefur þú sótt um sjálfboðaliðastarf hjá Rauða Krossinum oftar en einu sinni áður?  

a. Nei, bara einu sinni 
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b. Já, oftar en einu sinni  

c. Ég man það ekki 

 

10. Hvað er langt síðan þú sóttir um að vera sjálfboðaliði? 

a.     Minna en 1 ár síðan  

b.     1 - 2 ár síðan  

c.     2 - 3 ár síðan  

d.     3 - 4 ár síðan 

e.     Meira en 4 ár síðan  

f.     Ég man það ekki  

 

11. Hversu langur tími leið frá því að þú sóttir um að vera sjálfboðaliði þar til að þú fékkst svar? 

a.      Fékk ekki svar 

b.      Fékk svar samdægurs 

c.      Fékk svar daginn eftir 

d.      Nokkrir dagar 

e.      1 – 2 vikur 

f.      2 – 4 vikur 

g.     Meira en 4 vikur 

h.     Ég man það ekki  

 

12.   Hvernig fannst þér viðtökur Rauða Krossins eftir að þú sóttir um? 

a.      Mjög góðar 

b.      Góðar 

c.      Hvorki né 

d.      Slæmar 

e.      Mjög slæmar 

f.      Ég man það ekki  

 

 

13.  Þegar þó sóttir um, hefðir þú viljað hitta aðra sjálfboðaliða á kynningarfundi eða á 

reglulegum kaffifundum? 

a.      Já, ég hefði viljað hittast einu sinni á kynningarfundi 

b.      Já, ég hefði viljað hittast reglulega í kaffi eða á fundum 
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c.      Nei, ég hefði ekki viljað hitta hina sjálfboðaliðana 

d.      Ekki viss 

 

14.  Hefur þú sótt fræðslu/þjálfun hjá Rauða Krossinum, ef já þá hvaða fræðslu/þjálfun? 

a.      Nei ég hef ekki sótt fræðslu eða þjálfun 

b.      Já ég hef sótt grunnnámskeið/kynningarnámskeið 

c.      Já ég hef sótt námskeið fyrir símavini 

d.      Já ég hef sótt námskeið fyrir heimsóknarvini 

e.      Já ég hef sótt námskeið fyrir hundavini 

f.      Já ég hef sótt námskeið í skyndihjálp 

g.     Já ég hef sótt námskeið í sálrænum stuðningi 

h.     Annað: ____________ 

 

15.  Hvað myndir þú telja að séu helstu ókostir við sjálfboðaliðastarf? 

a.     Ekki nægjanleg umbun fyrir starfið  

b.     Ekki nógu mikill félagsskapur 

c.     Það er mjög tímafrekt  

d.     Árekstur milli vinnu og sjálfboðavinnu  

e.     Það er ætlast til of mikils af manni   

f.     Of stuttur fyrirvari/ ég get ekki stjórnað tímanum 

g.     Starfið er of bindandi  

h.     Starfið er ekki nægjanlega skipulagt  

i.      Sjálfboðastarfið er ekki mikils metið  

j.      Það er áhættusamt  

k.     Annað:__________ 

 

16. Hvernig finnst þér best að eiga í samskiptum við Rauða Krossinn?  

a.      Með tölvupósti 

b.      Með símtali  

c.      Með sms 

d.      Með bréfi í pósti  

e.      Með því að sækja upplýsingar sjálf/ur inn á vefsíðu Rauða Krossins 

f.       í gegnum facebook   

g.      Annað: _________ 
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17.  Hvernig finnst þér upplýsingagjöf á heimasíðu Rauða Krossins? 

a. Mjög góð 

b. Góð 

c. Hvorki né 

d. Slæm 

e. Mjög slæm  
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Viðauki B 

 

Kynningarbréf: 

 

Ef þú hefur þegar svarað þá máttu hunsa þennan póst og við þökkum þér fyrir þátttökuna, svör 

þín eru okkur mjög mikilvæg. 

 

Sæl/Sæll, 

Við erum nemendur í sálfræði við Háskóla Íslands og erum að vinna lokaverkefni okkar til 

B.Sc. prófs. Verkefnið fjallar um sjálfboðaliðastarf Rauða krossins og hvernig er hægt að 

auka hlutfall þeirra sem sækja um og gerast virkir sjálfboðaliðar. Við erum að leita eftir 

einstaklingum sem hafa sótt um en urðu ekki virkir sjálfboðaliðar til að svara spurningarlista 

um upplifun þeirra af Rauða krossinum. 

Ef þú hefur unnið fyrir Rauða krossinn eða ert virkur sjálfboðaliði í dag þarftu ekki að svara 

könnuninni.  

Verkefnið er unnið í samstarfi við Rauða krossinn og munu niðurstöðurnar verða nýttar til 

þess að koma með tillögur að bættri starfsemi þeirra. 

Könnunin er nafnlaus og svör verða ekki rakin til einstaklinga. Þátttaka tekur um 5 mínútur. 

 

Með fyrirfram þökkum, Arna og Guðjón 


