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ÚTDRÁTTUR 

Þessi rannsókn er eigindleg og byggir á viðtölum við einstaklinga sem eru eða hafa 

verið virkir þátttakendur í björgunarsveitum á Ísland. Viðtölin voru tekin með það að 

leiðarljósi að svara rannsóknarspurningu verkefnisins sem er eftirfarandi: „Hvað er það 

sem drífur björgunarsveitarmenn áfram?“ Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort 

að drifkraftur björgunarsveitarmanna sé lærð hegðun, eitthvað sem þeir nýti úr uppeldi 

sínu, úr nær samfélagi eða tengist persónuleika þeirra. 

Rannsóknarefnið er skoðað út frá persónueiginleikum, félagslegum þáttum og íslensku 

samfélagi sem herlausu landi. Út frá hvata og þarfakenningum sem hafa áhrif á hegðun 

okkar og athafnir.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að þónokkuð var um sameiginlega þætti meðal  

þátttakenda í rannsókninni sem dæmi má nefna virkni, fórnfýsi, hjálpsemi og 

ævintýragirni. Þátttakendur nefndu að þeir væru félagsverur, ættu auðvelt með að 

kynnast fólki og hefðu gaman af krefjandi verkefnum og áskorunum. Í þessari rannsókn 

var ekki leitast eftir að kanna mismun á persónulegum þáttum hjá þátttakendum. 

Drifkraftinn sögðust þau sækja í útivist í náttúrunni til þess að uppfylla 

ævintýramennskuna sem blundar í mörgum. Einnig var í því samhengi nefnt mikilvægi 

þess að vera góð fyrirmynd fyrir aðra, læra eitthvað nýtt og mantran „að þora er að 

skora“ kom frá einum þátttakanda.  

 

Lykilorð: Persónueiginleikar, björgun, samfélags ábyrgð og fórnfýsi.  
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ABSTRACT 

This qualitative study is based on interviews with individuals that have been or are 

currently active in an Icelandic rescue squad. The interviews were conducted to seek 

answers to the following research question: “What drives members of the rescue 

squad?” The purpose of this study is to see whether the drive or motivation is a learned 

behaviour, something from their upbringing or in their near society and perhaps their 

own personality trades.  

The research is examined from different angles, with consideration taken to 

participant’s personality trades, social status and the Icelandic community being a 

country without an army. In addition aspects of various theories that can influence our 

behaviour and actions. 

The results revealed that there were some common factors among the individual 

participants. No effort was made to conclude what differentiates among participants.  

Personality trades of participants were characterized as active, willing to self-sacrifice, 

helpful and adventurous. Participants also mentioned the commonality of being social 

and outgoing, are socially adept and find it easy to get to know new people. They like 

challenges and tasks that have to be solved. Regarding the drive, then nature plays a 

large role. Going out into nature and exploring outdoor activities and fulfils their 

adventures needs. Participants stated that it was essential to set a good example for 

others as role models, to learn something new, and one participant mentioned the 

mantra “to dare is to score”.  

 

Key words: Personality trades, rescue, social responsibility and self-sacrifice.  
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HUGTÖK 

Eftirfarandi hugtök er mikilvægt að skilgreina í tengslum við viðfangsefnið. Hugtökin 

eru björgunarsveit, björgunarsveitarmaður, björgun, leit, gæsla, samfélagsleg ábyrgð, 

drifkraftur og hvatning.  

Björgunarsveit: félag sem á grundvelli sjálfboðaliðastarfs tekur þátt í björgun, leit og 

gæslu að beiðni stjórnvalda (lög nr. 43/2003). 

Björgunarsveitarmaður: skráður einstaklingur í björgunarsveit sem tekur þátt í björgun, 

björgunaræfingum, leit og gæslu (lög nr. 43/2003). 

Björgun: björgun manna eða verðmæta frá yfirvofandi hættu eða tjóni (lög nr. 43/2003). 

Leit: leit að mönnum eða verðmætum (lög nr. 43/2003). 

Gæsla: aðstoð við að gæta manna og verðmæta á svæðum sem lokað hefur verið vegna 

hættuástands (lög nr. 43/2003). 

Samfélagsleg ábyrgð: er félagsleg skylda, þar sem einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir 

eða samtök búa saman í samfélagi og eru tilbúin að bera ábyrgð á því sem betur má 

fara og fórna sér til þess að stuðla að jákvæðum áhrifum í samfélagi sínu (Lawrence 

og Weber, 2016).  

Drifkraftur: merkir framtakssemi, framkvæmdagleði og dugnað hjá einstaklingi 

(Íslensk nútímamálsorðabók, 2020).  

Hvatning: getur verið lýst sem afl sem eykur, stýrir og viðheldur hegðun fólks og 

getur fengið fólk til þess að haga sér á ákveðin hátt (Armstrong, 2006).  
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1. INNGANGUR 

 

LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Áhugi rannsakanda tengist mannúðarmálefnum af ýmsum toga og þá einna helst með 

öryggi fólks að leiðarljósi. Viðfangsefni verkefnisins byggist á rannsókn á 

persónueiginleikum björgunarsveitarmanna, drifkrafti þeirra og hvort að 

björgunarsveitarstarfið hafi breytt þeim að einhverju leyti. Þessir þættir verða skoðaðir 

ásamt umfjöllunum um björgunarsveitarmenn í fjölmiðlum og því starfi sem þeir sinna. 

Verkefnið hefur rannsakandi kosið að kalla „Drifkraftur björgunarsveitarmanna okkar“. 

Starfið sem björgunarsveitarmenn sinna og þau þrekvirki sem þeir afreka er hægt að 

líkja við góða spennusögu en er í raun oft á tíðum eins og í lygasögu. Þeir hætta sér út 

í aðstæður sem aðrir leita leiða til þess að forða sér frá. Hér verður leitað svara við því 

hvaðan björgunarsveitarmenn sækja drifkraft sinn.  

Björgunarsveitir á Íslandi vinna sína vinnu í þágu almannaheilla og varnar innan 

viðurkenndra samtaka undir Slysavarnarfélaginu Landsbjörg. Flestir 

björgunarsveitarmenn vinna sjálfboðavinnu og hætta sér oft á tíðum inn í aðstæður sem 

aðrir hlaupa burt frá. Björgunarsveitir eiga ekki í beinni samkeppni eða eiga sér 

keppinauta eins og hefðbundin samtök og fyrirtæki. Fremur mætti tala um aðra aðila í 

sambærilegum hlutverkum sem samverkamenn, sem dæmi má nefna 

Landhelgisgæsluna, Lögregluna og Almannavarnir (Lög nr. 43/2003) .  

Hvatinn hjá björgunarsveitarmönnum er ekki fjárhagslegur eins og hjá hefðbundnu 

launafólki sem starfar meðal annars launa sinna vegna, en eins og nefnt var að framan  

er vinnan að langmestu leyti unnin í sjálfboðavinnu. Er hvatinn og drifkrafturinn að 

einhverju leyti kominn af brýnni nauðsyn til þess að verða við samfélagslegri áskorun 

í þágu almennings eða önnur skýring? Það er því vert að kanna hvort að fólk sem sækir 

í slík störf búi yfir einstökum eiginleikum sem mætti greina, festa fingur á og jafnvel 

nýta í uppeldi, kennslu eða annað sem gott veganesti fyrir framtíð lands og þjóðar. 

Á Íslandi er hvorki her né heimavarnarlið og því sinna björgunarsveitarmenn oft á 

tíðum sambærilegum störfum hér á landi í stað þeirra. Dæmi um verkefni sem falla í 

skaut björgunarsveitarmanna á Íslandi eru; gæslustörf á stórum viðburðum og bregðast  
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við hættum sem steðja að á Íslandi, leit að týndu fólki, björgunarstarf vegna óveðurs og 

ófærðar svo eitthvað sé nefnt (Reglugerð nr. 289/2003). Björgunarsveitirnar búa yfir 

mikilli þekkingu, öflugum tækjakosti og geta tryggt skjót viðbrögð. Samfélagsleg 

ábyrgð björgunarsveitarmanna er því rík og verkefnin fjölbreytt (Landsbjörg a, 2020). 

 

UPPBYGGING VERKEFNIS 

Verkefnið skiptist í sex kafla með mismörgum undirköflum.  

 Fyrsti kafli er Inngangur. Þar fer fram almenn kynning á verkefninu, 

rannsóknarefninu og rannsóknarspurningunni sem leitað er svara við. Í inngangi 

er stiklað á stóru um fræðilega nálgun ásamt rökstuðningi fyrir vali á 

viðfangsefninu.  

 Annar kafli er Fræðilegur hluti og fjallar um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. 

Þar er meðal annars farið yfir sögu björgunarsveita á Íslandi og 

fjölmiðlaumfjöllun um viðamikið verkefni sem björgunarsveitarmenn hafa 

komið að. Umfjöllun um öryggi borgara, Ísland sem herlaust samfélag og 

samfélagslega ábyrgð. Ásamt kenningum sem styðja við viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  

 Þriðji kafli er Aðferðarfræði og lýsir sá kafli aðferðafræði verkefnisins þar sem 

farið er yfir rannsóknarsnið, þátttakendur og takmörkunum rannsóknarinnar. 

Einnig er  fjallað um upplýsingaöflun, úrvinnslu gagna og framsetningu á 

niðurstöðum. Í enda kaflans má finna umfjöllun um siðferðilega álitaþætti.  

 Fjórði kafli er Niðurstöður. Þar sem farið er yfir niðurstöður rannsóknar, þær 

greindar og settar fram.   

 Fimmti kafli er Umræður og ályktanir þar sem rannsakandi svarar 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi til hliðsjónar af 

niðurstöðum og fræðilegum hluta. Einnig er þar að finna stutta yfirferð á 

lærdómi rannsakanda af vinnslu verkefnisins ásamt hugmyndum að 

áframhaldandi rannsóknum.  

 Sjötti og síðasti kaflinn er Lokaorð þar sem ritgerðarefnið er dregið saman. Á 

eftir lokaorðunum kemur heimildaskrá og viðaukar við verkefnið.   
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VAL OG AFMÖRKUN VIÐFANGSEFNIS 

Val á þessu verkefni er meðal annars komið til vegna fjölmargra frétta og umfjöllunar 

á ljósvakamiðlum sem hafa átt sér stað í tengslum við hamfarir og náttúruvá, svo sem 

snjóflóð, jarðskjálfta, eldgos og aðrar aðstæður sem hafa skekið íbúa landsins 

undanfarna áratugi og aðkoma björgunarsveitarmanna að þeim. Fréttaflutningur um 

hlutverk og störf björgunarsveitarmanna eru oftast nær jákvæðar fréttir þrátt fyrir að 

fréttaefnið sjálft t.d. náttúruhamfarir séu neikvæðs eðlis. Rannsakanda þykir þetta 

einkar áhugavert því það virðist vera að björgunarsveitarmenn geti staðið af sér flest og 

séu oftar en ekki í hlutverki hetju dagsins. 

Efni rannsóknarinnar er valið með það fyrir augum að svara spurningu sem brennur á 

rannsakanda, hvað er það sem drífur björgunarsveitarmenn áfram og hvaðan sækja 

björgunarsveitarmennirnir okkar drifkraftinn til þess að vinna þrekvirki þegar aðrir 

hætta sér ekki út? Viðfangsefnið mun vera afmarkað við björgunarsveitamenn á Íslandi. 

 

TILGANGUR OG MARKMIÐ RANNSÓKNAR 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað það er sem hvetur óbreytta borgara í 

hlutverki sínu sem björgunarsveitamenn út í aðstæður sem aðrir gera flest til þess að 

forðast? Hver er þeirra helsti drifkraftur og hvað eiga björgunarsveitarmenn 

sameiginlegt?  

Tilgangur rannsóknarinnar er að finna út hvort að drifkraftur björgunarsveitarmannanna 

okkar sé lærð hegðun, eitthvað sem þeir taka úr sínu uppeldi eða nær samfélagi. Ef 

niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós samnefnara þá væri áhugavert að kanna hvort 

að þetta væri eitthvað sem við gætum kennt fleirum, lagt ríkari áherslu á eða nýtt okkur 

á öðrum vettvangi.  

Niðurstöður má mögulega nýta fyrir börn jafnt sem fullorðna til þess að fá innsýn inn í 

drifkraft björgunarsveitarmanna og heimfæra í uppeldis- og kennsluaðferðir fyrir hópa.  
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RANNSÓKNARSPURNING OG VIÐTALSSPURNINGAR 

Rannsóknarspurning verkefnisins er eftirfarandi: Hvað er það sem drífur 

björgunarsveitamenn áfram? 

Til þess að leita svara rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við sjö einstaklinga 

sem allir eru virkir eða hafa verið virkir björgunarsveitarmenn. Viðmælendur hafa verið 

við störf í björgunarsveitum í mislangan tíma, eða allt frá þremur árum upp í 27 ár. 

Viðmælendur voru spurðir út í ýmsa þætti sem snúa að starfinu, sínum persónulegu 

högum ásamt viðeigandi bakgrunnsspurningum, svo sem aldur, kyn og menntun. 

 

FYRRI RANNSÓKNIR 

Sambærileg viðfangsefni hafa verið rannsökuð áður en ekki á sama hátt og þessi 

rannsókn er byggð upp. Viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað hér á Íslandi en að 

einhverju leyti erlendis og þá með tilliti til sambærilegra starfa, eins og 

sjúkraflutningamanna sem starfa í sjálfboðavinnu. Nokkrar rannsóknir vöktu athygli og 

eru þær útlistaðar í þessum kafla. Fyrst ber að nefna erlenda rannsókn sem miðar einna 

helst að þátttakendum í Bandaríkjunum og ber heitið “Recruiting and retaining 

volunteer EMTs: from motivation to practical solutions” eða „Að ráða og halda í 

sjúkraflutningamenn sem eru sjálfboðaliðar: frá hvatningu til hagnýtra lausna“. 

Rannsóknin fjallar um sjúkraflutningsmenn sem vinna í sjálfboðavinnu og þörfina fyrir 

slíka aðila þar sem ekki er boðið uppá slíka þjónustu af ríki eða sveitarfélagi. Í þessari 

rannsókn leita rannsakendur leiða til þess að greina hvað hvetur þessa aðila áfram og af 

hverju þeir sækja í slík störf. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast og nýta 

þekkinguna til að tryggja áframhald slíkra sveita. Einnig  hvernig sé best að hafa  

ráðningarferlið til að tryggja áframhaldandi starfsemi. Rannsóknin er gerð á tveimur 

mismunandi héruðum í Bandaríkjunum, annars vegar í þéttbýli og hinsvegar í dreifbýli. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var að helsti hvataþáttur sjúkraflutningamanna var þörf og 

löngun til þess að hjálpa öðrum og til þess að hefja starfsferil innan heilbrigðiskerfisins. 

