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Útdráttur 
Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna sjálfboðaliðastörf út frá sjónarhorni 

aldraðra með því að athuga upplifun þeirra og reynslu af sjálfboðaliðastörfum og helstu 

ástæður þess að þeir hefja slík störf. Ennfremur að skoða hvaða áhrif sjálfboðaliðastörf 

hafa haft á lífsgæði þeirra og vellíðan. Algengt er að rannsóknir á öldruðum einstaklingum 

beinist frekar að því sem þeir missa vegna öldrunarferilsins og þá helst því sem tengist 

andlegum og líkamlegum heilsubresti. En þrátt fyrir mikilvægi og þörf fyrir slíkar 

rannsóknir er einnig brýnt að skoða aðra þætti sem tengjast öldruðum og kanna hvað 

getur stuðlað að farsælli öldrun. Notast var við eigindlega aðferðafræði við rannsóknina 

þar sem tekin voru viðtöl við sjö aldraða einstaklinga sem höfðu sinnt 

sjálfboðaliðastörfum sem heimsóknarvinir fyrir Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að sjálfboðaliðastörf hafi jákvæð áhrif 

á aldraða, þar sem meginmarkmið viðmælendanna var að láta gott af sér leiða og vera til 

staðar fyrir aðra. Sjálfboðaliðastörfin höfðu jafnframt jákvæð andleg áhrif á 

viðmælendurna. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum erlendra rannsókna þar 

sem sjálfboðaliðastörf höfðu jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu aldraðra 

sjálfboðaliða, sér í lagi andlega heilsu sem hafði í flestum tilfellum jákvæð áhrif á lífsgæði 

og vellíðan. 

 

Lykilorð: Sjálfboðaliðastörf, aldraðir, hvatar, reynsla, lífsgæði, vellíðan.   
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Abstract 

The main objective of this thesis is to research volunteering from the perspective of the 

elderly by exploring their experience of volunteering and the primary reasons why they 

choose such work. Furthermore, it explores what impact voluntary work has on their 

quality of life. Researchers within this area often prefer to emphasise what the elderly 

loose due to the aging process, especially those related to mental and physical health. 

Despite the value and importance of these studies, there is a need to focus on other 

positive factors, this being what can aid to quality of life in the aging process. Qualitative 

method was used to obtain data in this research. Seven interviews were conducted on 

elderly volunteers in the Reykjavik Red Cross visitation care. The main findings indicate 

that volunteering had a positive impact on the participants mental health, whereas their 

main motive was to help others by doing good and being supportive. These findings are 

consistent with studies conducted abroad as volunteering had a positive impact on the 

mental and physical health of elderly volunteers, especially mental health which in most 

cases had a positive impact on quality of life and well-being.  

 

Keyword: Volunteer work, elderly, motives, experience, quality of life, well-being.  
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Formáli  
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og nefnist hún Sjálfboðaliðastörf og aldraðir. Að láta gott af sér leiða. Þessi viðfangsefni 
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Sigríði Scheving vinkonu minni fyrir ómældan stuðning og hvatningu í gegnum þetta ferli. 

Einnig vil ég þakka Fríðu Pálsdóttur kærlega fyrir yfirlestur á ritgerðinni og Daníel Þór 

Matthíassyni fyrir að þýða útdráttinn yfir á ensku. 

Ég vil tileinka þessa ritgerð móður minni, Sólrúnu Helgu Hjálmarsdóttur og Vigfúsi Jóni 

Dagbjartssyni bróður mínum, sem hafa stutt mig í gegnum námið með ráðum og dáð og 

verið klettarnir mínir. Án þeirra hefði þetta ekki verið mögulegt.   

 

 

 

 

„Það er gott að þú gefir, þegar þú ert beðinn, en það er betra að gefa óbeðinn af skilningi.“  

Khalil Gibran, 1923
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1 Inngangur  

Þegar rætt er um sjálfboðaliðastörf í daglegu tali, telja flestir að þau stafi af óeigingjarnri 

hegðun fólks sem þeim sinna. Rannsóknir benda þó til að sjálfboðaliðastörf megi rekja 

bæði til óeigingjarnra og eigingjarnra hvata. Það er að einstaklingar vilja láta gott af sér 

leiða og leggja þannig sitt af mörkum til samfélagsins, en á sama tíma eru þeir að sinna 

sjálfboðaliðastörfum til að fá sjálfir eitthvað í staðinn í formi vellíðanar vegna 

þátttökunnar. Þetta hefur oft verið nefnt á ensku Win-Win Situation, sem mætti þýða yfir 

á íslensku sem staða þar sem báðir aðilar njóta góðs af og í þessu tilviki vegna 

sjálfboðaliðastarfa. Með því er átt við að sá sem lætur gott af sér leiða og sá sem þiggur 

aðstoðina öðlast báðir ákveðinn ábata af sjálfboðaliðastörfum. Tilgangur sjálfboðaliða er 

að vilja láta gott af sér leiða en vilja þó á sama tíma fá eitthvað í staðinn. Markmið 

sjálfboðaliðastarfa er í stuttu máli að veita öðrum aðstoð; einstaklingum, hópum, 

samtökum og samfélaginu sem heildar án þess að gera ráð fyrir að fá efnisleg laun í neinu 

formi í staðinn (Musick og Wilson, 2008; O’Neill, Morrow-Howell og Wilson, 2011; 

Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a). 

Rannsóknum á sjálfboðaliðastörfum hefur fjölgað og áhugi á þeim aukist (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2007). Markmið þessarar ritgerðar er að skoða sjálfboðaliðastörf aldraðra. 

Umræða og rannsóknir á öldrun hafa haft tilhneigingu til þess að beina athyglinni að því 

neikvæða eða því sem glatast í öldrunarferlinu. Í því tilliti má nefna umræður um veikindi 

og hrörnun einstaklinga, bág kjör og réttindi. Í þeirri umfjöllun hefur það viðfangsefni ekki 

verið áberandi hvað þessir einstaklingar geta gefið af sér til samfélagsins, til dæmis í formi 

sjálfboðaliðastarfa. Þrátt fyrir mikilvægi og þörf fyrir rannsóknir á því sem getur glatast í 

öldrunarferlinu er einnig mikilvægt að skoða það sem getur haft jákvæð áhrif í 

öldrunarferlinu og stuðlað að farsælli öldrun (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2016; Villar, 2011). Sjálfboðaliðastörf aldraðra hafa vakið athygli vegna þess 

að það veitir eldri sjálfboðaliðum, sjálfboðaliðasamtökum og samfélaginu í heild sinni 

ákveðinn ávinning (Komp, van Tilburg og van Groenou, 2012). 

Þegar einstaklingar eldast og fara inn á þriðja skeiðið í lífi sínu finnst þeim oft á tíðum 

sjálfboðaliðastörf koma í staðinn fyrir þeirra fyrri hlutverk, eins og foreldrahlutverk og 
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starfshlutverk. Litið hefur verið á sjálfboðaliðastörf í þessum aldurshópi sem ákveðna leið 

til að stuðla að heilbrigðri og farsælli öldrun (Haski-Leventhal, 2009b; Morrow-Howell, 

Lee, McCrary og McBride, 2014). Rannsóknir á sjálfboðaliðastörfum almennt hafa fremur 

tengst jákvæðum viðhorfum en neikvæðum, þar sem þau bætast við venjubundin 

hlutverk einstaklinga og hafa áhrif á skynjun þeirra á tilgangi lífsins. Rannsóknir gefa 

nokkuð ákveðnar vísbendingar um að sjálfboðaliðastörf tengist betri andlegri og 

líkamlegri heilsu, ekki hvað síst þegar einstaklingar eldast. Þeir eru auk þess ólíklegri til að 

verða félagslega einangraðir og einmana. Rannsóknir sýna einnig fram á að 

sjálfboðaliðastörf geta hjálpað einstaklingum að takast á við þann hlutverkamissi sem 

tengist því að eldast, til dæmis þegar kemur að því ljúka starfsævinni (Greenfield og 

Marks, 2004; Pavelek, 2013a).  

Í rannsókn höfundar eru allir viðmælendurnir sjálfboðaliðar, sem heimsóknarvinir, hjá 

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands og verður fjallað nánar um þá í næstu köflum. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru allir 70 ára eða eldri.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða upplifun og reynslu eldri einstaklinga sem 

stunda sjálfboðaliðastörf og helstu ástæður þess að þeir hefja slík störf. Tilgangur hennar 

er einnig að kanna hvernig sjálfboðaliðastörf hafa áhrif á lífsgæði og vellíðan aldraðra. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um sjálfboðaliðastörf í tengslum við aldraða hér á landi 

og er því áhugavert að skoða þann hóp sérstaklega í tengslum við sjálfboðaliðastörf eftir 

að þeir komast á eftirlaunaaldur til að auka við þá þekkingu sem til er.  

Rannsóknarspurningin er:  

Hver er upplifun og reynsla aldraðra sem stunda sjálfboðaliðastörf? 

Undirspurningarnar eru:  

Hverjar eru helstu ástæður fyrir því að aldraðir stunda sjálfboðaliðastörf?  

Hvernig hafa sjálfboðaliðastörf áhrif á lífsgæði og vellíðan aldraða? 

1.2 Skilgreiningar 

Sjálfboðaliðastarf er hugtak sem felur í sér hjálparhegðun sem snýst í grunninn um að láta 

gott af sér leiða. Meginmarkmið allra sjálfboðaliðastarfa er að aðstoða aðra, hvort sem 
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það eru einstaklingar, hópar, samtök eða samfélag á breiðum grundvelli án þess að þiggja 

efnisleg laun í staðinn (Musick og Wilson, 2008). 

Algengast hefur verið að horfa á öldrun út frá þeim árafjölda sem einstaklingur hefur 

upplifað. Öldrun er í rauninni flókið ferli og samspil þátta sem tengjast félagslegum, 

líffræðilegum og sálfræðilegum breytingum sem eiga sér stað þegar einstaklingar fara í 

gegnum lífsskeiðin (Bengtson,  Gans, Putney og Silverstein, 2009; Phillips, Ajrouch og 

Hillcoat-Nalletamby, 2010). 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í næsta kafla verður fræðileg umfjöllun um viðfangsefni 

þessarar ritgerðar. Þar verður sérstaklega litið til tveggja aðalviðfangsefna ritgerðarinnar, 

sem tengjast sjálfboðaliðastörfum og öldrun. Helstu kenningar er varða þessa tvo þætti 

verða skilgreindir. Auk þess verður fjallað um frjáls félagasamtök, Rauða kross Íslands og 

heimsóknarvinaþjónustu Rauða kross Íslands. Einnig verða sjálfboðaliðastörf aldraðra 

skoðuð og að lokum verður fjallað um helstu rannsóknir sem tengjast 

sjálfboðaliðastörfum. Þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Þar verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notast er við í 

þessari rannsókn, framkvæmd, þátttakendur og úrvinnslu gagnanna. Helstu siðferðisleg 

álitamál og hindranir verða einnig til umræðu í þeim kafla. Í fjórða kaflanum verða helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og tengdar við ummæli þátttakenda. Í fimmta 

kaflanum verður umræða um niðurstöðurnar og rannsóknarspurningunum svarað. Í 

sjötta og síðasta kaflanum eru lokaorð.  

Í gagnasöfnun var unnið  með innlendar og erlendar fræðigreinar og bækur. Einnig 

eru fylgiskjöl sem koma fyrir aftast í ritgerðinni sem viðaukar og snúa að kynningarbréfi 

til þátttakenda, upplýstu samþykki vegna þátttöku í rannsókninni og viðtalsvísir. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

Fræðileg umfjöllun um viðfangsefnið sem rannsaka á er í stuttu máli yfirgripsmikil 

samantekt hugmynda, viðfangsefna, nálgana og áður útgefinna rannsóknarniðurstaðna 

um ákveðið efni eða fag. Það hjálpar rannsakanda við að ákvarða hvort efnið sé þess virði 

að rannsaka það nánar og veitir þannig ákveðna innsýn til að afmarka efnið sem best 

(Creswell, 2014; Kiteley og Stogdon, 2014). Kenningar og hugtök aðstoða við að útskýra 

hvers vegna eitthvað hefur átt sér stað eða spáir fyrir um hvenær eitthvað geti átt sér stað 

í framtíðinni. Með notkun þeirra er hægt að öðlast dýpri skilning á fyrirbærinu sem er 

verið að skoða eða móta ákveðinn grundvöll (Given, 2008; Harris og White, 2013). 

Markmiðið er að skoða ýmis félagsleg sjónarhorn og bæta við þekkingu á því hvernig 

einstaklingar stýra eða finna tilgang í sínu daglega lífi. Í rannsóknum félagsráðgjafar, sem 

og klínískri vinnu, eru kenningar og hugtök mikilvæg fyrir fagið. Hvort tveggja hjálpar til 

við að auka skilning og sjá ákveðin mynstur í mismunandi aðstæðum (Rubin og Babbie, 

2011).  

Höfundur mun rýna í helstu kenningar og hugtök sem viðkoma þessari rannsókn til 

að öðlast betri skilning á því hvað verið er að skoða. 

2.1 Sjálfboðaliðastörf og frjáls félagasamtök  

Í þessum kafla verða sjálfboðaliðastörf og félagasamtök skilgreind, því næst verða 

kenningar skoðaðar sem fjalla um ástæður þess að fólk stundar sjálfboðaliðastörf og saga 

sjálfboðaliðastarfa á Íslandi verður rakin í stuttu máli, sem og helstu rannsóknir sem 

gerðar hafa verið hér á landi á viðfangsefninu. Einnig verður fjallað um Rauða kross Íslands 

og heimsóknarvinaþjónustu samtakanna. 

2.1.1 Skilgreining á sjálfboðaliðastarfi 

Til eru mjög margar skilgreiningar á hugtakinu sjálfboðaliðastarfi og hafa margir 

rannsakendur skilgreint það á mismunandi vegu. Ein þeirra skilgreinir sjálfboðaliðastörf 

sem störf þar sem einstaklingar taka að sér valfrjáls viðfangsefni til þess að sinna án þess 

að fá borgað fyrir það og unnið er innan ákveðins ramma með hagsmuni almennings að 

leiðarljósi (Steinunn Hrafnsdóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Ómar H. Kristmundsson, 

2014). Þannig leggur sjálfboðaliði fram ólaunaða vinnu að eigin frumkvæði til að aðstoða 
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aðra einstaklinga í samfélaginu. Sjálfboðaliðastörf geta annars vegar beinst inn á við sem 

snýr að stuðningi og ráðleggingum til félagsmeðlima og hins vegar út á við þar sem unnið 

er til dæmis að hagsbótum fyrir skjólstæðinga hinna ýmsu góðgerðarfélaga (Ómar H. 

Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2013; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Önnur 

almenn skilgreining á sjálfboðaliðastörfum er að um er að ræða ólaunuð störf og markmið 

þeirra er að sinna einstaklingum, hópum eða samtökum með einhvers konar 

góðgerðarstarfsemi. Í þeim felst einnig að einstaklingar hafa frjálsan vilja til að ákveða 

hvort þeir taka þátt í sjálfboðaliðastörfum eða ekki (Haski-Leventhal, 2009a; Mutchler, 

Burr og Caro, 2003).  

Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir (1997) skilgreina sjálfboðaliðastörf á 

þann hátt að þau séu skipulögð þjónusta við vandalausan einstakling eða sérstök 

samfélagsþjónusta sem er rekin af sjálfboðaliðasamtökum eða öðrum skipulögðum 

samtökum. Að sjálfboðaliði leggi fram vinnu sína og tíma í þágu meðborgara sinna eða 

samfélags án þess að þiggja efnisleg laun fyrir. 

Skilgreining Snyder og Omoto (2008) á sjálfboðaliðastörfum er að um sé að ræða störf 

sem einstaklingar taka að sér af fúsum og frjálsum vilja og þau fela í sér aðstoð við aðra 

sem nær yfir tiltekinn tíma. Sjálfboðaliðar taka þátt í starfinu án þess að hafa neinar 

væntingar um umbun né að fá neitt til baka í staðinn. Starfið fari í mörgum tilfellum í 

gegnum formleg samtök og eru innt af hendi fyrir ákveðinn málstað eða einstaklinga sem 

óska eftir aðstoð.  

Haski-Leventhal (2009a) bendir á að Cnaan, Handy og Wadsworth hafi sýnt fram á að 

flestar skilgreiningar á sjálfboðaliðastörfum innihaldi fjögur grunngildi. Þau eru frjáls vilji 

(e. free will behavior) einstaklinga til að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum án þess að þiggja 

efnisleg laun fyrir (e. monetary reward), þar sem markmiðið er að aðstoða ókunnuga eða 

aðra sem njóta góðs af (e. stranger/benificiaries), til langtíma (e. longterm basis) í 

formlegu sjálfboðaliðastarfi (Haski-Leventhal, 2009a).  

Rochester, Payne, Howlett og Zimmeck (2010) benda á þrenns konar form 

sjálfboðaliðastarfa. Í fyrsta lagi er um að ræða borgaralega þátttöku sem felur í sér að 

þingmenn eða aðrir kosnir og opinberir fulltrúar haldi fundi fyrir almenning og að fólk taki 

þátt í mótmælum eða undirskriftarsöfnunum. Í öðru lagi óformleg sjálfboðaliðastörf, þar 

sem einstaklingar gefa vinnu sína til einstaklinga sem ekki eru tengdir þeim 
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fjölskylduböndum. Í þriðja lagi eru um að ræða formleg sjálfboðaliðastörf, sem er ólaunuð 

vinna til handa samtökum, hópum og klúbbum sem nýtist öðru fólki og nærumhverfinu. 

Steinunn Hrafnsdóttir og félagar (2014) eru sammála þessu og benda á að einnig sé hægt 

að raða sjálfboðaliðastörfum í ákveðna flokka eftir því hverjir njóta góðs af þeim, eins og 

til dæmis ungir, aldraðir og fatlaðir einstaklingar og fyrir hvaða samtök eða stofnanir 

sjálfboðaliðar vinna fyrir, eins og til dæmis íþróttafélög og skóla og að lokum hvaða 

viðfangsefni sé unnið með, til dæmis náttúruvernd eða friðarmál. 

Samkvæmt Steinunni Hrafnsdóttur og samstarfsaðilum (2014) virðist þróunin sýna að 

sjálfboðaliðum hafi fækkað á tímabilinu 1990 til 2009 úr 36% í 29%. Fækkunin er 

mismunandi eftir eðli félaga og samtaka. Það lítur ekki út fyrir að dregið hafi úr félagsaðild, 

hún hafi þvert á móti aukist hjá einstaka félögum og samtökum. Helmingur félagsmanna 

er annars vegar í kvennasamtökum og taka þátt í sjálfboðaliðastörfum innan samtakanna 

og hins vegar félagar í björgunarsveitum. Hlutfallsleg aðild að mannréttindasamtökum og 

stjórnmálaflokkum er hins vegar töluvert lægri heldur en í ofangreindum hópum sem 

sýnir hversu ólík samtökin eru. Þau benda enn fremur á að ekki sé hægt að fullyrða að 

Íslendingar vinni sjálfboðaliðastörf í minni mæli en áður fyrr. Samkvæmt ESS könnun frá 

árinu 2012 tóku um 50% Íslendinga þátt í sjálfboðaliðastörfum síðastliðna 12 mánuði fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar. Þegar erlendar rannsóknir eru skoðaðar kemur í ljós að 

yfirleitt hefur hvorki dregið úr borgaralegri þátttöku né sjálfboðaliðastörfum. Fræðimenn 

telja að eðli og rammi sjálfboðaliðastarfa hafi tekið breytingum með tímanum. Það birtist 

í aukinni einstaklingshyggju, þróun á samfélagsbyggingu og að einstaklingar séu ekki eins 

tengdir félagasamtökum eins og áður fyrr. Það er viðfangsefnið og málstaðurinn sem 

hefur meira vægi heldur en félagasamtökin sjálf. Það er einnig mikilvægt fyrir einstaklinga 

að geta tekið þátt í sjálfboðaliðastörfum með sínum formerkjum í styttri tíma í einu. Í 

grunninn eru sjálfboðaliðastörf margslungið samspil á milli sagnfræðilegra, 

menningarlegra og stjórnmálalegra kringumstæðna í mismunandi löndum (Steinunn 

Hrafnsdóttir o.fl., 2014).  

