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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um upphaf, sögu og þróun 
góðgerðarstarfa. Fjallað verður um það hvernig félagsráðgjöf sem 
starfsgrein rekur rætur sínar til góðgerðarstarfa og nokkra af hinum 
áhrifameiri frumkvöðlum sem áttu þátt sinn í því. Gerð verður grein 
fyrir helstu hugtökum og skilgreiningum á sjálfboðaliða, sjálfboðavinnu 
og frjálsum félagasamtökum. Ásamt því að rætt verður um bæði 
erlendar og íslenskar rannsóknir á sjálfboðastörfum og frjálsum 
félagasamtökum.  

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fimm 
einstaklinga til að skoða framlag sjálfboðastarfa fyrir Grensásdeild og 
bentu niðurstöðurnar til að framlag þeirra sé deildinni að mörgu leyti 
mikilvægt. Val á viðmælendum byggðist á því að fá sem flest 
sjónarhorn á viðfangsefni ritgerðarinnar. Rætt var því við starfsfólk 
sem og skjólstæðinga Grensásdeildar Landspítala-Háskólasjúkrahúss.  

Markmið rannsóknarinnar var að hvort hagur er af 
sjálfboðaliðastarfi fyrir Grensásdeild og hvort hagur sé af framlagi 
frjálsra félagasamtaka á borð við Hollvini Grensásdeildar. Til þess að ná 
fram settu markmiði voru fjórar rannsóknarspurningar hafðar til 
grundvallar og var spurningarlisti fyrir eigindlega rannsókn útbúinn til 
hliðsjónar.  

Viðhorf viðmælenda leiddu svo til niðurstaðna sem voru í samhljómi 
við þær fræðilegu kenningar og niðurstöður annarra rannsókna sem 
gerð voru skil í fræðilega hluta verkefnisins, að sjálfboðaliðastarf fyrir 
Grensásdeild er starfseminni nauðsynleg og auka mætti á 
fjölbreytileika starfsins. Viðmælendur töldu að ávallt hefði verið þörf á 
sjálfboðaliðastarfi innan Grensásdeildar en sumir töldu að nú væri 
meiri þörf þar sem drægi úr fjárframlögum frá ríkinu. 



3 

Formáli 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Steinunni Hrafnsdóttur, dósent við 

félagsráðgjafarskor Háskóla Íslands fyrir mikla þolinmæði, faglegar 

leiðbeiningar, yfirlestur og góðar ábendingar til mín við gerð þessarar 

ritgerðar. Þá vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að veita mér innsýn inn í 

viðhorf og skoðanir sínar gagnvart rannsóknarefninu. Vil ég síðan þakka 

fjölskyldu minni fyrir ómetanlega þolinmæði og stuðning við að ná þessu 

markmiðið mínu, að ljúka BA ritgerðinni minni. 

 

 

Karólína Markúsdóttir 
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Inngangur 

Hér á Íslandi hefur áhugi fólks og fræðimanna á sjálfboðastörfum og framlagi þeirra til 

samfélagsins sífellt verið að aukast. Lengst framan af var lítið um rannsóknir á þessum 

málaflokki hérlendis en það hefur verið að breytast og virðast allar nýrri íslenskar rannsóknir á 

sjálfboðastörfum sýna sameiginlega fram á það að sjálfboðastörf gegni mikilvægu hlutverki í 

velferðarþjónustunni (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006).  

Í þessu rannsóknarverkefni verður skoðað framlag sjálfboðastarfa í þágu 

Grensásdeildar. Höfundur valdi þetta rannsóknarefni eftir að hafa tekið eftir umfjöllunum og 

auglýsingum í fjölmiðlum um söfnunarátakið „Á rás fyrir Grensás“, þar sem verið var að safna 

peningum til að betrumbæta húsakost, þjálfunaraðstöðu og umhverfi Grensásdeildar. Um 

svipað leyti var einnig mikil umfjöllun í fjölmiðlum um niðurskurð hjá Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi og þá meðal annars á Grensásdeild sem er endurhæfingardeild spítalans. 

Þótti höfundi því áhugavert að skoða hvort framlag sjálfboðastarfa gæti með einhverjum hætti 

unnið á móti áhrifum niðurskurðar Landspítala-Háskólasjúkrahúsi á starfsemi Grensásdeildar. 

Vonast höfundur til þess að rannsóknin sýni fram á hvers virði framlag sjálfboðaliðastarfsins er 

fyrir Grensásdeildina og þá starfsemi sem þar fer fram. Markmið rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á vægi sjálfboðaliðastarfsins innan Grensásdeildarinnar og hvort þörfin aukist við þann 

niðurskurð sem nú blasir við innan Landspítalans. Með þessi markmið að leiðarljósi eru fjórar 

meginrannsóknarspurningar lagðar til grundvallar: 

 

1. Er þörf fyrir sjálfboðaliðastörf á Grensásdeild í dag? 

2. Hefur þörfin fyrir sjálfboðaliðastörf verið mismunandi fyrir Grensásdeild í gegnum 

tíðina? 

3. Hefur kreppan haft einhver áhrif á Grensás? 

4. Hefur hún aukið þörfina fyrir sjálfboðaliðastörf á deildinni? 

 

Gildi rannsóknarinnar snýst um það hvort Grensásdeildin eða Hollvinir 

Grensásdeildarinnar þurfi nú, á tímum djúprar efnahagslægðar, að byggja upp markvisst 

sjálfboðaliðastarf sem snýr að og sinnir eingöngu þörfum Grensásdeildarinnar með starfsfólki 

og skjólstæðingum innanborðs.  

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig háttað að eftir inngangskafla hefst fyrsti kafli 

ritgerðarinnar, fræðikaflinn. Í honum er fjallað um sögu og þróun góðgerðarstarfa. Sagt er frá 
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því hvernig góðgerðarstörf tengdust trúarbrögðum og boðskap þeirra lengi framan af og voru 

störfin þá aðallega unnin af konum. Því næst er fjallað um upphaf félagsráðgjafar og tengsl 

hennar við góðgerðarstörf og sagt frá tveimur af helstu frumkvöðlum félagsráðgjafar, þeim 

Jane Addams og Mary Richmond og þætti  þeirra í mótun faglegra vinnubragða 

félagsráðgjafar. Í öðrum kafla er sagt frá sögu og þróun sjálfboðastarfa hér á landi og fjallað 

um fyrstu félagasamtökin og framlag þeirra. Í þriðja kafla eru hugtökin sjálfboðaliði og 

sjálfboðastarf skilgreind. Hugtakið frjáls félagasamtök er skilgreint og rætt um hlutverk, 

einkenni og starfsemi þeirra. Einnig er fjallað um hvaða lög og reglur eiga við um frjáls 

félagasamtök og starfsemi þeirra og hvernig þau eru flokkuð hjá Hagstofu Íslands.  Í fjórða 

kafla er rætt um íslenska rannsókn á ástæðum þess að fólk vinnur sjálfboðastörf og 

niðurstöður hennar bornar saman við niðurstöður hliðstæðra rannsókna á Norðurlöndunum. 

Jafnframt er sagt frá rannsóknum Steinunnar Hrafnsdóttir, þá annars vegar á þátttöku og 

viðhorfum fólks til sjálfboðastarfa hér á Íslandi og hins vegar framlagi og efnahagslegu  

mikilvægi sjálfboðastarfa hjá innanlandsdeildum Rauða kross Íslands.  

Í rannsóknarkafla eru sett fram markmið rannsóknarinnar og fjallað um Grensásdeild, 

endurhæfingu og Hollvini Grensásdeildar í því markmiði að veita innsýn inn í rannsóknarefnið. 

Gerð er grein fyrir eigindlegum rannsóknaraðferðum sem notast er við í rannsókninni og 

úrvinnslu gagna. Því næst er greint frá niðurstöðum rannsóknar eftir þemum eða 

meginhugmyndum, en hvert þema inniheldur helstu upplýsingar sem fengust úr viðtölunum. 

Höfundur tók viðtöl við þrjár manneskjur sem höfðu legið inni á Grensásdeild í mislangan tíma 

og tvo starfsmenn, annan sem unnið hafði á deildinni frá upphafi og hinn í stuttan tíma. Að 

lokum er umræðukafli þar sem helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman og þær 

lítillega tengdar við fyrri rannsóknir. 
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1. Fræðilegur hluti 

1.1 Saga og þróun 

Í þessum kafla verður fjallað um upphaf, sögu og þróun góðgerðarstarfa. Fjallað verður um 

það hvernig félagsráðgjöf sem starfsgrein rekur rætur sínar til góðgerðarstarfa og nokkra af 

hinum áhrifameiri frumkvöðlum sem áttu þátt sinn í því.  

 1.1.1 Góðgerðarstörf til forna 

Í margar aldir hafa fræðimenn og aðrir skrifað um og skilgreint helstu stofnanir félagslegrar 

velferðar. Þeir hafa rakið sögu velferðarstofnana allt frá hinum elstu óformlegu stofnunum til 

mun fjölbreyttari stofnana samtímans.  Þeir eru einhuga um að grundvöllur þeirra allra er 

hjálp og aðstoð sem einstaklingar, fjölskyldur og samfélög leggja  af mörkum til hjálpar þeim 

sem á þurfa að halda (Farley, Smith og Boyle, 2009).  Frá upphafi mannlegra samskipta  hefur 

mannfólkið hjálpast að með einum eða öðrum hætti og  leitast  við  að bæta hag sinn. Það er 

ekki erfitt að ímynda sér hina fornu hellisbúa hjálpast að við lausn margvíslegra verkefna. 

Með þessum hætti má segja að maðurinn hafi í gegnum alla mannkynssöguna reynt að skapa 

aðstæður félagslegrar velferðar. Áður var það fjölskyldan, nágrannar og hinir nánustu sem 

aðstoðuðu hver  annan og veittu þeim sem voru sjúkir, gamlir og hjálparþurfi aðstoð og 

umönnun. Hjálpin var oft tengd eða hluti af hinum ýmsu hefðum, siðum og trúarbrögðum 

sem einkenndu hin frumstæðu samfélög  eldri  tíma (Farley, Smith og Boyle, 2009).  

Með tímanum unnu heilu samfélögin í sameiningu að því að leysa ákveðin félagsleg 

vandamál til að bæta félagslega velferð og aðstoða þá sem á þurftu að halda. Á tímum hinna 

fornu siðmenningarþjóða var leitað margs konar  leiða til að annast hina fátæku, veiku og 

hjálparlausu (Midgley, 1997). Í Kína til forna voru meðal annars athvörf fyrir hina öldruðu, 

sjúku og hjálparlausu. Á Indlandi, sérstaklega eftir tíma Búdda, var mikið lagt upp úr því að 

gefa betlurum. Dýrlingur með skál var hluti af hefðum Austurlanda og hin mikla áhersla sem  

lögð var á að gefa betlurum varð til þess að hinir heilögu menn urðu nánast að plágu og 

margir fóru að líkja eftir þeim og  þykjast vera betlarar. Grikkir til forna höfðu sérstakar 

stofnanir fyrir ógæfusama, sjúka og yfirgefin börn og var gjöfum og ýmis konar  aðstoð dreift 

til almennings þegar miklar hátíðir voru haldnar af þeim sem voru að bjóða sig fram til 

kosninga. Í Aþenu var jafnframt greiddur sérstakur skattur  sem notaður var til  hjálpar 

hinum bágstöddu (Farley, Smith og Boyle, 2009). 
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1.1.2 Trúin og störf í þágu hennar   

Alveg fram á miðja 19. öldina voru trúin og boðskapur hennar einn helsti drifkraftur 

góðgerðarstarfa og flestöll störf í þeim anda unnin á vegum eða í tengslum við hin ýmsu 

trúfélög og stofnanir þeirra  (Deakin, 2001). Í flestum  trúarbrögðum  heims  er lögð áhersla á 

mikilvægi og skyldu hvers og eins að hjálpa þeim sem á þurfa að halda og gefa hinum fátæku. 