Með því að byrja sem sjálfboðaliðar í sjúkraflutningi öðlast þeir ákveðna þekkingu og 

reynslu sem getur nýst síðar. Fáir sjálfboðaliðar voru í þessu til þess að eignast nýja 

vini eða nýta sem hluta af annarri menntun. Flestir töldu mikilvægt að hafa stuðning frá 
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fjölskyldu og sveigjanleika á vaktavinnutíma sem sjálfboðaliði til þess að halda áfram 

í starfinu og geta sinnt öðrum verkum samhliða (Haug and Gaskins, 2012). 

Þá ber að nefna  þátttökurannsókn sem ber heitið „Fyrst þarf að læra að bjarga sjálfri 

sér. Þátttökurannsókn á Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík“. Í rannsókninni skyggnist 

rannsakandi inn í starf og samfélag Flugbjörgunarsveitar Reykjavíkur. Niðurstaða 

viðmælenda Védísar Ólafsdóttur (2012) í rannsókninni um ákvörðun þeirra að verða 

sjálfboðaliðar og taka þátt í starfi björgunarsveita, var meðal annars áhugi þeirra á 

útivist og fjallamennsku sem þeir sögðu forsendu fyrir þátttöku sinni en aðeins lítill 

hluti nefndi þörfina til að hjálpa öðrum. Þegnskylda, óeigingirni og fórnfýsi eru ekki 

efst á baugi þegar kemur að björgunarsveitarmönnum heldur frekar áhugamál þeirra og 

löngun til útivistar (Védís Ólafsdóttir, 2012). 

Óbeinar en á ákveðin hátt tengd rannsóknarefni voru skoðuð. Til dæmis rannsóknin, 

„Áhrif þungbærrar lífsreynslu á líðan björgunarsveitarmanna á Íslandi“. Þar er fjallað 

er um tíðni þungbærrar lífsreynslu og neikvæðar afleiðingar þess til dæmis 

áfallastreitueinkenni eða þunglyndi og varnarviðbrögð björgunarsveitamanna við því. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að rétt ríflega 10% þátttakenda hafði 

áfallastreitueinkenni yfir viðmiði um áfallastreituröskun. Tæplega níu prósent sýndu 

þunglyndiseinkenni yfir viðmiði um þunglyndi. Að auki leiddu niðurstöður í ljós að 

reynsla af björgunarsveitarstarfi og magn af námskeiðum sem viðkomandi hafði sótt 

tengt því höfðu ekki áhrif á einkenni áfallastreituröskunar og þunglyndis. Lífsreynsla 

einstaklinganna óháð þátttöku þeirra í björgunarsveit vóg þyngra í einkennum og 

reyndust ekki vera marktæk tengsl milli varnarviðbragða björgunarsveitarmanna og 

einkenna áfallastreitu og þunglyndis (Ásdís Eir Símonardóttir, 2009).  

Önnur rannsókn sem var skoðuð ber heitið „Öryggi ferðamanna í óbyggðum Íslands“. 

Í þeirri rannsókn er meðal annars fjallað um hlutverk björgunarsveitarmanna í leit og 

björgun þegar kemur að ferðamönnum sem lenda á hrakhólum á ferðalagi sínu um 

Ísland. Niðurstaða rannsóknar Bríetar Bergrúnardóttur (2012), var á þann veg að 

viðmælendur töldu upplýsingagjöf til erlendra ferðamanna ábótavant og stýringu á 

landsvæðum sömuleiðis. Þeir lögðu áherslu á ríkari þörf á fræðslu, til dæmis um búnað, 

ógnir og umgengni um óbyggðir Íslands (Bríet Arna Bergrúnardóttir, 2012). 

Einnig var skoðuð rannsókn sem kallast „Hvatning og endurgjöf. Viðhorf stjórnenda 

tveggja opinberra fyrirtækja og tveggja fyrirtækja í einkarekstri“. Sú rannsókn kemur 
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inn hvaða áhrif hvati og endurgjöf hefur og hvernig best sé að standa að því, með tilliti 

til mannauðs sem auðlindar og að ánægðir starfsmenn gefi meira af sér í sínum störfum. 

Niðurstaðan var að hvatning starfsfólks er mjög mikilvæg, óháð því hvort að 

starfsmaður vinni hjá opinberu fyrirtæki eða einkareknu. Sömuleiðis er góð endurgjöf 

til starfsmanna mikilvægur þáttur í starfsánægju. Ekki var marktækur munur á milli 

endurgjafar innan opinbera og einkarekinna fyrirtækja en munur reyndist á hvatningu, 

þar sem einkafyrirtækin nýttu sér ytri hvata til viðbótar við innri hvata sem öll 

fyrirtækin notuðu (Guðbjörg Hulda Valdórsdóttir, 2014). 

Niðurstöður rannsóknar Védísar Ólafsdóttur (2012) eru töluvert frábrugðnar 

niðurstöðum Haug og Gaskins (2012). Þeir benda á að þörfin fyrir að hjálpa öðrum er 

það sem hvetur fólk einna helst til þátttöku í sjálfboðaliðastörfum á meðan Védís 

Ólafsdóttir setur fram í sínum niðurstöðum að þörfin fyrir að hjálpa öðrum virðist hafa 

litla merkingu. Spurningin er hvort að eðli björgunarsveitarstarfs sé það ólíkt starfa 

sjúkraflutningamanna eða hvort það séu frekar landfræðilegar útskýringar á 

mismunandi niðurstöðum.  

 

AÐRAR RANNSÓKNIR 

Brudney og Lee (2009) framkvæmdu könnun til þess að finna út hvers vegna fólk tæki 

þá ákvörðun að vinna sjálfboðavinnu. Í ljós kom að í flestum tilfellum var það 

annaðhvort félagsleg eða samfélagsleg ábyrgð sem hvatti viðkomandi til þess eða 

rökrétt ákvörðun viðkomandi. Sjálfboðaliðarnir voru meðvitaðir um að framlag þeirra 

væri samfélaginu til góða. Sömuleiðis leiddi rannsókn þeirra í ljós að líkindi eru á milli 

þess að verða sjálfboðaliði og vera virkur þátttakandi í samfélagi sínu (Brudney and 

Lee, 2009).  

Önnur rannsókn, framkvæmd af Van Vianen et al (2008), sýndi fram á að sú ánægja 

sem sjálfboðaliðar fá úr vinnu sinni er meðal annars byggð á samlegðar áhrifum þeirra 

við umhverfið í kringum sjálfboðavinnu og líkindi við aðra einstaklinga sem eru 

sjálfboðaliðar á sama tíma. Hann telur að persónuleikar stýri þar meiri ferð en 

menningarlegur bakrunnur og leiðir hann líkur að því að einstaklingar sem eru 

áhugasamir um sjálfboðaliða störf mæli með og reyni að sannfæra vini og vandamenn 

um að taka þátt með sér (Van Vianen et al., 2008).  
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Rannsóknarspurningin sem sett er fram í þessu verkefni er töluvert þrengri en nefnt 

hefur verið í rannsóknum hér að framan og miðast eingöngu við Ísland. Það má þó leiða 

líkur að sambærilegum niðurstöðum, í það minnsta vísbendingu um hvert niðurstöður 

leiða.  

 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Verkefnið byggir á eigindlegri rannsókn þar sem hálf-opin viðtöl voru tekin við 

björgunarsveitarmenn með það fyrir augum að greina samnefnara eða sameiginlega  

eiginleika þeirra einstaklinga sem kjósa að taka þátt í björgunarsveitarstarfi (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013 bls. 26). Viðtölin miða að því að öðlast skilning á og geta svarað 

rannsóknarspurningunni: Hvað er það sem drífur björgunarsveitamenn áfram? 

Viðtölin voru framkvæmd eftir fyrirfram settum viðtalsramma með 17 spurningum og 

voru ýmist tekin á heimili viðmælanda, heimili rannsakanda, símleiðis, á kaffihúsi eða 

á vinnustað viðkomandi. Viðmælendur svöruðu hver með sínum orðum og því voru 

viðtölin mjög misjöfn, bæði eftir því hversu málglaðir viðmælendur voru, sem og í 

nokkrum tilfellum tóku viðtölin óvænta stefnu og ný sjónarhorn litu dagsins ljós. 

Viðmælendur fyrir rannsóknina voru valdir út frá hentugleika þar sem óskað var eftir 

viðmælendum í gegnum Facebook síðu rannsakanda. Þeir einstaklingar sem buðu sig 

fram voru boðaðir í viðtal (Bryman, 2004).  

Verkferlið í kringum rannsóknina tryggði nafnleynd, þannig að gögn yrðu ekki 

persónurekjanleg. Til kynningar á rannsókninni lág fyrir formlegt upplýsingabréf sem 

viðmælendur undirrituðu. Þar var rannsóknarspurningin og markmið rannsóknarinnar 

kynnt viðmælendum áður en viðtal hófst. Einnig kom fram að við framkvæmd 

rannsóknarinnar væri lögð  rík áherslu á traust, heiðarleika og gagnkvæma virðingu. 

Markmiðið viðtalsins var að skilja drifkraft, persónulega eiginleika og hvata 

björgunarsveitarmanna til að gerast björgunarsveitarmenn með rannsóknarspurninguna 

í huga og sjá þannig viðfangsefnið í gegnum augu þátttakenda.  
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Viðtölin voru  greind með aðferð Ragin (2014), þar sem samanburður á viðtölum var 

kannaður. Ekki var leitast eftir því sértaklega að greina mismun, aðeins sameiginlega 

þætti þátttakenda.  

 

BJÖRGUNARSVEITIR 

Aðkoma björgunarsveita að leit og björgun á Íslandi gegnir veigamiklu hlutverki. Það 

má segja að það séu þrír geirar sem stuðla að öryggi landsmanna, hið opinbera, 

einkageirinn og undir þriðja geirann falla frjáls félagasamtök og sjálfboðaliðasamtök 

sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Þrátt fyrir að félagasamtök geti haft launuð störf 

innan sinna vébanda þá eru þau samt sem áður rekin sem hugsjónastarf og til 

samfélagsábata. Flest eiga þau það sameiginlegt að vera rekin að mestu leyti af 

sjálfboðaliðum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). 

Björgunarsveitir eru starfræktar sem almannaheillasamtök og vinna undir hatti 

Slysavarnarfélagsins Landsbjargar sem eru landssamtök björgunarsveita og 

slysavarnardeilda á Íslandi. Slysavarnarfélagið Landsbjörg er á ábyrgð stjórnvalda. 

Björgunarsveitir reiða sig að mestu leyti á fjárframlög og velvilja fyrirtækja og 

almennings til þess að fjármagna störf sín og eru aðeins að litlu leyti á fjárframlögum 

ríkisins. Þær eru þó með samning við ráðuneyti vegna aðkomu sinnar að rekstri 

björgunarbáta, sjóbjörgunarsveita og Slysavarnarskóla sjómanna (Landsbjörg, b, 

2020). Til þess að styðja enn frekar við bakið á félaginu hefur hið opinbera reynt að 

auka fjárveitingar sínar til þess. Til að mynda átti hluti af tekjum af náttúrupassa með 

frumvarpi til laga að renna til félagsins. Ályktun stjórnar Landsbjargar var hins vegar 

að það fé sem var eyrnamerkt þeim væri bæði of lítið og myndi berast of seint til þess 

að bregðast við hinum síaukna ferðamannastraumi á Íslandi (Jón Svanberg Hjartarson, 

2015). Náttúrupassinn hlaut ekki hljómgrunn á Alþingi og var frumvarp til laga um 

náttúrupassa ekki samþykkt.  
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Myndir A og B: Merki Slysavarnarfélagsins Landsbjargar 

 

RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Viðfangsefnið er áhugavert að mati rannsakanda og hafa björgunarsveitir verið 

áberandi í fjölmiðlum síðastliðin ár. Aðgengi að þátttakendum ætti því að vera gott enda  

fjölmargir Íslendingar sem sinna í dag virku starfi í björgunarsveit og er rannsakandi 

bjartsýnn á að einhverjir gefi sér tíma til þess að verða við ósk um viðtal.  

Rannsakandi hefur engra sérhagsmuna að gæta, hvorki sem snerta rannsóknarefnið né  

viðmælendur hjá björgunarsveitum. Jafnframt hefur rannsakandi ekki persónuleg eða 

viðskiptaleg tengsl við málefnið. 

Þessi rannsókn er mikilvæg að mati rannsakanda því að sambærileg rannsókn hefur 

ekki verið framkvæmd, að minnsta kosti ekki miðað við þau gögn sem liggja fyrir. Ef 

rannsóknin leiðir í ljós afgerandi niðurstöður þá væri möguleiki að kanna hvernig mætti 

vinna meira með niðurstöðurnar. Það er gott fyrir okkur hin að skilja hvað það er sem 

drífur björgunarsveitarmenn okkar áfram til góðra verka. 
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Fræðilegi hlutinn skiptist niður í nokkra kafla, þar sem fjallað verður um 

björgunarsveitir, aðkomu þeirra og umfjöllun í fjölmiðlum ásamt yfirferð á ýmsum  

kenningum og hugtökum sem snerta viðfangsefnið. 

 

ÖRYGGI BORGARA 

Löggæsla, leit og björgun og Almannavarnir heyra undir Dómsmálaráðuneytið. Það 

hvílir skylda á herðum stjórnvalda að tryggja öryggi íslensks samfélags og borgara þess. 

Gerð er grein fyrir stefnumótun stjórnvalda á sviði almannaöryggis í almannavarna- og 

öryggismálaráði, þar sem megin markmiðið er að tryggja öryggi almennings, umhverfi 

þeirra og eignir. Ásamt því að samhæfa viðbrögð og varnir við hamförum, sem er nánar 

fjallað um í lögum um samræmda neyðarsvörun númer 40 frá árinu 2008. Þar er meðal 

annars kveðið á um að samræmd neyðarsvörun fyrir Ísland tekur við tilkynningum um 

neyð, hvort sem það er á fólki, umhverfi eða eignum. Beiðnum um aðstoð er vísað til 

viðeigandi aðila til meðferðar, hvort sem það er lögregla, slökkvilið, björgunarsveit eða 

sjúkraflutningslið (Lög nr. 40/2008). Það er því ljóst að almannaöryggi varðar 

grundvallarhagsmuni fyrir fólkið í landinu (Stjórnarráðið, a, 2020 og lög nr. 40/2008).  

Leitar- og björgunarsvæði Íslands er næstum því tuttugufalt flatarmál landsins eða 1,9 

milljón ferkílómetrar. Landhelgisgæsla Íslands ber ábyrgð á því að hefja og stýra 

aðgerðum vegna neyðartilvika, náttúruhamfara og flug- eða sjóatvika á hafsvæði 

umhverfis Ísland. Björgunarstjórnstöð sér um að viðbúnaður sé settur í gang og að 

ræstir séu út viðeigandi björgunaraðilar (Landhelgisgæslan, 2020). 