2.1.2 Frjáls félagasamtök 

Það er ekki hægt að ræða um sjálfboðaliðastörf án þess að minnast á frjáls félagasamtök, 

þar sem sjálfboðaliðastörf hafa haft mikil áhrif á þau og velferðarkerfið í heild sinni 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2006b). Algengt er að heyra að frjáls félagasamtök heyri undir 



20 

svokallaðan þriðja geira. Hinir tveir sem um ræðir eru þá opinberi geirinn og einkageirinn. 

Það má orða það þannig að frjáls félagasamtök er yfirheiti yfir mismunandi félagasamtök 

sem hafa það að leiðarljósi að skila ekki hagnaði. Hugtök sem lýsa starfsemi frjálsra 

félagasamtaka eru til dæmis sjálfboðaliðastörf, sjálfboðaliðasamtök á borð við Rauða 

krossinn, góðgerðarsamtök, grasrótarsamtök og aðrar stofnanir sem allar starfa eftir 

þeirri stefnu að vera ekki reknar í hagnaðarskyni, heldur eru samtökin og stofnanirnar 

óháðar öðrum og byggjast á frjálsri félagsaðild (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006b; Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008). Það sem liggur að baki starfsemi þriðja geirans eru hugsjónir, mannúð 

og ákveðin hugmyndafræði sem felst í því að vinna að úrbótum fyrir einstaklinga sem og 

samfélagið (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Sigurveig H. Sigurðardóttir (2008) telur að 

rekstur frjálsra félagasamtaka ráðist af mestu leyti af umbun og hvatningu sem þátttaka í 

starfinu veitir meðlimum. Hún nefnir þrjár gerðir af umbun. Í fyrsta lagi er það efnisleg 

umbun, þar sem vonast er eftir ágóða af einhverju tagi. Í öðru lagi er það umbun sem felst 

í tryggð og hollustuböndum. Tilhugsunin um að tilheyra hópnum. Í þriðja og síðasta lagi 

er það að vinna að þeim tilgangi sem starfsemin nær til. Sigurveig bendir enn fremur á að 

forsendur sjálfboðaliða séu margvíslegar og væntingar til umbunar séu mismunandi. Til 

þess að viðhalda áhuga sjálfboðaliða á starfseminni er brýnt að þakka þeim fyrir störf sín 

og láta þá finna að það sem þeir leggja af mörkum skiptir máli. Það er mikilvægt að hlúa 

að sjálfboðaliðanum og veita honum stuðning og tilsögn þannig að hann geti náð 

framförum og þroskast í starfi sínu. Það er einnig mikilvægt að hann geri sér grein fyrir að 

hann sé einn af liðsheildinni og finni að hann geti haft áhrif og verið hluti af hóp sem hefur 

ákveðin markmið til að stefna að (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008).   

Fræðimenn hafa verið að skilgreina vettvang og svið frjálsra félagasamtaka með því 

til dæmis að skoða tilgang og einkenni þeirra. Þeir hafa mismunandi hugmyndir um 

áherslur í skilgreiningunum og skilgreiningarnar eru einnig ólíkar á milli landa. John 

Hopkinson Center for Civil Society Studies þróaði þess vegna ákveðið skilgreiningarkerfi 

fyrir starfsemi frjálsra félagasamtaka með það að markmiði að samræma skilgreiningar á 

milli landa til að hægt sé að framkvæma samanburðarrannsóknir á þessu sviði (Anheier 

og Salamon, 2006; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Samkvæmt Anheier og Salamon (2006) 

þurfa að vera ákveðnar forsendur til staðar fyrir starfsemina og skiptast þær í fimm liði. Í 

fyrsta lagi þarf að vera til staðar ákveðið form eða skipulag sem felur í sér formlegar eða 

óformlegar reglur sem skilgreina starfsemina eftir tilgangi, verkefnum og framlagi. Í öðru 
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lagi þarf starfsemin að vera óháð opinberum stofnunum. Í þriðja lagi stýrir hún sér að 

mestu leyti sjálf. Fjórði þátturinn snýr að því að reka starfsemina ekki í hagnaðarskyni. Ef 

ágóði hlýst af starfinu fer hann beint í starfsemina. Að lokum er það frjáls félagsaðild sem 

felur meðal annars í sér sjálfboðaliðastörf og framlög frá einstaklingum (Salamon og 

Sokolowski, 2001).  

Félagasamtök og sjálfboðaliðastörf hafa gengt mikilvægu hlutverki í sögunni í 

tengslum við uppbyggingu velferðarmála á Íslandi. Sögu þeirra má rekja allt aftur til seinni 

hluta 19. aldar þegar frjáls félagasamtök hófu starfsemi sína. Í fyrstu voru það eingöngu 

embættismenn og heldri menn sem höfðu aðild að samtökunum. Fjöldahreyfingar voru 

skipulagðar í lok 19. aldarinnar og við upphaf 20. aldarinnar sem höfðuðu til almennings 

og þannig urðu einstaklingar sem tilheyrðu alþýðunni virkir þátttakendur í framgangi og 

þróun félagasamtaka af ýmsu tagi. Flest samtök sem stofnsett voru á þessum tíma voru 

góðgerðarsamtök, líknar-, menningar- og tómstundarsamtök. Starfsemin byggðist á 

sjálfboðaliðastörfum og lýðræðishugsjónum. Allmörg líknar- og góðgerðarsamtök voru 

stofnuð hér á landi á árunum 1840-1900. Þessi samtök voru til dæmis sjúkrasjóðir, 

kvenfélög og bindindisfélög. Þau sinntu hinum ýmsu málefnum sem ríki og sveitarfélög 

tóku síðar við. Þessi samtök áttu þannig frumkvæði að margvíslegri félags- og 

heilbrigðisþjónustu. Margar konur tóku þátt í uppbyggingu félagasamtaka og voru í 

rauninni frumkvöðlar í því að byggja upp félags- og heilbrigðisþjónustuna og má segja að 

þetta hafi verið fyrsti vísirinn að sjálfboðnum störfum fyrir velferð á Íslandi (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Steinunn Hrafnsdóttir, 2006b).  

2.2 Rauði krossinn 

Rauði krossinn er mannúðarhreyfing þar sem sjálfboðaliðastarf er eitt af 

grundvallarsjónarmiðum hreyfingarinnar. Hjá Rauða krossinum er unnið eftir sjö 

hugsjónamarkmiðum sem hverjum sjálfboðaliða og starfsmanni ber að fara eftir. Þau eru 

mannúð, óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði, sjálfboðin þjónusta, eining og alheimshreyfing 

(Rauði kross Íslands, 2016b).  

Rauði kross Íslands var stofnaður árið 1924. Hann vinnur eftir markmiðinu um 

einingu. Í hverju landi er eitt landsfélag sem skiptist síðan í deildir innan landsfélagsins og 

eru til dæmis um 50 talsins deildir starfræktar hér á landi. Markmið Rauða kross Íslands 

er að leitast við að létta þjáningar fólks og koma í veg fyrir þær og veita þeim sem minnst 
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mega sín hjálp og aðstoð til að þeir verði hæfari til að takast á við erfiðleika og áföll. 

Markmiðið felst einnig í því að hverjum og einum einstaklingi sé sýnd virðing. Félagið 

bregst við neyð hvort sem hún er innanlands eða erlendis. Rauði krossinn starfrækir ýmis 

konar starfsemi og þar eru hin ýmsu sjálfboðaliðastörf unnin, eins og til dæmis Vinalínan 

(nú Hjálparsíminn 1717), vinna við athvörf, neyðaraðstoð hvers konar og kvennadeild. 

Kvennadeildin starfrækir meðal annars sölubúðir á sjúkrahúsum og  hagnaðurinn fer til 

kaupa á rannsóknar- og lækningatækjum sem sjúkrahúsin fá síðan til umráða sem gjöf frá 

kvennadeildinni. Kvennadeildin sér einnig um sjúklingabókasöfn og skipulagningu á 

heimsóknarþjónustu til aldraðra svo eitthvað sé nefnt. Ýmsar deildir innan Rauða krossins 

sjá einnig um sjúkraflutninga og neyðarvarnir, hver á sínu svæði, ásamt því að halda 

námskeið og sinna öldrunarmálum (Rauði kross Íslands, 2016b; Sigrún Júlíusdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Samkvæmt ársskýrslu Rauða kross Íslands fyrir árið 

2015 kom fram að félagar í Rauða krossi Íslands voru um 20.000 manns og þar af voru um 

3000 virkir sjálfboðaliðar í fjölbreyttum verkefnum (Rauði kross Íslands, 2016a).   

2.2.1 Heimsóknarvinaþjónusta Rauða krossins 

Heimsóknarvinir Rauða krossins eru sjálfboðaliðar sem fara í heimsóknir til einstaklinga 

hvort sem þeir búa sjálfstætt, á sambýlum og/eða á hjúkrunar- og dvalarheimilum. 

Heimsóknarvinirnir fara einnig í heimsóknir á stofnanir. Þessir einstaklingar sem 

heimsóttir eru nefnast gestgjafar. Þeir eiga það flestir sameiginlegt að glíma við 

einmanaleika og eiga fáa að. Heimsóknirnar geta verið mismunandi eins og 

einstaklingarnir eru margir og er reynt að uppfylla þarfir viðkomandi eins og hægt er. 

Ýmislegt er gert í heimsóknum; til dæmis lesa gestgjafi og heimsóknarvinur saman, fara 

saman í ökuferð, gönguferð, á kaffihús eða í bíó og einnig nota sumir tímann til dæmis til 

að stunda handavinnu. Það sem er mikilvægast við heimsóknirnar er nærveran og að vera 

til staðar fyrir aðra. Við fyrirkomulag heimsóknanna er miðað við að heimsóknarvinir séu 

í eina klukkustund einu sinni í viku hjá gestgjafa og semja heimsóknarvinur og gestgjafi sín 

á milli um stað og stund (Rauði kross Íslands, e.d.). 

Rauði kross Íslands gaf út skýrslu árið 2016 og í henni er sagt frá úttekt sem gerð á 

heimsóknarvinaverkefninu. Markmiðið með úttektinni var að meta hvort verkefnið skili 

þeim árangri sem stefnt er að, hvort heimsóknirnar skili sér nógu vel til gestgjafanna og 

hvort bæta þurfi þjónustuna. Matið náði til allra helstu aðila er viðkomu verkefninu hjá 
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Rauða krossi Íslands eða allt frá gestgjöfum og heimsóknarvinum til verkefnastjóra, 

sviðstjóra og annarra sem komu að verkefninu. Niðurstöðurnar sýndu þegar á heildina 

var litið mikla ánægju og velvilja í garð heimsóknarvinaverkefnisins. Margir vildu leggja 

verkefninu lið og töldu að það ætti að vera áfram í boði fyrir félagslega einangraða og 

einmana einstaklinga. Vandamál geta komið upp þar sem meira framboð er af 

heimsóknarvinum en gestgjöfum eða öfugt. Rauða kross deildirnar kappkosta við að finna 

hagstæðustu lausnirnar í slíkum aðstæðum. Stjórnarmenn deilda hafa til að dæmis sinnt 

stöðu heimsóknarvinar í slíkum aðstæðum. Við mat á þessu verkefni þurfti að hafa í huga 

ákveðnar takmarkanir, þar sem margir vildu koma að sjálfboðaliðavinnu og láta gott af 

sér leiða. Það gerir það til dæmis að verkum að erfitt getur verið að halda utan um 

skráningu á verkefninu og að fylgjast með hvaða aðilar eru heimsóttir og hvaða 

heimsóknarvinir eru virkir (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2016: Rauði kross Íslands, 2016b).  

2.3 Hvatakenningar  

Ein þekktasta kenning í tengslum við sjálfboðaliðastörf nefnist hvatavirknikenning (e. 

functional theory of motives). Með henni eru skoðaðar ástæður, tilgangur og viðhorf sem 

liggja að baki virkni einstaklinga í sjálfboðaliðastörfum. Samkvæmt kenningunni taka 

einstaklingar þátt í sjálfboðaliðastörfum ef þeir trúa því að það muni þjóna ákveðnum 

tilgangi á einhvern hátt (Musick og Wilson, 2008).  

Clary og Snyder (1999) þróuðu módel sitt um hvatavirknikenningar sem nefnist 

Volunteer Functions Inventory og hefur verið sérstaklega horft til þeirra í tengslum við 

rannsóknir á sjálfboðaliðastörfum. Á grunni þessara kenninga komu þeir auga á sex 

áhrifaþætti sem koma fram sem helstu hvatar sjálfboðinna starfa. Þessir þættir 

samræmast niðurstöðum fyrri rannsókna um ástæður einstaklinga til að taka þátt í 

sjálfboðaliðastörfum. Í fyrsta lagi eru það gildi (e. values). Sjálfboðaliðarnir starfa eftir 

þeim grunngildum mannúðar að það sé mikilvægt að hjálpa öðrum með því að sýna þeim 

alúð og vera umhugað um velferð þeirra og gefa á þann hátt af sér til samfélagsins. Í öðru 

lagi er það skilningur (e. understanding). Þar leitast sjálfboðaliðinn við að læra eitthvað 

nýtt um heiminn og skilja hvernig hann virkar til að hann geti lært, skilið, æft og beitt eigin 

færni og getu. Í þriðja lagi er það persónuleg styrking (e. enhancement). Að einstaklingar 

geti þroskast og dafnað í gegnum sjálfboðaliðastörf. Þeir verða ánægðir með eigin líðan 

með því að ástunda sjálfboðaliðastörf sem hefur þannig áhrif á sjálfstraust og sjálfsöryggi 
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þeirra. Í fjórða lagi er það starfsframi (e. career). Sjálfboðaliðastörf geta aukið 

starfsmöguleika einstaklings og á sama hátt styrkt starfsferil hans. Með 

sjálfboðaliðastörfum fær sjálfboðaliðinn ákveðna starfsreynslu. Í fimmta lagi er það hið 

félagslega (e. social). Sjálfboðaliðastörf gefa einstaklingum tækifæri til að styrkja félagsleg 

tengsl við aðra. Til dæmis að hitta aðra sjálfboðaliða og annað fólk. Í sjötta og síðasta lagi 

eru það verndandi þættir (e. protective). Einstaklingar nota sjálfboðaliðastörf sem 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir neikvæðar tilfinningar sem geta myndast, 

eins og til dæmis depurð eða samviskubit. Einstaklingar geta á þennan hátt horfið frá eigin 

vandamálum (Clary og Snyder, 1999; Houle, Sagarin og Kaplan, 2005). Hægt er að flokka 

ástæður til þess að iðka sjálfboðaliðastörf eftir því hvort þær eru óeigingjarnar eða 

eigingjarnar. Þegar þær eru óeigingjarnar gefa einstaklingar vinnu sína án þess að vilja 

þiggja neitt í staðinn. Það birtist til dæmis í gildisþáttum, þar sem einstaklingar bera hag 

annarra fyrir brjósti. Það sem tengist eigingjörnum hvötum er þegar einstaklingur sem 

gefur vinnu sína hagnast a einhvern hátt af henni sjálfur, samanber starfsframa- og 

skilningsþætti, þar sem hann öðlast skilning á sjálfum sér sem persónu eða aðra þekkingu 

sem kemur honum áfram í leik og starfi (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a). 

Wilson (2012) bendir á að hægt sé að gagnrýna kenninguna og nefnir nokkur rök fyrir 

því. Á heildina litið hefur hún verið gagnrýnd fyrir að vera of víðtæk og skorta skýran 

fræðilegan grundvöll til að gegna áætluðu hlutverki sínu eða gefa réttar heildartölur. Það 

að einstaklingur stundi sjálfboðaliðastörf til að hjálpa öðrum skilur eftir spurninguna af 

hverju hann kýs að hjálpa öðrum. Það hvernig fólk svarar þeirri spurningu opnar fyrir 

ýmsar spurningar sem æskilegt er að notast við til að koma í veg fyrir hlutdrægni í svörum. 

Með því að vera með spurningalistakannanir sem eru með fyrirfram ákveðna 

svarmöguleika fyrir þátttöku í sjálfboðaliðastörfum er hugsanlega verið að hafa áhrif á 

mögulegar ástæður til að stunda sjálfboðaliðastörf, þar sem viðkomandi hafði ekki íhugað 

þann valmöguleika áður. Snið rannsóknar stýrir þannig niðurstöðum hennar. Einn helsti 

kostur kenningarinnar er að hún veitir rannsakanda tækifæri til að skoða hvað það er 

nákvæmlega sem hvetur fólk til að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum. Hægt er að sjá hverjir 

eru líklegir til að gerast sjálfboðaliðar og á þann hátt er hún til dæmis gagnleg fyrir 

stjórnendur félagasamtaka til að fá nýja sjálfboðaliða í hópinn ef ástæður hugsanlegra 

sjálfboðaliða henta viðkomandi samtökum. Þessi kenning hefur mikið verið notuð í 
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rannsóknum tengdum sjálfboðaliðastörfum í gegnum tíðina (Musick og Wilson, 2008; 

Wilson, 2012).  