Jafnframt fela trúarbrögðin í sér ákveðin siðalögmál sem segja til um hvað sé viðeigandi 

hegðun til að skapa jákvæð áhrif á félagslega velferð fólksins. Með hvaða hætti og hversu 

mikið hver og einn eigi að leggja af mörkum getur verið skilgreint á mismunandi hátt  milli 

trúarbragða og í sumum þeirra eru jafnvel til staðar nákvæmar og skýrar reglur.  Á þessum 

tímum var ýmis mikilvæg félagsleg þjónusta veitt af hinum ýmsu trúfélögum og í sumum 

trúarbrögðum, eins og búddisma og kristinni trú, var það skylda munkanna að hjálpa og 

annast hina fátæku, sjúku og yfirgefnu (Midgley, 1997).   

Það voru því hin trúarlegu viðhorf og hinar trúarlegu skoðanir sem réttlættu og 

hvöttu einstaklinga og fjölskyldur til að hjálpa þeim sem á þurftu að halda, ásamt því að 

ákvarða með hvaða hætti og hversu mikið fólk skyldi leggja af mörkum. Kristið fólk trúði á 

boðskap biblíunnar og skilgreiningar hennar á því hvað væri rétt og hvað rangt. Manngæska 

og náungakærleikur var eitt mikilvægasta boðorðið og að starfa í samræmi við það  var að 

láta í ljós vilja sinn til að lifa í samræmi við guð (Encyclopedia of Social Work, 1997). Á 18. og 

19. öld náði góðgerðarstarfsemi mun meiri útbreiðslu  sem  fólu í sér fjölbreytt verkefni í 

þeim þjóðfélögum  þar sem ekki voru nein lög eða skyldur hins opinbera gagnvart þeim sem 

gátu ekki séð um sig og sína. Í hinum vestræna heimi urðu góðgerðarstörf vinsæl hjá heldri 

borgurum og fjölmörg góðgerðarfélög voru stofnuð og starfrækt (Sigrún Júlíusdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

Á þessum árum eru góðgerðarstörf  aðallega  unnin af konum.  Ástæða þess er líklega 

ríkjandi hugmyndafræði þeirra tíma að konur áttu ekki að þéna peninga og lítið var um störf 

fyrir þær.  Þá var uppeldi kvenna kristilegt og þeim eignaðir  jákvæðir eiginleikar eins og 

dyggð, samúð, umhyggja, blíðlyndi, fórnfýsi, vorkunnsemi og trú. Þær voru almennt 

trúræknari en karlmenn og prestar höfðuðu sérstaklega til þeirra í messum sínum með 

lofsöng um góðgerðarstarf. Þess vegna litu konur á það sem hlutverk sitt og tilgang að láta 

gott af sér leiða, vinna góðgerðarstörf, sérstaklega fyrir hina veiku og fátæku. Algengara var 

að góðgerðarstörfin væru unnin af efnameiri konum, þar sem þær höfðu yfirleitt 



10 

þjónustufólk á heimilinu og höfðu því tíma til að sinna þessum störfum.  Eins fóru 

góðgerðarstörfin vel með húsmóðurstörfum, þar sem hægt var að vinna þau stuttan tíma í 

senn  auk þess að veita konum félagsskap (Prochaska, 1980). Góðgerðarstörfin fólust 

aðallega í að veita hinum fátæku matar- og fatagjafir og framfærslustyrki, fara í 

vinaheimsóknir til þeirra og veita þeim aðstoð (Sigrún Júlíusdóttir, 1989). Sums staðar var 

boðið upp á fríar máltíðir til að seðja hungur fátækra og slíkt tíðkast víða um heiminn í dag  

(Nanna K. Sigurðardóttir, 1991).  

Um miðja 19. öldina fór iðnbyltingin að hafa sín áhrif með breyttum atvinnuháttum 

og breyttri búsetu fólks. Þetta leiddi  til nýrra lífsviðhorfa og hið hefðbundna stéttaskipulag 

tók á sig nýja mynd. Breytingarnar voru mishraðar í löndum hins vestræna heims (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Í kjölfar þessara miklu þjóðfélagsbreytinga,   

og  mikillar fólksfjölgunar í borgunum fylgdu félagsleg vandamál og fátækt. Þá varð ljóst að  

breyta þurfti skipulagi, starfsaðferðum og auka hjálparúrræði til handa þeim fátæku og 

hrjáðu  (Farley, Smith og Boyle, 2009).   

1.1.3 Fagleg vinnubrögð  

Þrátt fyrir að góðgerðarstörf hafi byrjað að þróast um svipað leyti í Evrópu og 

Bandaríkjunum, þá var það aðallega í Bandaríkjunum sem heildræn nálgun til lausnar 

félagslegra vandamála byrjar að mótast (Midgley, 1997).  Þar komu  fram sjálfboðaliðar sem 

höfðu aflað sér þekkingar með sjálfsnámi og leystu af hinar heldri millistéttarkonur og aðra 

meðlimi góðgerðarfélaganna (Sigrún Júlíusdóttir, 1989). Samhliða sjálfsnámi og aukinni 

þekkingu sjálfboðaliðanna komu sumir þeirra með nýjar hugmyndir um starfsemi og 

vinnuaðferðir góðgerðarfélaga (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991).  

Samtök góðgerðarfélaga, COS (The Charity Organisation Societies), voru síðan stofnuð 

í Bandaríkjunum árið 1877  að fyrirmynd COS samtakanna sem höfðu verið stofnuð í London 

á Englandi árið 1869 eða The London Charity Organisation Society. Markmiðið með stofnun 

samtakanna var að koma reglu á og samhæfa hin fjölmörgu sjálfstæðu góðgerðarfélög sem  

spruttu upp út um allt og störfuðu með skipulagslausum og handahófskenndum hætti  

(Farley, Smith og Boyle, 2009). Fram til þessa hafði áherslan verið lögð á að hjálpa 

einstaklingnum til sjálfshjálpar  við að koma sér upp úr sínum erfiðu aðstæðum og fátækt. Á  

þessum tímum var enn nokkuð ríkjandi það viðhorf  að hver og einn væri sinnar gæfu smiður 

og fátækt og erfiðar aðstæður því að nokkru leyti sjálfskapað ástand. Jafnframt var sú 
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hugsun að byrja að ryðja sér til rúms að það væru mögulega einhverjir ákveðnir 

samfélagslegir þættir sem ýttu undir þessar erfiðu aðstæður fólks. Ef það væri raunin bæri 

það  mun meiri árangur að leggja áherslu á og vinnu í að breyta þeim, heldur en að beina 

athyglinni að aðstæðum hvers og eins (Woodroofe, 1971). Hjá COS-samtökunum var komið á 

nýjum vinnubrögðum og farið að velja og þjálfa sjálfboðaliða sem fóru í hinar svokölluðu 

vinaheimsóknir. Lögð var áhersla á að skrá upplýsingar um tilefni heimsókna og þarfir hvers 

einstaklings (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Upplýsingunum var  

síðan safnað saman og þær notaðar til málefnalegs rökstuðnings í baráttu samtakanna fyrir 

félagslegum umbótum. Þessi aðferð við að ná fram félagslegum umbótum er viðurkennd og 

gild enn í dag (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991). Með hinum nýju og skipulögðu vinnuaðferðum 

var búið að leggja hornsteininn að fagmennsku í góðgerðar-, líknar- og mannúðarstörfum 

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

1.1.4 Fagmennska og félagsráðgjöf 

Mannleg hugsun og hegðun hefur þróast og auðgast í kjölfar  nýrra hugmynda, visku og   

þekkingar, sem fjölmörgir einstaklingar og fræðimenn hafa lagt okkur til  í tímans rás. Sumir 

leggja meira fram en aðrir á ákveðnum sviðum samfélagsins, marka skýrari spor og í dag 

getum við nýtt okkur hugmyndir þeirra og framlag til góðgerðarmála. Helstu frumkvöðlar 

félagsráðgjafar í Bandaríkjunum voru Jane Addams og Mary E. Richmond og var það 

frumkvæði þeirra að þakka að faggreinin félagsráðgjöf eins og við þekkjum hana í dag 

mótaðist og varð síðar að fullgildri fræðigrein (Woodroofe, 1971).  

1.1.5 Jane Addams 

Jane Addams fæddist árið 1860. Hún var áttunda barn foreldra sinna og var aðeins tveggja 

ára gömul þegar móðir hennar lést við fæðingu níunda barnsins. Þrjú barnanna létust strax í 

æsku og svo hið fjórða þegar Jane var sex ára (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009). Faðir hennar 

var auðugur myllueigandi og öldungadeildarþingmaður sem naut mikils álits meðal 

samborgara sinna (Thomas og Thomas, 1949). Hann giftist aftur ekkju sem átti tvo syni og 

var sá yngri jafngamall Jane. Sá var mikill áhugamaður um vísindi og í gegnum hann kynntist 

Jane áhugaverðum hliðum á heiminum sem hún vildi fræðast um og kynnast betur. Hún vildi 

mennta sig líkt og bræður hennar höfðu gert en á þeim tíma var það alls ekki sjálfsagt vegna 

hins ríkjandi viðhorfs að konur gætu ekki lært það sama og karlar. Þær gátu lært eitthvað í 
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bókmenntum, sögu, saumum, píanóleik eða söng, en fyrst og fremst þyrftu þær að læra að 

reka heimili. Slíkt misrétti gat Jane illa sætt sig við og mótmælti föður sínum þar til hún fékk 

sitt fram og fór í Rockford College (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009). Tuttugu og eins árs gömul 

innritaðist hún í læknaskóla sem var eingöngu fyrir konur, en veiktist fljótlega í baki sem olli 

því að hún þurfti að hverfa frá því námi aðeins ári síðar (Thomas og Thomas, 1949). Um 

svipað leyti lést faðir hennar sem hún hafði verið mjög náin og reyndist þetta henni erfitt. 

Hún fékk þó talsverðan arf sem gerði hana að fjárhagslega sjálfstæðri konu og næstu tvö árin 

ferðaðist hún um Evrópu (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009). Þegar hún kom til Englands átti hún 

leið með almenningsvagni í gegnum fátækrahverfin í London. Á skítugum götunum sá hún 

mikla fátækt, beinabert og illa klætt fólk. Slík örbirgð féll henni þungt og þá einkum hve 

útbreidd hún var og aðstæður hræðilegar. Þessi ferð og það sem bar fyrir augu sannfærði 

hana um að allir ættu að eiga jafnan rétt til lífsins gæða og hún ákvað að gera hvað hún gæti 

til  að svo yrði (Thomas og Thomas, 1949). 

Tveimur árum síðar fór hún aftur til Evrópu með vinkonu sinni Ellen G. Starr, þar sem 

þær heimsóttu meðal annars Toynbee Hall í eitt  fátækrahverfa Lundúnaborgar. Það var 

nokkurs konar heimili eða miðstöð þar sem efna- og menntafólk kom saman og sinnti þeim 

sem áttu um sárt að binda í sjálfboðavinnu. Jane hreifst af fyrirkomulaginu og ákvað að koma 

upp svipuðu húsi í Chicago. Þegar heim kom byrjaði Jane að lesa sér til um félagslegar 

hreyfingar og umbætur og kynna sér starfsemi þeirra heimila og stofnana sem þegar hafði 

verið komið á fót til hjálpar hinum fátæku. Þessi heimili áttu það sameiginlegt að ungar 

efnameiri konur unnu þar í sjálfboðavinnu við að annast hina fátæku og sjúku. Jane vildi 

annað fyrirkomulag það er, að konurnar sjálfar byggju í húsinu og fólk sem  þarfnaðist 

aðstoðar leitaði til þeirra. Jane og Ellen fundu að lokum rétta húsnæðið í einum fátækasta 

hluta borgarinnar, þar var Hull House stofnað árið 1889 (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009).  