 

ÍSLENSKT SAMFÉLAG OG BJÖRGUNARSVEITIR 

Lögreglan ber ábyrgð á leitar- og björgunaraðgerðum á landi en Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg gegnir þar mikilvægu hlutverki og hjálpa til eins og þörf krefur 

(Stjórnarráðið, b, 2020). Á Íslandi búum við við margvíslegar ógnir og má sem dæmi 

nefna snjóflóðahættu, eldfjallavirkni, ofsaveðráttu og aðrar náttúruhamfarir sem geta 

gert vart við sig á hvaða tímapunkti sem er. Björgunarsveitir koma þar sterkar inn, þær 

2. FRÆÐILEGUR HLUTI 
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hafa byggt upp þekkingu og reynslu af því að geta brugðist rétt og skjótt við þeim 

hættum sem að okkur steðja. Björgunarsveitirnar búa jafnframt yfir öflugum tækjakosti 

sem gerir þeim kleift að komast ferða sinna við erfiðar aðstæður og hafa fagmennsku 

að leiðarljósi í viðbrögðum sínum við vá og á vettvangi (Landsbjörg, a, 2020). 

Fjallað er um hlutverk björgunarsveita og björgunarsveitarmanna í þriðju grein laga 

númer 43 frá árinu 2003. Þar segir: „Hlutverk björgunarsveita og 

björgunarsveitarmanna er að starfa í þágu almannaheilla með þátttöku við björgun, 

leit og gæslu á ábyrgð stjórnvalda og í samvinnu við þau. Stjórnvöld skulu í samráði 

við heildarsamtök björgunarsveita gera samkomulag um samskipti og samstarf 

björgunaraðila þar sem er kveðið á um skipulag björgunarmála, upplýsingaskyldu, 

útköll og boðskipti“ (Lög 43/2003). Reglugerð númer 289/2003 kveður síðan nánar á 

um samstarf lögreglu og björgunarsveita. Þar segir meðal annars í þriðju grein að 

Lögreglustjórar fari með yfirstjórn og beri ábyrgð á leit og björgun á landi, hver í sínu 

umdæmi og að þeir kalli til björgunarsveitir til aðstoðar ef þörf krefur (Reglugerð 

289/2003).  

Það er rík hefð fyrir öflugu sjálfboðaliða starfi vegna leitar og björgunar hér á landi og 

er Slysavarnarfélag Landsbjargar er þar í forsvari sem landssamtök björgunarsveita og 

slysavarnardeilda á Íslandi. Félagið var stofnað árið 1999 og við stofnun þess urðu til 

ein stærstu samtök sjálfboðaliða á Íslandi með um 18 þúsund félagsmenn. Starfsemin 

er tvíþætt og felur í sér annars vegar fyrirbyggjandi starf til þess að koma í veg fyrir 

slys og hins vegar að sjá um að bjarga fólki og munum. Sjálfboðaliðar eru til taks allan 

sólarhringinn, alla daga ársins og búa yfir ýmiskonar sérhæfingu (Landsbjörg, b, 2020). 

Björgunarsveitarmenn reiða sig að miklu leyti á velvilja og styrki frá fyrirtækjum og 

einstaklingum til þess að halda úti starfsemi sinni. Þeir eru með virka fjáröflun og selja 

einnig ýmsan varning (Landsbjörg, c, 2020). Undir hatti Slysavarnarfélagins 

Landsbjargar starfa í heildina þúsundir sjálfboðaliða, í 94 björgunarsveitum, 37 

slysavarnardeildum og 48 unglingadeildum. Samkvæmt ársreikningi félagsins, voru 

tekjur félagsins af sölu af vörum, þjónustu, fjáröflun og aðrar tekjur tæplega 1,4 

milljarður króna. Fjöldi aðgerða sem björgunarsveitir tóku þátt í árið 2018 voru tæplega 

1400 talsins og er þar aðeins um að ræða aðgerðir sem eru boðaðar af Neyðarlínu (112). 

Sjálfboðaliðar björgunarsveita mættu tæplega 14 þúsund sinnum í aðgerð og eru yfir 
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4000 sjálfboðaliðar skráðir á útkallslista félagsins, tilbúin að leggja á sig mikla vinnu 

sem oft á tíðum þarf að sinna við mjög erfiðar aðstæður. Stærð félagsins er því ótvírædd 

og mikilvægi þeirra í okkar samfélagi í samhengi við það (Jón Svanberg Hjartarson, 

2015).  

 

 

Mynd C: Yfirlitsmynd yfir staðsetningu björgunarsveita á Íslandi 

 

HERLAUST LAND OG SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ 

Hugtakið öryggi má skilgreina á ýmsa vegu og hefur orðið hlotið teygjanlegri merkingu 

í gegnum árin (Silja Bára Ómarsdóttir og Baldvin Þór Bergsson, 2010). Eftir lok seinni 

heimsstyrjaldar voru varnarmál og öryggi Íslands í ákveðinni óvissu. Varnarsamningur 

var gerður árið 1951 og var hann einskonar undanfari að því að leysa úr óvissunni 

(Birgir Loftsson, bls. 265). Samningurinn var gerður um tveimur árum eftir að Ísland 

gekk inn í NATO við undirritun tvíhliða varnarsamnings við Bandaríkin. Varnarlið 

hafði aðsetur á Keflavíkurflugvelli og var hlutverk þess að verja landið gegn árásum 

sem og að hafa eftirlit með flugvélum, skipum og kafbátum (Albert Jónsson, 1990). 
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Aðstæður Íslendinga breyttust síðan á nýjan leik árið 2006 þegar varnarlið 

Bandaríkjamanna pakkaði saman og hvarf af landi brott. Við brotthvarf varnarliðsins 

vöknuðu ýmsar spurningar varðaandi öryggis- og varnarmál þjóðarinnar. Ísland er 

smáríki með sterka tilfinningu fyrir sjálfstæði sínu, sem getur reynst erfitt þegar þjóðin 

er berskjölduð og komin aftur í ákveðna óvissu með stöðu sína meðal annars gagnvart 

skuldbindingum NATO. Í fyrsta sinn síðan Ísland varð sjálfstæð þjóð er hægt að segja 

að Íslendingar hafi þurft að standa í lappirnar og sinna fjölbreyttum verkefnum sem 

áður höfðu verið á ábyrgð Bandaríkjahers hér á landi (Guðni Th. Jóhannesson, 2009, 

bls. 178). Lausnin var þó sú á endanum að nýr varnarsamningur var gerður í kjölfar 

brotthvarfs hersins. Í honum skuldbundu Bandaríkjamenn sig til þess að tryggja 

hernaðarlegt öryggi Íslands (Valur Ingimundarson, 2007, bls. 153). 

Íslendingar skera sig úr frá öðrum Norðurlöndum þegar kemur að öryggismálum, vegna 

herleysis okkar. Náttúruhamfarir og vægar öryggisógnir sem hafa gert vart við sig hér 

á landi, eru ekki skilgreindar sem öryggismál. Það er hugarfar og samheldni sem tekst 

á við þau verkefni (Alyson Bailes og Þröstur Freyr Gylfason, 2008). Björgunarsveitir 

sinna því þeim verkefnum hér á landi sem annars væri verkefni hers að sinna. Það mætti 

segja að sjálfbjargarviðleitni og samhugur geri Íslendingum kleift að takast á við 

áskoranir af ýmsum toga án aðkomu hers. 

Ísland er lítið ríki í hinum stóra heimi, það mætti segja að við séum mitt á milli þess að 

vera smáríki og dvergríki, þar sem að tölur um mannfjölda ein og sér segja ekki alla 

söguna. Einnig verður að horfa til stærðar á landsvæði ásamt yfirráðum á því (Bailes, 

2009, bls. 2). Þrátt fyrir fámenni og smæð taka Íslendingar virkan þátt í alþjóðastarfi á 

ýmsum vettvöngum. Innan vébanda Slysavarnarfélagsins Landsbjargar, leynist íslensk 

alþjóðabjörgunarsveit. Sú sveit var stofnuð 1999 og er á viðbragðslista íslensku 

friðargæslunnar. Sveitin hefur sinnt mörgum verkefnum frá stofnun, en sveitin sérhæfir 

sig í rústabjörgun. Þeir hafa meðal annars farið til Tyrklands, Marokkó, Haiti og Alsír 

að aðstoða við leit og björgun eftir að öflugir jarðskjálftar riðu yfir í þeim löndum 

(Landsbjörg, g, 2020). 

Fámenni  eins og á Íslandi gerir það að verkum að flestir eru á einhvern hátt skyldir og 

það eru töluverðar líkur á blóðtengslum eða vináttutengslum milli manna. 

Náungakærleikur er því algengari en ella. Til þess að setja þetta í samhengi þá hef ég 

eftir orð Heilbrigðisráðherra á blaðamannafundi…“við stöndum saman sem 
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samfélag…“ og undir það tók Dómsmálaráðherra og sagði…“þjóðin hefur staðið 

saman og ég hef fulla trú á því að það verði áfram“ (Blaðamannafundur, 14. apríl, 

2020). 

Ýmsar skilgreiningar eru til um samfélagslega ábyrgð. Alþjóðlegu staðlasamtökin 

skilgreina samfélagslega ábyrgð sem háttsemi, sem stuðlar að sjálfbærri þróun, hvort 

heldur sem snýr að heilsufari eða velferð samfélagsins (International Organization for 

Standardization, 2010) og Coulter og Robbins segja ábyrgðina vera utan lagalegra og 

efnahagslegra skuldbindinga. Aðal atriðið er að gera réttu hlutina sem stuðla að betra 

samfélagi (Coulter and.Robbins, 2012). En hver er siðferðileg skylda einstaklings, 

þegar kemur að því að leggja hönd á vogaskálarnar og stuðla að samfélagslegri ábyrgð? 

Félagar í björgunarsveitum hafa heldur betur svarað kallinu um framlag einstaklinga til 

þess að stuðla að betra samfélagi. Til dæmis eru slysavarnardeildir innan Landsbjargar 

öflugar í forvarnarstarfi til þess að draga úr slysahættu með fræðslu og aðstoð 

(Slysavarnardeild, 2020).  

 

FJÖLMIÐLAR 

Hlutverk fjölmiðla er fyrst og fremst að sinna upplýsingahlutverki og vernda borgara 

fyrir misbeitingu valds. Þeim ber að tryggja og veita almenningi áreiðanlegar 

upplýsingar, vanda greiningu á viðfangsefninu og reyna eins og hægt er að gæta 

hlutleysis í umfjöllunum sínum. Fjölmiðlar eru vettvangur fjölbreyttrar 

þjóðfélagsumræðu og segja frá samfélagslegum þáttum frá hinum ýmsu sjónarhornum. 

Fjölmiðlar veita ákveðið aðhald, sjá um upplýsingagjöf og stofna til umræðu með 

hagsmuni almennings í forgrunni. Auk þess eru fjölmiðlar vettvangur auglýsinga og 

tilkynninga (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 bls. 196).  

Það eru allar líkur á því að einstaklingar sem lesa ljósvakamiðla hafi orðið varir við 

umfjöllun um björgunarsveitarmenn og þeirra afrek í fjölmiðlum landsins. 

Björgunarsveitir og starfsemi þeirra voru til dæmis í brennidepli þegar ein 

umfangsmesta leit allra tíma fór fram snemma árs 2017. Leitað var að ungri stúlku, 

Birnu Brjánsdóttur, sem hafði ekki skilað sér heim á tilsettum tíma og var saknað frá 

aðfararnótt laugardagsins 14. janúar 2017. Landsbjörg sendi frá sér tilkynningu þar sem 

kom fram að sérhæfðir leitarhópar hefðu verið kallaðir út til leitar að stúlkunni á því 
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svæði sem síðast sást til hennar. Að lokinni gagnaöflun með Lögreglunni á 

Höfuðborgarsvæðinu var ákveðið að óska eftir aðstoð leitarhunda (Höf.óþ., 2017).  

Í frétt stundarinnar er meðal annars fjallað um að leitarhundar á vegum 

björgunarsveitanna hafi sýnt vegarslóða á Reykjarnesi áhuga í leitinni. Hundarnir sem 

notast var við í leitina eru sérþjálfaðir í sporaleit með því að finna lykt af fólki og elta 

uppi slóðina. Björgunarsveitarmenn gátu því nýtt sér vísbendingar hundanna um 

leitarsvæði (Atli Már Gylfason, 2017).  

Þegar leit stóð sem hæst þann 21. janúar 2017, tóku alls 570 björgunarmenn þátt í henni. 

En alls komu að leitinni 775 sjálfboðaliðar úr Slysavarnarfélagi Landsbjargar þá daga 

sem leitað var.  Björgunarsveitarmennirnir komu víðsvegar af landinu og voru úr 71 

björgunarsveit (Kolbeinn Tumi Daðason, 2017).  

Ýmis búnaður var notaður við leitina: sex drónar, 22 fjórhjól, 11 hundar og hátt í 80 

farartæki. Þyrla Landhelgisgæslunnar tók einnig þátt og sveimaði yfir leitarsvæði á 

Reykjanesskaga (Milla Ósk Magnúsdóttir, 2017).  

 

Mynd D: Leitin að Birnu jók styrki Landsbjargar 
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Eftir rúmlega viku, bar leitin árangur. Lík Birnu Brjánsdóttur fannst við Selvogsvita 

þann 22. janúar 2017 og var talið að andlát hennar hafi borið að með saknæmum hætti 

(Höf.óþ. (Rúv), 2017).  

Líkfundurinn skók samfélagið allt og þjóðin syrgði Birnu. Íslendingar voru harmi 

slegnir eftir umfangsmikla leit og þann samhug sem hafði einkennt þjóðfélagið í 

aðdraganda líkfundarins. Haft er eftir Kára Stefánssyni, forstjóra Íslenskrar 

erfðargreiningar að þetta væri mikill harmleikur og að það væri óhætt að segja að þjóðin 

hafi í reynd ættleitt stúlkuna og hún hafi þannig orðið dóttir okkar allra (Stefán Árni 

Pálsson, 2017).   

Aðstandendur Birnu Brjánsdóttur sendu frá sér yfirlýsingu vegna leitarinnar að 

stúlkunni sinni, þar sem þau þökkuðu innilega fyrir þá óeigingjörnu vinnu sem fólk 

lagði á sig við leitina (Höf. óþ. (Kvennablaðið) 2017). 