Aðrar kenningar sem nefndar hafa verið í tengslum við hvata í sjálfboðaliðastörfum 

er til dæmis fjögurra þátta kenning Daniel Batson. Þar leggur hann áherslu á fjóra þætti 

þar sem hver þeirra afmarkast af ákveðnum markmiðum er varða ástæður þess að taka 

þátt í sjálfboðaliðastörfum (Musick og Wilson, 2008). Ástæðurnar eru í fyrsta lagi 

einstaklingshyggja (e. egoism) en á bak við þennan þátt er markmiðið að sá sem gefur 

vinnu sína hagnast á því að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum fyrir eigin velferð. í grunninn 

er um að ræða að allir hafa ábata af sjálfboðaliðastörfum sem felst í win-win situation, 

sem rætt var um að ofan í inngangi. Það þýðir að þrátt fyrir að einstaklingur sem tekur 

þátt í sjálfboðaliðastörfum sé að því til að hjálpa öðru fólki og sé umhugað um velferð 

þeirra er alltaf eitthvað sem hann fær í staðinn. Það getur birst til dæmis í formi hróss, 

gjafa, þakklætis og aukins sjálfstrausts. Það má því segja að á sama tíma og sá 

einstaklingur sem tekur þátt í sjálfboðaliðastörfum hagnast á því að taka þátt í þeim þá 

hvetur það viðkomandi einstakling til að hjálpa öðrum. Í öðru lagi er það ósérplægni (e. 

altruism) þar sem markmiðið er að stuðla að og efla velferð annarra. Að mati Batson er 

hún drifin að mestu leyti áfram af tilfinningum eins og hluttekningu og samhygð. Að sýna 

þeim sem minna mega sín hluttekningu og samúð er ein af algengustu ástæðum þess að 

stunda sjálfboðaliðastörf. Hins vegar telur Batson hluttekningu ekki vera traustan og 

áreiðanlegan hvata fyrir sjálfboðaliðastörf sem slík. Það geti verið erfitt að sýna 

bláókunnugu fólki samhygð og hvorki hluttekning né samúð geti skýrt af hverju fólk fer til 

dæmis í sjálfboðaliðastörf í tengslum við ákveðin málefni. Í þriðja lagi nefnir hann 

sameignarhyggju (e. collectivism), þar sem áhersla er lögð á velferð hóps sem heildar en 

ekki einstaklinga. Fólk er líklegra til að gerast sjálfboðaliðar fyrir ákveðinn hóp ef það 

tengir sig á einhvern hátt við hann. Í síðasta lagi er það lögmálshyggja (e. principlism). Í 

henni eru lögð áhersla á siðferðileg gildi. Að vera til staðar og aðstoða aðra til að viðhalda 

ákveðnum reglum og gildum eins og til dæmis réttlæti (Batson, Ahmad og Stocks, 2011; 

Musick og Wilson, 2008). 
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2.4 Öldrun 

Öldrunarfræði er þverfagleg fræðigrein sem fjallar um öldrunarferli einstaklinga út frá 

mismunandi sjónarhornum sem tengist meðal annars félagslegum, sálfræðilegum og 

líffræðilegum þáttum og verður þeim gerð nánari skil hér á eftir (Komp og Aartsen, 2013).  

Að verða aldraður (e. elderly) eða eldri einstaklingur (e. older adult) eða það sem 

veldur því að menn eldast er ekki eingöngu hægt að útskýra eftir fjölda ára sem 

viðkomandi hefur lifað og í rauninni er ekki til nein ein skilgreining á því. Þetta er í rauninni 

huglægt mat hjá hverjum og einum. Fólk verður gamalt á mismunandi aldri. Á meðan sá 

einstaklingur sem er níræður er virkur og með lífsorku getur sá sem er á sjötugsaldri verið 

veikburða og óvirkur og svo öfugt (Bengtson o.fl., 2009; Newman og Grauerholz, 2002).  

Að eldast er í rauninni ein leið til að auðkenna atburði hjá einstaklingum og reynslu 

þeirra og er það sem gildir en ekki tíminn sem slíkur. Ein leiðin til að skilgreina öldrun er 

að skoða hana út frá þremur grunnþáttum; félagslegum, sálfræðilegum og líffræðilegum 

þáttum (Morgan og Kunkel, 2007). Félagsleg öldrun vísar til annars konar reynslu en áður 

en einstaklingur varð aldraður og hann kemur til með að upplifa öðru vísi hlutverk og 

sambönd við annað fólk og hann verður meðlimur samfélags aldraðra. Félagsleg öldrun 

felst að jafnaði í þrenns konar sjónarmiðum. Í fyrsta lagi er horft til reynslu einstaklinga 

með því að kanna þá þætti sem fela í sér breytingar á eigin sjálfsmynd í gegnum lífsskeiðin. 

Öldrun á sér þannig stað innan ákveðins félagslegs samhengis; allt frá fjölskyldu á 

míkróstigi til alls samfélagsins á makróstigi. Í öðru lagi er um að ræða félagslegt samhengi 

sem skilgreinir öldrun og stöðu viðkomandi einstaklings í samfélaginu. Félagsleg öldrun 

vísar til þess hvernig samfélagið hjálpar til við að móta reynslu og þýðingu þess að eldast. 

Það felur í sér væntingar og forsendur þeirra sem eru í nærsamfélaginu um það hvernig 

einstaklingar eigi að haga sér, hvernig þeir eru, hvað þeir geta og hvað þeir eiga að gera á 

mismunandi aldursskeiðum. Félagsleg öldrun felst einnig í væntingum sem hafa áhrif á 

tækifæri sem geta komið til eftir því sem einstaklingar eldast. Í þriðja og síðasta lagi þarf 

að skoða hvaða félagslegar afleiðingar eiga sér stað við það að eldast. Hvernig 

einstaklingar eru, eiga að haga sér, hvað þeir geta gert og hvað þeir eiga að gera á 

mismunandi aldri. Sálfræðileg öldrun felur í sér breytingar á persónuleika einstaklinga, 

andlegri virkni þeirra og tilfinningum á fullorðinsárum. Sumar breytingar eru taldar vera 

hluti af eðlilegu öldrunarferli, aðrar afleiðingar af því hvernig heilinn virkar og aðrar 
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sálfræðilegar víddir sýna litlar sem engar breytingar á seinni árum. Að lokum leggur 

líffræðilega nálgunin áherslu á áhrif öldrunar á lífeðlisfræðilegu kerfin, það er að skoða 

hvaða líkamlegu breytingar eiga sér stað meðfram öldrunarferlinu. Tímaskeið einstaklinga 

tengist að stórum hluta tilteknum líkamlegum breytingum, líkt og þegar hár byrjar að 

grána, hrukkur myndast á húð og ýmsar breytingar verða á líkamsstarfseminni (Morgan 

og Kunkel, 2007; Phillips o.fl., 2010; Victor, 1994). Á Íslandi telst sá einstaklingur aldraður 

sem er orðinn 67 ára gamall, samkvæmt lögum nr. 125/1999, og var því miðað við að 

þátttakendur í rannsókn höfundar væru 67 ára og eldri.  

Ýmsar kenningar fjalla um hugtakið öldrun og verður í þessum kafla skoðaðar tvær 

kenningar sem eiga vel við í tengslum við bæði umræðu aldraðra og sjálfboðaliðastörf 

aldraðra. Kenningarnar sem fjallað verður um eru samfellukenning og 

lífsskeiðakenningar. Þessar kenningar eru gagnlegar til að skoða til dæmis hvernig aldraðir 

einstaklingar upplifa breytingar efri áranna og hvað gerist við starfslokin. 

2.4.1 Samfellukenning 

Samfellukenningin (e. continuity theory) útskýrir af hverju aldraðir geta viðhaldið sterkri 

sjálfsvitund og til að skoða það er áherslan á að kynna sér þau hlutverk sem einstaklingar 

þróa með sér á persónulegum forsendum. Hún gefur einnig til kynna að eftir því sem 

einstaklingar eldast, hneigjast þeir að því að halda eins og hægt er í svipaðar venjur, 

persónuleika og lífsstíl eins og þeir gerðu áður fyrr til að varðveita og viðhalda sínu innra 

og ytra skipulagi (e. structure) (O’Neill o.fl., 2011; Sugar, Riekse, Holstege og Faber, 2014). 

Samfellu sjónarhornið tekur til innri (e. internal) og ytri (e. external) þátta. Innri samfella 

vísar til innri fortíðar; svo sem reynslu, tilfinninga, skapgerðar og hæfni. Í stuttu máli er 

það persónuleg sjálfsvitund hvers og eins einstaklings. Hún gerir einstaklingi þannig kleift 

að sjá hvernig hann tengist fortíðinni, þrátt fyrir að núverandi hegðun sé öðruvísi. Innri 

samfella veitir þá tilfinningu að vera með getu og hæfni sem veitir betri sjálfsmynd. Ytri 

samfella lítur til fyrra líkamlegs og félagslegs umhverfis hlutverka og virkni. Einstaklingur 

finnur fyrir ytri samfellu þegar hann er í kunnuglegu umhverfi eða með fólki sem hann 

þekkir. Samfellukenningin getur þannig veitt skilning, til dæmis á því hvernig aldraðir 

einstaklingar geta síðar á lífsleiðinni viðhaldið vinasamböndum og tengslum við aðra og 

þá til dæmis með sjálfboðaliðastörfum (Kail og Cavanaugh, 2010). 
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2.4.2 Lífsskeiðakenningar 

Samkvæmt lífsskeiðakenningum er þroski á lífsleiðinni breytilegur og sveigjanlegur á 

öllum stigum hennar. Grunnforsendur þessa sjónarhorns er að öldrun sé ævilangt ferli, 

sem felst í því að vaxa, dafna og eldast frá því að einstaklingur fæðist inn í þennan heim 

og þar til hann deyr (Kail og Cavanaugh, 2010; Vincent, Phillipson og Downs, 2006; Willis, 

Schaie og Martin, 2009).  

Baltes og samstarfsaðilar hans komu fram með eina af meginnálgunum í 

lífsskeiðasjónarhorninu (Kail og Cavanaugh, 2010). Hún byggist á því að þroski 

einstaklingsins sé flókið fyrirbæri og það sé ekki hægt að skilja hann út frá einni ákveðinni 

reglu. Þeir komu auga á fjóra grunnþætti þessa sjónarhorns og komu fram með margar 

stefnur (e. multidirectionality). Þroski felur í sér bæði vöxt og afturför. Það er að segja þar 

sem einstaklingar vaxa og dafna á einu sviði geta þeir tapað einhverju á öðru sviði og á 

mismunandi stigum. Mótanleiki (e. plasticity) þýðir að hæfni eins einstaklings er ekki 

fyrirfram gefin né óbreytanleg. Margs konar hæfileika er hægt að læra og bæta með 

æfingum jafnvel þótt það sé síðar í lífsferlinu. Sögulegt samhengi (e. historical context) 

felur í sér að einstaklingar mótast af ákveðnum kringumstæðum á þeim tíma sem þeir 

fæddust og menningunni sem þá var uppi. Margþátta orsakir (e. multiple causation) 

felast í því hvernig einstaklingar geta þroskast út frá mörgum þáttum; sálfræðilegum, 

líffræðilegum og félagslegum þáttum (Kail og Cavanaugh, 2010).  

2.5 Sjálfboðaliðastörf aldraðra  

Þegar fólk fer á eftirlaun og er við góða heilsu er ein leiðin til þess að halda virkni og  

tengslum við samfélagið að stunda sjálfboðaliðastörf. Sjálfboðaliðastörf aldraða eru oft 

talin vera mikilvæg fyrir árangursríka og farsæla öldrun þess aldraða. Sjálfboðaliðastörf 

hjálpa félagasamtökum til að veita þjónustu sem hefur ákveðna efnahagslega og/eða 

félagslega þýðingu fyrir þjóðfélagið. Það er því ekki einungis ávinningur að vera í launuðu 

starfi, heldur einnig ólaunuðu sjálfboðaliðastarfi og hafa opinberar stofnanir og 

félagasamtök oftar en ekki hvatt aldraða einstaklinga til að vera virkir og taka þátt í ýmis 

konar starfsemi líkt og sjálfboðaliðastörfum. Eftir því sem einstaklingar eldast og fara inn 

á þriðja skeiðið í lífinu er álitið að sjálfboðaliðastörf geti verið ákveðin aðlögun að 

starfslokum og komið í stað fyrri hlutverka í lífinu. Aldraðir búa við að hafa mikla 

lífsreynslu og geta þannig lagt fram sitt framlag til samfélagsins. Rannsóknir hafa einnig 
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sýnt fram á að eldri einstaklingar hafa meiri tíma og tækifæri til að sinna 

sjálfboðaliðastörfum eftir starfslok en aðrir þjóðfélagsþegnar. Það gefur til kynna að þeir 

sem eru komnir á eftirlaun eða vinna hlutavinnu séu líklegri til að stunda 

sjálfboðaliðastörf heldur en þeir sem eru í fullri vinnu (Blando, 2011; Haski-Leventhal, 

2009b; Lum og Lightfoot, 2005; Mutchler o.fl., 2003; Pavelek, 2013a).  

Komp og samstarfsaðilar hennar (2012) benda á að það sem skiptir mestu máli hjá 

öldruðum sjálfboðaliðum sé að þeir bæti eigin aðstæður, leggi af mörkum til 

sjálfboðaliðasamtaka og styðji við velferð og samfélag þegar þeir stunda 

sjálfboðaliðastörf. Þeir upplifi aukna vellíðan og tilgang í lífinu sem eykur lífsgæði þeirra. 

Aftur á móti benda Komp og samstarfsaðilar hans (2012) einnig  á að rannsóknir hafi þó 

ekki fundið eitt einfalt eða hnitmiðað mælitæki, sem mælir eingöngu sjálfboðaliðastörf 

aldraðra.  

Að stuðla að sjálfboðaliðastörfum aldraðra þýðir þannig ákveðna valdeflingu, sem er 

líkleg til að bæta velferð aldraðra, sem hefur til dæmis áhrif á sjálfsmynd og lífsfyllingu. 

Sjálfboðaliðastörf aldraða geta haft jákvæð félagsleg áhrif bæði fyrir sjálfboðaliðann og á 

samfélagið. Eldri sjálfboðaliðar veita ekki eingöngu þjónustu eða aðstoð sem annars væri 

ófáanleg eða of dýr heldur geta þeir einnig veitt sambærilega þjónustu til eldri 

skjólstæðinga þar sem þeir skilja þarfir þeirra og aðstæður. Þannig geta 

sjálfboðaliðastörfin hjálpað til við að útiloka félagslega einangrun og styrkt samfélagslega 

þátttöku þeirra (Cheung og Kwan, 2006; Haski-Leventhal, 2009b). Þrátt fyrir kosti 

sjálfboðaliðastarfa fyrir aldraða einstaklinga, hafa ýmsar rannsóknir greint ákveðna þætti 

sem hindra þá í stunda sjálfboðaliðastörf og er mikilvægt að líta einnig til þeirra í 

umræðunni til að fá fram bæði sjónarhornin og geta þannig veitt mikilvægar upplýsingar 

til að skilja ástæður aldraðra fyrir þátttöku í sjálfboðaliðastörfum. Í einni rannsókn sem 

Jirovec og Hyduck (1999) framkvæmdu, kom fram að lágar tekjur og lítil menntun komi í 

veg fyrir að sumir einstaklingar taki þátt í  sjálfboðaliðastörfum. Í öðrum rannsóknum kom 

fram að sumir aldraðir einstaklingar komu auga á erfiðleika varðandi tækifæri til 

sjálfboðaliðastarfa sem voru bæði sveigjanleg og spennandi. Að mati sjálfboðaliðanna 

fannst þeim þeir stundum ekki geta tekið eins oft þátt í sjálfboðaliðastarfi eins og þeir 

hefðu viljað vegna þátttöku í annarri starfsemi eða annarrar ábyrgðar sem hvíldi á herðum 
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þeirra. Á meðal annarra hindrana sem þeir nefndu voru áhyggjur einstaklinga af því að 

ofskuldbinda sig sem og fjárhagslegar hömlur (Brown o.fl., 2011).  

Musick og Wilson (2008) telja að samfellukenningin geti verið ráðandi mynstur fyrir 

sjálfboðaliðastörf seinna á lífsleiðinni. Það er að einstaklingar hafa tilhneigingu til að 

viðhalda venjum og siðum sem þeir höfðu fyrir eftirlaunaaldur en breyta þeim í ljósi nýrra 

aðstæðna. Ef einstaklingar lögðu stund á sjálfboðaliðastörf á miðjum aldri gera þeir það 

áfram þegar þeir verða aldraðir. En hins vegar ef einstaklingar sinntu ekki 

sjálfboðaliðastörfum á miðjum aldri var ólíklegra að þeir geri það eftir starfslok. 

Pavelek (2013b) skiptir öldruðum sjálfboðaliðum niður í þrjá hópa. Í fyrsta lagi eru 

það sjálfboðaliðar sem hafa sinnt sjálfboðaliðastörfum alla sína tíð. Sjálfboðaliðastörf eftir 

starfslok verða þannig að ákveðinni samfellu frá fyrri virkni þeirra í gegnum ævina, hvort 

sem um formleg eða óformleg sjálfboðaliðastörf er um að ræða. Í öðru lagi eru það 

einstaklingar sem sinntu sjálfboðaliðastörfum ósamfellt í gegnum ævina. Það er að segja 

þeir tóku sér hlé á meðan þeir sinntu fjölskyldu og starfsframa og komu síðan aftur inn í 

sjálfboðin störf þegar færi gafst til þess. Í þriðja og síðasti lagi eru það einstaklingar sem 

finna fyrir miklum áhuga til að sinna sjálfboðaliðastörfum í fyrsta sinn á ævinni eftir 

starfslok. Þeir nota það sem viðbrögð til að nýta frítímann sem myndast eftir starfslok til 

góðra verka (Pavelek, 2013b; Smith og Gay, 2005). 

2.5.1 Farsæl öldrun og sjálfboðaliðastörf 

Það vilja flestir, ef ekki allir, eldast farsællega (e. aging successful). Þá er átt við að 

viðhalda góðri heilsu og vera laus við sjúkdóma sem gætu takmarkað líkamlega og 

andlega hæfni og getuna til að takast á við dagleg verkefni. Aldraðir vilja vera eins 

sjálfstæðir og mögulegt er og sækjast eftir lífsstíl sem fullnægir þörfum þeirra (Sigelman 

og Rider, 2009). Farsæl öldrun er talin felast meðal annars í því að sinna 

sjálfboðaliðastörfum. Það er þó óljóst samkvæmt Musick og Wilson (2008) hvort aldraðir 

þurfi að vera sjálfboðaliðar til að öldrun verði farsæl eða hvort það viðhaldi einfaldlega 

félagslegri þátttöku einstaklinga. Til eru mjög margar skilgreiningar á því hvað farsæl 

öldrun sé og eru ekki allir fræðimenn sammála um það. Rowe og Kahn (1997) skilgreina 

til dæmis farsæla öldrun á þann hátt að hún feli í sér þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi að það 

séu minni líkur á sjúkdómum eða fötlunum tengdum sjúkdómum. Í öðru lagi há 

vitsmunaleg og líkamleg virkni og í þriðja og síðasta lagi virk þátttaka í daglegu lífi. 
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Öldrunarfræðingar hafa viljað skilgreina farsæla öldrun sem jákvæð samskipti við aðra, 

skynjun á tilgangi eða þýðingu hluta og jákvætt viðhorf til lífsins sem tækifæri til aukins 

þroska. Að vera virkur í samfélaginu og þjóna ákveðnum tilgangi í lífinu. 

Öldrunarfræðingar hafa margir hverjir frekar vilja ræða um árangursríka öldrun (e. 

productive aging) fremur en farsæla öldrun (Musick og Wilson, 2008).  

2.6 Rannsóknir  

Rannsóknir á sviði sjálfboðaliðastarfa hafa færst í vöxt á undanförnum árum og aukinn 

áhugi hefur átt sér stað á sjálfboðaliðastörfum og rannsóknum tengdum þeim hjá 

fræðimönnum og nemendum. Ástæður þess að fólk starfar sem sjálfboðaliðar getur veitt 

veigamiklar vísbendingar fyrir sjálfboðaliðasamtök um það hvernig þau eiga að nálgast 

nýja sjálfboðaliða og halda í þá sem fyrir eru (Hustinx, Rossem, Handy og Cnaan, 2015; 

Steinunn Hrafnsdóttir, 2007).  

Rannsakendur sjálfboðaliðastarfa hafa fundið vísbendingar um að sjálfboðaliðar eru 

sáttari ef verkefnin sem þeir sinna eru í samræmi við þeirra hugmyndir um tilgang 

þátttöku í sjálfboðaliðastörfum (Wilson, 2012).  

Í umfjölluninni hér á eftir verður farið yfir nokkrar rannsóknir á sjálfboðaliðastörfum 

sem hafa verið gerðar hér á landi og erlendis.  