Í fyrstu tók það nágranna hennar nokkurn tíma að losa sig við efasemdir í garð 

efnakonunnar sem hafði sest að í hverfinu þeirra. Þeir sem kynntu sér starfsemi Jane í Hull 

House, upplifðu eingöngu kærleika og ástúð, það breiddist út og gestum fór að fjölga 

(Thomas og Thomas, 1949). Allt starfið í húsinu var unnið af hugsjón og ekki skorti áhuga 

ungra efnaðra og menntaðra kvenna að koma, búa og starfa í húsinu. Margir þeirra sem 

leituðu til Hull House voru innflytjendur, sérstaklega konur sem fengu aðstoð við að fóta sig í 

þessu nýja landi. Með tímanum bættist við starfsemina barnagæsla, atvinnumiðlun, 
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heilsugæsla, bókasafn og listasafn. Þar að auki var ýmis kennsla í boði eins og enska, 

listasaga, matreiðsla og saumar (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009).  

Áhugi Jane á félagsmálum snerti flest svið þjóðélagsins og vann hún að ýmsum 

réttindamálum minnihlutahópa og stóð meðal annars fyrir því að komið var á sérstökum 

unglingadómsstól í Bandaríkjunum (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009). Barátta hennar og 

verkalýðsfélaga Illionis fyrir afnámi barnaþrælkunar í Bandaríkjunum leiddi til þess að sett 

voru sérstök lög um vinnutíma barna (Thomas og Thomas, 1949). Hún barðist einnig fyrir 

kosningarrétti kvenna, bættum aðbúnaði verkafólks, lét neytendamál til sín taka og var 

stofnandi margra góðgerðarfélaga um ævina (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009).  

Jane Addams hélt víða ræður og ritaði greinar sem birtust í virtum tímaritum. Síðar 

tók hún tímaritsgreinar sínar og skrifaði upp úr þeim bækur, en alls skrifaði hún ellefu bækur 

um ævina. Þekktust varð hún fyrir bókina Twenty Years at Hull House, sem kom út árið 1920 

og var nokkurs konar sjálfsævisaga hennar (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009).  

Samkvæmt Jane var samúð og skilningur fólks eitt helsta aflið til að friður kæmist á. 

Máli sínu til stuðnings benti hún á að í Bandaríkjunum gátu menn frá ólíkum þjóðum sem 

lengi höfðu deilt og barist, lifað saman í friði eins og fjölskylda. Fyrst þetta væri hægt þá ættu 

þjóðir Evrópu líka að geta lifað saman í friði. Með þessa sannfæringu að leiðarljósi varð hún 

einn heitasti talsmaður fyrir bræðralagi og samvinnu þjóða (Thomas og Thomas, 1949).  

Í fyrri heimsstyrjöldinni féllu friðarumleitanir hennar ekki í góðan jarðveg þegar hún barðist 

fyrir því að Bandaríkjamenn gerðust milligöngumenn um að binda endi á stríðið. Vegna þessa 

var hún ofsótt og ásökuð um að vera kommúnisti og stjórnleysingi auk þess sem dregið var úr 

fjárframlögum til starfsemi hennar (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009).   

Jane Addams fékk þó verðskuldaða viðurkenningu fyrir störf sín árið 1931 þegar hún 

varð fyrsta bandaríska konan til að hljóta friðarverðlaun Nóbels (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 

2009). Verðlaunafé sitt gaf hún The Womens International League í þeim tilgangi að leiðrétta 

aðalorsök styrjalda sem hún sagði byggjast á misskilningi.  Hún vildi  þess í stað reyna að 

skapa andstæðu þess eða alþjóðlegan skilning á slíkum voðaverkum sem framin eru í 

styrjöldum. Þegar Jane Addams lést fjórum árum síðar, árið 1935, mættu um fimmtíu þúsund  

manns í jarðarförina til að kveðja hana, bæði innflytjendur og innfæddir (Thomas og Thomas, 

1945). 
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1.1.6 Mary E. Richmond 

Mary E. Richmond fæddist árið 1861. Hún ólst upp hjá ömmu sinni og tveimur frænkum á 

heimili  þar sem ríktu önnur viðhorf og skoðanir en almennt  þekktist á þessum tíma. Þar  

voru rædd og hugleidd hin ýmsu málefni, allt frá spíritisma til kvenréttinda. Mary lauk 

menntaskólanámi og fékk vinnu við almenn skrifstofustörf hjá útgáfufélagi í New York. Það   

var nokkuð vel af sér vikið af konu sem taldist ekki til hefðarkvenna eins og flestar 

samstarfskonur hennar (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991). Síðar vann hún við bókhald í 

bókabúð í Baltimore og við skrifstofustörf á hóteli eða þar til henni var boðið tímabundið 

starf sem gjaldkeri hjá COS-samtökunum. Þrátt fyrir að hún hafi ekki þekkt til COS eða 

starfsemi þeirra tók hún starfinu og í fyrsta sinn upplifði hún sig  í starfi sem ekki bara sá 

henni farborða með launum, heldur gaf henni eitthvað miklu meira og fangaði hug hennar og 

hjarta (Woodrofe, 1971). Henni gekk vel í vinnunni, áhugi hennar og orka leyndi sér ekki og 

fljótlega varð hún aðalritari samtakanna. Það var mjög merkilegur áfangi fyrir hana og enn 

athyglisverðari í ljósi þess hversu ung hún var og einnig að hún var kvenmaður sem ekki hafði  

farið í háskóla.  Fram að þessu höfðu einungis háskólamenntaðir karlmenn gegnt  þessu starfi 

(Nanna K. Sigurðardóttir, 1991; Woodroofe, 1971).  

Mary E. Richmond hafði einstaka stjórnunar- og skipulagshæfileika á sviði 

velferðarmála. Hún gerði sér grein fyrir mikilvægi skráningar og þess að afla nákvæmra 

upplýsinga um aðstæður þeirra sem  heimsóttir voru með raunhæfum athugunum. Jafnframt 

lagði hún áherslu á mikilvægi siðfræði og þess að bera virðingu fyrir þeim sem voru 

heimsóttir og að ná góðu og traustu sambandi við skjólstæðingana. Með því að starfa þannig 

á faglegri hátt væri hægt að ná meiri  árangri í starfi (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991). Fyrsta 

bókin sem hún skrifaði um hugmyndafræði og vinnubrögð var bókin Friendly Visiting among 

the Poor (1899) þar sem hún lagði grunninn að því sem hún átti síðan eftir að þróa enn frekar 

í næstu bók sinni (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

Mary E. Richmond trúði því að til þess að hægt væri að líta á félagsráðgjöf sem 

faggrein  þyrfti að þróa skýran og fræðilegan kenningarlegan ramma utan um vinnubrögðin. 

Það þyrfti að setja saman skýrar vinnuaðferðir sem byggðust ekki aðeins á nákvæmum 

ferlum, heldur jafnframt á vísindalegri þekkingu. Væri félagsráðgjafastarfið ekki mótað á 

þennan hátt yrði það aldrei að sjálfstæðri faggrein (Midgley, 1997). Með þetta markmið að 

leiðarljósi skrifaði hún bókina Social Diagnosis (1918), þar sem hún hafði þá þróað enn frekar 
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þær kenningar sem hún hafði lagt fram í fyrri bók sinni. Þessi seinni bók hennar varð síðan 

fyrsta aðferðarfræðiritið í félagsráðgjöf, og var notuð mikið og víða. Í bókinni kom hún með 

hinn fræðilega grunn að fagmennsku, skipulögðum vinnubrögðum og siðfræði hjálparinnar 

og lagði áfram mikla áherslu á mikilvægi siðfræði og þess að bera virðingu fyrir 

einstaklingnum. Auk þess benti hún á mikilvægi samhygðar með þeim sem minna mega sín 

og gildi samfélagslegrar ábyrgðarkenndar. Í kjölfar bókarinnar var henni veitt heiðursgráða 

við Smith College árið 1921 fyrir að hafa mótað vísindalegan grunn að nýrri fræðigrein 

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

1.2 Saga sjálfboðastarfa á Íslandi  

Í þessum hluta verður sérstaklega gerð grein fyrir þróun sjálfboðastarfa hér á landi þar sem 

hún var með nokkuð öðrum hætti hér á landi en almennt annars staðar.  

1.2.1 Þróun góðgerðarstarfa með öðrum hætti á Íslandi  

Á Íslandi var þróunin með öðrum hætti en úti í hinum stóra heimi og er helsta skýringin á því 

að áhrifa iðnvæðingar gætti mun síðar hér á landi en annars staðar á Vesturlöndum. Hvað 

viðkemur ábyrgð og skyldum samfélagsins gagnvart þeim sem ekki gátu séð um sig og sína 

hefur þróunin einnig verið með nokkuð ólíkum hætti. Það má kannski segja að á Íslandi hafi 

ríkt örlítið nútímalegri viðhorf en víðast annars staðar þar sem hægt er að rekja til hinnar 

fornu lögbókar Grágásar frá þjóðveldisöld og til Jónsbókar frá árinu 1280 ákvæði um ábyrgð 

stjórnvaldshafa gagnvart þeim sem ekki gátu bjargfært sig og sína.  

Fyrstu raunverulegu lögin um ábyrgð og umsjá gagnvart hinum fátæku, sjúku og 

heimilislausu var fátækralöggjöfin, sem komið var á fót árið 1834. Í þeirri löggjöf voru ákvæði 

um átthagafjötra þannig að þeir sem lögin áttu að vernda  misstu í raun frelsi sitt í hendur 

hinna ráðandi bændastétta (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991; Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997).   

Þetta voru kannski nútímaleg viðhorf og lög að einhverju leyti, en það sama var ekki 

hægt að segja um framkvæmd þeirra og það að fá veita þurfalingum aðstoð. Það er einnig 

vel þekkt hversu mikil niðurlæging fylgdi því að þurfa að þiggja af sveit eða  segja sig til 

sveitar (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991).  Vegna ríkjandi hugsunarháttar gengu margir frekar 

nánast af sér dauðum í viðleitni sinni til að sjá fyrir sér og sínum, heldur en að leita aðstoðar. 

Þessi sami hugsunarháttur og fordómar þekkjast vel enn í dag það er að einstaklingurinn og 
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fjölskyldan skuli sjá um sig og sína og að aðstoð sé einungis fyrir þá „aumu“ (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).    

Fram á seinni hluta 19. aldar voru engin góðgerðarfélög starfandi á Íslandi. Einstaka 

sinnum var þó efnt til söfnunar vegna ýmissa málefna eða manna, sem oftast gaf nú ekki 

mikið af sér. Skýringin var líklega ekki áhugaleysi, heldur frekar efnaleysi og fátækt sem flestir 

bjuggu við. Viðleitnina virðist þó ekki hafa skort þegar litið er til þess að á einu ári, árið 1855, 

var þrisvar sinnum efnt til söfnunar en með eins og áður segir misjöfnum árangri (Nanna K. 

Sigurðardóttir, 1991). Árið 1874, með tilkomu nýrrar stjórnarskrár, fengu Íslendingar 

félagafrelsi. Í kjölfarið urðu skipulögð félagasamtök hluti af íslenskri menningu og fjölgaði 

þeim það hratt að á seinni hluta 19. aldar var búið að stofna rúmlega hundrað félög í 

Reykjavík (Margrét Guðmundsdóttir, 1995).  