Í kjölfarið höfðu margir landsmenn samband og vildu styrkja Landsbjörg vegna þeirra 

framlags í leitinni að Birnu. Þorsteinn G. Gunnarsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar 

sagðist finna fyrir mikilli velvild almennings og Slysavarnarfélagið benti á að hægt væri 

að styðja við bakið á þeim með því að gerast Bakverðir. Það er öflugasti stuðningshópur 

björgunarstarfsins og með því ná þeir að styðja við bakið á sjálfboðaliðum sveitanna 

(Höf. óþ. (Nútíminn) (21.01.2017).  

Skipverji að nafni Thomas Møller Olsen sem grunaður var um græsku í aðdraganda 

líkfundins, var hann síðan ákærður fyrir morðið á Birnu. Á haustmánuði 2018, var hann 

dæmdur til 19 ára fangelsisvistar í Landsrétti. Auk þess að hafa hlotið dóm fyrir morðið 

á Birnu Brjánsdóttur var hann einnig fundinn sekur um stórfellt fíkniefnabrot 

(Aðalheiður Ámundadóttir og Björn Þorfinnsson, 2018).   

 

ÞÖRF 

Abraham Marslow setti fram þarfakenningu árið 1943. Í kenningunni byggir hann upp 

þarfapýramída sem lýsir þörfum einstaklinga eftir stigveldiskerfi og raðar þannig 

þörfum eftir mikilvægi þeirra í fimm þrep. Þarfirnar taldi Marslow að væru meðfæddar 

og fylgdu einstaklingum í gegnum lífið, þar sem þeir gætu uppfyllt þarfir sínar og byggt 

sig upp á milli þrepa í réttri röð. 
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1. Frumþarfir eru líkams- og lífsþarfir. Undir það fellur til dæmis vatn, matur, 

svefn, skjól og annað sem er mönnum nauðsynlegt til þess að lifa. 

2. Næst er þörfin fyrir öryggi, þar sem einstaklingar þurfa öryggi í umhverfi sínu, 

stöðugleika og vernd. Björgunarsveitir hlúa að og hjálpa til við að uppfylla 

þessa þörf hjá einstaklingum ásamt löggæsluaðilum og fleirum. 

3. Þegar grunnþörf og þörf fyrir öryggi er náð, er þriðja þörfin félagsleg, þar sem 

einstaklingar hafa þörf fyrir ást, umhyggju, vináttu og að tilheyra hóp eða 

samfélagi.  

4. Fjórða og næst síðasta þörfin er fyrir virðingu, hvort sem það er sjálfsvirðing 

eða virðing fyrir öðrum. Þar er einnig tekið til sjálfsálit og þjóðfélagsstaða 

einstaklinga. 

5. Fimmta og síðasta þörfin er þörf fyrir nám, vöxt, þróun og sköpun. Þessi þörf 

er að mati Marslow æðsta markmið einstaklinga að ná.  

(Marslow, 1943). 

Rumlall (2004) kom fram með kenningu sem bendir á að ef grunnþörf einstaklings er 

ekki mætt, þá skapast óánægja og spenna innra með þeim aðila. Einstaklingurinn mun 

þá einbeita sér að því að finna leiðir til þess að draga úr þessari spennu (Rumlall, 2004). 

 

HVATI 

Þeir Salamon og Sokolwski (2001) komu fram með fimm þætti sem eru einkennandi 

fyrir frjáls félagasamtök sem eru knúin af fólki í sjálfboðavinnu. Þau félög;  

1. Búa yfir formlegri stjórnskipan og setja sér og fara eftir reglum félagsins, hvort 

sem þær eru settar fram formlega eða með óformlegum hætti. 

2. Stýra sér sjálf og eru ekki háð öðrum samtökum. 

3. Er ekki hagnaðardrifin heldur með það að markmiði að standa undir rekstri 

félagsins og starfsemi þess.  

4. Starfa utan opinbera og einkageirans. 

5. Byggja á frjálsum fjárframlögum einstaklinga eða fyrirtækja og frjálsri 

félagsaðild. 

(Salamon og Sokolowski, 2001) 
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Einstaklingur sem starfar sem sjálfboðaliði býður fram starfskrafta sína í þágu annarra 

borgara eða til samfélags án þess að þiggja fyrir það laun eða aðrar greiðslur og eru þau 

störf sem unnin eru í sjálfboðavinnu því af öðrum hvata en fjárhagslegum ábata 

viðkomandi. Hvatinn til þess að sinna slíku starfi er því einhver annar, hann getur ýmist 

verið innri eða ytri hvati. Með því er átt við til dæmis að höfða til tilgangs, ánægju,  

stolts, áskorun eða félagslegra þátta svo eitthvað sé nefnt (Dhanoa, 2014). 

Hvati, þörf og væntingar fólks eru misjafnar, það sem hefur áhrif á einn þarf ekki að 

hafa sömu áhrif á annan og því persónubundið hvað hvetur fólk áfram. Innri hvatning 

samkvæmt Mullins (2010) er umbun sem er óáþreifanleg og sálfræðileg, til dæmis í 

formi viðurkenningar fyrir vel unnin stöf, að fá að takast á við áskoranir og að nýta 

hæfileika sína. Ytri hvatning er áþreifanleg umbun samkvæmt Mullins, til að mynda 

falla undir það laun, vinnuumhverfið og fríðindi (Mullins, 2010). Ytri hvatar hafa minni 

áhrif á sjálfboðaliða en innri hvatar. Gott getur verið að leitast við að hafa jafnvægi 

þarna á milli og einblína ekki aðeins á annan þáttinn. Það er mikilvægt að horfa til þess 

að láta fólk upplifa að það skipti máli, taka eftir vel unnum störfum og leyfa þeim sem 

standa sig vel og leysa verkefni vel úr hendi að takast á við enn meira krefjandi verkefni 

(Dhanoa, 2014). 

Adams, kynnti til leiks kenningu um samhengi á milli umbunar fyrir 

einstaklingsframlag og viðleitni og afurð vinnu þeirra. Félagslegt mat hans staðfesti að 

með jafnvægi á milli framlags og umbunar sem afurð væru einstaklingar ánægðir. Í 

þessu samhengi bendir Adams á að sjálfboðaliðar eru ekki áhugasamir um að vinna í 

þágu samfélags ef þeir skynja að ójafnvægi sé á milli þeirra framlags og afurðar 

(Adams, 1965).  

Það voru síðan þeir, Finkelstein et al (2005), Fletcher og Major (2004) og Fisher og 

Ackerman (1998) sem könnuðu hvers vegna sumir einstaklingar finna sig knúna til þess 

að sinna sjálfboðastörfum, þá sér í lagi störf sem fela í sér neyðarbjörgun sem dæmi. 

Þeir telja að einstaklingar sinni sjálfboðavinnu af ýmsum ástæðum, meðal annars vegna 

þess að það hefur merkingu, er óeigingjarnt starf, af mannúðlegum ástæðum, fyrir 

eiginhagsmuni og stöðu sína innan sín samfélags og í tengslum við félagslegt hlutverk 

sitt. Flestir sinna því þó vegna einhverrar blöndu af ástæðum sem hér hafa verið taldar 

upp (Flecher og Major, 2004; Fisher og Ackerman, 1998; Finkelstein et al., 2005).  
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3. AÐFERÐARFRÆÐI 

 

UPPLÝSINGAÖFLUN OG RANNSÓKNARSNIÐ 

Vinnsla verkefnisins hófst í upphafi árs með hugmyndavinnu þar sem rannsakandi 

leitaðist eftir spennandi efni til að taka sér fyrir hendur. Rannsóknaráætlun var skilað 

inn 17. febrúar 2020 og var hún samþykkt af leiðbeinanda.  

Þau gögn sem var aflað og eru notuð við vinnslu rannsóknarinnar voru mestu leyti 

fengin af veraldarvefnum, á bókasöfnum landsins sem og í gegnum viðtöl við 

björgunarsveitarmenn. Upplýsingaöflun fór fram jafnt og þétt yfir þann tíma sem 

rannsóknarverkefnið var í framkvæmd.  

Rannsóknaraðferðir sem í boði eru fyrir verkefni sem þetta eru annarsvegar eigindlegar 

og hins vegar megindlegar aðferðir. Með megindlegri aðferð má sýna fram á mynstur í 

gögnum en eigindleg aðferð er betur til þess fallin að mæla einstaklings mynstur. 

Megindleg aðferð leggur aftur meiri áherslu á að skilja fólk og aðstæður í heildrænu 

samhengi. Einnig til þess að kanna merkingu og skilning fólks á daglegu lífi sínu og 

aðstæðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Rannsókn þessi mun því byggja á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem þátttakendum 

gafst kostur á að svara hálfopnum, leiðandi spurningum. Rannsakandi telur að með því 

að beita eigindlegri rannsóknaraðferð sé hægt að fá dýpri svör frá viðmælendum, þar 

sem að þátttakendum gefst kostur á að lýsa eigin upplifun, veruleika og koma að öðrum 

þáttum sem ekki er spurt út í með beinum hætti, með sínum eigin orðum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013 bls. 26). 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að gæta hlutleysis við uppsetningu og gerð 

viðtalsspurninga og tryggja þannig að rannsóknin yrði ekki lituð af neinum hagsmunum 

eða að einsleitu sjónarmiði. Sömuleiðis var markmiðið að halda tvítekningum í 

lágmarki og að spurningarnar væru markvissar með það fyrir sjónum að svara 

rannsóknarspurningunni (Flick, 2011).  
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ÞÁTTTAKENDUR OG TAKMÖRKUN 

Þátttakendur í viðtölum áttu það sameiginlegt að vera eða hafa verið virkir þátttakendur 

í björgunarsveit á Íslandi ásamt því að vera öll íslenskumælandi. Það var eina 

takmörkunin sem sett var á úrtakið. Viðtölin fóru fram á íslensku. Þátttakendurnir voru 

af ólíku kyni og aldri, með misjafna menntun og í ólíkum störfum. Þeir voru á aldrinum 

40-65 ára.  Stefnan var tekin á að ná viðtali við að lágmarki 5 einstaklinga sem eru 

virkir í björgunarsveit. Úrtakið fyrir rannsóknina var hentugleikaúrtak þar sem óskað 

var eftir viðmælendum hjá helstu björgunarsveitum landsins, þeir einstaklingar sem 

buðu sig fram voru boðaðir í viðtöl (Bryman, 2004).   

Rannsakandi lagði áherslu á að verkferlið í kringum rannsóknina myndi tryggja 

nafnleynd þátttakenda og að gögn og upplýsingar úr viðtölum yrðu ekki 

persónurekjanleg. Til grundvallar lág fyrir formlegt upplýsingabréf sem viðmælandi og 

rannsakandi undirrituðu báðir í upphafi viðtals. Í upplýsingabréfinu var gerð grein fyrir 

markmiði rannsóknarinnar, rannsóknarspurningin kynnt ásamt hagnýtum atriðum (sjá 

nánar Viðauka B). 

Kosturinn við framkvæmd þessara viðtala var dýptin sem þau gáfu inn í viðfangsefnið, 

auk þess að heiðarleiki í svörum er meiri augliti til auglitis heldur en hægt er að tryggja 

með spurningakönnun sem er svarað í gegnum tölvu eða annan búnað (Wisker, 2001). 

 

FRAMKVÆMD  

Við framkvæmd rannsóknarinnar lagði rannsakandi áherslu á traust, heiðarleika og 

gagnkvæma virðingu við viðmælendur sína. Viðtölin voru hljóðrituð og framkvæmd 

eftir fyrirfram settum viðtalsramma með hálfopnum spurningum. Viðtölin voru ýmist 

framkvæmd augliti til auglitis á þeim stað sem viðmælandi kaus, til dæmis á heimili 

hans, vinnustað, á kaffihúsi eða í gegnum síma. Spurningarnar sem lagðar voru fram í 

viðtölunum höfðu það að markmiði að kafa sem dýpst í viðfangsefnið og ná góðu 

samtali á milli viðmælenda og rannsakenda. Með því að tala við þátttakendur í eigin 

persónu fékk rannsakandi gott rými og ákveðin sveigjanleika ásamt því að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu. Viðtalsspurningarnar voru leiðandi og studdist rannsakandi 
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við speglunar tækni, þar sem spyrjandi grípur áhugaverð orð og endurtekur þau en 

viðmælendur svara hvert með sínum orðum (Lacoboni, 2008).  

Við framkvæmd hálfopinna viðtala var nálægðin við viðmælendur ákveðin áskorun þar 

sem spurningarnar eru margar hverjar á persónulegum nótum ásamt skorti á gagnsæi 

rannsóknarinnar. Í rannsókn sem þessari er markmiðið ekki að setja fram niðurstöður 

sem hægt er að yfirfæra á fjöldann, heldur fara á dýptina með viðfangsefnið. 

Niðurstöðurnar endurspegla þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni, en geta þó gefið 

vísbendingar um að fleiri hafi svipaðar skoðanir eða reynslu. Það er ekkert 

alhæfingargildi í niðurstöðum en vonandi verður hægt að setja fram kenningar byggðar 

á sameiginlegum þáttum viðmælenda (Bryman, 2004).  

Viðtöl voru tekin við samtals sjö þátttakendur á tímabilinu 24. febrúar til 23. mars 2020. 

Viðtölin voru allt frá 16 mínútum upp í 52 mínútur þar sem spurningar sem lagðar voru 

fyrir viðmælendur voru bland af bakrunnsspurningum og spurningum sem tengdust 

rannsóknarefninu beint. Yfirlit yfir allar spurningar má sjá í Viðauka A við þetta 

verkefni. Framkvæmdin gekk vel, svörun fór fram úr væntingum og gáfu viðtölin góða 

yfirsýn og innsæi í rannsóknarefnið.  

 

ÚRVINNSLA GAGNA OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA 

Viðtölin við þátttakendur miðuðu að því að öðlast skilning og geta svarað 

rannsóknarspurningunni: Hvað er það sem drífur björgunarsveitamenn áfram? 

Spurningarnar voru alls 17, þar af voru sex spurningar sem snéru að bakrunni 

viðmælanda. Niðurstöður úr viðtölum eru greindar eftir samanburðaraðferð Ragin, með 

það að markmiði að greina sérstaklega sameiginlega þætti björgunarsveitarmanna og 

hvernig hægt sé að sé að útskýra og finna einn eða fleiri samnefnara (Ragin, 2014). 