2.6.1 Rannsóknir á Íslandi 

Til að skoða umfjöllun um sjálfboðaliðastörf á Íslandi er vert að byrja á því að greina frá 

rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar H. Sigurðardóttur sem kom út árið 1997 og 

var í rauninni formlegt upphaf rannsókna á sjálfboðaliðastörfum á Íslandi. Upphafið má 

rekja til þátttöku félagsráðgjafa á Norrænum rannsóknarráðstefnum sem varð til þess að 

fræðimenn hér á landi fengu áhuga á því að fara að rannsaka þetta svið nánar og fara út í 

rannsóknarsamstarf með hinum Norðurlöndunum. Þetta leiddi síðar til norræns 

samstarfs þar sem sjálfboðaliðastörf voru könnuð nánar og var afraksturinn af íslenska 

hlutanum rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar H. Sigurðardóttur þar sem þær 

notuðust við líkan hvatavirknikenninga Clary og Snyder við mælingar. Það má því segja að 

þær hafi verið frumkvöðlar að rannsóknum á fagsviðinu hvers vegna einstaklingar gerast 

sjálfboðaliðar á Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2006b). Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að skoða hvaða 
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forsendur og innri hvatar lágu að baki sjálfboðaliðastörfum einstaklinga og greina þarfir 

þeirra. Helstu niðurstöðurnar sýndu að breytan sem hafði helst áhrif á að einstaklingar 

sinntu sjálfboðaliðastörfum var persónulegt gildismat. Það er umhyggjan; að láta gott af 

sér leiða með því að vera til staðar fyrir aðra og ánægjutilfinningin sem fylgdi því að sinna 

þýðingarmiklu starfi og öðlast þekkingu á málstað og starfi. Það skipti einnig máli fyrir 

sjálfboðaliða að geta sett sig í spor annarra. Önnur niðurstaða sem var áberandi meðal 

sjálfboðaliða var að sjálfboðaliðastörf höfðu jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra, sem varð til 

þess að þeir voru sáttari með sjálfa sig og skynjuðu mikilvægi og gagnsemi framlags síns 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2008). 

Árið 2006 var í fyrsta sinn framkvæmd rannsókn á vegum Rauða kross Íslands um 

viðhorf sjálfboðaliða Rauða krossins til að sinna sjálfboðaliðastörfum. Tilgangur hennar 

var að veita þeim tækifæri til að tjá sig um afstöðu sína til sjálfboðaliðastarfa og á sama 

tíma að vekja athygli á störfum sjálfboðaliða með því að gera þau sýnilegri (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2007). Helstu niðurstöðurnar sýndu að langtum fleiri sjálfboðaliðanna voru 

konur eða 72,2% á móti 27,8% karla. Þeir sem höfðu lokið meiri menntun voru líklegri til 

að stunda sjálfboðaliðastörf. Meirihluti sjálfboðaliða voru eldri en 45 ára. Fæstir 

sjálfboðaliðanna komu úr yngsta hópnum eða 12,5%. Flestir sjálfboðaliðarnir voru á 

aldrinum 65-80 ára eða 23,8%. Sennilegasta skýringin er sú að eftir starfslok einstaklinga 

myndast aukin tækifæri til að geta sinnt sjálfboðaliðastörfum. Þegar helstu hvatar til að 

sinna sjálfboðaliðastörfum voru skoðaðir og þeir þættir sem mestu máli skiptu í starfinu 

sögðust flestir stunda sjálfboðaliðastörf til að hjálpa öðrum eða 79% svarenda. 58% 

svarenda sögðust stunda þau vegna þarfa í samfélaginu og 57% vegna trúar sinnar á 

málstaðnum. Aðrar ástæður voru til dæmis hjá 34% svarenda aukinn frítími og til að hitta 

annað fólk svöruðu 32% svarenda. Þegar skoðaðir voru þættir sem skiptu sjálfboðaliða 

mestu máli kom í ljós að hjá flestum skipti það miklu máli að hjálpa fólki eða hjá 82% 

þeirra. Aðrir þættir sem skiptu miklu máli sneru til dæmis að því hjá 63% svarendanna að 

víkka út sjóndeildarhringinn, að njóta starfsins svöruðu 62% sjálfboðaliðanna, ánægja við 

að sjá útkomuna svöruðu 62% þeirra og hugsjónir Rauða krossins 59%. Þegar litið var til 

heildarniðurstaðna rannsóknarinnar mátti merkja það mikla og óeigingjarna starf sem 

fram fór innan sjálfboðaliðasamtakanna. Að auki miðluðu niðurstöðurnar mikilvægum 
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upplýsingum um sjálfboðaliðastörf sem nýst gæti Rauða krossinum við tilhögun og 

framþróunar sjálfboðaliðastarfa í framtíðinni (Steinunn Hrafnsdóttir, 2007). 

Rannsókn frá 2014 fjallar um þátttöku Íslendinga í sjálfboðaliðastarfi. Hún byggðist á 

gagnasafni Evrópsku lífsgildakönnunarinnar (EVS) og var skoðuð í tengslum við alþjóðlega 

umfjöllun um þátttöku sjálfboðaliða og var tekið mið af nýjustu könnun EVS á Íslandi sem 

náði yfir tímabilið 2009-2010 (Steinunn Hrafnsdóttir o.fl., 2014). Tilgangur 

rannsóknarinnar var að athuga hvort svarendur tækju þátt í sjálfboðaliðastörfum fyrir 

ákveðin félagasamtök og hvort þeir væru félagsmenn í tilteknum félagasamtökum. 

Gagnavinnsla sneri að því að skoða algengi þess að Íslendingar stunduðu 

sjálfboðaliðastörf og hjá hvers konar félögum. Í rannsókninni var jafnframt kannað hvort 

lýðfræðilegir þættir eins og kyn, aldur, menntun, störf, hjúskaparstaða, börn á heimili og 

búseta hefðu áhrif á hvort einstaklingar ákváðu að gerast sjálfboðaliðar (Steinunn 

Hrafnsdóttir o.fl., 2014). Helstu niðurstöðurnar sýndu samkvæmt EVS könnuninni að á 

áðurnefndu tímabili tóku 31,6% Íslendinga, 18 ára og eldri, þátt í sjálfboðaliðastarfi en um 

það bil 75% landsmanna voru skráðir með félagsaðild að félagasamtökum. Flestir 

þátttakenda lögðu stund á sjálfboðaliðastörf hjá íþróttafélögum eða 10% þeirra. 

Félagsaðild var algengust hjá íþróttafélögum og þriðjungur svarenda voru skráðir í 

íþróttafélagi. Sjálfboðaliðastörf hjá velferðarfélögum var næst algengust þar sem 6% 

þeirra störfuðu við hjá þeim, til dæmis hjá góðgerðarsamtökum og líknarfélögum. Þar á 

eftir fylgdu sjálfboðaliðastörf hjá björgunarsveitum, menningarfélögum og safnaðarstarf 

hjá þjóðkirkjunni og öðrum trúarlegum samtökum með rúmlega 4% þátttöku. 

Einstaklingar eldri en 50 ára voru tvisvar sinnum líklegri til að sinna sjálfboðaliðastörfum 

heldur en aldurshópurinn 18-29 ára. Þetta átti einna helst við sjálfboðaliðastörf sem 

tengdust velgjörðarfélögum. Sjálfboðaliðar á aldrinum 18-29 ára voru hins vegar tvisvar 

sinnum líklegri en elsti hópurinn til að stunda sjálfboðaliðastörf sem tengdust menningu. 

Einstaklingar á aldrinum 30-49 ára voru mun líklegri en eldri hópurinn til að sinna 

sjálfboðaliðastörfum á vegum íþrótta- og ungmennafélaga. Að auki má benda á að karlar 

voru líklegri en konur til að sinna sjálfboðaliðastörfum sem tengdust íþrótta- og 

ungmennamálum. Varðandi þætti er vörðuðu hjúskap kom í ljós að þeir sem voru í 

hjónabandi voru líklegri en þeir sem höfðu slitið hjúskap eða höfðu misst maka sinn til að 

stunda sjálfboðaliðastörf. Miðað við mælingar EVS fyrir árin 1990 og 2009 hafði hlutfall 

þeirra sem sinntu sjálfboðstörfum fyrir félagasamtök lækkað. Árið 1990 gegndu 36% 
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sjálfboðaliða störfum fyrir félagasamtök en 29% árið 2009, eins og áður hefur fram komið. 

Fækkunin var misjafnlega umfangsmikil og virtist tengjast starfsemi félagasamtaka. 

Hlutfall félagsaðildar virtist ekki hafa lækkað og í sumum félögum hafði hún hækkað. 

Þegar niðurstöðurnar voru dregnar saman í heild mátti sjá að ákveðin tengsl voru á milli 

þeirra lýðfræðilegu þátta sem voru skoðaðir í þessari rannsókn og þess hvort einstaklingar 

stunduðu sjálfboðaliðastörf. Steinunn Hrafnsdóttir og samstarfsaðilar hennar (2014) 

bentu á að niðurstöður þessarar rannsóknar samsvari niðurstöðum úr erlendum 

rannsóknum og staðfesti þau sjónarmið sem voru notuð til túlkunar á ástæðum 

einstaklinga til að stunda sjálfboðaliðastörf. Þeir þættir sem höfðu áhrif á að einstaklingar 

séu líklegir til að sinna sjálfboðaliðastörfum voru að þeir væru á miðjum aldri, með háa 

menntunargráðu, væru í hjónabandi með börn á skólaaldri og með búsetu í dreifbýli. 

Einstaklingar með sterka félagslega stöðu á tilteknu æviskeiði sinntu fremur 

sjálfboðaliðastörf heldur en aðrir hópar. Þrátt fyrir niðurstöður þessarar rannsóknar telja 

Steinunn Hrafnsdóttir og samstarfsaðilar hennar (2014) ekki mögulegt að álykta að 

Íslendingar stundi síður sjálfboðaliðastörf en áður fyrr, þar sem fram kom í annarri 

könnun að um það bil helmingur þátttakenda sögðust hafa lagt stund á sjálfboðaliðastörf 

á síðastliðnum 12 mánuðum áður en EVS könnunin var framkvæmd. Að lokum var bent á 

að þessi rannsókn gefi ekki endanlega rétta mynd af því hvernig sjálfboðaliðastörfum á 

Íslandi er háttað og framfarir hafi átt sér stað, þar sem ákveðnar takmarkanir komu í ljós. 

Þessar rannsóknir gefa þó ákveðnar vísbendingar um framhald og mikilvægt er að 

viðhalda þekkingu og framkvæma fleiri rannsóknir á þessu sviði (Steinunn Hrafnsdóttir 

o.fl., 2014). 

Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir (2010) unnu að rannsókn á framlagi 

aldraðra til samfélagsins og var helst verið að kanna sjálfboðaliðastörf þeirra. 

Aðferðafræði rannsóknarinnar var tvíþætt og byggðist hún bæði á viðtölum og 

spurningakönnun, þar sem hringt var í þátttakendur. Í viðtalsrannsókninni voru 

þátttakendur aldraðir einstaklingar, 21 talsins; 12 konur og 9 karlar og var meðalaldur 

þeirra 73,7 ára. Leitast var við að velja þátttakendur sem voru með breytilegan bakgrunn, 

þar sem meðal annars var tekið tillit til aldurs, fyrri starfa og búsetu. Síðar var unnið úr 

viðtölunum og þau aðlöguð að spurningakönnuninni, þar sem þátttakendur svöruðu 26 

spurningum. Í spurningakönnuninni voru þátttakendur 1200 einstaklingar sem valdir voru 

með tilviljunarúrtaki úr Þjóðskrá og var svarhlutfallið 64,6% eða 725 manns (Ingibjörg H. 
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Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2010). Helstu niðurstöður úr viðtalshluta 

rannsóknarinnar sýndu að allmargir tóku þátt í sjálfboðaliðastarfi sem tengdist starfi eldri 

borgara. Þeir nefndu þátttöku bæði í  formlegum og óformlegum sjálfsboðaliðastörfum. 

Formleg sjálfboðaliðastörf eru til dæmis heimsóknarvinaþjónusta hjá Rauða kross Íslands. 

Óformleg sjálfboðaliðastörf eru ekki tengd tilteknum félagasamtökum. Þátttakendur 

nefndu að óformleg sjálfboðaliðastörf sem þeir tækju þátt í væru til dæmis fólgin í því að 

þeir buðu fólki í kaffiboð til sín, þrifu sameignir og fóru að eigin frumkvæði á hjúkrunar- 

og dvalarheimili í heimsóknir. Í spurningakönnuninni kom fram að um 14% þátttakenda 

liðsinntu öðrum eldri borgurum. Af þeim sem áttu ekki maka liðsinntu 16% þeirra öðrum 

eldri borgurum og 12% þeirra sem áttu maka. Spurt var um sjálfboðaliðastörf eftir að 67 

ára aldri hefði verið náð og kom í ljós að um 25% þátttakenda höfðu sinnt 

sjálfboðaliðastörfum eftir þann aldur. Ekki var marktækur munur á körlum og konum en 

búseta hafði áhrif, þar sem 35% svarenda á landsbyggðinni höfðu verið sjálfboðaliðar og 

18% svarenda á höfuðborgarsvæðinu. Af þeim sem sinntu sjálfboðaliðastörfum voru 

tæplega 39% sem sinntu þeim einu sinni í viku eða oftar. Þó virtist sem þeir sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu og voru sjálfboðaliðar sinntu starfinu yfirleitt oftar en þeir sem 

bjuggu á landsbyggðinni eða 51% á höfuðborgarsvæðinu og 29% á landsbyggðinni. Þeir 

sem voru tekjuhærri voru líklegri til að sinna sjálfboðaliðastörfum (Ingibjörg H. 

Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2010). Hlutdeild og stuðningur aldraðra reyndist 

bæði þeim og samfélaginu mikilvæg. Aldraðir einstaklingar finna sér ný hlutverk í stað 

þeirra sem þeir gegndu áður með því að aðstoða aðra. Fyrir aldraða einstaklinga er 

mikilvægt að þeir geti nýtt sér styrk og löngun sína til að sinna verkefnum sem nýtist þeim 

sjálfum (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2010).  

Þess má geta að Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir (2010) unnu að 

rannsókn sem kom út árið 2016, þar sem þær endurtóku rannsóknina sem fjallað var um 

hér að framan. Tilgangurinn með henni var að skoða hvort framlag aldraðra einstaklinga 

til samfélagsins hefði breyst eitthvað frá fyrri könnuninni. Gagna var aflað með 

spurningakönnun sem var framkvæmd í gegnum síma í júní 2016 og voru þátttakendur 

beðnir um að svara 13 spurningum sem tengdust meðal annars framlagi eldri borgara til 

sjálfboðinna starfa, barnagæslu og aðstoð vegna veikinda. 1200 einstaklingar voru valdir 

með tilviljunarúrtaki úr Þjóðskrá og var svarhlutfallið 59% eða 706 manns og meðalaldur 

svarenda var 74,3 ár. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að framlag  
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þessara einstaklinga var töluvert. Meðal annars höfðu 73% þátttakenda sinnt barnagæslu. 

Um það bil fjórðungur hafði sinnt sjálfboðaliðastörfum og 17% þátttakenda höfðu veitt 

ættingjum eða öðrum vandamönnum húsaskjól eftir að 67 ára aldri var náð (Ingibjörg H. 

Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2016). Í lok umræðu sinnar endurtóku þær mikilvægi 

þess að rannsaka málefni aldraðra áfram og kanna hvað aldraðir hafa fram að færa til 

samfélagsins, til dæmis í formi sjálfboðaliðastarfa og sérstaklega í ljósi þess að umræða 

og viðhorf til aldraða hefur oft á tíðum verið neikvæð (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2016).  

Að lokum má minnast á rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur, Ómars H. 

Kristmundssonar og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur (2017) en í henni var kannað hvers 

vegna einstaklingar ákveða að taka þátt sem sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum. Einnig 

var kannað hvort lýðfræðileg atriði gætu haft áhrif á að einstaklingar tækju að sér slík 

störf. Rannsóknin byggðist á spurningakönnun sem framkvæmd var árið 2014 og var lögð 

fyrir 2733 einstaklinga sem voru sjálfboðaliðar hjá Rauða krossi Íslands. Samtals svöruðu 

901 einstaklingar spurningalistanum. Niðurstöðurnar sýndu að flestir svarendanna 

gerðust sjálfboðaliðar vegna gilda og lífsskoðana. Þættir sem tengdust persónulegri 

styrkingu og hagnýtum hvötum höfðu einnig áhrif. Þegar lýðfræðilegir þættir voru 

kannaðir kom í ljós að þeir höfðu áhrif eftir því hversu mikilvægar ástæður voru fyrir 

einstaklingana til að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum og var aldur svarenda stór þáttur. 

Algengast var að einstaklingar sem voru 50 ára eða eldri sinntu sjálfboðaliðastörfum og 

voru konur í talsverðum meirihluta á meðal sjálfboðaliða Rauða kross Íslands. Varðandi 

menntun kom í ljós að fjórir af hverjum tíu svarenda höfðu lokið framhaldsskóla og um 

það bil einn þriðji hafði lokið háskólanámi. Um 50% svarenda var í launuðu starfi. 

Tiltölulega fleiri stunduðu sjálfboðaliðastörf utan höfuðborgarsvæðisins. Þegar horft var 

til þessara niðurstaðna mátti sjá að þær voru að mörgu leyti svipaðar niðurstöðum fyrri 

innlendra og erlendra rannsókna.  

2.6.2 Erlendar rannsóknir 

Að mati Clary og Snyder (1999) sýna þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar til að 

skoða ástæður þess að iðka sjálfboðaliðastörf að raunaldur (e. chronological age) sé einn 

mikilvægasti þátturinn. Raunaldur tengist ástæðum til að stunda sjálfboðaliðastörf vegna 

þess að það þjónar ákveðnum tilgangi fyrir lífsstig einstaklinga. Það er að aldur stendur 
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fyrir hin víðtæku tímabil á lífsskeiðum, þar sem ýmis lífshlutverk eiga sér stað, eins og til 

dæmis að mennta sig, að móta starfsferil, eignast fjölskyldu og fara á eftirlaun og aðrir 

þættir sem mynda venjubundna daglega hegðun, þar á meðal ákvarðanir þess efnis að 

taka þátt í sjálfboðaliðastörfum.  

Rannsóknir hafa almennt gefið til kynna að sjálfboðaliðastörf hafi jákvæð áhrif á 

heilsu einstaklinga og að eldri sjálfboðaliðar séu líklegri til að styrkja andlega og líkamlega 

heilsu sína með því að sinna sjálfboðaliðastörfum (Grimm, Spring og Dietz, 2007). Þær 

hafa einnig sýnt fram á að aldraðir gefa upp mismunandi ástæður fyrir ástundun 

sjálfboðaliðastarfa. Samanborið við yngra fólk, eru þeir áhugasamari um trúarleg viðhorf 

og gildi. Varðandi félagslegar forsendur skiptir það aldraða máli að vera í tengslum við 

annað fólk og hafa eitthvert hlutverk til að sinna sem eflir færni þeirra og getu. Það hafði 

jafnframt áhrif að aldraðir hefðu eitthvað að gera og næðu þannig að halda sér 

uppteknum. Enn fremur voru þeir líklegri til að stunda sjálfboðaliðastörf þar sem þeir 

höfðu meiri frítíma eftir starfslok (Musick og Wilson, 2008).  