Til að byrja með byggðust þessi samtök helst á þátttöku heldri manna á Íslandi. Með 

tímanum komu svo heldri konur fram með sín félög og í kjölfarið urðu einnig aðrir meðlimir 

samfélagsins þátttakendur í framþróun hinna ýmsu félagasamtaka (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1995). Ýmis félög sem unnu að líknar- og góðgerðarmálum í þágu fátækra 

voru einnig stofnuð og þar með var hafin saga sjálfboðastarfa í þágu félagslegrar velferðar á 

Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).   

1.2.2 Störf kvenna áberandi  

Í kringum árið 1900 var farið að líta á það sem sjálfsagðan hlut að góðgerðarstörf væru 

kvennastörf. Það voru líka aðallega konur sem unnu góðgerðarstörfin og byggðu upp mest 

alla hjálparstarfsemina hér á landi, ólíkt því sem gerðist hjá nágrannaþjóðunum. Þar var það 

aftur á móti kirkjan sem stóð að baki uppbyggingu og þróun hjálparstarfseminnar ásamt 

konunum sem prestarnir náðu svo vel til í messum sínum og predikunum, um vilja guðs til að 

hjálpa og láta gott af sér leiða (Margrét Guðmundsdóttir, 1995).  

Á næstu árum voru stofnuð ýmis félög svo sem bindindishreyfingar, menningarfélög, 

kvenréttindafélög, sjúkrasjóðir, góðgerðarfélög og líknarfélög. Félögin áttu flest það 

sameiginlegt að byggja á kristilegu hugarfari og lýðræðishugsjónum sem og að öll störf innan 

þeirra voru unnin af sjálfboðaliðum. Mörg þeirra áttu frumkvæði að ýmis konar félags- og 

heilbrigðisþjónustu og sinntu ýmsum verkefnum sem síðar voru tekin yfir af hinu opinbera 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Þátttaka karla í sjálfboðastörfum í þágu félagslegrar velferðar 

var fremur lítil í upphafi og litlar kröfur gerðar til þeirra félaga eða starfa innan þeirra. Enda 
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voru margir karlaklúbbarnir þeim meira til skemmtunar en málefnalegra verka (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1995). 

Hins vegar voru það karlar sem stofnuðu fyrstu fjöldahreyfinguna hér á landi, 

Góðtemplararegluna árið 1884 að norskri fyrirmynd (Margrét Guðmundsdóttir, 1995). 

Reglan var jafnframt ein fyrsta hreyfingin hér á landi  sem var hluti af alþjóðasamtökum 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Markmið reglunnar var að vinna gegn ofdrykkju og stuðla að 

bindindi og það leið ekki langur tími þar til konur voru ekki síður orðnar sjálfboðaliðar 

hreyfingarinnar en karlar. Góðtemplarareglan gekkst fyrir margvíslegri félagsstarfsemi, reisti 

meðal annars fyrsta samkomuhúsið á Íslandi og eru bindindismótin í Galtalæk einnig meðal 

þeirra verka ásamt mörgu öðru sem þó verður ekki talið frekar upp hér (Sigrún Júlíusdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Önnur fjöldahreyfing sem einnig var hluti af 

alþjóðsamtökum var Hjálpræðisherinn sem var stofnaður 1895. Hjálpræðisherinn er og var 

trúarhreyfing og er eitt  einkenna hans að þar hafa konur verið jafnar körlum og haft sömu 

réttindi og skyldur til stjórnunar og starfa. Voru það því ekki síður konur en karlar sem unnu 

að uppbyggingu og starfsemi félagsins. Um þetta leyti voru merki um dvínandi áhrif karlræðis 

að koma fram, og því ekki ólíklegt að jafnfréttisstefna félagsins hafi þar haft jákvæð áhrif og  

ekki síst  á  önnur félagasamtök. Árið 1916 flutti félagið í núverandi byggingu, Herkastalann, 

og þar hefur miðstöð hjálpræðishersins verið síðan. Gistiheimili með mjög ódýra 

næturgistingu hefur verið hluti af rekstri Hersins frá 1902. Í fyrstu þjónaði það aðallega 

gestum utan af landi og sjómönnum en einnig hinum ólánssömu og heimilislausu og gerir 

það enn í dag. Félagið hefur frá upphafi gefið út tímaritið Herópið og gerir enn og 

félagsmenn hafa alla tíð séð um að selja í  búningum sínum á götum bæjarins (Pétur 

Pétursson, 1995).  

1.2.3 Konur enn í meirihluta 

Það voru gerðar miklar kröfur til góðgerðastarfa kvenna og þær sífellt hvattar til að 

sinna betur hinum fátæku og sjúku (Margrét Guðmundsdóttir, 1995). Þær voru mjög virkar 

og kvenfélög voru stofnuð víða um land, en samfélagsleg staða kvenna og réttindi var slæm  

fram að seinni hluta 19. aldar. En staða kvenna fór batnandi að mestu leyti vegna vinnu og 

dugnaðar þeirra sjálfra við að berjast fyrir bættum hag og réttindum kvenna, barna, aldraðra, 

fátækra og sjúkra. Á þessum sama tíma  áttu sér stað miklar þjóðfélagsbreytingar hér á landi 
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og á rúmlega þrjátíu ára tímabili batnaði smám saman staða kvenna og einnig þeirra er 

minna máttu sín (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

Fyrsta kvenfélagið á Íslandi var Kvenfélag Rípurhrepps, sem stofnað var árið 1869 og 

fimm árum síðar var svo Kvenfélag Svínahrepps stofnað. Höfðu bæði þessi félög það 

sameiginlega markmið að veita konum og börnum kennslu í reikningi og skrift (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

Var það jafnframt á vegum kvenna að fyrstu skipulögðu samtökin um hjálparstarf 

voru stofnuð árið 1875, Thorvaldsensfélagið, sem enn er starfandi (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1995). Stofnendur þess félags voru allt vel menntaðar konur sem höfðu 

það að leiðarljósi í upphafi  að hjálpa fátækum börnum og einnig að hjálpa fátækum stúlkum 

að mennta sig (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

Hvítabandið, eitt stærsta góðgerðarfélag landsins og fyrsta kvenfélagið með aðild að 

alþjóðasamtökum var síðan  stofnað árið 1895 (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  Í upphafi var 

þetta bindindisfélag, sem átti meðal annars samstarf við Góðtemplararegluna og höfðu 

félagskonur Hvítabandsins mikil áhrif á að breiða út boðskap bindindishreyfingarinnar til 

fólksins í landinu. Félagið vann einnig mikið að líknarmálum og stóð meðal annars fyrir 

uppbyggingu sjúkrahúss í Reykjavík fyrir fólk utan af landi. En stofnandi félagsins, Ólafía 

Jóhannsdóttir, hafði einnig aðrar hugsjónir og önnur mikilvæg verkefni á stefnuskrá félagsins. 

Þau fólust í því að bæta almennt hag kvenna sem og að veita þeim konum sem áttu í 

erfiðleikum stuðning. Í ljósi þessa má segja að félagskonur Hvítabandsins hafi jafnframt lagt 

hornsteininn að upphafi félagsráðgjafar á Íslandi. Störf þeirra og hugmyndafræði voru alveg í 

anda þess sem frumkvöðlar félagsráðgjafar höfðu unnið eftir í lok 19. aldar í Bandaríkjunum 

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

Árið 1933 kannaði Prestafélagið starfsemi allra líknarfélaga landsins. Sýndu 

niðurstöður þeirra  að sex félög störfuðu einungis að líknarmálum, en að auki voru sextíu og 

eitt félag sem störfuðu að líknarmálum ásamt öðrum verkefnum og fimmtíu og sjö þeirra 

voru kvenfélög  (Margrét Guðmundsdóttir, 1995). Voru störf kvenna og kvenfélaga því mikil 

og mikilvæg í þágu líknar- og heilbrigðismála hér á landi. Ekki síður eftir að kvenfélögin fóru 

að sameinast til að efla enn frekar krafta sína í þágu þessara starfa. Enda voru það í rauninni 

konur og kvenfélögin sem stóðu að uppbyggingu fyrstu sjúkrastofnana hér á landi og síðar 

Landsspítala sem þær hófu söfnun fyrir árið 1915, í tilefni af nýfengnum kosningarrétti  

kvenna til Alþingis (Margrét Guðmundsdóttir, 1995).  
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1.2.4 Karlar láta til sín taka í góðgerðarmálum 

Síðar meir fóru svo karlar og klúbbar þeirra að taka meiri þátt í góðgerðarmálum, þó félögin 

hefðu almennt önnur meginmarkmið. Má í því samhengi nefna íslensku Oddfellowregluna, 

annað félag með aðild að alþjóðlegum samtökum sem var stofnað af körlum árið 1897  

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Meðlimir reglunnar unnu að margvíslegum mannúðarmálum, 

sérstaklega á sviði heilbrigðismála og gera ekki síður enn í dag. Meðal þess sem þeir unnu að 

í fyrstu má nefna fjársöfnun fyrir holdsveikraspítala og stofnun Hjúkrunarfélags Reykjavíkur.  

Nú í seinni tíð hafa þeir til að mynda verið að styrkja  hjartalækningar og krabbameinsvarnir.  

Rauði kross Íslands var síðan  stofnaður árið 1922, aðili að Alþjóðasambandi Rauða krossins 

og Rauða hálfmánans. Stofnendur hans voru allt læknar fyrir utan einn, Svein Björnsson sem 

síðar varð forseti Íslands (Kristján Sturluson, 2008). Í upphafi voru það embættismenn og 

aðrir efnameiri karlar sem sátu í stjórn félagsins og var öll starfsemi þess unnin í 

sjálfboðavinnu. Þátttaka kvenna var fremur lítil framan af en  jókst  smám saman.  Árið  1966 

var stofnuð Kvennadeild Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands sem hefur síðan þá sinnt 

heimsóknarþjónustu til sjúkra og aldraðra. Einnig rekur hún bókasöfn fyrir sjúklinga á  

tveimur stóru sjúkrahúsunum í Reykjavík. Konurnar reka einnig sölubúðir og sjálfssala á 

spítölum borgarinnar, selja minningarkort og standa fyrir föndur- og kökubösurum í þeim 

tilgangi að fjármagna ýmis tækjakaup fyrir spítalana (Rauði kross Íslands, e.d.). Starfsemi 

félagsins hefur  alltaf verið að eflast, launaðir starfsmenn bættust við þjónustu félagsins, 

skipulagið þróaðist og meðlimafjöldinn jókst (Margrét Guðmundsdóttir, 1995). Í dag er 

félagið stærsta fjöldahreyfingin á Íslandi með yfir 19000 félagsmenn og 2200 sjálfboðaliða. 

Rauði kross Íslands er landsfélag og innan þess starfa fjölmargar svæðisbundnar deildir vítt 

og dreift um landið sem saman mynda eins konar félagsheild. Eins og aðrar einingar Rauða 

krossins út um allan heim starfar Rauði kross Íslands samkvæmt stefnu, lögum og 

grundvallarmarkmiðum hreyfingarinnar sem eru: mannúð, óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði, 

sjálfboðin þjónusta, eining og alheimshreyfing. Í þeim yfirlýsta tilgangi að vernda líf og heilsu 

fólks, tryggja virðingu fyrir mannslífum og vinna að gagnkvæmum skilningi, vináttu, samstarfi 

og friði meðal þjóða heimsins.  Jafnhliða því  að  reyna að draga úr þjáningu þeirra sem hana 

líða í samræmi við þarfir hvers og eins, þó alltaf fyrst þeim sem mest þjást. Hreyfingin gerir 

ekki greinarmun á fólki eftir kyni, kynþætti, uppruna, stétt, þjóðerni, trúarbrögðum eða 

stjórnmálaskoðunum. Rauði kross Íslands sinnir fjölmörgum verkefnum og bregst við 
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neyðarástandi bæði innanlands og utan. Verkefni félagsins hafa verið ótalmörg frá upphafi 

og fjölgar sífellt (Kristján Sturluson, 2008).  