Mismunur var ekki skoðaður eða greindur sérstaklega aðeins var horft á sameiginlega 

þætti. Drifkrafturinn er skoðaður út frá svörum þátttakenda. Aðferðafræðin við 

úrvinnslu eigindlegu viðtalanna er að hluta til þemagreind, til þess að geta með 

árangursríkum hætti dregið fram og sett saman niðurstöðurnar á skilvirkan hátt (Wisker, 

2001). Niðurstöður spurninga voru ekki greindar eftir bakgrunnspurningum 

viðmælenda þar sem um er að ræða einsleitt úrtak í grunninn. 
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Gögn verða ekki persónurekjanleg og verða viðmælendur auðkenndir eftir númeri; 
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 KK 54 Austurland Skrifstofumaður Sveinspróf 15 ár 

 KK 45 Höfuðborgar-

svæði 

Áhættustýring Meistara-

gráða 

6 ár 

 KK 48 Höfuðborgar-

svæði 

Hugbúnaðarprófari BS gráða 16 ár 

 KVK 40 Höfuðborgar-

svæði 

Bókari BS gráða 8,5 ár 

 KK 65 Vesturland Smiður Gagnfræði-

próf 

27 ár 

 KK 40 Höfðaborgar-

svæði 

Verkfræðingur Meistara-

gráða 

8 ár 

 KK 48 Höfuðborgar-

svæði 

Framkvæmdastjóri BS gráða 3 ár 

Tafla 1: Yfirlit yfir viðmælendur 

 

SKILNINGUR OG VIÐHORF 

Það eru ýmsar takmarkanir á rannsókn þessari, þar sem um var að ræða 

hentugleikaúrtak, sem þýðir að rannsakandi getur ekki tryggt jafna aldursdreifingu og 

jafnt hlutfall á milli kynja. Slembiúrtak hefði mögulega gefið dreifðari hóp, þar sem 

hægt hefði verið í slíku tilfelli að velja þátttakendur með tilliti til fjölbreytileika. 

Rannsóknin var unnin yfir stutt tímabil og varð því hentugleikaúrtak fyrir valinu 

(Bryman, 2004). Með því að beita eigindlegri aðferð er ekki hægt að færa niðurstöður 

yfir á þýðið  þar sem það er eingöngu hægt í þeim tilfellum sem megindlegri aðferð er 

beitt (Flick, 2011). Rannsóknin er framkvæmd sem viðtöl við einstaklinga. Viðtal er 
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tekið við hvern einstakling fyrir sig og niðurstöður síðan rýndar eftir það. Vonandi geta 

viðtölin gefið góða mynd af því hver drifkraftur björgunarsveitarmanna okkar er. 

Spurningar sem lagðar eru fyrir viðmælendur í viðtölum eru á nokkuð persónulegum 

nótum og því einkar heppilegt að nýta til þess einstaklingsviðtöl umfram rafræna 

spurningalista til dæmis (Félagsvísindastofnun, 2014).  

Þekkingarfræðilegt réttmæti var ekki tryggt við gerð þessarar rannsóknar, rannsakandi 

hefur ekki kannað hvort að fræðimenn taki mark á rannsókninni eða taki hana gilda. 

Rannsakandi getur ekki fullyrt að innra réttmæti niðurstaða sé að fullu í samræmi við 

raunveruleikann, enda aðeins um orð einstaka þátttakenda að ræða. Rannsakandi mun 

ekki kanna stöðugleika þessarar rannsóknar og er hann því óljós. Viðtalsspurningar 

verða ekki endurteknar á nýjan leik í tengslum við þetta verkefni (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2009).  

Hins vegar leitaðist rannsakandi eftir því að hafa greinar frá netmiðlum, fræðigreinar 

og annað til hliðsjónar til að auka við breidd og réttmæti þessarar rannsóknar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Einnig voru viðmælendur spurðir af 

rannsakanda á meðan viðtali stóð hvort að túlkun þeirra væri á þann veg sem var lesinn 

upp sem endurtekning á svörum viðmælenda. Með þeim hætti var réttmæti kannað eins 

og kostur var og því ályktanir rannsakanda í samræmi við svör viðmælenda.  

 

SIÐFERÐISLEGIR ÁLITAÞÆTTIR 

Viðfangsefni þessa verkefnis er unnið út frá áhugasviði rannsakanda fyrir öryggis- og 

mannúðarmálum. Hagsmunatengsl rannsakanda eru engin, hvort sem um er að ræða 

félagsleg, fjárhagsleg eða persónuleg tengsl við björgunarsveitir. En það er gott að 

skoða siðferðislega álitaþætti út frá fjórum reglum sem lagðar eru til grundvallar 

vísindarannsóknum. Þær eru sjálfstæðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73- 75). Rannsakandi reyndi eftir bestu 

getu að hafa þessar grunnreglur til viðmiðunar við gerð rannsóknarinnar með því meðal 

annars að leggja áherslu á að tryggja hlutleysi og trúnað við vinnslu verkefnisins. 

Viðmælendur voru upplýstir um hvernig verkið yrði unnið, þeir veittu upplýst 

samþykki fyrir þátttöku og var sömuleiðis boðið að draga þátttöku sína tilbaka á hvaða 

tímapunkti sem er. Aðkoma rannsakanda á viðfangsefninu er eingöngu í gegnum 

fjölmiðlaumfjöllun og þátttöku í samfélagslegum umræðum. Við framkvæmd viðtala 
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hafði rannsakandi ekki samband við persónuvernd, enda var það talið óþarft þar sem að 

nafn eða aðrar persónugreinanlegar upplýsingar þátttakenda koma hvorki fram á 

upptökum né í öðrum gögnum. Þátttakendur gáfu sjálfir samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Rannsakandi skuldbindur sig sömuleiðis í upplýsingabréfi til þátttakenda 

að fylgja lögum um persónuvernd og vinnslu  persónuupplýsinga nr. 90 frá árinu 2018 

til hlítar (Lög nr. 90/2018). Markmið og tilgangur rannsóknarinnar ætti ekki að valda 

neinum skaða. Enda skýrt að viðtöl og annað fræðiefni byggist á því að greina 

samnefnara á því hver drifkraftur björgunarsveitarmanna er. Rannsakandi hefur ekki 

nýtt sér þjónustu björgunarsveita né þekkir persónulega til þeirra sem hafa það gert. 

Viðmælendur og rannsakandi ættu bæði að hafa ávinning af rannsókninni sem og 

almenningur. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla svör viðmælenda. Þær er ekki hægt að 

alhæfa að endurspegli alla sem eru í björgunarsveitum en gæti þó gefið ákveðna  

vísbendingu. Í þessari rannsókn er leitast eftir að gefa upplýsingar um reynslu og 

viðhorf þeirra þátttakenda sem rætt var við, til þess að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvað er það sem drífur björgunarsveitamenn áfram? Skyggnast þannig inn í 

hugarheim viðmælenda og heyra hvað þeir hafa fram að færa. 

Viðtölin sem voru framkvæmd innihéldu 17 spurningar í heildina. Allir þátttakendur 

hafa verið í björgunarsveitum og því réttir aðilar að svara spurningunum. 

Bakrunnsspurningar voru alls sex þar sem spurt var um; kyn, aldur, búsetusvæði, 

starfsvettvang, menntun og hversu lengi viðmælendur hafa verið í björgunarsveit. 

Viðmælendur voru á aldrinum 40-65 ára og höfðu verið í björgunarsveit frá þremur og 

allt upp í 27 ár. 

 

BAKRUNNSSPURNINGAR 

Kyn 

Viðmælendur í rannsókn gáfu allir upp kyn sitt og voru 86% þeirra karlar eða alls sex 

og ein kona eða 14%.  

 

Mynd E: Kyn 

 

86%

14%

Kyn

Karl Kona

4. NIÐURSTÖÐUR 
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Aldur 

Allir viðmælendur gáfu upp aldur sinn og voru þeir á aldrinum 40 til 65 ára. Flestir voru 

á aldursbilinu 40-50 ára eða 72% þátttakenda. 14% eða einn viðmælandi var á bilinu 

51 – 60 ára og 14% sömuleiðis á bilinu 61-70 ára. 

 

Mynd F: Aldur 

 

Menntun 

Viðmælendur höfðu flestir lokið framhaldsmenntun eða 86%. Af þeim voru 43% með 

BS gráðu, 29% með meistaragráðu og 14% með iðnmenntun.  

 

Mynd G: Menntun 
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14%

14%

Aldur

40-50 ára 51-60 ára 61-70 ára

14%

29%

43%

14%

Menntun

Grunnskólapróf Meistargráða BS gráða Sveinspróf
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Starfsheiti 

Viðmælendur í rannsókninni voru úr öllum áttum og gegna ýmsum störfum. Engir 

viðmælendur gegna sömu störfunum og er því um að ræða sjö mismunandi starfsheiti 

þeirra. Um er að ræða greidd störf sem viðmælendur sinna, fyrir utan sjálfboðastörf. 

Starfsheitin eru; skrifstofumaður, bókari, framkvæmdastjóri, áhættustýring, smiður, 

hugbúnaðarprófari og verkfræðingur. 

 

Mynd H: Starfsheiti 

 

Búsetusvæði 

Þátttakendur voru allir búsettir á Íslandi og voru langflestir þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu eða 72%. Tveir þátttakendur voru á landsbyggðinni, einn á 

Austurlandi og annar á Vesturlandi.  

Starfsheiti

Skrifstofumaður Áhættustýring Hugbúnaðarprófari

Bókari Smiður Verkfræðingur

Framkvæmdastjóri
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Mynd J: Búsetusvæði 

 

Árafjöldi í björgunarsveit 

Viðmælendur hafa allir verið virkir aðilar í björgunarsveitum. Ríflega helmingur hefur 

verið minna en tíu ár í björgunarsveit eða 57% og tveir hafa verið í 11 til 20 ár eða 29%. 

Einn viðmælandi hafði verið lengur en 21 ár eða 14%. 

 

Mynd K: Árafjöldi í björgunarsveit 
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Höfuðborgarsvæði Austurland Vesturland
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VIÐTALSSPURNINGAR 

Alls voru sjö viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni. Viðtalsspurningarnar voru 11 

talsins og allar hálf opnar og síðasta spurningin var alveg opin. 

 

1. Hvernig myndir þú lýsa persónuleika þínum í stuttu máli? En persónuleika 

samstarfsmanna í björgunarsveitum? 

Það reynist ýmsum erfitt að horfast í augu við sjálfan sig og draga fram mynd af 

persónuleika sínum og einkennum. Viðmælendur rannsakanda létu svörin ekki standa 

á sér og gefa svörin til kynna nokkurn samhljóm um persónuleika þeirra sem eru í 

björgunarsveit. Við lýsingu á persónuleika sínum, nefndu viðmælendur þessi orð sem 

þau töldu lýsa sér:  

 

Mynd L: Lýsingarorð persónuleika  

 

Til viðbótar við þessi lýsingarorð sem komu fram í viðtölum, sagði einn viðmælandi: 

„ég hef allavega ekki áhuga á tímasóun eins og að sitja öll kvöld og glápa á sjónvarpið. 

Heldur vill ég nýta tímann og láta gott af mér leiða og sleppa því að sóa tímanum í 

eitthvað sem skilur lítið eftir sig“ er haft eftir einum viðmælanda.  
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Annar lýsti sér sem jákvæðum og ævintýragjörnum manni og sagði „ég er alltaf líka til 

í að prófa nýja hluti og upplifa eitthvað nýtt. Ég er opinn og fórnfús ef til þess kemur“ 

sem þriðji viðmælandinn tók undir og sagði einnig „ég er opinn fyrir nýjum 

hugmyndum, er úrræðagóður og örlítið sérvitur“.  

Þá voru flestir viðmælendur á jákvæðum nótum og er meðal annars hægt að hafa þetta 

eftir einum: „ætli það megi ekki segja að ég sé sérfræðingur, fjölskyldumaður og fjalla- 

og útivistarmaður“.  

Persónuleika samstarfsmanna í björgunarsveit lýstu viðmælendur með eftirfarandi 

orðum:  

 

Mynd M: Lýsingarorð yfir persónuleika annarra 

 

Viðmælandi 5 tók til viðbótar fram að „flestir eru afskaplega hraust fólk, útivistarfólk 

sem vill nota krafta sína í þágu samfélagins. Sérhæfa sig oft í einhverjum ákveðnum 

þáttum björgunarmála, sjó, fjalla, leitar og björgun og ýmislegt annað“.  

 

2. Segðu mér frá lífi þínu í stuttu máli?   

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa haft áhuga á ferðamennsku og útivist í 

gegnum tíðina og fimm af sjö viðmælendum nefndu ríka ævintýraþrá hafa blundað í 

sér. Flestir töldu sig hafa átt hefðbundna æsku og uppeldi en þrír af sjö viðmælendum 

áttu það einnig sameiginlegt að hafa verið í skátunum í æsku og að það hafi stutt við og 

orðið ráðandi í ákvörðun þeirra að gerast björgunarsveitarmenn seinna á lífsleiðinni. 

Svörin gáfu einnig til kynna að viðmælendur séu virkir einstaklingar, þar sem einn 

viðmælandi nefndi að hann hefði „gaman að því að fást við áskoranir og leysa 

vandamál“, annar viðmælandi svaraði á svipuðum nótum þar sem hann taldi það mikla 

Samkennd Hjálpsemi Fórnfýsi Ævintýragjarnir Keppnisskap

Eldmóður Ígrundun Útvisit Ósérhlífni
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lukku í lífi sínu að hafa eitthvað að gera og vera í aðstæðum til að gefa af sér. Hann 

hefur ávallt verið sjálfstæður og ævintýragjarn frá blautu barnsbeini, orkumikill og 

námsfús.  

Einn þáttakandi tók fram að hann hafi alltaf litið upp til björgunarsveitaraðila, 

foreldrarnir voru í Lions og viðkomandi var mikið með þeim og að hjálpa til í því starfi. 

En vegna barneigna snemma á lífsleiðinni var björgunarsveitardraumurinn lagður á 

hilluna og „ég er því ‚late bloomer‘ í björgunarsveit“. 

 

3. Hvað er það sem drífur þig áfram í lífinu og hvaðan sækir þú kraftinn? 

Viðmælendur voru með ýmis svör sem gáfu góða sýn á hvað það er sem drífur þau 

áfram í lífinu og hvaðan þau sækja þann kraft. Þrír viðmælendur voru með sambærileg 

svör og sögðu meðal annars að rík ævintýramennska, að geta komið að gagni, gera 

eitthvað nýtt og krefjandi og takast á við áskoranir drífi þau áfram. Kraftinn sögðust 

þau sækja meðal annars í útivist. Einn viðmælandi sagði að auki að „vilji til að afla sér 

þekkingar og miðla henni“ væri einnig drifkraftur. 

Það sem drífur annan viðmælenda áfram er að gera vel og vera góð manneskja sem og 

að virkja börn og vera góð fyrirmynd. Enn annar telur mikilvægt að halda „hausnum 

vel skrúfuðum á“ og það sem drífur hann áfram er að gefa af sér því það framkallar 

ákveðna vellíðan. Krafturinn kemur að innanfrá og sagði viðmælandinn að hann hafi 

tamið sér möntruna „að þora er að skora“ og það hjálpi til við að drífa sig af stað.  