Samkvæmt rannsókn á hvatavirknikenningum var munur á ástæðum þess að sinna 

sjálfboðaliðastörfum eftir því hvort einstaklingar voru reyndir sjálfboðaliðar eða höfðu 

verið sjálfboðaliðar í skamman tíma. Því reyndari sem sjálfboðaliðar voru, því meira 

tengdu þeir sig við gildi, styrkingu, félagslega og verndandi þætti. Þeir sem höfðu verið í 

styttri tíma tengdu mikilvægi sjálfboðaliðastarfsins við aðrar ástæður; skilning og 

starfsferil. Ástæðurnar voru einnig tengdar tíðni sjálfboðaliðastarfa, það er eftir því sem 

einstaklingar sinntu sjálfboðaliðastörfum oftar því mikilvægari voru gildi og 

styrkingarástæður. Þeir sem tengdu ástæður við starfsferil sinntu sjálfboðaliðastörfum 

sjaldnar (Musick og Wilson, 2008). Hvatakenningar hafa þó ekki verið lausar við 

gagnrýnisraddir. Meginvandamálið tengist að mestu leyti skilgreiningum á hugtökum og 

aðferðafræði. Það er hvorki til skýr kenning né skilgreining sem er viðurkennd. Ástæðan 

sem oft er nefnd sem hvati til þátttöku í sjálfboðaliðastarfi felst í því að hjálpa öðrum eða 

vera til staðar fyrir aðra. Það ætti kannski fremur að spyrja af hverju einstaklingar sinna 

sjálfboðaliðastörfum þar sem sjálfboðaliðastörf felast í því að veita öðrum þjónustu (Shye, 

2010). Samkvæmt hvatavirknikenningunni taka einstaklingar þátt í sjálfboðaliðastörfum 

af mismunandi ástæðum. Sjálfboðaliðastörf hafa mismunandi þýðingu fyrir einstaklinga 

þegar litið er til aldurs og hvar á lífsskeiðinu þeir eru staddir. Þar af leiðandi má segja að 
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það séu mismunandi hvatar til að iðka sjálfboðaliðastörf eftir aldurshópum (Musick og 

Wilson, 2008; Okun og Schultz, 2003). Sumar rannsóknir hafa gefið til kynna að í 

einhverjum tilfellum hafa verið svipaðar áherslur varðandi ástæður þess að taka þátt í 

sjálfboðaliðastörfum á milli aldurshópa. Í öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið með 

tilliti til hvatavirknikenningar hefur komið í ljós að algengt sé að yngri sjálfboðaliðar nefni 

aðrar ástæður fyrir sjálfboðaliðastörfum heldur en þeir sem eldri eru. Yngri 

aldurshópurinn virðist huga frekar að ástæðum sem tengjast starfsframa og verndandi 

þáttum á meðan sá eldri veitir meiri gaum að félagslegum hvötum og þeim sem tengjast 

ósérplægni eða að láta gott af sér leiða fyrir aðra (Dávila og Díaz-Morales, 2009; Widjaja, 

2010). Niðurstöður rannsóknar Dávila og Díaz-Morales (2009) gáfu til kynna og studdu 

fyrri rannsóknir að því leytinu til að eftir því sem einstaklingar urðu eldri dró úr áherslum 

á þáttinn sem tengdist starfsframa á meðan áhersla á félagslega þætti og gildi jukust.   

Í Slóvakíu var gerð eigindleg rannsókn þar sem skoðuð voru sjálfboðaliðastörf 

aldraðra. Tekin voru viðtöl við eldri sjálfboðaliða og stjórnendur sjálfboðaliðasamtaka. 

Helstu niðurstöðurnar sýndu að almennt töldu þátttakendur að sjálfboðaliðastörf væri 

jákvæð starfsemi. Þau hefðu áhrif á góða heilsu, andlega sem og líkamlega. Mikill 

meirihluti lýsti því yfir að hvati til að stunda sjálfboðstörf væri löngun til að hjálpa öðrum 

og lögðu áherslu á að sýna alúð og samhygð. Sumir þátttakendur nefndu að það skipti 

máli að stunda sjálfboðaliðastörf þegar þeir væru komnir á eftirlaunaaldurinn vegna 

breytinganna sem ættu sér þá stað þegar þeir hætta að starfa á vinnumarkaðinum. Í 

rannsókninni voru einnig þátttakendur sem tóku þátt í sjálfboðaliðastörfum vegna þess 

að þeir voru beðnir um það. Helstu hindranir að mati þátttakenda birtust sem neikvæð 

viðhorf frá almenningi til sjálfboðaliðastarfa (Pavelek, 2013a).  

Principi, Chiatti, og Lamura (2012) framkvæmdu rannsókn sem var gerð í þremur 

löndum. Tilgangur hennar var að kanna ástæður eldri einstaklinga til að taka þátt í 

sjálfboðaliðastörfum með sérstakri áherslu á að skoða hvort það væri munur á milli landa. 

Notast var við hvatavirknikenninga módelið til að mæla ástæður til að stunda 

sjálfboðaliðastörf og voru þátttakendur 860 einstaklingar á aldrinum 50 ára og eldri frá 

þremur löndum; Hollandi, Ítalíu og Þýskalandi. Helstu niðurstöður sýndu að ástæður sem 

tengdust ósérplægni eða að láta gott af sér leiða voru mikilvægari fyrir þýska sjálfboðaliða 

miðað við þá hollensku og ítölsku en í síðarnefndu löndunum jukust þau jafnt og þétt með 
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hækkandi aldri. Einstaklingar sem tóku þátt í sjálfboðaliðastörfum af óeigingjörnum 

hvötum, til dæmis vegna ósérplæginna ástæðna voru aðallega frá Þýskalandi og Ítalíu á 

meðan eigingjarnar hvatir voru mikilvægar í öðrum löndum. Með hækkandi aldri náðu 

eldri sjálfboðaliðar að uppfylla markmið sín í tengslum við lífsfyllingu og gildi, sér í lagi á 

Ítalíu, á meðan löngunin til að sækjast eftir nýrri þekkingu var mikilvægari fyrir yngri hóp 

öldruðu sjálfboðaliðana almennt, sérstaklega í Hollandi. 

Í næsta kafla verður byrjað á að kynna rannsókn höfundar og aðferðafræði hennar 

kynnt þar. Markmið hennar er að bæta við þekkingu á sjálfboðaliðastöfum aldraðra 

einstaklinga sem eru heimsóknarvinir á vegum Rauða kross Íslands.  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræðinni sem ákveðið var að nota í þessari 

rannsókn og framkvæmd hennar sem byggist á eigindlegum aðferðum. Fjallað verður um 

mikilvægi og markmið rannsóknarinnar sem og settar fram rannsóknarspurningar. Helstu 

styrkleikar og veikleikar aðferðafræðinnar sem varð fyrir valinu verða til umfjöllunar. 

Jafnframt verður fjallað um gagnasöfnun og greiningu gagna, þátttakendur og úrtak, 

framkvæmd rannsóknarinnar og að lokum verður fjallað um siðferðileg álitamál og 

hindranir.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu einstaklinga sem eru 67 

ára eða eldri og stunda sjálfboðaliðastörf og helstu ástæður þess að þeir ákváðu að hefja 

sjálfboðaliðastörf. Jafnframt verður kannað hvernig sjálfboðaliðastörf hafa áhrif á lífsgæði 

og vellíðan aldraðra. Mikilvægi þessarar rannsóknar felst fyrst og fremst í því að byggja 

ofan á þá þekkingu og þær rannsóknir sem fyrir eru í tengslum við sjálfboðaliðastörf til að 

dýpka enn frekar skilning á þessu málefni. Hér á landi hafa fáar rannsóknir verið 

framkvæmdar sem tengjast öldruðum og sjálfboðaliðastörfum og er því mikilvægt að 

kanna það málefni betur. Þegar einstaklingar komast á eftirlaunaaldur fara hlutverk þeirra 

að breytast meðal annars á þann hátt að þeir hætta í launaðri atvinnu og breyting verður 

á fjölskylduhlutverkum. Því er mikilvægt að skoða hvernig einstaklingar sem eru 67 ára 

eða eldri bregðast við þessum breytingum (Mutchler o.fl. 2003). 

Rannsóknarspurningin er:  

 Hver er upplifun og reynsla aldraðra sem stunda sjálfboðaliðastörf? 

Undirspurningarnar eru: 

 Hverjar eru helstu ástæður fyrir því að aldraðir stunda sjálfboðaliðastörf? 

 Hvernig hafa sjálfboðaliðastörf áhrif á lífsgæði og vellíðan aldraða? 

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Hugtakið aðferðafræði vísar til þess á hvaða hátt rannsakendur nálgast vandamál og leita 

svara við þeim. Í félagsvísindum vísar hugtakið til þess hvernig rannsókn er framkvæmd. 
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Það fer eftir hagsmunum, ályktunum og tilgangi rannsakenda með rannsókn hvers konar 

aðferðafræði er valin í hvert sinn (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Notaðar eru tvenns 

konar rannsóknaraðferðir; megindlegar og eigindlegar aðferðir. Í sumum tilvikum blanda 

rannsakendur þessum aðferðum saman. Megindlegar aðferðir eru notaðar til að safna 

gögnum sem eru mælanleg og eru sett fram á tölulegu formi og raðað nákvæmlega upp. 

Eigindlegar aðferðir eru notaðar ef vinna á með huglæg gögn og er þá verið að skoða 

túlkun og upplifun einstaklinga af ákveðnu viðfangsefni (Rubin og Babbie, 2011 ). 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum í þessari rannsókn verður notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir veita rannsakanda lýsandi gögn, það er að segja skrifuð eða töluð orð 

fólks og það sem er sýnilegt í hegðun fólks. Hún byggist á því að hver og einn einstaklingur 

upplifir veröldina á sinn hátt og hentar þannig vel til að auka skilning og þekkingu á 

mannlegum fyrirbærum. Þeir sem aðhyllast eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa áhuga á 

því að skoða nánar hvaða merkingu einstaklingur leggur á þætti í lífi sínu. Að skilja fólk út 

frá því hvaða sýn það hefur á hluti og mikilvægi þess að túlka margbreytileika aðstæðna 

(Creswell, 2014; Taylor o.fl., 2016).   

3.2.1 Styrkleikar og veikleikar eigindlegra rannsóknaraðferða 

Rannsóknaraðferð sem valin er hverju sinni hefur sína veikleika og styrkleika. Því er 

mikilvægt að vera opinn fyrir því hvaða aðferð hentar fyrir hverja rannsókn (Seidman, 

2006).  

Rubin og Babbie (2011) benda á að einn helsti styrkleiki eigindlegra 

rannsóknaraðferða sé alhliða sjónarhornið sem rannsakandi fær og getur hann þannig 

öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu sem hann er að rannsaka. Samkvæmt Rubin og 

Babbie (2011) er einn helsti veikleiki eða takmörkun eigindlegra rannsóknaraðferða sá að 

þær gefa sjaldan tölfræðilegar staðreyndir um stórt þýði. Vegna þess hve rannsóknarsnið 

getur orðið persónulegt vegna dýptarinnar sem farið er inn á getur verið erfitt að alhæfa 

um niðurstöður rannsóknar. Að mati Padgett (2008) tengjast takmarkanir á eigindlegum 

rannsóknum þremur þáttum sem eru viðbrögð (e. reactivity), hlutdrægni rannsakandans 

(e. researcher biases) og hlutdrægni svaranda (e. respondent biases). Viðbrögð vísa til 

truflandi áhrifa rannsakandans á viðhorfum og hegðun svaranda. Nálægðin sem myndast 

í eigindlegum rannsóknum gerir þetta að ákveðnu áhyggjuefni sem þarf að huga að. 



43 

Hlutdrægni rannsakanda felst í því að hann hefur ákveðnar væntingar og persónulegar 

fyrirframgefnar hugmyndir um það sem hann er að rannsaka. Hlutdrægni þátttakanda 

snýst um það að hann haldi einhverju leyndu fyrir rannsakandanum þegar hann spyr 

ákveðinna spurninga og getur jafnvel farið þá leið að ljúga að honum til að vernda sín 

einkamál eða búa til einhvern hentugan sannleika í staðinn sem rannsakandi notar í sinni 

rannsókn (Padgett, 2008).  

Þegar meta á gæði rannsóknar þarf að gæta að nokkrum atriðum. Gæði rannsóknar 

felast til dæmis í því hvort niðurstöður rannsóknar byggjast á gögnum og hvort rætt hafi 

verið um hugsanlega hlutdrægni rannsakanda í rannsókninni. Þegar verið er að meta gæði 

rannsóknar þarf að leggja fram spurningar eins og hvort að réttar ákvarðanir hafi verið 

teknar varðandi úrtök og hvort rannsóknin hafi verið réttlát og byggð á rökum. Jafnframt 

þarf að huga að því hversu vel rannsóknin var unnin og hvort túlkanir rannsakanda 

standast og hvort hann hafi nýtt innsæi sitt á réttan hátt við mat á gögnum (Padgett, 

2008). Gæði rannsóknar eru einnig metin út frá réttmæti (e. validity) en um þrenns konar 

réttmæti getur verið að ræða. Réttmæti getur verið innra réttmæti (e. internal validity), 

ytra réttmæti (e. external validity) og réttmæti hugsmíðar (e. construct validity). Innra 

réttmæti snýst um það hversu gott rannsóknarsniðið er og hversu vel hafi tekist að útiloka 

þá þætti eða skekkjur sem gætu haft áhrif á niðurstöður rannsóknar. Ytra réttmæti felst í 

því hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar yfir á stærra þýði. Réttmæti 

hugsmíðar vísar til þess hversu vel hefur tekist að mæla það sem á að mæla með því að 

notast meðal annars við fræðiefni og sérfræðinga (Creswell, 2014). 

3.3 Gagnasöfnun og greining gagna 

Rannsakandi notar fyrirbærafræði (e. phenomenology) til að afla gagna og við greiningu 

þeirra. Markmiðið með henni er að skoða reynslu viðmælenda af fyrirbærum sem 

fyrirfinnast í veröldinni. Fyrirbærafræði er í rauninni lýsing á því hvernig hlutir birtast 

einstaklingum og með henni er því hægt að afla mikilvægra upplýsinga sem á annan hátt 

er örðugt að afla. Hafa þarf í huga að þátttakendur eru alla jafna fáir og því er ekki hægt 

að alhæfa né fullyrða um niðurstöður rannsóknar. Meginmarkmiðið er að efla vitneskju 

og skilning á því fyrirbæri sem verið er að rannsaka (Given, 2008; Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  
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Notast var við hálfopin viðtöl (e. semi structured interviews). Viðtöl eru ein helsta og 

mikilvægasta meginaðferð við gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknaraðferðum (Adams, 

2010). Helstu kostir viðtala eru að rannsakandinn fær dýpri skilning á reynsluheim 

einstaklinganna út frá þeirra sjónarhorni. Hann sér einnig hvernig reynsla þeirra tengist 

samfélaginu öllu, lífi þeirra og störfum. Einnig er hægt að finna ákveðin tengsl og 

samhengi á milli þeirra einstaklinga sem hafa svipaða lífsreynslu (Seidman, 2006). 

Eigindlegt viðtal er samspil á milli rannsakanda og viðmælenda, þar sem rannsakandinn 

er með almenna áætlun um spurningar en þær þurfa ekki að vera sérstök orð eða í 

ákveðinni röð. Þannig er í rauninni um samtal að ræða sem rannsakandinn leiðir í átt að 

efni rannsóknarinnar en fylgir einnig eftir sérstökum áherslum sem viðmælandi vekur 

máls á (Rubin og Babbie, 2011). 

3.4 Úrtak og þátttakendur 

Notast var við tilgangsúrtak sem byggist á því að tekin eru viðtöl við þá sem hafa 

sameiginlega reynslu og þekkingu af fyrirbæri og tengjast þannig tilgangi rannsóknarinnar 

(Rubin og Babbie, 2011). Aðgangur að þátttakendum var fenginn með aðstoð hliðvarða 

(e. gatekeepers). Til þess að rannsakendur geti fengið aðgang að þátttakendum í gegnum 

samtök þurfa þeir að fá leyfi frá þeim aðila sem er yfir þeirri stofnun. Þessir aðilar nefnast 

hliðverðir (Taylor o.fl., 2016). Þeir eru einstaklingar sem hægt er að nota sem millilið (e. 

entry point) að ákveðnu samfélagi. Þeir geta hjálpað rannsakanda til að ákveða hverjir séu 

hentugustu þátttakendurnir sem hægt er að fá aðgang að í tilteknu samfélagi eða stofnun 

(Given, 2008). Verkefnastjóri hjá Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands er hliðvörður í 

rannsókninni og var honum sent kynningarbréf um rannsóknina með ósk um aðstoð við 

að nálgast viðmælendur. Nöfnum viðmælenda var breytt svo og annarra sem komu við 

sögu. Allir þátttakendur fengu kynningarbréf (Sjá viðauka 2) vegna rannsóknarinnar og 

komu öll mikilvæg atriði er vörðuðu rannsóknina fram í kynningarbréfinu. Þátttakendur 

undirrituðu einnig upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni (Sjá viðauka 3). Viðtöl 

voru tekin við sjö einstaklinga á heimilum þeirra; fjórar konur og þrjá karla sem áttu það 

sameiginlegt að hafa verið sjálfboðaliðar í heimsóknarvinaverkefni hjá Reykjavíkurdeild 

Rauða kross Íslands og voru 67 ára eða eldri. Viðmælendurnir voru á aldrinum 70-80 ára 

og meðalaldur þeirra var 73,4 ár.  
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3.5 Framkvæmd 

Vinnsla rannsóknarinnar hófst formlega með gerð rannsóknaráætlunar í námskeiðinu 

Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf á vormisseri 2016 og fór gagnasöfnun af stað í 

framhaldi af því. Haft var samband við verkefnastjóra Rauða kross Íslands um sumarið 

vegna vals á  þátttakendum fyrir rannsókninni og sendi rannsakandi kynningarbréfið (Sjá 

viðauka 2) vegna rannsóknarinnar til viðmælendanna sem valdir voru í rannsóknina og 

voru viljugir að taka þátt i henni. Í kynningarbréfinu var rannsóknin kynnt og þar kom fram 

hvað átti að rannsaka og hvernig framkvæmd hennar yrði háttað. Auk þess var trúnaður 

kynntur og að þátttakendur gætu hætt í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er án þess 

að tiltaka ástæður fyrir því. Viðtalvísir (Sjá viðauka 1) var útbúinn í ágúst sama ár og voru 

viðtölin hljóðrituð á tímabilinu september til október. Tilkynning vegna rannsóknarinnar 

var send til Persónuverndar í ágúst. 

Áður en viðtöl voru tekin voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir svokallað 

upplýst samþykki (Sjá viðauka 3), þar sem meðal annars kom fram að þátttakendur 

staðfestu að hafa lesið kynningarbréfið sem þeir fengu og að þeir skildu tilgang 

rannsóknarinnar og í hverju þátttaka væri fólgin og ítrekað var að viðkomandi gæti hætt 

hvenær sem er í ferlinu án útskýringa. 

Með viðtalsvísinum voru viðmælendur spurðir nokkurra spurninga sem hélt þeim við 

viðfangsefnið. Þeir fengu sitt frelsi til að svara spurningunum og segja það sem þeim lá á 

hjarta varðandi reynslu sína. Viðtölin voru miðuð við að vera um það bil 30 mínútur. Lengd 

viðtalanna var 15-45 mínútur og voru þau tekin á tímabilinu september til október.  