Margir karlaklúbbar hafa verið stofnaðir eins og Lions, Rotary, Kiwanis og fleiri sem að 

sama skapi hafa stutt og unnið að fjölmörgum mannúðar- og heilbrigðismálum og gera enn   

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

1.2.5 Meiri ábyrgð hins opinbera 

Eftir að fyrstu framfærslulögin voru sett árið 1947 tóku ríki og sveitarfélög yfir mikið af þeim 

verkefnum sem félögin höfðu unnið í þágu félagslegrar velferðar. Mörg félög og samtök 

héldu þó áfram starfsemi sinni með svipuðu sniði eða nýjum áherslum og gera enn (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008). Þrátt fyrir hin nýju lögfestu réttindi um félagslega aðstoð tók það 

nokkurn tíma að aðskilja þau frá því sem áður var kallað „að þiggja af sveit“ og voru því 

margir sem veigruðu sér við að nýta þetta úrræði. Þar fyrir utan þótti mörgum sem þáðu hina 

opinberu aðstoð að hún væri af skornum skammti og fullnægði ekki félagslegum þörfum 

þeirra fátæku  (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

Nokkru síðar fóru síðan að koma fram margs konar hagsmunasamtök sem börðust 

fyrir réttindum ýmissa minnihlutahópa eins og fatlaðra og aldraðra. Fjöldi félagasamtaka 

jókst síðan á sjötta áratugnum og voru mörg þeirra hagsmunasamtök. Upp úr 1980 fjölgaði 

svo sjálfboðaliðasamtökum enn frekar, sérstaklega sjálfshjálparhópum og 

sjúklingasamtökum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). En þó að þátttaka hins opinbera í 

velferðarþjónustunni hafi sífellt verið að aukast frá fyrstu tíð félagsmálalöggjafarinnar, hefur 

starfsemi frjálsra félagasamtaka og sjálfboðaliðasamtaka alltaf verið mikilvægur hluti 

velferðarþjónustunnar (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

1.3. Skilgreiningar 

Í þessum hluta verður fjallað um um erlendar og íslenskar skilgreiningar á hugtökunum 

sjálfboðaliði, sjálfboðastarf og frjáls félagasamtök. En nokkuð mismunandi er með hvaða 

hætti þessi hugtök eru skilgreind í fræðiritum og rannsóknum á þessu sviði. 

1.3.1 Sjálfboðaliðar  

Eins og fram kemur hér á undan var svo til allt starf félagasamtaka unnið af sjálfboðaliðum. 

Því er mikilvægt að skilgreina hvað felst í sjálfboðastörfum og hvernig skilgreina má 
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sjálfboðaliða. Verður hér stuðst við skilgreiningar Habermanns (2001) á þessum tveimur 

hugtökum. Þannig skilgreinir hún annars vegar sjálfboðaliða sem einstakling sem leggur fram 

vinnu sína af fúsum og frjálsum vilja í þágu meðborgara sinna eða þjóðfélagsins án þess að 

þiggja laun fyrir. Sjálfboðastarf skilgreinir hún hins vegar sem einstaklingsbundið ólaunað 

framlag sem hefur visst formlegt skipulag og er fyrir utan nánustu fjölskyldu. Samkvæmt 

þessari skilgreiningu er sjálfboðaliði sá sem sinnir heimsóknum til sjúkra og aldraðra gegnum 

stofnun eða samtök án þess að taka laun fyrir. Sá sem fer á eigin vegum, launalaust í 

heimsóknir til sjúkra og aldraðra er ekki skilgreindur sem sjálfboðaliði af því að starf hans 

tengist ekki formlegum samtökum eða stofnunum. Hugtakið sjálfboðastarf er mest notað 

þegar verið er að vísa til sjálfboðavinnu, mannúðar-, góðgerðar-, og mannréttindastarfsemi 

en það nær einnig yfir menningarstarfsemi og störf fyrir íþrótta- og tómstundafélög (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

Til að fá innsýn í hvað fólk, bæði sjálfboðaliðar og aðrir telja að felist í hugtakinu 

sjálfboðaliði gerðu Thomas og Finch (1990) athugun  á því og voru eftirfarandi atriði nefnd. 

 

   Ólaunað starf                                    

 Hjálpa fólki            

 Styðja ákveðin málefni           

 Gera eitthvað sem mann langar til 

 Vera hluti af hóp eða samtökum 

 Nota leikni sína og hæfileika 

 Spannar mörg svið og margs konar starfsemi 

 

Ofangreind atriði eiga það sameiginlegt að einkenna ýmis sjálfboðaliðastörf og vinnu 

sjálfboðaliða en eru fjarri því að skilgreina hugtökin. Enda ekki svo einfalt þar sem það er 

mjög mismunandi hvað felst í vinnu sjálfboðaliða og hinum fjölmörgu og ólíku 

sjálfboðaliðastörfum. Einnig geta skilgreiningar á þessum hugtökum verið svolítið 

mismunandi og fer það að sjálfsögðu eftir ólíkum skoðunum fræðimanna (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008).  

Thomas og Finch (1990), skilgreina sjálfboðaliða sem einstakling sem leggur fram tíma 

sinn, ólaunaðan, til samfélagsþjónustu eða þjónustu við einstakling (utan náinna 

fjölskyldumeðlima eða persónulegra vina), annaðhvort gegnum samtök eða óformlega með 
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eigin framtaki. Sjálfboðaliði þarf að vera virkur í því að sjá fyrir einhvers konar þjónustu. 

Þannig að sá sem er meðlimur en borgar einungis árgjaldið er þá ekki sjálfboðaliði.  

Í grundvallarreglunum sjö hjá Rauða krossinum kemur fram að hreyfingin er borin 

uppi af sjálfboðastarfi og lætur aldrei stjórnast af hagnaðarvon (Í þágu þjóðanna: um sögu og 

starf alþjóða Rauða krossins og Rauða kross Íslands, 1992). Á fyrstu heimsráðsstefnu Rauða 

krossins um sjálfboðastörf í Mexíkó 1983 var sjálfboðaliði skilgreindur sem einstaklingur sem 

teygir sig út fyrir mörk launaðrar vinnu og venjulegrar ábyrgðar til  að leggja sitt af mörkum á 

ýmsan hátt án þess að búast við hagnaði eða umbun í þeirri trú að starf  hans sé samfélaginu 

til góðs og honum til ánægju (Beigbeder, 1991). Í stefnuáætlun Alþjóðasambands Rauða 

krossins og Rauða hálfmánans fyrir árið 2010 er sjálfboðaliði skilgreindur sem einstaklingur 

sem leggur fram vinnu sína af frjálsum vilja án þess að vænta hagnaðar eða umbunar og án 

utanaðkomandi félagslegs-, efnahags-, eða pólitísks þrýstings í þeim tilgangi að vera 

samfélaginu til góða (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IRFC, 

2010).  

Af þessum skilgreiningum sem hér hafa verið nefndar sést að það er nokkuð 

mismunandi hvort að einstaklingur sem vinnur ólaunað starf í þágu samfélagsins skilgreinist 

sem sjálfboðaliði eða ekki þar sem sumir setja það sem skilyrði að starfið sé unnið í tengslum 

við einhver skipulögð samtök eða stofnun. 

1.3.2 Frjáls félagasamtök 

Hugtakið frjáls félagasamtök nær yfir hin fjölmörgu félög og samtök sem sinna 

góðgerðarstörfum með einum eða öðrum hætti. Þau eru ólík að stærð og gerð og starfa með 

mismunandi hætti út um allan heim að ýmsum mannréttindamálum, íþrótta- tómstunda- og 

menningarmálum. Til þeirra teljast stórar alþjóðlegar hreyfingar og stofnanir, ýmsar stærðir 

af frjálsum félagasamtökum og smáar grasrótarhreyfingar. Öll eiga þessi samtök og félög það  

sameiginlegt að vera ekki rekin í hagnaðarskyni, vera sjálfstæð og byggjast á frjálsri 

félagsaðild (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Það má segja að starfsemi þeirri feli í sér tvær 

mótsagnakenndar hvatir. Annars vegar er það frelsi og persónulegt innsæi, að fólk hafi rétt til 

þess að vinna sameiginlega að því að bæta lífsgæði sín eða annarra sem þess þarfnast. Hins 

vegar er það mikilvægi samhygðarinnar, að fólk beri ekki einungis ábyrgð á sjálfu sér heldur 

einnig því samfélagi sem það er hluti af. Vegna þessa verður starfsemi frjálsra félagasamtaka 
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svo einstök af því að þau starfa fyrst og fremst að umbótum í þágu almennings og samfélags  

(Salamon, Sokolowski og List, 2003). 

Það er mismunandi hvaða skilgreining er notuð yfir starfsemi frjálsra félagasamtaka í 

samfélaginu en oft er talað um að þau tilheyri þriðja geiranum. Hinir tveir eru þá opinberi 

geirinn og einkageirinn (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Þriðji geirinn er mikið notaður í  

Evrópu og vísar orðanotkunin til þess að hann sé annars vegar viðbót við samvinnu 

fjölskyldunnar og hins vegar hina opinbera þjónustu (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997). Önnur hugtök eru til dæmis sjálfboðageirinn (e. voluntary sector), 

hugsjónageirinn (e. non-profit organizations) og óformlegi geirinn sem einnig er kallaður 

þriðji geirinn (e. non-governmental organizations (NGO)). Yfir alþjóðleg samtök er notað 

hugtakið international non-governmental organizations (INGO) (Salomon, Sokolowski og List, 

2003; Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  

Samhliða þessum aukna áhuga og aukinnar athygli á einkennum og framlagi frjálsra 

félagasamtaka og störfum sjálfboðaliða  hefur orðið mikil þróun í  rannsóknum á þessu sviði 

sem sýna mismunandi svör og kenningar er snerta þennan málaflokk (Salomon, Sokolowski 

og List, 2003). Ýmsir fræðimenn hafa verið að skilgreina þetta svið út frá hlutverki, 

einkennum og skipulagi frjálsra félagasamtaka í þjóðfélaginu.  Nokkur blæbrigðamunur hefur 

þó verið á því hvernig  höfundar nota hugtökin vegna ólíkra skoðana þeirra og ólíkra hefða 

milli þjóða sem hefur valdið  erfiðleikum við  gerð samanburðarrannsókna  á þessu sviði milli 

landa (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  

Sökum ofangreindra erfiðleika setti John Hopkins Center for Civil Society Studies af 

stað alþjóðlega verkefnið John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project árið 1991. 

Tilgangur þess var  að móta alþjóðlegt flokkunarkerfi á starfsemi frjálsra félagasamtaka til að 

hægt væri að gera samanburðarrannsóknir á starfsemi þeirra milli landa. Sett voru fram 

fimm eftirfarandi skilyrði sem starfsemin þarf að uppfylla til að tilheyra flokkunarkerfinu 

(Salomon, Sokolowski og List, 2003). 

 
1. Það þarf að vera eitthvert skipulag eða form, til að mynda formlegar 

eða óformlegar reglur sem skilgreina markmið, verkefni og framlag 
starfseminnar. 
 

2. Starfsemin þarf að vera sjálfstæð og óháð hinu opinbera. 
 

3. Starfsemin má ekki vera rekin í hagnaðarskyni. Ef einhver hagnaður er 
má hann ekki ganga til félaga, hluthafa, starfsmanna eða eiganda heldur 
renna beint til starfseminnar. 



24 

4. Félögin eru sjálfstæð og stjórna málum sínum og innra gangverki í 
grundvallaratriðum sjálf, hafa sjálfstætt ákvörðunarvald til að stöðva 
starfsemina. 