Tveir viðmælendur nefndu í þessu samhengi að börnin væru að hluta til það sem drifi 

þá áfram, annar þeirra nefndi að auki að það að læra eitthvað nýtt drifi hann áfram á 

meðan hinn sagði það vera forvitnina og að gera betur. Hann bætti síðan við að hann 

nýtti sigra, stóra sem smá sem kraft til þess að halda áfram. 

 

4. Hvernig myndir þú segja að þú stæðir félagslega?  

Allir viðmælendur áttu það sameignlegt að standa vel félagslega. Eiga auðvelt með að 

kynnast nýju fólki, vera opinn og tilheyra mörgum hópum og vera vinamargir.  
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Tveir viðmælendur tóku það þó sérstaklega fram að auki að þeim þætti einnig gott að 

vera einum.  

Einn viðmælandi sagði í þessu samhengi „að eiga auðvelt með að kynnast fólki og vinna 

með fólki er grundvallar atriði varðandi björgunarþáttinn. Til þess að vinna með 

mismunandi aðstæður og skoðanir og vera fljótur að setja sig inn í aðstæður og meta 

þær útfrá rökhugsun miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir.“   

Annar viðmælandi lýsti sagðist vera útvortis persónuleiki og að þessi lýsing ætti best 

við hann „ég er Gísli Marteinn sem kann á Excel“. 

 

5. Áttu þér einhverja fyrirmynd í lífinu?  

Fimm viðmælendur svöruðu þessari spurningu og voru þar ýmsir merkir aðilar sem 

komu fram. Einn viðmælandi nefndi Edmond Hillary sem sína fyrirmynd. En hann var 

fyrsti maðurinn til þess að klífa Everest og eyddi ævinni í að aðstoða Nepal. Tveir 

viðmælendur sögðu foreldra sína helstu fyrirmyndir sínar og að auki frambærilegt fólk 

á hverjum tíma fyrir sig sem hefur náð langt á síðu sviði. Fjórði viðmælandinn nefndi 

Vigdísi Finnbogadóttur sem sína fyrirmynd og að auki eru þeir fyrirmyndir sem þora, 

taka sénsinn og fara út fyrir boxið. Fimmti viðmælandinn sem svaraði þessari spurningu 

nefndi Bill Gates sem sýna fyrirmynd, en hann er stofnanda Microsoft.    

Sömuleiðis nefndu tveir viðmælendur að eldri félagar úr björgunarsveitum og 

bjögunarsveitaraðila sem fyrirmyndir.  

Þeir sem svöruðu þessari spurningu telja það mikilvægt að eiga góðar fyrirmyndir og 

hafa eitthvað til þess að sækja innblástur til. Einnig nefndi fyrsti viðmælandinn 

mikilvægi þess að vera sjálfur góð fyrirmynd fyrir aðra. 

 

6. Hvað varð til þess að þú gerðist liðsmaður björgunarsveitar? 

Þrír viðmælendur áttu það sameiginlegt og sögðu að félagsskapur hafi spilað stóran þátt 

í því að þeir gerðust liðsmenn björgunarsveitar og tveir af þeim sögðu að auki að  

þátttaka þeirra í skátunum á yngri árum hafi spilað stóran þátt í því að gerast liðsmenn.  
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Annar viðmælandi taldi að sú staðreynd að hann má ekkert aumt sjá og vill alltaf hjálpa 

hefði þar einnig haft áhrif á meðan næsti viðmælandi sagði að það hefði lengi blundað 

í sér að verða félagsmaður en eftir 15 ár af barnastússi lét hann loksins verða að því, 

eftir að hafa lengi langað til þess að tilheyra hópi björgunarsveitar. Annar viðmælandi 

hafði svipaða sögu að segja, nema það var ekki barnalán sem hefti hann heldur lét hann 

loks verða að því að gerast liðsmaður eftir að hafa hætt að hlusta á innri rödd efans um 

að geta ekki sinnt þeim strembnu verkefnum sem björgunarsveitarmenn þurfa oft að 

takast á við. Sömuleiðis var það útivistin og að geta látið gott af sér leiða sem réði þar 

einnig för. 

Eftirfarandi er haft eftir öðrum viðmælenda „maður fer í björgunarsveit af því að maður 

er spenntur fyrir einhverju eins og sjósleðum og að klifra. Fórnfýsin fylgir með og 

hjálpsemi er einkenni en frumforsendan hjá mér var hvað ég er ævintýragjarn“. Einnig 

var það útivistin, klifur og græjur eins og jeppar, slöngubátar, snjósleðar og fleira sem 

heillaði ásamt því að langa til að takast á við krefjandi verkefni.  

Það voru aðeins tveir viðmælendur sem skáru sig úr, þar sem annar sagði að ekkert 

sérstakt annað en að verða var við til dæmis snjóflóðin á Súðavík hafi komið til þess að 

hann fór að hugsa um þetta og í því var ákveðinn hvati til þess að gerast liðsmaður 

björgunarsveita. Það er að segja við það að sjá áföll fólks án þess þó að hafa lent í því 

persónulega. Hinn viðmælandinn hins vegar fór í björgunarsveit, „vegna þess að mér 

þótti ekki vera nógu vel hlustað á fólkið sem var að reyna að vinna störfin. Stjórnendur 

leitar og björgunar hlustuðu ekki nógu mikið eftir því sem almennir 

björgunarsveitarmenn voru að kalla eftir. Fór strax inn í þetta sem stjórnandi til að 

hlusta eftir reynslu og taka mark á fólki sem þekkti og kunni til. Við getum sagt að á 

þessum tíma vantaði málssvara, mælska manneskju sem þorði að taka undir“. 

 

7. Hvað telur þú vera drifkraft? 

Viðmælendur voru beðnir um að segja með sínum eigin orðum, hvað það drifkraftur er 

til þess að reyna að leggja skilning þeirra og taka mið af honum við svörun á 

rannsóknarspurningunni.  

Viðmælendur svörðu hver með sínu nefi og var samnefnarinn að langa, gera gagn, gera 

vel og gera það sem maður þarf og getur sem er nálægt þeirri útskýringu sem að íslensk 
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nútímamálsorðabók býður uppá, en þar segir að drifkraftur merki „framtakssemi, 

framkvæmdagleði og dugnað hjá einstaklingi (Íslensk nútímamálsorðabók, 2020).  

Orð eins viðmælanda eru á þennan veg: „Vilji til að koma að gagni“ og annar  telur 

drifkraft vera að gera það sem maður ætlar sér. Láta verða að veruleika það sem maður 

dreymir um. Setja undir sig hausinn og láta slag standa. „Just do it“. Finna sér leiðir til 

þess að láta það gerast til dæmis með að setja sér markmið“. 

Aðrir nefndu til dæmis „bara að vera reiðubúin til þess að gera það sem þarf að gera. 

Nýta afl sitt og þekkingu til þess“ og síðan kom einnig fram hjá einum viðmælanda að 

frumkvæði og samviskusemi spili inn í drifkraft“. 

 

8. Hvað telur þú að hafi áhrif á drifkraft og þátttöku 

björgunarsveitarmanna?  

Viðmælendur voru beðnir að svara hvert af eftirfarandi orðum sem upp voru talin af 

rannsakanda þeir teldu að hefðu áhrif á drifkraft og þátttöku björgunarsveinarmanna. Í 

boði var að velja alla þá þætti sem þeir töldu að ættu við, eins fáa eða eins marga og 

þeir töldu rétt. 

Allir sjö viðmælendur töldu að stofna til nýs vinskapar og læra eitthvað nýtt hefði áhrif 

á drifkraft og þátttöku. Sex viðmælendur nefndu þörf fyrir að hjálpa öðrum og fimm 

tölu samfélagslega ábyrgð hafa áhrif. 

Tæpur helmingur viðmælenda sögðu að uppeldi og hvatning hefðu áhrif. Undir annað, 

nefndu þrír viðmælendur ævintýraþrá og einn viðmælandi nefndi „ákvörðun um að láta 

gott af sér leiða því að maður er í aðstöðu til þess“ hefði áhrif á drifkraft og þátttöku 

björgunarsveitarmanna. 



 

47 

 

 

Mynd N: Áhrif á drifkraft og þátttöku björgunarsveitarmanna 

 

9. Hefur björgunarsveitarstarfið breytt þér á einhvern hátt?  

Viðmælendur voru spurðir hvort að björgunarsveitarstarfið hafi breytt þeim á einhvern 

hátt, haft áhrif á þá persónulega hvort heldur sem það væri jákvæð eða neikvæð reynsla. 

Fyrsti viðmælandinn sagðist hafa öðlast þor sem ekki allir aðrir hafa og þekkja sjálfan 

sig vel, sín mörk og búnaðinn. Þar af leiðandi verður maður síður hræddur. Einnig hefur 

hann eignast góða vini hjá Landsbjörgu sem og erlendis í gegnum starfið sem 

björgunarsveitarmaður, sem og að starfið hefur víkkað sjóndeildarhringinn.  

Annar viðmælandi tók í sama streng og sagði starfið hafa aukið víðsýni sína og skilning 

sem og þekkingu bæði á ýmsum vinklum útvistar og fyrstu hjálpar. 

Þriðji viðmælandinn talaði um persónulega vöxt sem helstu breytingu sem hann hafði 

fundið fyrir. Hann hóf ferilinn í skátunum, fór þar næst í björgunarsveit og úr því yfir í 

slökkvilið og síðan í starf sem sjúkraflutningsmaður. Einnig nefndi hann að sjá aðrar 

hliðar á samfélaginu hefði kennt honum að horfast í augu við og eiga við erfiðar 

aðstæður. Hann er þakklátur fyrir að hafa lært rétt viðbrögð og að halda hausnum í lagi 

í starfi sínu hjá björgunarsveitinni. Eftir að verið í mörg ár í björgunarsveit þá lærði 

hann einnig að hrista höfuðið yfir smámunum, „þegar maður upplifir fólk sem er í 

lífshættu sér maður smá vandamál í nýju ljósi“. Fjórði viðmælandinn tók í sama streng 

og sá þriðji og sagðist hafa vaxið mjög sem persóna. Upplifun á dimmari hliðum 
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samfélagsins gerðu honum kleift að verða fordómalaus. Hann hefur lært sín takmörk 

og viðurkennir þau mörk „svo maður stefni ekki öðrum í hættu“. 

Fimmti viðmælandinn taldi björgunarsveitarstarfið hafa breytt honum bæði á jákvæðan 

og neikvæðan hátt. Það hefur haft á hann gríðarleg áhrif, gert hann að betri manni en 

líka orsakað það að hann er brotinn maður. Telur hann að margir sem hafa farið í 

gegnum það sem hann hefur séð komi ekki heilir útúr því. Vísaði hann þá til áfalla og 

annarra þátta sem hann upplifði í störfum sínum sem björgunarsveitarmaður. 

Sjötti viðmælandinn taldi starfið hafa breytt sér og aðeins á jákvæðan hátt. Hann hefur 

eflst félagslega, kynnst mönnum sem hann starfar með í dag. Einnig telur hann starfið 

hafa kennt honum að sjá úr hverju menn eru gerðir og hvernig þeir haga sér í erfiðum 

aðstæðum. 

Sjöundi viðmælandinn hafði aðeins jákvæða reynslu af þeim breytingum sem hann 

hafði upplifað í kjölfar starfa sinna hjá björgunarsveit, þar sem hann segist vera minna 

sjálfselskur og hefur lært hvað það gefur honum mikið að hjálpa öðrum. 

 

10. Telur þú að það sé munur á þeim sem þú þekkir sem eru í björgunarsveit 

og þeim sem eru það ekki? Hver er megin munurinn að þínu mati?  

Fimm viðmælendur svöruðu þessari spurningu, allir nefndu þeir með einum eða öðrum 

hætti að fórnfýsi væri mögulega það sem greindi á milli þeirra sem eru í björgunarsveit 

og þeirra sem kjósa að taka ekki þátt í slíku starfi. Einnig benti einn viðmælandi á að 

fólk geti alveg verið tilbúið að vera fórnfúst og hjálpa öðrum þó það sé ekki í 

björgunarsveit. „Maður sér til dæmis í dag allt heilbrigðisstarfsfólkið sem er að fórna 

sér og það eru margir í björgunarsveit en margir ekki“. Þó það sé sannarlega eðlismunur 

fólginn í því að fórna sér fyrir fjárhagslegan ábata á móti því að fórna sér í 

sjálfboðavinnu. 

Annar viðmælandi bætti við að hann teldi að fæstir björgunarsveitarmenn væru ríkir. 

Þeir gætu verið vel menntaðir með góð laun, en ekki þó sérstaklega að stefna á því að 

verða ríkir. Þar sem þeir væru viljugir að gefa tíma sinn og sinna sjálfboðastörfum. 
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11. Viltu bæta einhverju við að lokum? 

Lokaspurning viðtalsins var opin spurning þar sem þátttakendum gafst kostur á að bæta 

við einhverju við í lokin um málefnið. Sex viðmælendur nýttu tækifærið til þess að 

koma á framfæri því sem þeir töldu mikilvægt í tengslum við rannsóknina.  

Tveir viðmælendur voru sammála um að ekki væri stutt nægjanlega vel við bakið á 

sjálfboðaliðum af hálfu ríkisins. Þar sem þeir nefndu skattlagningu á þá stétt og að óljós 

mörk liggi hjá yfirvöldum hvað björgunarsveit er og fyrir hvern hún er. 

Að mati eins viðmælanda er grunnhlutverk björgunarsveita að bjarga fólki og vera til 

staðar fyrir samfélagið en oft á tíðum eru þau að ganga í störf fyrir ríkið sem er að spara 

sér kostnað með því að nýta sér sjálfboðaliða björgunarsveita. Einn viðmælandi bætti 

við þetta að ríkið mætti til dæmis koma með undanþágu til þeirra sem sinna björgun og 

fara í útköll á þann veg að eldsneytisskattar væru felldir niður í þeim tilfellum á 

björgunartækjum. Í þessu samhengi nefndi hann sérstaklega báta sem sinna sjóbjörgun, 

dæmi um bát sem eyðir 170 lítrum á klukkustund í útkalli og töluverður kostnaður af 

eldsneytisáfyllingu við það útkall rennur beint í ríkissjóð í gegnum eldsneytisskatta og 

gjöld. Einn viðmælandinn bætti við að lokum að það vantaði aukna endurnýjun í starfið 

og lítið af ungu fólki væri að bætast við. Það væri ef til vill ráð að fara til dæmis með 

kynningar á björgunarsveitarstarfinu inn í skólastarf og reyna með þeim hætti að stuðla 

að endurnýjun. 

Annar viðmælandi hafði orð á því að þegar hann vann í bankageiranum mætti honum 

lítill skilningur á starfi sínu sem björgunarsveitarmaður og getur slíkt haft mikil áhrif á 

þátttöku í sveit. Sömuleiðis lagði hann áherslu á hvers mikla fórn þyrfti að færa til þess 

að sinna starfi í björgunarsveit, bæði tími og peningar, starfið gefur mikið gildi í lífið 

en er alls ekki fyrirhafnarlaust. 