Viðtölin voru tekin upp með aðstoð upptökutækis og voru þau síðan afrituð orðrétt í 

tölvu. Við greiningu gagnanna var notast við opna kóðun (e. open coding). Í opinni kóðun 

les rannsakandi mörgum sinnum yfir afrituðu viðtölin, þar sem textinn er grandskoðaður 

til að finna þýðingu fyrirbærisins sem verið er að rannsaka. Með opinni kóðun er hægt að 

finna ákveðin þemu og sjá hvaða þættir eru mest áberandi. Mikilvægt er fyrir 

rannsakanda að gæta þess að vera ekki búinn að mynda sér fyrirfram gefin viðhorf og hafa 

opinn huga gagnvart hugsanlegum niðurstöðum (Given, 2008; Tracy, 2013). Þemun sem 

rannsakandi fann eru til umfjöllunar í næsta kafla þar sem niðurstöðurnar verða kynntar.  
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3.6 Siðferðileg álitamál og hindranir 

Sigurður Kristinsson (2013) telur fram fjórar grundvallarreglur sem þarf að hafa í huga 

varðandi siðareglur í tengslum við rannsóknir. Þær eru velgjörðir, réttlæti, skaðleysi og 

sjálfræði. Velgjörðareglan segir til um að rannsakandi láti sem best af sér leiða með sem 

lægstum fórnarkostnaði fyrir þátttakandann. Réttlætisreglan snýst um að það þurfi að 

gæta að og vernda sérstaklega viðkvæma hópa og sjá til að þeir lendi ekki í neinni hættu. 

Samkvæmt skaðleysisreglunni þarf rannsakandi að gæta þess að valda þátttakendum ekki 

skaða af neinu tagi í rannsókninni. Sjálfræðisreglan viðkemur því að rannsakendur fái 

upplýst og óþvingað samþykki einstaklinga til að taka þátt í rannsókn. Þeir þurfa til dæmis 

að fá ítarlegar upplýsingar um rannsóknarefnið, hvernig rannsóknin er framkvæmd og fá 

að kynnast rannsakandanum. Þátttakendurnir þurfa að fá vitneskju þess efnis að þeir geti 

hætt við þátttöku á öllum stigum rannsóknarinnar og þurfa ekki að tilgreina ástæður fyrir 

því, eins og fram hefur komið. Þeir eiga einnig að fá kynningarbréf sem inniheldur 

framansögð atriði og skrifa síðan undir upplýst samþykki, eins og fram hefur komið. Það 

er háð mati hvers og eins rannsakanda hvaða regla hefur mesta þýðingu fyrir rannsókn 

en skaðleysisreglan er í mörgum tilvikum talin vera ofar hinum reglunum, sem vísar til 

þess að valda ekki öðrum skaða. Heiðarleiki rannsakanda og trúnaður við viðmælendur 

þarf að ríkja og viðmælandi þarf að vera upplýstur um að vel sé farið með þau gögn sem 

hann leggur fram (Sigurður Kristinsson, 2013). Horft var til þessara fjögurra reglna við 

vinnslu þessarar rannsóknar.  

Rannsakendur í eigindlegum rannsóknum þurfa að gæta hlutleysis og setja til hliðar 

eigin skoðanir og fyrirfram gefnar hugmyndir af heiminum (Taylor o.fl., 2016). Í þessari 

rannsókn má hugsanlega finna eina hindrun sem gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. Þessi 

hindrun tengist því að rannsakandi hefur sjálfur verið sjálfboðaliði og gætu skoðanir hans 

orðið fyrir áhrifum vegna þeirrar reynslu, sem gæti þá haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Rannsakandi leitaðist við að setja eigin skoðanir til hliðar til að gæta að 

hlutleysi við vinnslu rannsóknarinnar.  

Annað sem þarf að hafa í huga er að aldraðir er viðkvæmur hópur þrátt fyrir að 

málefnið sjálft í þessu tilviki sé ekki viðkvæmt sem slíkt. Undirstaða í siðareglum 

félagsráðgjafa er að virða manngildi og sérstöðu sérhvers einstaklings og trú á getu hans 

til að nýta hæfileika sína til fulls. Í siðareglum Háskóla Íslands er grein um verndun 
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þátttakenda í rannsóknum. Í þeim kemur fram að rannsakendur og aðrir sem koma að 

rannsóknum skuli virða réttindi þátttakenda og gæta hagsmuna þeirra til hins ýtrasta. Því 

þarf að fylgja siðareglum félagsráðgjafa og siðareglum Háskóla Íslands í tengslum við alla 

framkomu við einstaklinga og framkvæmd rannsóknarinnar (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.; Háskóli Íslands, 2003).  

Samkvæmt reglum Persónuverndar þarf ekki að fá leyfi fyrir þessari rannsókn þar sem 

hún inniheldur ekki viðkvæmar persónuupplýsingar um viðkomandi einstaklinga eða 

einkamál þeirra. Slíkar rannsóknir þarf einungis að tilkynna til Persónuverndar sem 

höfundur gerði, eins og fram hefur komið (Persónuvernd, e.d.). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir meginniðurstöðum rannsóknarinnar. Tekin voru 

eigindleg viðtöl við sjö einstaklinga, líkt og áður hefur komið fram, sem áttu það 

sameiginlegt að hafa tekið þátt í sjálfboðaliðastörfum eftir starfslok. Kynjaskipting 

viðmælenda var fjórar konur og þrír karlar og voru þeim gefin nöfnin Birgir, Linda, Ragna, 

Hildur, Agnar, Telma og Jóhann til að halda nafnleynd og trúnaði við þátttakendur. 

Nöfnum annarra aðila var einnig breytt sem nefndir voru í viðtölunum, sem og 

staðháttum. 

Þátttakendur voru á aldrinum 70-80 ára eins og fram hefur komið, og var meðalaldur 

þeirra 73,4 ár. Allir áttu þeir það sameiginlegt að hafa verið sjálfboðaliðar hjá Rauða kross 

Íslands í verkefni sem nefnist heimsóknarvinir sem fjallað var um að ofan. Við úrvinnslu 

gagnanna var hægt að draga saman ákveðin aðalþemu. Þau eru: aukinn frítími, umhyggja, 

persónulegur ávinningur og félagsleg tengsl. Hér á eftir verður gerð grein fyrir hverjum 

þætti og þema fyrir sig með tilvitnun í viðmælendur. 

4.1 Þátttaka í sjálfboðaliðastörfum 

Þátttakendurnir voru spurðir út í þátttöku sína í sjálfboðaliðastörfum og hvenær þeir 

byrjuðu fyrst að taka þátt í þeim. Allir viðmælendurnir svöruðu því að þeir hefðu byrjað 

að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum þegar þeir voru komnir á eftirlaunaaldur. Flestir 

nefndu þeir einnig að þeir hefðu meiri tíma til að sinna sjálfboðaliðastörfum eftir starfslok.  

Birgir sagði að hann hefði gerst sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum sem 

heimsóknarvinur fyrir 12-13 árum síðan og hittir heimsóknarvin sinn yfirleitt einu sinni í 

viku. Ástæðuna segir hann hafa verið að þrátt fyrir að hann hafi verið í 

Leiðsögumannaskólanum á þeim tíma þá hafi hann haft nægan frítíma og þá hafi Rauði 

krossinn verið að auglýsa eftir einstaklingum til að taka þátt í heimsóknarvinaverkefninu. 

Hann ákvað þá að prófa að taka þátt. 

Samskonar viðhorf kom fram hjá Jóhannesi þegar hann lýsti upphafinu að sinni 

þátttöku: 
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Það eru komin ein sjö, átta ár síðan ég byrjaði á þessu. Ég var búinn að vera…, ég var 

ríkisstarfsmaður allt mitt líf. Og þarna, svo þegar ég hætti, fór nú að bera á leiðindum 

í mér, sem eðlilegt er. Og þá fór ég nú svona að hugsa minn gang. 

Hildur hafði ekki heldur tekið þátt í sjálfboðaliðavinnu fyrir starfslok en kynntist starfi 

Rauða krossins í gegnum vinnu sína sem hjúkrunarfræðingur og var þá afar hugfangin af 

starfi Rauða krossins og er það enn þann dag í dag. Hún sagði líka: 

…Og þá, ákvað ég að taka þátt í þessu heimsóknarvinaverkefni sem ég gerði og strax, 

strax að mínu, strax við starfslok og hef verið í því síðan. 

Aðspurð sagðist Telma ekki hafa tekið þátt í sjálfboðastörfum fyrr en eftir starfslok:  

Það var eiginlega ekki fyrr en að við fluttum […] og þá þurfti ég að finna mér eitthvað. 

Þá fór ég í Rauða krossinn. Ekki ég, ég hef ekki verið neitt sko svona bundin. Auðvitað 

hef ég náttúrulega verið í mörgu sem má kalla sjálfboðastörf [hlær] í skiljanlegri og 

óeiginlegri merkingu sko. Maður hefur mikið náttúrulega verið að aðstoða vini og 

vandamenn svona þegar eitthvað hefur bjátað á. En það kannski dettur ekki inn á 

þetta, ekki alveg. Það er svona, ég fór í Rauða krossinn.  

Allir viðmælendurnir, eins og fram hefur komið, gerðust fyrst sjálfboðaliðar hjá Rauða 

kross Íslands eftir starfslok og nefndu flestir að ástæðan fyrir því hafi verið að þeir hefðu 

haft nægan tíma og upplifað þá tilfinningu að hafa þörf fyrir ákveðið hlutverk sem kæmi í 

staðinn fyrir að vera starfandi á vinnumarkaði. Í næsta kafla verður fjallað um upplifun og 

reynslu viðmælenda af sjálfboðaliðastarfinu.  

4.2 Upplifun og reynsla 

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa upplifun sinni og reynslu af því að stunda 

sjálfboðaliðastörf. Allir lýstu þeir jákvæðri reynslu af því hvað sjálfboðaliðastörfin hefðu 

haft mikla þýðingu fyrir þá. Meginþemað sem mátti greina var umhyggja. Viðmælendurnir 

voru allir sammála um mikilvægi þess að láta gott af sér leiða og vera til staðar fyrir aðra.  

Upplifun Jóhanns af þátttöku sinni í sjálfboðaliðastörfum snerist í megindráttum um 

að það hafi skipt miklu máli að getað hjálpað öðrum. Að hans mati var þetta ákveðin 

köllun. Hann sagði einnig að eftir að hann hafi farið að stunda sjálfboðaliðastörf hafi þau 

haft áhrif á félagsleg tengsl hans, bæði við aðra sjálfboðaliða og þjónustuþega:  

En svo þegar maður fór að gera þetta, þá verða þetta svona vinatengsl, bæði hjá 

fólkinu innan Rauða krossins, ekki síst, og hjá fólkinu sem maður heimsækir. 
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Birgir útskýrði sína upplifun og lagði áherslu á áhrif sjálfboðaliðavinnunnar á andlega 

heilsu sína og nefndi að erfitt væri að mæla hana:  

…Þetta er svona frekar sálrænt, innri líðan ef maður getur talað um það […] Ja, maður 

segir við sjálfan sig: Manni líður eitthvað skár, ekki satt?“ og bætir einnig við: „Nú 

jæja, þú ert þá búinn að leggja inn eitthvað. 

Birgir kom síðan með dæmi af samskiptum við skjólstæðing sinn og hvernig upplifunin 

af þeim séu:  

Svo segir þessi, hann Már: Hvað get ég gert fyrir þig? Þú getur beðið fyrir mér. Já, það 

skal ég gera. Svo nú hef ég Má alltaf til þess að biðja fyrir mig […] Þegar ég kom til 

hans, þá var tekið svo vel á móti mér, hann var svo glaður að sjá mig: Ertu kominn 

ha? Það gefur manni líka eitthvað sko, ha, ekki satt? Mér finnst það nú sko. 

Telma lýsti sinni reynslu á þann hátt að þetta hafi gefið henni ákaflega mikið að geta 

verið til staðar fyrir aðra einstaklinga sem minna mega sín og nefndi dæmi af konum sem 

voru orðnar rúmfastar og mætti hún til þeirra einu sinni til tvisvar í viku og las fyrir þær. 

Hún nefndi ennfremur að þeim þætti þetta öllum afskaplega gott og þetta gæfi henni 

mikið. 

Telma sagði enn fremur frá upplifun af tengslum við annan skjólstæðing: 

Og eins með hana gömlu mína núna. Hún er svo glöð þegar ég kem og, og hún talar 

mikið um fjölskylduna sína og svona sem hún hefur engan annan til að tala við um og 

við náttúrulega um alla heima og geima og hún er bara mjög hamingjusöm þegar ég 

kem. Þetta gefur mér mikið líka […] Já, þetta er svona gæðastund, svo sannarlega. 

Sitjum og spjöllum og svona. Ég hef endrum og sinnum farið með hana svona út. 

Eitthvað svona. Líta aðeins í kringum okkur.  

Hildur nefndi meðal annars sérstök tengsl við gestgjafa sinn þegar hún lýsir upplifun 

sinni úr sjálfboðaliðastörfum og nefndi mikilvægi þess að hafa eitthvað að gera en geta á 

sama tíma gefið af sér:  

 Þetta gefur manni bara heilmikið að hérna, að hafa náttúrulega eitthvað fyrir stafni, 

kannski ekki aðallega það, heldur bara að gefa eitthvað af sér,[…] þannig að þetta gaf 

okkur báðum heilmikið. Ekki síður mér heldur henni. 

Hildur nefndi önnur dæmi um það hvað hún gerir með skjólstæðingi sínum. Þau fara 

ýmist saman á kaffihús eða í heimsókn til félags eldri borgara og lýsti hún því hvað það sé 

gott fyrir báða einstaklingana, þar sem til dæmis voru söngstundir og fólk gat sungið með 

á sinn hátt og hafði það mikla þýðingu fyrir báða aðila. 
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Agnar ræddi um að þetta gefi sér mikið á sama tíma og hann hafi áhuga á því sem 

hann er að gera og að það sé góð tilfinning að sjá hvernig einstaklingarnir upplifa 

heimsóknirnar frá heimsóknarvinum. Hann lýsti upplifun sinni á þennan hátt:  

Ja, ég hef, mér finnst gaman að þessu og, ég veit það ekki. Þetta er, þetta gefur manni 

svolítið. Já, já. Það gerir það. Eins þetta að lesa fyrir fólkið þarna. Þetta er, þau eru 

ósköp þakklát og það er svona gaman að þessu […] Ég vil ekki sleppa þessu. Ekki 

meðan ég mögulega get.  

Agnar nefndi einnig nálægðina og nándina sem myndast við skjólstæðing sinn og 

hvernig þetta getur haft áhrif á hann:  

Já, það er þessi nærvera. Hann er voða ánægður alltaf þegar ég kem. Fara í bíltúr 

saman. Svo förum við bara að labba einhvers staðar […]. …ég held að þetta geri 

honum ósköp gott elsku karlanganum. 

Þegar upplifun af sjálfboðaliðastörfum var skoðuð kom í ljós að allir viðmælendurnir 

voru á sama máli; að umhyggja skipti máli. Það er að gefa af sér með því að láta gott af 

sér leiða til þeirra sem minna mega sín í samfélaginu. Í næsta kafla verður fjallað um 

ástæður viðmælenda fyrir því að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum. 

4.3 Ástæður þess að stunda sjálfboðaliðastörf 

Þegar spurt var um helstu hvata og ástæður þess að þátttakendurnir stunda 

sjálfboðaliðastörf komu fram mismunandi skýringar og í rauninni var engin ein skýring 

sem var einkennandi fyrir alla viðmælendurna. Ástæður voru allt frá því að heyra um 

starfið á förnum vegi eða í gegnum fjölmiðla og til að breyta aðstæðum.  

Telma lýsti því hvernig hún hafi ætíð viljað aðstoða aðra og nýtt tækifærið til þess að 

taka þátt í sjálfboðaliðastörfum þegar leið að starfslokum en þá hafði hún nægan tíma:  

…svo náttúrulega breyttust aðstæðurnar mínar og ég var ekki að vinna svona allan 

sólarhringinn sá maður sér fært að geta gefið eitthvað af sér. Þannig að þá fór ég í 

þetta. Bæði mér og væntanlega öðrum til ánægju. 

Agnar sagðist hafa heyrt um sjálfboðaliðastörf út undan sér í umræðum í samfélaginu 

og ákvað að mæta að eigin frumkvæði í Rauða kross Íslands til að bjóða fram krafta sína:  

Ég fór bara þarna niður í Rauða kross og hitti þarna, hvað heitir hún, Kristín Helga? 

[…] hún kom mér í samband við þetta þarna, þetta hjúkrunarheimili sem Lárus er á.  
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Ragna hafði heyrt af sjálfboðaliðastarfinu í gegnum fjölmiðla og að hægt væri að 

gerast sjálfboðaliði en hafði ekki litið til þess fyrr en þá:  

Nei, það var bara þessi útvarpsþáttur eiginlega sem ég hlustaði á. Hann hvatti mig. 

Hann bara, ég bara, þá var ég á miðjum aldri og ég var heima hjá mér og ég var á 

veikindatímabili og ég hlustaði rosalega mikið á útvarpið. Og þá heyrði ég þetta viðtal 

við þessa konu, það bara kveikti allt á mér, að ég ætlaði að gera þetta, þegar ég væri 

komin á þennan aldur. 

Linda nefndi að sínar ástæður hefðu til dæmis verið vegna þarfa hennar til að halda 

sér virkri, þar sem hún hefði áður fyrr verið gamall aðgerðarsinni og hefði áður fyrr styrkt 

ýmis konar málefni í gegnum Hjálparstarf Kirkjunnar og SOS Barnaþorp. Hún fór að velta 

fyrir sér hvort hún gæti gert eitthvað sem væri nær sér:  

Og þá kom þetta svo til greina sko. Ég held að það sé það. Ég er ekkert rosalega góð. 

Mig langaði bara að gera þetta skilurðu? Þannig að já, ég held að þetta sé eitthvað 

svoleiðis. 

Það var ekki hægt finna út frá svörum hjá viðmælendunum eitthvert eitt þema sem 

skar sig úr svörunum hjá þeim þegar var spurt um helstu ástæður þess að taka þátt í 

sjálfboðaliðastörfum. Í næsta kafla verður skoðað hvernig sjálfboðaliðaliðastörf höfðu 

áhrif á vellíðan og lífsgæði þátttakenda. 

4.4 Vellíðan og lífsgæði 

Þegar spurt var um áhrif sjálfboðaliðastarfa á heilsu mátti greina þemu sem sneru að 

persónulegum ávinningi og félagslegum tengslum. Sjálfboðaliðastörf stuðla að eigin 

vellíðan og einnig vellíðan að vera til staðar fyrir aðra.  

Eins og sést á svari hjá Agnari þá sagðist hann finna fyrir ákveðinni lífsfyllingu við það 

að hafa ákveðið hlutverk sem hann getur sinnt:  

Ja, þetta er fylling í þessu. Þó það sé ekki nema klukkutími á hverjum stað í viku. Þetta 

eru þrír klukkutímar og það fer náttúrulega alltaf eitthvað í kringum það. Þetta er, 

þetta er alltaf einhver fylling. Manni finnst manni hafa eitthvað hlutverk. Það hefur 

heilmikið að segja.  