 
5. Starfsemin er sjálfboðin og byggist á frjálsri félagsaðild og er því engin 

kvöð heldur persónulegt val hvers og eins að vinna sjálfboðið starf í 
þágu félagsins. 

 

Flokkunarkerfið er ekki fullkomið og það hefur sín gráu svæði sem ýmis félög tilheyra og    

þessi fimm skilyrði einkenna starfsemi þeirra. Það hefur verið prófað í mörgum löndum úti í 

heimi og reynst vel til skilgreiningar á hinum almennu félögum, sjóðum og 

sjálfseignarstofnunum. Auk þess virkar þetta kerfi einnig vel til aðgreiningar á þeim félögum 

sem ekki tilheyra flokkunarkerfinu eins og opinber félög og félög sem hafa hagnað að 

markmiði sínu. En þrátt fyrir sameiginlegt flokkunarkerfi eru félagasamtökin sem falla undir 

það mjög fjölbreytt og markmið þeirra ólík. Hjá sumum félögum eru launaðir starfsmenn en 

hjá öðrum er allt starf unnið af sjálfboðaliðum (Salomon, Sokolowski og List, 2003). Hlutverk 

sumra þeirra er meðal annars að vinna að því að bæta hag ýmissa félaga eins og fagfélaga, 

stéttarfélaga, húsfélaga, félagastarfsemi atvinnuvega og vinnuveitenda. Þessi félög eru oft 

flokkuð sem hagsmunafélög og starfa þau einnig í þeim tilgangi að gæta fjárhagslegra 

hagsmuna félagsmanna með því að vinna að bættum kjörum eða fjárhagsumhverfi 

fyrirtækja. Síðan eru það félög eins og líknarfélög, mannúðarsamtök, trúfélög, 

menntastofnanir og menningarfélög sem eiga það sameiginlegt að vinna að bættum hag 

ótiltekins fjölda fólks og eru oft flokkuð sem almannaheillasamtök (Steinunn Hrafnsdóttir, 

2008). Til nánari skilgreininga á þessari fjölbreyttu og ólíku starfsemi frjálsra félagasamtaka 

var þeim skipt í mismunandi flokka eftir formi og hlutverki. Upp úr því varð alþjóðlega 

skilgreiningarkerfið til, International Classification of Nonprofit Organization, (ICNPO). Það 

skilgreiningarkerfi aðgreinir starfsemi frjálsra félagasamtaka niður í eftirfarandi tólf svið:  

 
1. Menning og tómstundir               7.    Hagsmunasamtök, t.d. fyrir minnihlutahópa 

2. Menntun og rannsóknir               8.    Mannúðarmál 

3. Heilbrigðismál               9.    Alþjóðleg samtök 

4. Félagsleg þjónusta              10.    Trúarleg samtök 

5. Umhverfismál               11.    Viðskipta-, fag- og verkalýðsfélög 

6. Þróunar- og húsnæðismál              12.    Annað 
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Þar sem flokkunarkerfið er mjög yfirgripsmikið getur starfsemi sumra félaga tilheyrt 

mörgum sviðum þess. Það hefur verið prófað í um fjörutíu löndum og þykir virka vel og vera 

áhrifaríkt  (Salomon, Sokolowski og List, 2003). 

1.3.3 Hlutverk frjálsra félagasamtaka 

Þrátt fyrir að frjáls félagasamtök séu ekki nýtt fyrirbæri hefur lengst af lítið verið vitað um 

fjölda, stærð og efnahagslegt framlag þeirra til samfélagsins. Þetta hefur þó breyst mikið á 

undanförnum árum þar sem áhugi á þessu sviði hefur aukist mikið á alþjóðlegum vettvangi 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). Helsta ástæða þess er aukin umræða um það hvert hlutverk  

frjálsra félagasamtaka eigi að vera í velferðarþjónustu og hvernig sé heppilegast að starfsemi 

þeirra og hins opinbera tengist.  Þessi umræða hefur sífellt verið að aukast í kjölfar meiri 

áherslu á sparnað og endurskipulagningu á velferðarþjónustu hins opinbera á 

Norðurlöndunum og í Evrópu. Í því markmiði hefur hið opinbera verið að taka upp þær 

stjórnunaraðferðir sem eru notaðar í einkarekstri og unnið markvisst að því að gera þjónustu 

sína skilvirkari ásamt aukinni áherslu á að skapa samvinnu milli hins opinbera og frjálsra 

félagasamtaka um velferðarþjónustuna (Steinunn Hrafnsdóttir, 2003). Vegna þessa hafa 

komið fram álitamál um hvort aukin áhersla á sjálfboðastörf geti leitt til þess að hið opinbera 

fari að draga úr starfsemi sinni í sparnaðarskyni og ætlist til að frjáls félagasamtök taki við í 

staðinn. Slíkum hugmyndum fylgja þær  áhyggjur að frjáls félagasamtök beri þá ábyrgð á því 

að veita þá þjónustu sem hið opinbera hefur áður séð um. Það getur leitt til hnignunar 

félagslega velferðarkerfisins eða þá að tilteknir þjónustuþættir breytist og fari að þjóna öðru 

hlutverki en þeim var ætlað í upphafi (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

1997).  

Í þessu samhengi hafa fræðimenn hins vegar bent á að það er margt sem aðgreinir 

hugmyndafræði og markmið frjálsra félagasamtaka og sjálfboðavinnu frá opinberri og 

launaðri atvinnustarfsemi. Þannig er markmiðið með störfum frjálsra félagasamtaka og vinnu 

sjálfboðaliða ekki að standa fyrir ákveðnu þjónustusviði eða einhverjum afmörkuðum 

verkefnum, heldur fyrst og fremst að vera viðbót eða valkostur við þá þjónustu sem hið 

opinbera og einkageirinn veita. Meðal annars vegna þess að þau eru í raun uppspretta 

hugmynda almennings sem á rétt á því að stofna þau samtök sem henta hverjum og einum 

hópi.  Þeir sem vinna sjálfboðaliðastörf fá ekki laun og vinna störfin af fúsum og frjálsum vilja 

í eigin frítíma (Salamon, Sokolowski og List, 2003; Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 
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Sigurðardóttir, 1997). Sjálfboðaliðinn getur bent á leiðir og gefið upplýsingar en hann tekur 

ekki á sig skuldbindingar eða formlega ábyrgð af því að hann er ekki sérfræðingur og því ekki 

á hans færi að veita faglega ráðgjöf. Jafnframt eru tengslin milli sjálfboðaliða og þeirra sem 

njóta framlags hans sérstök vegna þess að í þeim felst að báðir gefa og þiggja auk þess sem 

þeir eru jafningjar (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

Þegar fagmennskan kemur til sögunnar eru þessi jafningjatengsl ekki til staðar vegna 

þess að fagmaðurinn ber þá mestalla ábyrgðina og á það líka við þegar um er að ræða fagleg 

samráð. Eðli faglegrar ábyrgðar er jafnframt annað en eðli siðferðislegrar ábyrgðar þar sem 

fagleg ábyrgð nær yfirleitt lengra en siðferðisleg ábyrgð vegna þess að í eðli hennar felst að 

hún gengur alltaf fram yfir eigin hagsmuni (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

1997). 

Annað mikilvægt einkenni sjálfboðaliðasamtaka sem aðgreinir þau frá hinu opinbera 

er hlutverk þeirra sem málsvara. Í því felst að hafa áhrif á hið opinbera og þrýsta á það í 

ýmsum málum. Sem málsvarar gegna sjálfboðaliðasamtök einnig því hlutverki að vera 

nokkurs konar brú á milli almennings og hins opinbera með þeim hætti að láta rödd 

almennings heyrast í þeim málefnum sem hann varðar (Steinunni Hrafnsdóttur, 2008). Auk 

þess sem sjálfboðaliðasamtök hafa frumkvæði í ýmsum þeim málefnum sem þarfnast 

aukinnar umræðu og úrræða í samfélaginu til að mynda baráttu  fyrir mannréttindum. Þá eru 

þau einnig málsvarar hópa sem ekki  hafa tök á að koma sjálfir sínum baráttumálum á 

framfæri. Salamon segir einnig að þau varpi ljósi á ólík sjónarmið og krefjist aðgerða sem er 

þá jafnframt til þess að vernda lýðræðið. Þar sem sjálfboðaliðasamtök eru óháð 

stjórnvöldum og fyrirtækjum geta þau krafist breytinga og veitt nauðsynlegt aðhald 

(Salamon, Sokolowski og List, 2003). 

1.3.4 Íslenskar skilgreiningar 

Samkvæmt Íslenskri orðabók (e.d.) er sjálfboðaliði maður sem býður sig fram til einhverrar 

vinnu eða herþjónustu og sjálfboðið starf er starf sjálfboðaliða (Íslensk orðabók, 2010). Er 

kemur að íslenskum lögum og reglum um félög sem eru stofnuð og rekin í ófjárhagslegum 

tilgangi þá er notað yfir þau samheitið almenn félög þó flestir þekki þau líklegast frekar sem 

frjáls félagasamtök, samtök, klúbba og fleira. Undir samheitið almenn félög teljast  

margvísleg frjáls félagasamtök sem áður hafa verið nefnd eins og stjórnmálaflokkar, 

íþróttafélög, félög sem sinna menningu og listum, mannúðarsamtök og ýmis 
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hagsmunasamtök eins og stéttarfélög, fagfélög og atvinnurekendasamtök. Almenn félög eru 

ein tegund félaga  og þegar um er að ræða félag er átt við samtök sem aðilar hafa stofnað til 

af fúsum og frjálsum vilja. Þeir aðilar hafa jafnframt skuldbundið sig með samningi til að 

vinna sameiginlega í ákveðnu félagsformi að framgangi ákveðins tilgangs. Helsta einkenni 

almennra félaga er að markmiðið með stofnun þeirra og starfsemi er ekki fjárhagslegur 

hagnaður, hvorki fyrir félagið eða félagsmenn þeirra. Það er stjórnarskrárvarið frelsi  að 

stofna félög og víða gert ráð fyrir tilvist þeirra í löggjöf. Almenn félög hafa þó ekki lögákveðið 

félagsform þar sem engin skilgreining er á hugtakinu almenn félög í lögum (Áslaug 

Björgvinsdóttir, 2008). 

Frjáls félagasamtök eru flokkuð í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar þó þau séu ekki 

skráningarskyld. En þar er hægt að skrá þau samkvæmt lögum nr. 62/1969 um fyrirtækjaskrá 

og árið 2009 voru þar skráð 11951 félagasamtök og áhugamannafélög. Hjá Hagstofunni eru 

félögin flokkuð með ÍSAT2008, en það er nýtt samrænt atvinnugreinaflokkunarkerfi sem 

gildir í öllum ríkjum Evrópubandalagsins (Hagstofa Íslands, 2009).   

Þetta atvinnugreinaflokkunarkerfi hefur verið nokkuð gagnrýnt og þá meðal annars 

vegna þess að félög eru ekki flokkuð eftir alþjóðlegum stöðlum eins og til dæmis ICNPO-

staðli Sameinuðu þjóðanna og því erfiðara að nota upplýsingar til alþjóðlegra 

samanburðarrannsókna (Ívar Jónsson, 2006). Einnig þykir það nokkuð ónákvæmt þar sem 

félög eru flokkuð eftir rekstrarformi en ekki hlutverki, markmiðum og tilgangi sem veldur því 

að skráning félaga er ekki mjög nákvæm og sem dæmi um það má nefna að mörg 

félagasamtök eru alls ekki skráð eins og til dæmis Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra, 

MND félag Íslands og LAUF – landssamtök áhugafólks um flogaveiki. Skýrist þetta meðal 

annars af því að félögin sjá sjálf um að skrá sig í flokka og virðast yfirvöld ekki fara yfir 

skráningarnar (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  

1.4 Rannsóknir 

Á undanförnum árum hafa rannsóknir á frjálsum félagasamtökum og sjálfboðastörfum farið 

vaxandi. Lengi framan af hefur þó verið lítið um rannsóknir á þessu sviði hér á landi. Það 

hefur þó verið að breytast á undanförnum árum og meðal annars í kjölfar tengingar sviðsins 

við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Verður hér á eftir fjallað um íslenskar rannsóknir á 

því af hverju fók vinnur sjálfboðastörf, fyrir hvers konar samtök Íslendingar vinna 

sjálfboðastörf og hversu mikið og niðurstöður þeirra bornar saman við erlendar 
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samanburðarrannsóknir. Ásamt því að fjallað verður um íslenska rannsókn á efnahagslegu 

framlagi sjálfboðastarfa. 