Aðrir tveir viðmælendur töluðu um félagsskapinn og hversu mikið maður þarf að læra 

að treysta félögum sínum upp á líf og dauða í sumum útköllum. Eftir að hafa upplifað 

slíkt þá myndast sterk tengsl til frambúðar. Einnig nefndi einn viðmælandi að það væri 

ómetanlegt að hafa vettvang hér á landi þar sem að fólk með áhuga á útivist og 

hjálparstörfum ætti stað sem björgunarsveit til þess að sækja í. 
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SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM 

Ekki var verið að leitast eftir því sérstaklega að greina mismun, aðeins sameiginlega 

þætti björgunarsveitarmanna. Með það fyrir augum að svara rannsóknarspurningu 

verkefnisins: Hvað er það sem drífur björgunarsveitamenn áfram? 

Af svörum að dæma má segja að persónuleiki spili að hluta til þátt í því að drífa 

viðmælendur áfram bæði í lífinu sjálfu og sem björgunarsveitarmenn. Þar sem að 

viðmælendur lýstu persónu sinni og einkennum sem í flestum tilfellum var hægt að 

heimfæra á iðinn, starfsamur, fórnfús og ævintýragjarn. Allir þessi þættir  eru forsenda 

drifkrafts sem þarf. Viðmælendur áttu það einnig sameiginlegt að hafa áhuga á útivist 

og ferðamennsku og gáfu svörin til kynna að þátttakendur séu virkir einstaklingar sem 

hafa gaman að því að fást við áskoranir og hjálpa öðrum. Þeir eru í öllum tilfellum 

félagslega sterkir og vilja gera vel í lífinu. Drifkraftinn sækja viðmælendur meðal 

annars í útivist, náttúruna, innra með sér og ná inn orku með þeirri innri umbun sem 

það fær við að gefa af sér. Viðmælendurnir vilja koma að gagni, gefa af sér og leggja 

hart að sér. Flestir viðmælendur hafa þörf fyrir að hjálpa öðrum, vilja ólmir læra 

eitthvað nýtt, meta þann félagsskap sem myndast innan vébanda björgunarsveita og 

vilja axla samfélagslega ábyrgð. Drifkrafti lýstu viðmælendur í eigin orðum en öll voru 

þau innan marka við fræðilega skilgreiningu. 

Í þessu samhengi má einnig benda á hversu mikilvægt virðist vera að eiga góðar 

fyrirmyndir sem og að einn viðmælandi nefndi mikilvægi þess að vera góð fyrirmynd 

fyrir aðra. Fyrirmyndir hafa haft áhrif á og mótað viðmælendur í einhverjum tilfellum 

og hafa verið jákvæð hvatning í þeirra lífi til þess að feta þær brautir sem viðmælendur 

hafa valið sér. Einnig eiga viðmælendur það sameiginlegt að búa yfir náunga kærleika 

og samkennd. 

 

ATHUGASEMDIR VIÐ VIÐTÖL 

Engar athugasemdir bárust rannsakenda eftir viðtölin og ekki heldur á meðan viðtölum 

stóð. Viðmælandi eitt og viðmælandi fjögur lýstu yfir sérstökum áhuga sínum á þessu 

viðfangsefni. 
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Niðurstaða rannsóknar Haug og Gaskins (2012) var að helsti hvataþáttur sjálfboðaliða 

í sjúkraflutningsstörfum væri þörfin og löngunin til þess að hjálpa öðrum og til þess að 

hefja starfsferil innan heilbrigðisgeirans. Enn fremur komi í ljós að fæstir sjálfboðaliðar 

voru í sjálfboðastörfunum til þess að eignast nýja vini, sem er í ósamræmi við þann 

félagslega kost sem allir viðmælendur rannsakanda töldu eiga stóran áhrifaþátt í 

þátttöku og virkni þeirra í björgunarsveitum. Hins vegar má segja að þörf og löngun til 

þess að hjálpa öðrum sé samhljómur um bæði í þessari rannsókn sem og þeirri sem 

Haug og Gaskins framkvæmdu. Einn viðmælandi nýtti síðan reynslu sína og þekkingu 

til þess að halda áfram á sambærilegri vegferð og hefja störf bæði í slökkviliði og seinna 

meir sem sjúkraflutningamaður, án þess þó að það hafi verið markmið hans þegar hann 

gekk til liðs við björgunarsveit. 

Þátttökurannsóknin sem Védís Ólafsdóttir (2012) framkvæmdi á 

Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík gefur einnig sambærilegar niðurstöður og þessi 

rannsókn að einhverju leiti. Viðmælendur Védísar nefndu að ákvörðun þeirra um að 

verða sjálfboðaliðar í björgunarsveit væri meðal annars áhugi á útivist og fjallamennsku 

sem er ákveðinn samhljómur við þessari rannsókn, þar sem útivist, fjallamennska, 

ævintýragirni komu oft fram í svörum viðmælenda. Hins vegar greinir á um niðurstöður 

á milli rannsóknar þessarar og Védísar, þar sem Védís setur fram að aðeins lítil hluti 

hafi nefnt þörfina fyrir að hjálpa öðrum og að fórnfýsi, þegnskylda og óeigingirni væru 

ekki efst á baugi þegar kemur að björgunarsveitarmönnum. Í þessari rannsókn er hins 

vegar meira en helmingur viðmælenda sem nefna það sem hluta af þátttöku sinni en 

aðeins einn viðmælandi tók það fram að frumforsendan væri ævintýramennska og 

annað fylgdi með. Einn viðmælandi kom síðan sérstaklega inn á það hve mikilvægt það 

er að þekkja sín mörk og geta bjargað sjálfum sér og haft stjórn á aðstæðum áður en 

maður reynir að bjarga öðrum. Þau orð má spegla vel yfir í heiti rannsóknar Védísar 

„Fyrst þarf að læra að bjarga sjálfri sér. Þátttökurannsókn á Flugbjörgunarsveitinni í 

Reykjavík“ (Védís Ólafsdóttir, 2012).  

Ef niðurstöður eru bornar saman við rannsókn Ásdísar Símonardóttir (2009), um „Áhrif 

þungbærrar lífsreynslu á líðan björgunarsveitarmanna á Íslandi“ þá var niðurstaða 

viðtala rannsakanda sambærileg við niðurstöður þeirrar rannsóknar. Ásdís rannsakaði 

5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 
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tíðni þungbærrar lífsreynslu og neikvæðar afleiðingar þess hjá 

björgunarsveitarmönnum. Þar sýndu ríflega 10% áfallastreitu einkenni yfir viðmiði og 

tæplega 9% sýndu þunglyndiseinkenni. Enn fremur var það lífsreynsla einstaklinga 

óháð þátttöku í björgunarsveit sem vóg þyngra og ekki reyndust vera marktæk tengsl á 

milli varnarviðbragða björgunarsveitarmanna. Í þessari rannsókn var aðeins einn 

viðmælandi sem lýsti neikvæðri reynslu sinni af störfum í björgunarsveit á þann veg að 

reynslan hafði gríðarleg áhrif og orsakað það að hann er brotinn maður, vísaði hann til 

áfalla og annara þátta sem hann hafði upplifað í gegnum starfið og ekki komið alveg 

heill útúr (Ásdís Eir Símonardóttir, 2009).  

Niðurstaða rannsóknar Guðbjargar Huldu Valdórsdóttur (2014) um hvatningu og 

endurgjöf var rýnd með tilliti til þessarar rannsóknar og er ekki hægt að sjá sérstaka 

samlegð í svörum viðmælenda, annað en að tæplega helmingur eða þrír þátttakendur 

töldu að hvatning hefði haft áhrif á drifkraft og þátttöku þeirra í björgunarsveit  

(Guðbjörg Hulda Valdórsdóttir, 2014). 

 

AÐRAR RANNSÓKNIR OG KENNINGAR 

Sambærilegar rannsóknir benda til áþekkra niðurstaða, til dæmis þegar skoðuð er 

rannsókn sem Brudney og Lee (2009) framvæmdu. Þar sem þeir vildu finna út hvers 

vegna einstaklingar gerðust sjálfboðaliðar. Í ljós kom að í flestum tilfellum var það, 

félagsleg eða samfélagsleg ábyrgð sem hvatti einsaklinga til þess eða rökrétt ákvörðun 

viðkomandi. Sjálfboðaliðarnir voru meðvitaðir um að framlag sitt væri samfélaginu til 

góða. Sömuleiðis leiddi rannsókn þeirra í ljós að líkindi eru á milli þess að verða 

sjálfboðaliði og vera virkur þátttakandi í samfélagi sínu (Brudney and Lee, 2009). 

Niðurstöður þeirra félaga er auðvelt að spegla yfir í rannsókn þessa þar sem að þegar 

viðmælendur lýstu persónuleika sínum og sögðu frá lífi sínu í stuttu máli áttu það 

sameiginlegt að vera virkir einstaklingar sem vildu taka ábyrgð á sjálfum sér og vera 

þátttakendur í samfélaginu. Einnig voru viðmælendur einhuga um félagslegt gildi 

þátttöku í björgunarsveitum spilaði stóran þátt í áhrif á drifkraft og þátttöku í sveitum. 

Önnur rannsókn, framkvæmd af Van Vianen et al (2008), sýndi fram á að sú ánægja 

sem sjálfboðaliðar fá úr vinnu sinni er meðal annars byggð á samlegðar áhrifum þeirra 

við umhverfið í kringum sjálfboðavinnu og líkindi við aðra einstaklinga sem eru 
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sjálfboðaliðar á sama tíma. Hann telur að persónuleikar stýri þar meiri ferð en 

menningarlegur bakrunnur og leiðir hann líkur að því að einstaklingar sem eru 

áhugasamir um sjálfboðaliða störf mæli með og reyni að sannfæra vini og vandamenn 

um að taka þátt með sér (Van Vianen et al., 2008). Það má segja að persónuleikar 

viðmælenda í þessari rannsókn stýri að miklu leyti virkni þeirra í samfélaginu og í 

björgunarsveitum. Þau eiga það sameiginlegt að langa, þora og vilja gera vel, þrátt fyrir 

ólíka menntun og starfsvettvang í sínu persónulega lífi. Sömuleiðis voru þátttakendur 

sammála um að félagsskapur í björgunarsveit feli í sér sambærilega einstaklinga með 

svipuð lífsgildi og áhugamál. Menningarlegur bakgrunnur viðmælenda var ekki 

kannaður í tengslum við þetta verkefni og því óljóst hvort einhver samhljómur er um 

þá staðreynd að menningarlegur bakrunnur hafi minni áhrif en persónuleiki. 

Rumlall (2004) kom fram með kenningu þar sem hann bendir á að ef grunnþörf 

einstaklings er ekki mætt, þá skapast óánægja og spenna innra með þeim aðila. 

Einstaklingurinn mun þá einbeita sér að því að finna leiðir til þess að draga úr þessari 

spennu (Rumlall, 2004). Rannsakandi á ekki gott með að alhæfa þegar kemur að 

kenningu Rumlall, en eins og viðmælendur komu inn á þá hafa þeir mikla þörf fyrir 

útivist og annað sem þeir sækja meðal annars í björgunarsveitarstarfið. Það er því ekki 

hægt að segja annað en að það bregði fyrir svörum úr viðtalinu sem mætti túlka á sama 

hátt og Rumlall setur fram í sinni kenningu. 

Adams, kynnti til leiks kenningu um samhengi á milli umbunar fyrir 

einstaklingsframlag og viðleitni og afurð vinnu þeirra. Félagslegt mat hans staðfesti að 

með jafnvægi á milli framlags og umbunar sem afurð væru einstaklingar ánægðir. Í 

þessu samhengi bendir Adams á að sjálfboðaliðar eru ekki áhugasamir um að vinna í 

þágu samfélags ef þeir skynja að ójafnvægi sé á milli þeirra framlags og afurðar 

(Adams, 1965). Það vottar fyrir samnefnara við kenningu Adams hjá tveimur 

viðmælendum sem komu báðir sérstaklega inn á það að ríkið þyrfti að þekkja sín mörk 

betur gagnvart hlutverki björgunarsveita og koma þannig betur til móts við þá miðað 

við þau verkefni sem sveitirnar inna af hendi meðal annars í þágu hins opinbera. Annar 

viðmælandi tók undir og benti einnig á að ríkið ætti að endurskoða sína aðkomu með 

beinum eða óbeinum hætti svo sem með niðurfellingu eldsneytisskatta á björgunartæki. 

Þar sem það örlar fyrir því í þessum svörum er að ekki sé nægjanlega tryggt að jafnvægi 

sé á milli einstaklingsframlags og samfélagslegrar umbunar. 
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Það voru síðan þeir, Finkelstein et al (2005), Fletcher and Major (2004) og Fisher og 

Ackerman (1998) sem könnuðu hvers vegna sumir einstaklingar finna sig knúna til þess 

að sinna sjálfboðastörfum, þá sér í lagi störf sem fela í sér neyðarbjörgun sem dæmi. 

Þeir telja að einstaklingar sinni sjálfboðavinnu af ýmsum ástæðum, meðal annars vegna 

þess að það hefur merkingu, er óeigingjarnt starf, af mannúðlegum ástæðum, fyrir 

eiginhagsmuni, fyrir stöðu sína innan sín samfélags og í tengslum við félagslegt 

hlutverk sitt. Flestir sinna því þó vegna einhverrar blöndu af ástæðum sem hér hafa 

verið taldar upp (Flecher og Major, 2004; Fisher og Ackerman, 1998; Finkelstein et al., 

2005). Það er samnefnari í niðurstöðum þeirra félaga og þessarar rannsóknar, þar sem 

að viðmælendur töldu sig vera fórnfúsa, ábyrga og ævintýragjarna einstaklinga og það 

sem hefur áhrif á drifkraft björgunarsveitarmanna er áhugi þeirra á útivist, löngun til að 

hjálpa og gera gagn.  

Í tengslum við þarfakenningu sem Abraham Marslow (1943) setti fram þá er starf 

björgunarsveitarmanna í eðli sínu að leitast við að uppfylla þörf fyrir öryggi, 

stöðugleika og vernd. Félagsmenn björgunarsveita virðast síðan uppylla sína félagslegu 

þörf að einhverju leyti í starfi sínu, þar sem að margir viðmælendur töluðu um 

mikilvægi góðra félaga í sveitunum og það að tilheyra góðum hópi fólks.  