Viðmælendurnir nefndu einnig að með sjálfboðaliðastörfunum myndist félagsleg 

tengsl, bæði sem eru tilkomin vegna sjálfboðaliðasamtakanna og heimsóknanna sjálfra. 

Telma lýsti því að sjálfboðaliðastörfin hafi áhrif bæði á gestagjafa og heimsóknarvin 

og ýtir þeim saman:  
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Mér finnst þetta bara yndislegt. Ég var nú einmitt að spyrja hana gömlu mína[…] 

hvernig og hvað henni fyndist um þetta… …hún vildi ekki fyrir nokkra muni að missa 

mig sagði hún. 

Ragna taldi það líka skipta máli að geta viðhaldið tengslum við annað fólk eftir 

starfslok og rækta félagslegu hliðina eftir að vera komin á eftirlaun:  

Já, þetta er bara, mjög gaman að þessu. Og þá er þetta alveg kjörið tækifæri fyrir mig 

[…] og hitta annað fullorðið fólk stundum […] Já, bæði fyrir mig og hina. 

Þetta viðhorf var einnig einkennandi fyrir Hildi, sem nefndi mikilvægi félagslegra 

tengsla sem myndast í gegnum þessa starfsemi, bæði fyrir aðra sjálfboðaliða og 

gestgjafana sem eru heimsóttir. Hún nefndi dæmi um störf sín í tengslum við 

heimsóknarvinaverkefnið þar sem hún hefði eina konu sem fastan heimsóknarvin og hefði 

að auki verið að fara með sjálfboðaliða í fyrstu heimsókn til sinna heimsóknavina.  

Hildur útskýrði nánar hvernig heimsóknarvinaverkefnið gengur fyrir sig:  

…Kynna sem sagt sjálfboðaliða og gestgjafa. Gestgjafa köllum við þá sem fær þessa 

þjónustu frá, frá heimsóknarvinaverkefninu. Þannig að… ég hef náttúrulega kynnst 

mörgum í gegnum það. Og maður finnur náttúrulega að, að það er víða þar sem 

skórinn kreppir í samfélaginu. Það eru margir einmanna og þurfandi fyrir félagsskap 

og það er náttúrulega það sem að þetta verkefni gengur út, það er að veita 

félagsskap, númer eitt, tvö og þrjú. Vera með fólki.  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að báðir aðilar í heimsóknarþjónustunni 

högnuðust á því að hitta hvort annað. Hildur orðaði það þannig: 

Já, já, já, við gerðum það báðar og töluðum heilmikið um það líka. Þetta var og bara 

það myndast náttúrulega eftir langan tíma væntumþykja, svo að þetta voru svona 

heilagir dagar hjá okkur báðum þessir miðvikudagar. Þá mátti enginn heimsækja 

hana því að hún var, við áttum þennan dag. 

Telma nefndi að hún myndi ekki taka þátt ef hún fengi ekki eitthvað í staðinn:  

Það er ekki spurning. Maður væri ekki að þessu annars. Mér finnst ég til dæmis, hún 

er nú að verða níræð núna. Mér finnst ég sko, hún er að segja manni margt svona, 

þó ég sé náttúrulega ekkert barn lengur, en, en svona ýmislegt sem hún er að segja 

manni frá eins sko, jafnvel afa sínum og svona eitthvað og ömmu. Mér finnst þetta 

svo fróðlegt og skemmtilegt. 

Jóhann orðar það þannig að þetta snúist um að báðum aðilum í verkefninu líði sem 

best:  
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…Ekki bara þeim sem maður kemur til, heldur að manni líði sjálfum vel við að gera 

þetta […] Enda væri ég ekkert í þessu ef ég græddi ekki á þessu.  

Jóhann hélt áfram og nefndi tengslin við Rauða kross Íslands og félagslífið þar:  

Sko, það er bara svo margt í þessu. Það er bara lygilegt. Að vera með fólkinu sem eru 

sjálfboðaliðar, við erum á fundum. Við fáum svo mikið frá hvort öðru. 

Linda fann þó ekki fyrir áberandi mun á lífsgæðum með því að stunda 

sjálfboðaliðastörf og fannst þau hafa verið svipuð alla tíð:  

Mér líður ágætlega að gera þetta. En, ég velti því ekkert sérstaklega fyrir mér hvort 

að ég hafi eitthvað gott eða vont af því. 

Flestir viðmælendurnir voru á þeirri skoðun að þeir væru ekki í sjálfboðaliðastörfum 

nema þeir fengju eitthvað í staðinn. Þeir vilja láta gott af sér leiða en á sama tíma vilja þeir 

fá einhvern ábata í staðinn á einhvern hátt, sem hefur jákvæð áhrif á vellíðan og lífsgæði 

þeirra. Allir töldu þeir að félagsleg tengsl skipti máli, bæði við aðra sjálfboðaliða og 

gestgjafana. Í næsta kafla verða starfslok viðmælendanna skoðuð. 

4.5 Starfslok 

Viðmælendurnir voru spurðir út í það hvernig tilfinning það hefði verið að ljúka 

starfsævinni. Það var mismunandi hvernig þeir upplifðu starfslokin sín og voru tilfinningar 

þeirra blendnar til þeirra. 

Hildur var til dæmis tilbúin til þess að hætta á sínum forsendum og var sátt við sína 

ákvörðun og hafði fyrir löngu síðan verið búin að ákveða hvenær hún ætlaði að hætta að 

vinna: Hún bætti síðan við að hún hafi haft nokkur hliðarstörf í tengslum við 

heimsóknarvinarverkefnið, auk þess sem hún hafi sinnt verkefnum fyrir stéttarfélagið sitt:  

Þannig að ég starfa fyrir félagið mitt, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og hef verið 

að safna svona gömlum munum í hjúkrun og skrá þá inn hjá Þjóðminjasafninu. Það 

hefur gefið mér heilmikið. 

Agnar fann fyrir ákveðnum hlutverkamissi og eftirsjá þrátt fyrir að hafa ákveðið sjálfur 

að hætta störfum á ákveðnum tímapunkti og lýsir því þannig:  

 Tja, ég var orðinn 68 þegar ég hætti. Og, fyrst eftir að ég hætti, þá svolítið sá ég eftir 

því. Ég hefði getað haldið áfram. Það var að ég sem sagði upp. Ég vildi halda áfram. 

Ég var hérna húsvörður í skóla, barnaskóla. Og mér fannst þetta vera skemmtileg 

vinna, skemmtilegt starf. Ég sá svolítið eftir á að hætta. […] Og líka hugsunin að draga 
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sig í hlé, svo aðrir kæmust að […] Já. Þetta var öðruvísi, að þurfa ekki að mæta í, að 

vakna upp á morgnana og mæta í vinnu. Þetta er allt öðruvísi. Þetta var svolítið svona, 

svolítið tómt. Jóhann nefndi einnig að hann hefði fundið fyrir ákveðnum 

hlutverkamissi við starfslok: „Já [ákveðinn], mér fannst ég detta niður á næsta pall 

fyrir neðan.  

Honum fannst hann þó ekki hafa vera tilneyddur til þess að hætta störfum:  

Ég var á 95 ára reglunni og sagði upp sextugur en þeir plötuðu mig til að vinna tvö ár 

í viðbót svo ég var nú ekki alveg ómissandi. 

Telma lýsti sinni upplifun þannig að henni fannst hún hafa verið tilneydd til þess að 

hætta eftir veikindi:  

Ég fór í aðgerð og eftir þá aðgerð var ég ekki vinnufær. Og mér fannst það rosalega 

erfitt. Mér fannst ég bara vera kippt út úr lífinu bara. 

Linda var ósátt við að þurfa að hætta að vinna þegar henni var sagt upp, því að vinnan 

hafi verið stór hluti af hennar lífi:  

En ég mátti svo velja, að taka ár í þú veist, full laun eða fimm ár í hlutastarfi. Og ég 

valdi það sem betur fer. Sérstaklega, þegar sko, þú veist, maður er búinn að vinna 

svona lengi, […] að ég megi ráða mínum starfslokum, eftir allan þennan tíma. það var 

sem ég var svo ósátt við. 

Að lokum nefndi Jóhann að þegar hann hafi verið að hætta að vinna hjá fyrirtæki sínu 

hafi hann fengið að fara á námskeið sem var ákveðin aðlögun að starfslokum:  

…sem var mjög gott fyrir okkur, því það var ekkert grín að vera búinn að vinna á sama 

vinnustað í 50 ár og eiga svo að hætta, bless. 

Það voru blendnar tilfinningar hjá viðmælendunum í kringum starfslokin. Nokkrir voru 

búnir að ákveða að hætta störfum á þeim tímapunkti sem þeir gerðu og var ein alveg sátt 

við sína ákvörðun. Aðrir upplifðu neikvæðar tilfinningar og jafnvel hlutverkamissi. Í næsta 

kafla verður gerð grein fyrir hugleiðingum viðmælendanna um sjálfboðaliðastörf 

almennt. 

4.6 Hugleiðingar um sjálfboðaliðastörf 

Að lokum voru viðmælendurnir beðnir um að lýsa því hvort þeir mæltu með að fólk færi 

að sinna sjálfboðaliðastörfum og voru þeir beðnir um að koma fram með eigin 

hugleiðingar. Það voru allir sammála um að þeir myndu hvetja fólk til að taka þátt í 

sjálfboðaliðastörfum. Telma taldi að það væri mjög gott fyrir fólk að fara í 
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sjálfboðaliðastörf til að upplifa eitthvað annað og nýtt en það sem er innan þeirra eigin 

veggja.  

Agnar nefndi að honum fyndist sjálfsagt mál að fólk tæki þátt í sjálfboðaliðastörfum, 

sérstaklega ef það væri heilsuhraust:  

Ég tel mig vera sæmilega hressan, alveg sjálfsagt að þeir geri eitthvað í þessu. […] Það 

er þá alltaf eitthvað sem maður stefnir að. Hafa eitthvað markmið. 

Hann taldi einnig að það væru allt of margir sem hætta að vinna og setjist niður og 

geri ekki neitt og bendir á möguleika sjálfboðaliðastarfa til að hafa eitthvað að gera. 

Rögnu fannst að það mætti vera almennt meira um þátttöku sjálfboðaliða í 

samfélaginu því að það væri fjöldi fólks sem myndi vilja taka þátt í sjálfboðaliðastörfum:  

…ég hef einmitt verið að spá í þetta með sjúkrahúsin og eldri, elliheimilin og þar sem 

alltaf vantar fólk. Það mætti kannski vera meiri sjálfboðastörf þar […] …einhver frá 

Rauða krossinum kemur og les og gerir eitthvað svona, en ég var bara að spá hvort 

það væri ekki hægt að gera eitthvað meira… […] Til að létta bara undir.“  

Hún bætti við og nefndi að lokum dæmi þar sem hún aðstoðar sem sjálfboðaliði á 

veitingastofunni á Barnaspítalanum:  

... þar er ég í raun bara að létta undir. Þar eru sjálfboðaliðar sko ráðnir í þrjú störf og 

síðan koma alltaf á hverjum degi sjálfboðaliðar. 

Hildur sagðist hvetja fólk til að sinna sjálfboðaliðastörfum með ákveðnum fyrirvörum 

þó: 

Ja, ég náttúrulega myndi hvetja fólk ef það… En það verður samt að hafa þetta í sér 

að hafa ánægju af því að vera með öðrum og sinna öðrum. Því þetta er ekki alltaf 

mjög létt verkefni. Þetta eru ekki alltaf mjög léttir einstaklingar sem að við 

heimsækjum. Og þannig að fólk þarf allavega að gera sér grein fyrir því líka. 

Viðmælendurnir voru sammála um það að þeir myndu mæla með að fólk tæki að sér 

sjálfboðaliðastarf en Hildur nefndi þó þann fyrirvara að fólk yrði að hafa ánægju af þessu 

og gera sér grein fyrir að þetta starf sé ekki alltaf auðvelt.  

4.7 Samantekt 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að allir viðmælendurnir gerðust 

sjálfboðaliðar hjá Rauða kross Íslands eftir starfslok. Helstu niðurstöðurnar gefa til kynna 

að stærsti áhrifaþátturinn vegna upplifunar þátttakenda í sjálfboðaliðastörfum var 
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umhyggja; að láta gott af sér leiða til að láta þeim sem minna mega sín líða betur. Þættir 

á borð við persónulegan ávinning og félagsleg tengsl voru áberandi í umræðunni. 

Viðmælendurnir gáfu af sér til að láta öðrum líða vel en á sama tíma fengu þeir eitthvað 

sjálfir í staðinn, eins og betri eigin líðan sem jók sjálfstraust þeirra. Að kynnast nýju fólki 

skipti sköpum, hvort sem það voru aðrir sjálfboðaliðar eða skjólstæðingar sem kom í 

staðinn fyrir þau tengsl sem þau misstu við starfslok.        
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5 Umræða 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða upplifun aldraðra einstaklinga af því að 

taka þátt í sjálfboðaliðastörfum og helstu ástæður þess að þeir hófu sjálfboðaliðastörf. Í 

rannsókninni var einnig kannað hvernig sjálfboðaliðastörf höfðu haft áhrif á lífsgæði og 

vellíðan aldraðra. Hér á eftir verða helstu niðurstöðurnar dregnar saman og fundin svör 

við rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Rannsóknarspurningarnar fela í sér að finna 

svör við því hver upplifun og reynsla aldraðra eru af því að stunda sjálfboðaliðastörf, 

hverjar helstu ástæðurnar eru fyrir því að þeir stunda sjálfboðaliðastörf og hvaða áhrif 

þau hafa á vellíðan og lífsgæði þeirra. 

5.1 Hver er upplifun og reynsla aldraðra sem stunda sjálfboðaliðastörf? 

 Þegar upplifun og reynsla þátttakenda af því að stunda sjálfboðaliðastörf var skoðuð kom 

í ljós að stærsti áhrifaþátturinn hjá þeim öllum var að gefa af sér eða sýna umhyggju og 

ósérplægni (e. altruism) (Brown o.fl., 2011). Brown og samstarfsaðilar hans (2011) komust 

að þeirri niðurstöðu í sínum rannsóknum að ósérplægni og umhyggja væri einn 

þýðingarmesti þátturinn varðandi sjálfboðaliðastörf aldraðra.  

Viðmælendurnir lýstu því þannig að þeir hefðu þá tilfinningu að þurfa að gefa af sér 

af því þau gátu það og urðu að gera það á einhvern hátt. Þessi niðurstaða er í samræmi 

við niðurstöður rannsóknar Principi og félaga (2012) þar sem umhyggjan skipti máli í 

öllum þremur löndunum; Þýskalandi, Hollandi og Ítalíu og þá sérstaklega meðal Þjóðverja 

en jókst með hækkandi aldri í hinum löndunum. Það skipti máli fyrir þátttakendurna að 

vera til staðar fyrir aðra sem áttu fáa sem enga að í lífi sínu og höfðu upplifað mikinn 

einmanaleika. Allir lýstu þátttakendurnir jákvæðri reynslu og upplifun af því að hafa tekið 

þátt í sjálfboðaliðastörfum og sögðu sumir þeirra að tengsl hafi þróast yfir í væntumþykju 

á milli aðila. Sumir viðmælendur hefðu viljað byrja fyrr sem sjálfboðaliðar og fundu til 

eftirsjár að hafa ekki gert það en samhljómur var í gegnum viðtölin um að þeir myndu 

halda áfram í sjálfboðaliðastörfum þar til heilsan myndi ekki leyfa það lengur.  

Þegar horft var á þátttöku í sjálfboðaliðastörfum, kom í ljós að allir viðmælendurnir 

höfðu aldrei stundað sjálfboðaliðastörf áður. Þeir hófu þannig allir sjálfboðaliðastörf í 

fyrsta sinn þegar kom að starfslokum. Eins og fram kom í fræðilega hlutanum skipti 
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Pavelek (2013b) öldruðum sjálfboðaliðum í þrjá hópa; Í fyrsta lagi voru það sjálfboðaliðar 

sem sinnt höfðu sjálfboðaliðastörfum alla sína tíð. Í öðru lagi voru það einstaklingar sem 

sinntu sjálfboðaliðastörfum ósamfellt með hléum í gegnum ævina, eins og til að mynda 

þegar einstaklingar voru á barneignaaldri. Í þriðja og síðast lagi voru það einstaklingar sem 

fengu mikinn áhuga á að sinna sjálfboðaliðastörfum í fyrsta sinn eftir starfslok. Samkvæmt 

því eru allir viðmælendur í þessari rannsókn þriðja og síðasta hópnum sem tók þátt í fyrsta 

sinn í sjálfboðaliðastörfum eftir starfslok. Þetta er ekki í samræmi við úttektarrannsóknir 

Musick og Wilson (2008) um sjálfboðaliðastörf, þar sem að allir viðmælendur þessarar 

rannsóknar hófu þátttöku í sjálfboðaliðastörfum í fyrsta skipti eftir starfslok en ekki um 

miðjan aldur. Samkvæmt þeim virðist samfellukenningin vera ráðandi varðandi það hvort 

aldraðir einstaklingar taki þátt í sjálfboðaliðastörfum, þar sem einstaklingar hafi 

tilhneigingu til að viðhalda venjum og siðum sem þeir viðhöfðu fyrir starfslok en aðlaga 

þau að breyttum aðstæðum. Ef þeir lögðu stund á sjálfboðaliðastörf á miðjum aldri var 

líklegt að þeir héldu því áfram eftir starfslok. Ef fólk hefði ekki tekið þátt í 

sjálfboðaliðastörfum fyrir starfslok var ólíklegt að það myndi taka þátt í þeim eftir 

starfslok. Það var hins vegar niðurstaðan í þessari rannsókn. Skiptar skoðanir eru á milli 

fræðimanna um forsendur sjálfboðaliðastarfa aldraðra út frá samfellukenningunni. Að 

mati Brown og samstarfsaðila (2011) ætti að bjóða eldri einstaklingum að taka þátt í 

sjálfboðaliðastörfum þrátt fyrir að hafa ekki reynslu af þeim við starfslok. O’Neill og 

félagar (2011) telja hins vegar að samfellukenningin geti verið gagnleg til að útskýra 

almennt sjálfboðaliðastörf aldraðra og sýna nýleg gögn fram á að sjálfboðaliðastörf sem 

unnin eru frá miðjum aldri og fram á efri ár veiti ákveðinn stöðugleika hjá einstaklingum. 

Þrátt fyrir að þátttakendurnir í þessari rannsókn hafi ekki tekið þátt í sjálfboðaliðastörfum 

fyrr en eftir starfslok má nýta samfellukenninguna þar sem hún sýnir að einstaklingarnir 

vilja halda áfram að taka þátt í samfélaginu með einhverjum hætti í stað þess að draga sig 

til baka og nota í þessu tilfelli sjálfboðaliðastörf til þess. Það væri athyglisvert að kanna 

það nánar með frekari rannsóknum þar sem þetta voru fáir viðmælendur og ekki hægt að 

fullyrða um niðurstöður.  

Það sem mátti einnig greina hjá viðmælendunum var að þeir höfðu aukinn frítíma við 

starfslok sem gerði þeim kleift að sinna sjálfboðaliðastörfum. Það samræmist 

niðurstöðum fyrri rannsókna að þegar einstaklingar fara á eftirlaun myndast aukinn frítími 

til að sinna sjálfboðnum störfum. Pavelek (2012) nefndi til dæmis að einstaklingar hafa 
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meiri tíma eftir starfslok. Það veitir þeim tækifæri til að sinna  starfsemi og öðrum 

athöfnum sem skiptir þá máli og geta látið gott af sér leiða. Steinunn Hrafnsdóttir (2007) 

benti einnig á að aukinn frítími til þátttöku í sjálfboðaliðastörfum var meðal þeirra hvata 

sem einstaklingar nefndu sem ástæðu þess að þeir tækju þátt í sjálfboðaliðastörfum. 