1.4.1 Íslenskar rannsóknir á sjálfboðastörfum 

Sýnt hefur verið fram á hversu mikilvægt gildi frjáls félagasamtök hafa fyrir félagslega velferð 

hér á landi og fyrir íslenskt samfélag. Þrátt fyrir það hefur Ísland verið nokkuð á eftir öðrum 

þjóðum í áhuga og rannsóknum á frjálsum félagasamtökum og sjálfboðastörfum. Það hefur 

þó verið að breytast og rannsóknum á þessu sviði hefur fjölgað og þekking aukist  sérstaklega 

í kjölfar tengingu sviðsins við félagsráðgjafadeild og síðar stjórnmálafræðideild Háskóla 

Íslands.  Sífellt meiri þróun á þessu sviði leiddi síðan til þess að sett var á fót lektorsstarf við 

Háskóla Íslands með stuðningi Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands í þeim tilgangi að 

byggja upp kennslu og rannsóknir á sviði sjálfboðastarfa. En upphaf rannsókna á þessu sviði 

hér á Íslandi má aðallega rekja til þátttöku íslenskra félagsráðgjafa í norrænum 

rannsóknarráðstefnum á níunda áratugnum sem fjölluðu mikið um sjálfboðastörf og 

rannsóknir á þeim og í kjölfarið leiddi til aukinnar þátttöku Íslands í norrænum ráðstefnum 

og rannsóknum á þessu sviði (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006). 

1.4.2 Helstu ástæður þess að fólk vinnur sjálfboðaliðastörf á Íslandi 

Íslenskir félagsráðgjafar sóttu á þessum tíma ráðstefnu sem Samband norrænna 

félagsráðgjafaskóla hélt í Noregi 1993 og þar var aðal umræðuefnið sjálfboðastörf, 

félagsráðgjöf og félagsmálaþjónusta. Þar að auki var mikið rætt um nauðsyn þess að öðlast 

meiri þekkingu á eðli sjálfboðastarfa á Norðurlöndunum. Það leiddi síðan  til þess að sett var 

af stað samnorrænt rannsóknarstarf milli félagsvísindamanna í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, 

Finnlandi og á Íslandi. Var þetta gert í þeim tilgangi að leita svara við því af hverju fólk vinnur 

sjálfboðastörf og á hvaða hefðum og gildum byggjast sjálfboðastörf í hverju landi fyrir sig og í 

kjölfarið greina hvað sé líkt og hvað ólíkt milli landanna (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997).  

Íslenski hluti þessarar rannsóknar var unninn af Sigurveigu H. Sigurðardóttur 

yfirfélagsráðgjafa á öldrunarlækningadeild Landspítalans og Sigrúnu H. Júlíusdóttur dósent 

við Háskóla Íslands.  Öll löndin sem tóku þátt höfðu það fyrirkomulag að rannsaka valda hópa 

af sjálfboðaliðum í hverju landi fyrir sig og var Rauði krossinn fyrir valinu hjá öllum þjóðunum 
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ásamt einu öðru eða fleiri áhugamannafélögum (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997).  

Hér á Íslandi var rannsóknin gerð meðal sjálfboðaliða hjá tveimur félagasamtökum, þá 

annars vegar Rauða krossi Íslands og hins vegar Félagi eldri borgara. Sendir voru út alls 1008 

spurningalistar og af þeim var samtals 575 svarað. Er kemur að þeim þáttum sem einkenna 

sjálfboðaliða sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að meirihluti sjálfboðaliða eru konur en 

hins vegar skila karlar fleiri vinnutímum á mánuði en konur. Er kemur að aldri sjálfboðaliða 

þá er rúmlega helmingur þeirra á aldrinum 25-60 ára og er framlag þeirra í réttu hlutfalli við 

aldur, þannig að hinir eldri skila áberandi fleiri tímum en hinir yngri. Áhrif menntunar voru 

greinileg og höfðu þrír af hverjum fimm sjálfboðaliðum meira en fjögurra ára menntun 

umfram grunnskólapróf og var framlag þeirra einnig meira í klukkustundum talið. Meirihluta 

sjálfboðaliða eru giftir og af þeim er um helmingur þeirra með börn. Aftur á móti skila 

einstæðir foreldrar áberandi minni tímum en aðrir. Hjá Rauða krossinum eru um tveir af 

hverjum fimm einnig í einhverju öðru starfi og á það líka við um marga í Félagi eldri borgara. 

Meiri breidd er meðal þeirra sem eru ekki samhliða í öðru starfi. Þeir sjálfboðliðar sem eru í 

fleiri en einu félagi eru líklegri til að skila meira framlagi í tímum en aðrir. Algengast er að 

sjálfboðliðarnir vinni beint í þágu einstaklinga (31%), en næst algengast að þeir vinni við ýmis 

nefndar- og stjórnunarstörf (18%). Þar fyrir utan sinnir svo nokkur hluti (16%) beinni fjáröflun 

og líka ákveðinn hópur (13%) sem sinnir margvíslegum aðstoðarstörfum (Sigrún Júlíusdóttir 

og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  

Í leit að svörum við því af hverju fólk vinnur sjálfboðastörf var notast við staðlaðan 

spurningalista (The Volunteer Functions Inventory, VFI) til að gera hlutverkagreiningu á 

hegðun sjálfboðaliðanna. Listinn er samsettur úr staðhæfingum sem fela í sér þrjátíu 

mögulegar ástæður fyrir því að fólk vinnur sjálfboðastörf. Eru þátttakendur beðnir um að 

svara á kvarðanum 1-7, hversu vel hver staðhæfing á við um þá. Spurningalistinn felur í sér 

sex forsendur fyrir því að fólk gerist sjálfboðaliðar sem byggjast á gildunum, persónulegur 

ávinningur, skilningsþörf, sjálfsvirðing, félagslegar þarfir, að hafa völd eða geta haft áhrif á 

umhverfi sitt og framavonir í starfi og verður fjallað nánar um hvert og eitt hér á eftir (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).  
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Persónulegur ávinningur  

Sumum finnst mikilvægt að finna að þeir séu að hjálpa öðrum. Fólki finnst það gegna mikilvægu 

hlutverki með því að vinna sjálfboðastörf og veitir það þeim mikla ánægju að vita að 

sjálfboðaþjónusta þeirra sprettur af hjálpsemi og fórnfýsi. Auk þess sem það að vinna sjálfboðastörf 

getur einnig falið í sér möguleikann á því að vera talsmaður fyrir einhvern mikilvægan hóp eða 

málstað.  
 
Skilningsþörf 

Að vinna sjálfboðastörf getur verið farvegur sumra við að skilja eða setja sig í spor þeirra sem 

þarfnast  aðstoðar. Einnig  til að öðlast skilning á ákveðnu vandamáli, málefni, þeirri hreyfingu sem 

starfað er  fyrir eða þá á sjálfum sér.  
 
 

Sjálfsvirðing 

Sumir vinna sjálfboðastörf til þess að finna vellíðan og einnig til að álit annarra aukist á þeim. Með því 

að vinna sjálfboðastörf upplifa þeir að það sé þörf fyrir þá og að þeir séu mikilvægir. Jafnvel þó 

viðkomandi sé ánægður með sig vinnur hann samt sjálfboðastörf til að verða ennþá ánægðari. 
 
Félagsleg þörf 

Margir vinna sjálfboðastörf til að fullnægja félagslegum þörfum. Oft er það vegna áhrifa frá 

fjölskyldu, vinum eða þeim þjóðfélagshópi sem þeir sækjast eftir viðurkenningu og virðingu frá og þar 

sem það svarar þörf þeirra fyrir að hegða sér á þann hátt sem vænst er af þeim. 
 
Völd/áhrif 

Í sumum tilvikum  gerist fólk sjálfboðaliðar til að hafa áhrif og geta beitt sér í samfélaginu og verða 

þekktir fyrir störf sín í þágu þess. 
 
Framaþörf 

Fólk vinnur sjálfboðastörf til að kynnast félagasamtökum eða öðlast sérþekkingu. En ólíkt 

skilningsþörfinni er það ekki aðeins til að fræðast heldur einnig vegna þess að það getur veitt þeim 

betri atvinnumöguleika eða opnað þeim ný sambönd.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að persónulegur ávinningur er aðalástæðan fyrir 

því að fólk tekur að sér að vinna sjálfboðastörf. Þessi forsenda skiptir konur þó meira máli en 

karla en hefur minnkandi mikilvægi eftir því sem menntun fólks er meiri. Skilningsþörfin 

vegur þyngra hjá þeim sem eru yngri og þeim sem leggja sig mikið fram. Sjálfsvirðing er 

mikilvægari hjá þeim sem eldri eru, þeim sem leggja sig mikið fram og þeim sem hafa litla 

menntun. Félagsleg þörf hefur áberandi meira gildi fyrir þá sem vinna fyrir fleiri en eitt félag, 

fyrir þá sem eru barnlausir, þá sem eru eldri og þá sem hafa minni menntun. Framaþörf 
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skiptir meira máli fyrir ungt fólk, námsmenn og einstæða foreldra. En framlag þessa hóps er 

aftur á móti fremur lítið sem bendir til að þeirri þörf sé frekar fullnægt á annan hátt eins og í 

námi og starfi. Mikilvægi þess að hafa völd og áhrif tengist almennt lítið sjálfboðastörfum og 

þá fremur körlum, miklu framlagi og þátttöku í mörgum félögum. Hins vegar andstætt því 

sem búast mætti við skipti þessi forsenda meira máli fyrir meðlimi í Félagi eldri borgara en 

hjá sjálfboðaliðum Rauða krossins og virðist því vera mikilvægari eldra fólki en öðrum. Þar 

sem niðurstöður þessarar rannsóknar eru mjög svipaðar þeim sem gerðar hafa verið á hinum 

Norðurlöndunum virðast almennt sömu ástæður liggja að baki því að fólk vinnur 

sjálfboðastörf hérlendis og á hinum Norðurlöndunum (Sigrún H. Júlíusdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 1997).  

Gildi þessarar rannsóknar er mikilvægt á ýmsa vegu og er það að sjálfsögðu vegna 

þeirra upplýsinga sem niðurstöður hennar gáfu en einnig þar sem hún vakti aukna umræðu 

um rannsóknir á sjálfboðastörfum sem síðan vakti aukinn áhuga  á þessu sviði. Við þetta 

bætist sú staðreynd að afrakstur þessarar rannsóknar var fyrsta íslenska bókin um 

rannsóknir, sjálfboðastörf og félagsráðgjöf (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006).  