Að lokum má segja að Slysavarnarfélagið Landsbjörg sem eru regnhlífarsamtök 

björgunarsveita á Íslandi nái að haka við einkenni sem þeir Salamon og Sokolwski 

(2001) komu fram með í tengslum við frjáls félagasamtök sem eru knúin af fólki í 

sjálfboðavinnu. Slysavarnarfélagið býr yfir formlegri stjórnskipan og eru ekki háð ytri 

stýringu. Félagið er ekki hagnaðardrifið og starfar í þriðja geiranum (utan opinbera og 

einkageirans) og byggir starfs sitt upp að mestu leyti á frjálsum framlögum einstaklinga 

og fyrirtækja.  

 

VIÐTÖLIN 

Það kom rannsakanda á óvart að tæplega helmingur viðmælenda töldu að uppeldi og 

hvatning hefði haft áhrif á drifkraft og þátttöku sína í björgunarsveitarstarfi.  

Það var mjög gaman að hlusta á og fylgjast með þátttakendum lýsa af eldmóði störfum 

sínum hjá björgunarsveit og segja sögur í framhjáhlaupi á meðan viðtalinu stóð. Einn 

viðmælandi nefndi þar útkall sem honum er minnistætt þar sem rjúpnaskytta var týnd 
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uppi á héraði. Úti var blindbylur og hátt í 500 manns mættir til að leita. Sagði hann 

sérstaklega í þessu samhengi að hann er þannig gerður að hann getur ekki bara snúið 

sér á hina hliðina og haldið áfram að sofa. Síminn hringir og hann er alltaf á vakt og 

alltaf tilbúinn enda er viðbragðstíminn og samvinnan það sem skiptir máli og eykur 

líkur á því að hægt sé að leysa málin farsællega. 

En það er ljóst af samtali rannsakanda við viðmælendur að björgunarsveitarstörf hafa 

mikil áhrif á bæði líf þeirra sem og fjölskyldur þeirra sem þurfa að styðja við bakið á 

þeim, sýna biðlund og þolinmæði þegar liðsmenn svara kallinu um miðjar nætur eða 

eru í útköllum langt fram eftir. Einnig reynir á velvild atvinnurekanda til þess að veita 

leyfi og sýna sjálfboðastarfinu skilning. Af þeim viðmælendum sem rætt var við, nefndi 

einn viðmælandi sérstaklega í þessu samhengi að erfiðlega gæti reynst að vera virkur í 

björgunarsveit þegar stuðningur atvinnurekanda er ekki til staðar. Nefndi hann tímabil 

þar sem hann starfaði innan bankageirans sem dæmi. Það er mögulegt að sjálfboðastörf 

og gróðadrifin fyrirtæki eigi ekki mikla samleið. Tekið skal fram að það eru einhver ár 

síðan þetta var og hafa bankar, fjármálafyrirtæki og fleiri nú meiri hug í seinni tíð að 

sinna samfélagslegri ábyrgð.  

Það er því mikilvægt að heyra þau orð sem mæld voru í viðtölum og taka það til greina 

að stjórnvöld megi gera björgunarsveitarmönnum auðveldara að stunda sitt 

óeigingjarna starf. Í takt við þær ívilnanir og hugmyndir sem hafa verið tiltekin undir 

öðrum atriðum sem viðmælendur vildu koma á framfæri. En þar var meðal annars bent 

á þörf fyrir ívilnun á eldsneytissköttum á björgunarsveitartæki og var bensín knúinn 

bátur nefndur þar sem dæmi. Einnig væri hjálplegt þeim sem hafa áhuga á að starfa 

innan vébanda björgunarsveita að einhverskonar tilmæli lægju fyrir frá stjórnvöldum 

til atvinnurekenda í þeim efnum að greiða leiðina fyrir fólk sem vill leggja það á sig til 

samfélagsins. 

 

 SAMBÆRILEG UPPLIFUN VIÐMÆLENDA 

Við vinnslu og greiningu á niðurstöðum var enginn áberandi munur á milli viðmælenda 

eftir aldri, kyni, menntun, starfi, árafjölda í björgunarsveit eða búsetu.  

Viðtölin voru tekin við einsleitan hóp og svör viðmælenda voru oft á tíðum sambærileg 

þrátt fyrir að önnur orð hafi verið valin til svara.  



 

56 

 

Við greiningu á viðtalsgögnum má segja að fimm megin þemu hafi komið í ljós: 

félagslegur styrkur, þörf fyrir að hjálpa öðrum, vilji til að læra eitthvað nýtt, jákvæðar 

og sterkar fyrirmyndir í gegnum tíðina og að lokum samfélagsleg áhrif og ábyrgð 

björgunarsveitarmanna. Jákvæðir þættir þátttöku viðmælenda í björgunarsveit má 

greina í þrjú megin þemu, þau eru: persónulegur vöxtur, víðsýni og fórnfýsi við þátttöku 

í björgunarsveitarstarfi. Álag þátttakenda kom einu sinni fram sem neikvæð reynsla og 

því ekki marktækt að þemagreina það á neinn hátt. 

 

ENDURSKOÐUN OG HUGMYNDIR AÐ FRAMHALDI RANNSÓKNAR 

Ef rannsakandi myndi hefja leik á ný, þá væri rannsóknarspurningin endurskoðuð með 

það að marki að breikka rannsóknina og framkvæma sömuleiðis sambærilega rannsókn 

á hópi einstaklinga sem ekki hafa verið í eða sóst eftir þátttöku í björgunarsveit. Það 

væri einnig fróðlegt að kanna betur yngri markhóp, til þess að fá ríkari breidd í svörin 

við rannsóknarspurningunni; hvað er það sem drífur björgunarsveitarmenn áfram? Taka 

þá rýmra úrtak til samanburðar og sækja svör til fleiri einstaklinga í sambærilegum 

málum.  

Ef rannsakandi hefði náð fleiri konum til þátttöku er spurning hvort að greinanlegur 

munur hefði legið að baki svara eða hvort að komið hefði í ljós að konur sem gerast 

liðsmenn björgunarsveitarmanna séu karllægar, það yrði spennandi að sjá ef einhver 

framkvæmir sambærilega rannsókn aftur að ná fleiri konum í úrtakið. Það væri 

sömuleiðis vert að skoða hvort að betra hefði verið að hafa rannsóknarspurninguna 

opnari til þess að kanna þetta í víðara samhengi. 

Það gæti verið áhugavert að gera megindlega rannsókn í úrtaki landsmanna til að skoða 

niðurstöður margra, sem hægt er að alhæfa yfir á stærra þýði. Til dæmis með 

framkvæmd á megindlegri framhaldsrannsókn þar sem úrtækið væri blandað af 

þátttakendum sem eru í björgunarsveitarstarfi og þeim sem eru það ekki. Þar sem þessar 

niðurstöður yrðu lagðar að grundvelli og þá væri hægt að spyrja til dæmis út í viðhorf 

þeirra sem eru ekki í björgunarsveit til þeirra sem eru það og rýna betur muninn á 

þessum tveimur hópum.  
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FJÖLMIÐLAUMFJÖLLUNIN 

Þrátt fyrir að leitin að Birnu Brjánsdóttir hafi ekki lokið með farsælli hætti en raun báru 

vitni um, að öðru leyti en að hún fannst og eins og lög gera ráð fyrir var aðili fundinn 

sekur og gert að sæta refsingu fyrir brot sitt. Þá er ekki af örðu að dæma í þeim 

fréttaflutningi sem nú hefur verið tekin til umfjöllunar hlutverk og mikilvægi 

björgunarsveitarannana okkar er ótvírætt og umfjöllun um þá yfirleitt af jákvæðum toga 

þrátt fyrir að umfjöllunar efnið sé harmleikur sem þessi. 
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Verkefnið var viðamikið og rannsakandi dróg mikinn lærdóm af vinnslunni. Það væri 

áhugavert að gera nýja rannsókn til að kanna almenna reynslu, viðhorf og annað sem 

snýr að því að vera í björgunarsveit eins ef hægt væri að framkvæma aðra rannsókn á 

öðrum ólíkum hóp í annarri starfsgrein og reyna að greina þá í hverju mismunurinn 

felst.  

Einnig hvað við höfum lært og hvernig við gætum betur nýtt það í kennslu, uppeldi og 

á öðrum sviðum til þess að ýta undir þessa hegðun sem virðist vera bæði innbyggð og  

lærð og leiðir af sér gott. Eins og gamall málháttur segir: „Það læra börnin sem fyrir 

þeim er haft“ kemur bersýnilega í ljós í þessari rannsókn þar sem sterkar og jákvæðar 

fyrirmyndir hafa mikil áhrif á val okkar, hegðun og persónueiginleika.  

Það sem þessi niðurstaða þessarar rannsóknar gæti lagt til samfélagsins er meðal annars 

sá lærdómur sem hefur mátt draga af niðurstöðum. Jafnframt fyrir stjórnvöld og 

atvinnurekendur að átta sig á mikilvægi björgunarsveitarmanna í innviðum okkar 

samfélags og því óeigingjarna starfi sem félagsmenn sveitanna sinna. Það er að mati 

rannsakanda mikilvægt að meðtaka þau skilaboð sem sett eru fram um ósk 

björgunarsveitarmanna um ívilnun af ýmsu tagi sem og að starfsmenn fyrirtækja fái 

velyrði frá sínum yfirmönnum til þess að sinna þessu starfi.  

Helsta áskorun við gerð og vinnslu þessarar rannsóknar var ekki tengt viðfangsefninu 

sjálfu heldur þjóðfélagsástandi í dag sem upp er komið vegna Kórónuveiru sem getur 

leitt til öndunarfærasjúkdómsins Covid-19. Yfirvöld hafa nú staðið í ströngu til þess að 

hefta útbreiðslu sjúkdómsins og ná niðurlögum á honum. Til þess hafa yfirvöld gripið 

til fordæmalausra aðgerða með samkomubanni, tímabundnum lokunum á 

samkomustöðum svo eitthvað sé nefnt. Tekið skal fram að við vinnslu viðtala og 

annarra þátta þessarar rannsóknar var tilmælum embætti landlæknis fylgt í hvívetna 

(Höf. óþ. (covid), 2020).   

 

 

 

  

6. LOKAORÐ 
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Munnleg einstaklingsviðtöl; 

Viðmælandi 1 viðtal dags. 15.3.2020 

Viðmælandi 2 viðtal dags. 15.3.2020 

Viðmælandi 3 viðtal dags. 15.3.2020 

Viðmælandi 4 viðtal dags. 15.3.2020 

Viðmælandi 5 viðtal dags. 22.3.2020 

Viðmælandi 6 viðtal dags. 23.3.2020 

Viðmælandi 7 viðtal dags. 24.2.2020 
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VIÐAUKI A: EIGINDLEGT VIÐTAL - SPURNINGALISTI  

Bakrunnsspurningar: 

1. Kyn  

2. Aldur 

3. Búseta  

4. Við hvað starfar þú? 

5. Hver er þín menntun? 

6. Hvað hefur þú verið lengi í björgunarsveit? 

Viðtalsspurningar: 

12. Hvernig myndir þú lýsa persónuleika þínum í stuttu máli? En persónuleika 

samstarfsmanna í björgunarsveitum? 

13. Segðu mér frá lífi þínu í stuttu máli? Fyrir spyrjanda: Áföll / æska / uppeldi / 

gengi í skóla / ferðalög  

14. Hvað er það sem drífur þig áfram í lífinu og hvaðan sækir þú kraftinn? 

15. Hvernig myndir þú segja að þú stæðir félagslega? 

16. Áttu þér einhverja fyrirmynd í lífinu? 

17. Hvað varð til þess að þú gerðist liðsmaður björgunarsveitar?  

18. Hvað telur þú vera drifkraft? 

19. Hvað telur þú að hafi áhrif á drifkraft og þátttöku björgunarsveitarmanna?  

a. Telur þú að eitthvað af eftirfarandi hafi haft áhrif á það 

i. Þörf fyrir að hjálpa öðrum 

ii. Stofna til nýs vinskapar 

iii. Læra eitthvað nýtt 

iv. Uppeldi 

v. Hvatning 

vi. Samfélagsleg ábyrgð  

vii. Annað?  

20. Hefur björgunarsveitarstarfið breytt þér á einhvern hátt? Fyrir spyrjanda: Haft 

áhrif á þig sem persónu (jákvætt og neikvætt).  

21. Telur þú að það sé munur á þeim sem þú þekkir sem eru í björgunarsveit og 

þeim sem eru það ekki? Hver er megin munurinn að þínu mati?  

22. Viltu bæta einhverju við að lokum? 



 

67 

 

VIÐAUKI B: YFIRLÝSING VEGNA NOTKUNAR GAGNA ÚR VIÐTALI   

Ég (undirritaður) viðmælandi gef hér með (undirrituðum) rannsakanda leyfi til þess að 

styðjast við upplýsingar úr viðtali sem rannsakandi tók við mig til úrvinnslu 

lokaverkefnis. Lokaverkefni rannsakanda ber heitið „Drifkraftur björgunarsveita 

mannanna okkar“ og er verkefnið unnið til BA prófs við Háskólann á Bifröst. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Dr. Aldís Guðný Sigurðardóttir, kennari við Háskólann á 

Bifröst. Markmiðið viðtalsins er að skilja drifkraft, persónulega eiginleika og hvata 

björgunarsveitarmanna í tengslum við rannsóknina. Viðtalið er tekið með það fyrir 

augum að svara rannsóknarspurningunni: „Hvað er það sem drífur 

björgunarsveitamenn áfram? Rannsakandi mun kóða viðtölin sjálfur þannig að ekki sé 

hægt að rekja svör til einstaka viðmælenda í verkefninu. Niðurstöður viðtala verða hýst 

á öruggu, aðgangsstýrðu svæði undir ópersónugreinanlegu heiti. Farið verður með svör 

sem trúnaðarmál og í samræmi við lög nr. 90 frá 2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga  og gögn úr viðtölum verða ekki afhent þriðja aðila, nema þess verði 

krafist á grundvelli laga. 

Hafi viðmælandi athugasemdir við vinnslu viðtalsins eða verkefnisins getur 

viðmælandi leitað til deildarforseta háskólans á Bifröst, Magnús Árna Skjöld 

Magnússon, dósent og forseta félagsvísinda- og lagadeildar. Netfang: 

magnus@bifrost.is. Sími: 433 3000. 

Vert er að benda á að viðmælandi hefur rétt til þess að draga samþykki sitt til baka 

hvenær sem hann óskar svo og er sömuleiðis velkomið að hafa samband við 

rannsakanda ef einhverjar frekari spurningar vakna í kjölfar viðtalsins. Netfang: 

arnao17@bifrost.is. Sími: 690 6640.   

Viðmælandi staðfestir með undirskrift sinni að hann hafi skilið og gangist við því sem 

lýst er hér að ofan og rannsakandi staðfestir með undirskrift sinni að hann muni fylgja 

á eftir því sem fram kemur hér að ofan.  

__________________ 

Dagsetning viðtals 
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