5.2 Hverjar eru helstu ástæður fyrir því að aldraðir stunda sjálfboðaliðastörf? 

Ástæður viðmælendanna voru mismunandi varðandi það af hverju þeir hófu 

sjálfboðaliðastörf. Einn þeirra nefndi að hann hefði heyrt einhverja einstaklinga ræða um 

sjálfboðaliðastörf og það var það sem hvatti hann til að mæta sjálfur í Rauða kross Íslands 

til að bjóða fram aðstoð sína. Annar nefndi útvarpsþátt sem hann hefði hlustað á þar sem 

rætt hefði verið um sjálfboðaliðastörf og kosti þess að stunda þau á seinni árum og það 

hefði hvatt hann áfram til að verða sjálfboðaliði eftir starfslok. Hjá sumum viðmælendum 

var ástæðan eða hvatinn tengdur fyrri tíð þegar þeir til dæmis styrktu ýmis góð innlend 

og erlend málefni með því að gefa í safnanir og slíkt en eftir starfslok vildu þeir láta gott 

af sér leiða með því að vera virkir og finna sér hlutverk sem hentaði þeirri virkni og völdu 

þess vegna sjálfboðaliðastarfið hjá Rauða kross Íslands.  

Í rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2007) kom fram að langflestir einstaklingar sem 

tóku þátt í sjálfboðaliðastarfi gerðu það til að liðsinna og hjálpa fólki. Aðrar ríkjandi 

ástæður sneru að þörf í þjóðfélaginu og sannfæringu á málefnið. Í rannsókn Pavelek 

(2012) var markmiðið að skoða hvaða hvatar hafa áhrif á þátttöku aldraðra í 

sjálfboðaliðastörfum og í niðurstöðum hennar kom fram að almennt upplifðu 

viðmælendur sjálfboðaliðastörf sem jákvæða starfsemi. Mikill meirihluti þeirra lýsti 

löngun sinni til að hjálpa öðrum og gefa af sér og lögðu þeir áherslu á umhyggju og samúð 

sem gerði þeim kleift að sinna sjálfboðaliðastörfum.  

Fyrir flesta þátttakendur í þessari rannsókn voru sjálfboðaliðastörfin stór þáttur í 

aðlögun þeirra að farsælum starfslokum og nýjum aðstæðum. Niðurstöður rannsókna 

Steinunnar Hrafnsdóttur og Pavelek samrýmast vel þeim ástæðum sem viðmælendurnir 

nefndu sem ástæður eða hvata þess að þeir fóru að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum en 

aðal ástæðuna sögðu þeir vera að þeir vildu hjálpa öðrum og láta gott af sér leiða. Það má 

nefna að í sumum rannsóknum líkt og hjá Pavelek (2012) greindu sumir þátttakendur frá 

því að þeir hafi tekið þátt í sjálfboðaliðastörfum eingöngu vegna þess að þeir hafi verið 

beðnir um það, en það samræmist ekki svörum viðmælendanna í þessari rannsókn en 



62 

eins og áður hefur komið fram var úrtakið eingöngu sjö einstaklingar og því ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöður.  

Hvatakenningar Clary og Snyder (1999) falla einkum vel að niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Fimm af sex þáttum sem þeir ræddu um áttu vel við um þátttakendur 

þessarar rannsóknar. Viðmælendurnir vinna sjálfboðin störf til að láta gott af sér leiða og 

vilja vera til staðar og sýna umhyggju og hlýju. Skilningur skiptir einnig máli þar sem 

þátttakendur voru allir sammála um að þeir lærðu eitthvað nýtt með því að taka þátt og 

læra um eitthvað meira en bara um sjálfa sig og eitthvað nýtt með því að vera í kringum 

gestgjafa sína. Í samtölunum kom fram persónuleg styrking sem gerði þátttakendunum 

kleift að þroskast og dafna í gegnum sjálfboðaliðastörfin og hafði það jákvæð áhrif á 

sjálfsvitund þeirra. Þátttakendum rannsóknarinnar líður sjálfum vel vegna þess að þeir 

sinna sjálfboðaliðastörfunum sem síðan hefur haft þau áhrif að efla sjálfstraust þeirra og 

sjálfsöryggi. Sjálfboðaliðastörfin höfðu áhrif á félagslega þætti hjá öllum viðmælendum 

þar sem þeir gátu eflt félagsleg tengsl við annað fólk, til dæmis við aðra sjálfboðaliða, 

gestgjafana og starfsmenn Rauða kross Íslands. Þessi félagslegu tengsl hefðu hugsanlega 

annars ekki orðið að veruleika eftir starfslokin. Einn af hvötunum til að stunda 

sjálfboðaliðastarf er félagslegi þátturinn eða að vera í tengslum við aðra og hitta aðra 

einstaklinga eins og fram kom hjá Steinunni Hrafnsdóttur (2007) þegar hún rannsakaði 

viðhorf sjálfboðaliða. Að lokum voru það verndandi þættir sem höfðu áhrif á að 

viðmælendum leið betur með sjálfa sig og komu þannig í veg fyrir að neikvæðar 

tilfinningar gætu myndast eins og depurð og einmanaleika. Það er í samræmi við það sem 

kemur fram hjá Wartburton, Paynter og Petriwskyj (2007) að sjálfboðaliðastarf gefur 

þeim aldraða ástæðu til að vakna á morgnana og veitir honum ákveðinn tilgang og 

hlutverk til að takast á við eftir starfslok. Það á þátt í því að minnka hættuna á 

einmanaleika og félagslegri einangrun.  

5.3 Hvernig hafa sjálfboðaliðastörf áhrif á lífsgæði og vellíðan aldraða? 

Þegar lífsgæði og vellíðan voru könnuð kom í ljós að sjálfboðaliðastörfin höfðu jákvæð 

áhrif á heilsu þeirra að sögn viðmælendanna og sneri umræðan einkum að andlegri heilsu. 

Hægt var að sjá tvö þemu sem tengjast persónulegum ávinningi og tengslum.  

Viðmælendur voru á einu máli í viðtölunum að þeim liði afskaplega vel við að liðsinna 

öðrum og fannst felast lífsfylling í því að vera sjálfboðaliði. Það að sjá hvað 
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skjólstæðingum líður betur við að fá heimsókn veitir þeim vellíðan. Þeir nefndu einnig allir 

að þeir væru ekki eingöngu að gefa af sér heldur fái þeir eitthvað sjálfir í staðinn, þannig 

að í rauninni nytu báðir aðilar ábata af samskiptunum. Það fellur vel að hvatakenningum 

Clary og Snyder (1999) varðandi styrkingarþáttinn (e. enhancement). Það er að fólki líður 

vel þegar það hjálpar öðrum einstaklingum og það þroskast og dafnar sálarlega á sama 

tíma. Sumir viðmælendanna sögðu að þeir myndu ekki stunda sjálfboðliðastörf ef þeir 

högnuðust ekki neitt sjálfir á því og töluðu um það að með því að láta öðrum líða vel þá 

eykur það líka þeirra eigin vellíðan. Fjögurra þátta kenninga Daniel Batson á vel við um 

vellíðan viðmælenda, þar sem fyrsti þátturinn tengist einstaklingshyggju (e. egoism), þar 

sem markmið sjálfboðaliðans er að auka eigin vellíðan og velferð. Það  að koma öðrum til 

góða er mikilvægur tilgangur en á sama tíma er brýnt að geta fengið eitthvað til baka í 

staðinn sem hefur jákvæð áhrif á eigin hagsæld. Það getur birst í formi hróss, persónulegs 

þroska, félagslegrar viðurkenningar, gjafa og félagsskapar svo eitthvað sé nefnt (Batson 

o.fl., 2011; Brown o.fl., 2011; Musick og Wilson, 2008). 

Annað sem kom fram sem mikilvægur þáttur hjá viðmælendunum var hinn félagslegi 

ábati og tengsl. Það er að það var mikilvægt að geta farið út í samfélagið og hitt aðra 

einstaklinga og myndað ný tengsl í stað þeirra sem hefðu getað tapast við starfslok. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Principi og samstarfsaðila (2012) 

þar sem þátttakendurnir vildu vera í tengslum og sambandi við aðra einstaklinga en ekki 

eingöngu við aðra sjálfboðaliða heldur einnig þá sem nytu góðs af aðstoð þeirra. Einnig 

kemur þetta heim og saman við hvatakenningar Clary og Snyder (1999), þar sem einn af 

þáttunum tengist félagslega þættinum. Það er þörfin fyrir að hitta aðra einstaklinga og 

falla vel inn í hóp og vera í góðum samskiptum við annað fólk. Að hljóta félagslegt 

samþykki og mæta væntingum fólks er mikilvægt fyrir sjálfboðaliðann (Musick og Wilson, 

2008). Haski-Leventhal (2009b) bendir á að þátttaka í sjálfboðaliðastörfum aldraðra geti 

hjálpað þeim til við að koma í veg fyrir félagslega einangrun með því að efla tengsl við nýja 

einstaklinga í staðinn fyrir þau sem hugsanlega glatast við starfslok, styrkt samfélagslega 

þátttöku og aukið sjálfsvirðingu þeirra. Þetta leiðir til aukinna lífsgæða og vellíðanar 

einstaklingsins. Þetta á við flesta viðmælendur rannsóknarinnar, þar sem þeim fannst 

skipta miklu máli að geta hitt annað fólk úti í samfélaginu með því að taka þátt í 

sjálfboðaliðastörfum þegar að starfslokum væri komið. Áhrifin væru betri líðan og þá í sér 

lagi andlega vellíðan. Brown og samstarfsfélagar (2011) nefna að aldraðir séu líklegri til 
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þess að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum ef þeir tilheyra samtökum eða öðrum hópum sem 

snúa að því að iðka sjálfboðaliðastörf. Þeir benda ennfremur á að tengsl við aðra hópa og 

samtök sé í raun einn hvataþáttur og styður það niðurstöður annarra rannsókna sem 

gerðar hafa verið gerðar. Það styður niðurstöður þessarar rannsókna þar sem 

þátttakendum þótti mikilvægt að vera í tengslum við Rauða kross Íslands í sínum 

sjálfboðaliðastörfum. 

5.4 Starfslok 

Þegar starfslok voru skoðuð voru tilfinningar viðmælendanna í garð þeirra blendnar. 

Sumir þeirra voru sáttir við að hætta að vinna og voru búnir að ákveða hvenær þeir ætluðu 

að hætta störfum og voru því tilbúnir til þess. Aðrir voru ekki jafn sáttir og fannst í sumum 

tilfellum að hlutverki sínu væri lokið og voru ekki tilbúnir til að hætta strax. Þeir 

einstaklingar fundu jafnvel fyrir ákveðnum hlutverkamissi. Hann lýsti sér meðal annars í 

því að þurfa ekki að vakna á morgnana til að fara í vinnuna og sinna sínum venjubundnum 

hlutverkum yfir daginn. Þeir viðmælendur sem voru ósáttir við starfslok sín hefðu viljað 

fá einhvers konar aðlögun áður en þær hættu að vinna og voru að nálgast eftirlaunaaldur. 

Þeim þótti vanta einhvers konar notendasamráð og einn viðmælandinn nefndi að hann 

hefði farið á námskeið hjá fyrirtækinu sínu og fann að það hefði gert gagn að því leytinu 

til að hann varð sáttari við starfslok sín. Hann taldi nauðsynlegt að veita öllum 

einstaklingum slíka aðlögun þegar þeir færu að nálgast eftirlaunaaldurinn til að þeir yrðu 

sáttari með sjálfan sig og til að aðlögun að starfslokum gangi vel fyrir sig.  

Í niðurstöðum Pavelek (2012) lýstu þátttakendur reynslu sinni þegar kom að 

starfslokum. Sjálfboðaliðastörf voru stór þáttur í að aðlagast breyttum aðstæðum. Þeir 

upplifðu sig tilneydda til að endurskipuleggja líf sitt að einhverju leyti til að aðlagast 

þessum nýju aðstæðum. Sjálfboðaliðastarfið veitti þeim tækifæri til að hjálpa öðrum og 

gefa eitthvað af sér til samfélagsins. Þannig varð hlutverkamissirinn ekki eins mikill og 

hann hefði verið ef engin ný hlutverk hefðu tekið við eftir starfslokin.   

5.5 Hugleiðingar um sjálfboðaliðastörf 

Í lokin var viðmælendum gefinn kostur á því að koma með eigin hugleiðingar um 

sjálfboðaliðastörf og hvort þeir hvettu aðra til að stunda þau. Það voru allir sammála um 

að þeir myndu hvetja fólk til að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum. Þá var ekki verið að tala 
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eingöngu um félagslegu tengslin heldur hafi fólk gott af því að kynnast einhverju öðru en 

sínu venjulega umhverfi. Það þyrfti þó að gæta þess að sjálfboðaliðastörf henta ekki 

öllum. Þeir sem stunda sjálfboðaliðastörf þurfa að vera gæddir ákveðnum eiginleikum til 

að hafa ánægju af því að sinna þessum störfum annars þjóni það engum tilgangi að taka 

slíkt að sér ef fólk býr ekki yfir þeim eiginleika. Í tengslum við aldraða sjálfboðaliða voru 

allir viðmælendur sammála um að allir þeir sem væru við góða heilsu ættu tvímælalaust 

að láta gott af sér leiða og kynnast nýjum hlutum á meðan þeir hefðu tækifæri til þess. 
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6 Lokaorð 

Það sem var sameiginlegt í flestum rannsóknunum sem skoðaðar voru fyrr í ritgerðinni í 

fræðilegu úttektinni, var að aldraðir leika stórt hlutverk í sjálfboðaliðastörfum og er það í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. Aldraðir einstaklingar eru mikilvægur 

mannauður sem býr yfir því að hafa ómetanlega reynslu sem hægt er að nýta, eins og til 

dæmis til að taka þátt í sjálfboðaliðsstörfum.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru þær hversu fáir þátttakendur tóku þátt í 

rannsókninni sem þýðir að það er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar. Þrátt fyrir að 

úrtakið hafi verið lítið, var rannsóknin gagnleg til að skoða hvað aldraðir einstaklingar 

upplifa persónulega við að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum. Það er mikilvægt að halda 

áfram að rannsaka þetta viðfangsefni.  

Þátttakendur lýstu allir ánægju sinni yfir að það væri verið að skoða sjónarhorn 

aldraðra út frá styrkleikum þeirra og því sem þeir geta gert og því jákvæða í stað þess að 

einblína eingöngu á það sem hrjái þá, þó það þurfi að líta til þess líka.  

Það er von höfundar að rannsóknin veiti frekari innsýn inn í sjálfboðaliðastörf og þá 

einkum sjálfboðaliðastörf aldraðra. Það er mikilvægt að geta fengið jákvætt sjónarhorn á 

það sem aldraðir geta haft fyrir stafni eftir starfslok. Það er einnig mikilvægt að kanna 

betur og kortleggja líf aldraðra til að afla upplýsinga sem nýtast til að auka lífsgæði þeirra 

og kjör og hvaða nýjum hlutverkum aldraðir geta gegnt til að öðlast betri vellíðan.    
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Viðaukar 

Viðauki 1 – Viðtalsvísir 

 

1) Hvers konar sjálfboðaliðastarfi hefurðu sinnt? 

2) Hvenær tókstu þátt í fyrsta sinn í sjálfboðaliðastarfi? 

o Tókstu einhvern tímann áður þátt í sjálfboðaliðastörfum? 

3) Hver er upplifun þín af því að hafa tekið þátt í sjálfboðaliðastörfum? 

4) Hvernig fannst þér að hætta að vinna? 

o Upplifðirðu einhvern tímann hlutverkamissi við starfslok? 

5) Hvernig hafa sjálfboðastörf haft áhrif á lífsgæði þín og vellíðan? 

6) Hvað hvatti þig til þess að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum? 

7) Aðrar hugleiðingar um að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum? 

 

  



76 

  



77 

Viðauki 2 – Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Kæri viðtakandi. 

Ég heiti Sveinbjörg María Dagbjartsdóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Um þessar mundir er ég að vinna að lokaverkefni mínu 

sem fjallar um sjálfboðastörf og aldraða og mun ég vinna undir leiðsögn Dr. Steinunnar 

Hrafnsdóttur, dósents við Háskóla Íslands sem er einnig ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. 

Efni þessa bréfs er að veita þér upplýsingar um rannsókn mína og leitast eftir þátttöku 

þinni í henni. Helsta markmið rannsóknarinnar er að skyggnast í heim þess aldraða og 

skoða þannig upplifun hans af sjálfboðastörfum við starfslok. Annað markmið er að skoða 

helstu ástæður þess að stunda sjálfboðastörf og hvernig þau hafa áhrif á lífsgæði og 

vellíðan. Rannsóknin nær til einstaklinga 67 ára og eldri sem stunda sjálfboðastörf hjá 

Rauða kross Íslands. 

 Í þátttöku felst um það bil 30 mínútna viðtal þar sem þátttakandi svarar 

spurningum og segir frá upplifun sinni og reynslu af sjálfboðastörfum. Þú þarft ekki að 

svara einstökum spurningum og getur hætt við hvenær sem er í ferlinu. Ég mun notast 

við upptökutæki til þess að taka upp viðtalið og afrita það síðan. Eftir afritun og vinnslu á 

viðtali, verður upptökunni eytt. 

 Ég mun hafa samband við þig í vikunni 12. – 16. september til þess að mæla okkur 

mót og finna stað og stund sem hentar báðum aðilum. 

 Ég yrði þér afar þakklát ef þú sæir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Ekki verður hægt að rekja niðurstöður 

til einstakra þátttakenda og er fullum trúnaði heitið. Niðurstöður úr þessari rannsókn 

verða kynntar og birtar í MA verkefni mínu. Eftir að niðurstöður úr rannsókninni liggja 

fyrir og ritgerð verður birt á vef Skemmunnar, verður frumgögnum eytt. 

Með kærri kveðju, 

Sveinbjörg María Dagbjartsdóttir 

Sími: 865-4632 

Netfang: smd1@hi.is 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, dósent 
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 Viðauki 3 – Upplýst samþykki þátttakenda 

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér eitt viðtal og mun það taka um það bil hálfa klukkustund. 

Stuðst verður við viðtalsvísi með helstu spurningum sem rannsakandi leitar svara við. 

Þátttakanda er ekki skylt að svara spurningum sem hann vill ekki svara. Vert er að nefna 

að viðbótarupplýsingar frá viðmælanda eru vel þegnar. 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið kynningarbréf rannsóknar sem ég 

fékk sent og hef fengið tækifæri til að spyrja rannsakanda nánar um rannsóknina. 

Upplýst samþykki er í tvíriti og mun þátttakandi halda eftir eintaki. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. 

Mér er ljóst að ég þarf ekki að svara einstaka spurningum og get hætt þátttöku hvenær 

sem er í rannsóknarferlinu án frekari útskýringa. 

 

Ég er samþykk/ur þátttöku. 

 

Dagsetning 

_______________ 

 

 

Undirskrift þátttakanda 

______________________________ 

 

Undirskrift rannsakanda 

______________________________

 