1.4.3 Helstu ástæður þess að fólk vinnur sjálfboðastörf á Norðurlöndunum 

Ulla Habermann (2001) er félagsráðgjafi og sérfræðingur við Kaupmannahafnarháskóla sem  

hefur mikið rannsakað og skrifað um hina fjölmörgu þætti er varða sjálfboðastörf. Tók hún 

jafnframt þátt í þessari samnorrænu rannsókn um sjálfboðastörf sem fjallað hefur verið um 

hér að ofan og sinnti meðal annars þeim hluta hennar að bera saman heildarniðurstöður 

allra Norðurlandanna. Sýndu niðurstöður hennar að eins og á Íslandi þá eru konur meirihluti 

sjálfboðaliðanna á hinum Norðurlöndunum. Er kemur að aldri sjálfboðaliðanna þá eru 

langflestir þeirra yfir sextugt í Svíþjóð (70%), en einnig eru flestir sjálfboðliðanna á þeim aldri 

í Danmörku (47%) og á Íslandi (41%). Aftur á móti eru flestir sjálfboðaliðar á aldrinum 40-59 

ára í Finnlandi (42%) og í Noregi er fjöldi sjálfboðaliða svipaður yfir allt aldursbilið frá 20 ára 

og fram yfir sextugt ólíkt hinum Norðurlöndunum. Hvað varðar framlag hvers sjálfboðaliða í 

tímum þá er það að meðaltali 19 tímar á mánuði yfir öll Norðurlöndin og ekki svo mikill 

munur á milli landa. Þó var meðaltímafjöldinn lægstur á Íslandi eða um 13 tímar á mánuði en 

hæstur í Danmörku eða um 24 tímar.  

Við samanburð milli Norðurlandanna á þeim forsendum sem fjallað var um hér að 

framan varðandi ástæður þess að  fólk vinnur sjálfboðastörf er ekki að greina mikinn mun á 
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þeim meðal íbúa þessara þjóða. Hjá öllum þjóðunum er helsta forsendan fyrir því að fólk 

vinnur sjálfboðastörf persónulegt verðmætamat og næst algengasta forsendan er þörf á 

skilningi en minnstu skiptu forsendurnar framaþörf og mikilvægi þess að hafa völd og áhrif 

(Habermann, 2001).  

Habermann bar einnig saman niðurstöður úr hliðstæðri rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum um  ástæður þess að fólk vinnur sjálfboðastörf. Þar var  jafnframt  unnið með 

sömu forsendur og í samnorrænu rannsóknunum. Kom þá í ljós að grundvallarforsendan, 

persónulegt verðmætamat, liggur einnig þar að baki því að Bandaríkjamenn vinna 

sjálfboðastörf eins og Norðurlandabúar. Aftur á móti er næst algengasta forsendan hjá þeim 

sjálfsvirðing og þar næsta forsendan félagsleg þörf en minnst vægi hefur forsendan þörf fyrir 

skilning. Það var ólíkt Norðurlandabúum en hjá þeim er næst algengasta forsendan þörf á 

skilningi og þar næsta sjálfsvirðing en minnstu skipti forsendan félagsleg þörf eins og áður 

hefur verið fjallað um hér (Habermann, 2001). 

1.4.4 Hversu mikið og fyrir hvers konar samtök vinna Íslendingar sjálfboðastörf  

Hér á Íslandi hefur Steinunn Hrafnsdóttir, dósent við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, 

lagt mikið fram í rannsóknum og skrifum um sjálfboðastörf og frjáls félagasamtök. Meðal 

þeirra er rannsókn hennar frá árinu 2005, sem unnin var til að kanna þátttöku og viðhorf 

fólks til sjálfboðastarfa á Íslandi. Rannsóknin er jafnframt hluti af stærra rannsóknarverkefni 

sem er unnið í þeim tilgangi að efla hagnýta og fræðilega þekkingu á eðli, hlutverki, skipulagi 

og umfangi sjálfboðastarfa á Íslandi. Ólíkt rannsókn Sigrúnar Júlísudóttur og Sigurveigar H. 

Sigurðardóttur sem fjallað var um hér að ofan þar sem þátttakendur voru allir meðlimir í 

frjálsum félagasamtökum þá eru mun fleiri þátttakendur í rannsókn Steinunnar  og eru þeir 

allir valdir með tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá. Þar fyrir utan gefur rannsókn Steinunnar 

Hrafnsdóttir einnig upplýsingar um það hvers konar samtök sjálfboðaliðarnir vinna fyrir og 

einnig um muninn milli karla og kvenna á því hvaða sjálfboðastörf þau sinna og fyrir hvaða 

samtök (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). 

Sýna niðurstöður rannsóknarinnar að 40,3% þátttakenda segjast hafa unnið 

sjálfboðastörf á undanförnum tólf mánuðum. Þá sýna niðurstöður þessarar rannsóknar líkt 

og í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar H. Sigurðardóttur að karlar leggja fram 

fleiri tíma í sjálfboðavinnu en konur og að þátttaka sjálfboðaliða er meiri eftir því sem 

menntunarstig fólks er hærra. Fram kemur í báðum rannsóknunum að meirihluti 
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sjálfboðaliða eru giftir eða í sambúð og með börn og að sjaldgæfast er að einstæðir foreldrar 

sinni sjálfboðastörfum (Sigrún H. Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2005). Ólíkt rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar H. Sigurðardóttur þar 

sem aðeins voru tekin fyrir tvö félagasamtök, sýna niðurstöðurnar í rannsókn Steinunnar 

Hrafnsdóttur (2005) að aðeins fleiri karlar (42%) eru sjálfboðaliðar en konur (39%). Tafla A 

hér að neðan sýnir fyrir hvers konar samtökum  sjálfboðaliðarnar leggja til vinnu sína og í 

hvaða mæli. 

 
Tafla A. Samtök sem sjálfboðaliðar vinna fyrir 

Íþróttafélög      18,0% 

Foreldrafélög og skólar     14,5% 

Góðgerðar- og líknarfélög    11,0% 

Hjálpar/björgunar/slysavarnarfélög   7,7% 

Kirkjur/trúarhópar     6,9% 

Stjórnmálaflokkar/eða samtök    6,3% 

Verkalýðsfélög/stéttarfélög    5,5% 

Æskulýðsstarf      5,2% 

Áhugahópar um listir og menningarmál   5,0% 

Samtök sjúklinga og aðstandenda   4,2% 

Friðarhreyfingar/mannréttindamál eða þróunarhjálp 4,2 % 

Umhverfis- og náttúruvernd    3,0%   (Steinun Hrafnsdóttir, 2005) 

 

Eins og tafla A sýnir þá sinnir fólk sjálfboðaliðastörfum fyrir margvísleg samtök. Þó 

er það stór meirihluti sjálfboðaliðanna, eða 43,5% þeirra sem sinna sjálfboðastörfum fyrir 

íþróttafélög, foreldrafélög, skóla og góðgerðar- og líknarfélög (Steinun Hrafnsdóttir, 2005).  

Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að algengara er að karlar sinni sjálfboðaliðastörfum 

fyrir íþróttafélög og hjálpar- og björgunarsveitir en konur sinni meira sjálfboðastörfum fyrir 

góðgerðar- og líknarfélög. Framlag kvenna í sjálfboðavinnu  er einnig meira en karla í 

tengslum við foreldrafélög og kirkju- og trúarhópa. Hvað varðar störf fyrir annars konar 

samtök er framlag kynjanna jafnara (Steinun Hrafnsdóttir, 2005). 

Algengara er að karlar sinni stjórnunar- og nefndarstörfum, kenni og þjálfi hjá 

sjálfboðasamtökum en konur sinna meira heimsóknarþjónustu. Aftur á móti leggja kynin 
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nokkuð jafnt fram krafta sína til skrifstofustarfa, fjársöfnunar, upplýsingagjafar, 

meðferðarþjónustu og ráðgjafar (Steinun Hrafnsdóttir, 2005). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa mikilvægar upplýsingar um sjálfboðastörf á 

Íslandi, umfang þeirra og einkenni. Þegar þær eru bornar saman við alþjóðlegar rannsóknir 

kemur fram að þátttaka í sjálfboðastörfum á Íslandi og fyrir hvers konar samtök er svipuð  

og á hinum Norðurlöndunum. Gefa niðurstöðurnar einnig tilefni til þess að hægt sé að 

draga þá ályktun að sjálfboðastarf á Íslandi þjóni mikilvægu hlutverki fyrir íslenskt samfélag 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). 

1.4.5 Framlag og efnahagslegt mikilvægi sjálfboðastarfa  

Eins og áður hefur komið fram hefur áhugi á sjálfboðaliðastörfum aukist mikið á 

undanförnum árum, meðal annars vegna aukinnar alþjóðavæðingar og vaxandi álags á 

efnahagslífið. Í kjölfarið hafa skapast ný og krefjandi viðfangsefni sem þjóðir heimsins hafa 

þurft að takast á við. Samhliða þessari þróun hefur einnig aukist mikið umræðan um kreppu 

velferðarkerfisins sem reynt hefur verið að leysa með sparnaði og endurskipulagningu í 

opinberri þjónustu (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006; Solomon, Sokolowski og List, 2003; 

Salomon, Sokolowski og Anheier, 2000). Hefur þetta  síðan leitt til meiri áherslu á samvinnu 

einkarekinna stofnana, opinberra stofnana og sjálfboðliðastofnanna í velferðarþjónustu 

(Solomon, Sokolowski og List, 2003). Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið gerðu í 

ljósi þessa víðtæka rannsókn á framlagi sjálfboðaliðastarfa sem sýndi fram á mikilvægi 

framlags þeirra fyrir þjóðir heimsins, þá bæði efnahagslega og í formi þjónustu og annars    

sem þau veita. Í framhaldinu hafa þau hvatt stjórnvöld til aukinnar samvinnu við frjáls 

félagasamtök og bent á mikilvægi þess að þau komi að stefnumótun, áætlanagerð og 

framkvæmd velferðarmála (European Commission, 1997; European parliament, 2007).  

Samhliða auknu framlagi sjálfboðastarfa hefur jafnframt verið farið að líta meira til 

skilvirkni og ábyrgðar þeirra. Til að bregðast við þessu hafa sjálfboðaliðasamtök í auknum 

mæli farið að stuðla að rannsóknum sem meta efnahagslegt framlag þeirra og mikilvægi 

þeirra fyrir þjóðfélagið (Gaskin og Smith, 1995). Og þó staðreyndin sé raunverulega sú að 

sjálfboðaliðavinnu sé ekki hægt að meta til fjár þá eru þessar rannsóknir á 

sjálfboðaliðasamtökum samt  til mikilla hagsbóta. Þar sem niðurstöður þeirra er hægt að 

nota til að sýna fram á hversu mikið efnahagslegt framlag sjálfboðaliðasamtaka og 

sjálfboðaliðastarfa er fyrir efnahagslífið í heild. Þar að auki þjóna niðurstöðurnar því 
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mikilvæga hlutverki að geta sýnt stjórnvöldum og almenningi fram á með óyggjandi hætti 

hversu mikilvæg sjálfboðaliðastörf eru fyrir þjóðfélagið. Auk þessa hafa 

sjálfboðaliðasamtökin síðan einnig getað nýtt sér þær upplýsingar sem niðurstöðurnar gefa 

til að endurskipuleggja starfsemi sína og við samningagerð við stjórnvöld og aðra aðila 

(Gaskin og Smith, 1995).  

Steinunn Hrafnsdóttir hefur einnig lagt til mikilvægar upplýsingar um framlag og 

efnahagslegt mikilvægi sjálfboðaliðastarfa hjá innanlandsdeildum Rauða kross Íslands, með 

rannsókn sem hún vann árið 2003. Í þeirri rannsókn var notað mælitækið VIVA (The 

Volunteer Investment and Value Audit), en með því er hægt að reikna út hvað hver króna 

sem er lögð til sjálfboðastarfa skilar mörgum krónum til baka í formi þeirra afkasta sem 

sjálfboðaliðarnir skila af sér. Er VIVA- aðferðin því mikið notuð til að meta framlag og 

efnahagslegt gildi sjálfboðastarfa. Niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar eru með 

þessari aðferð geta sjálfboðasamtök svo nýtt sér á margvíslegan hátt eins og fjallað var um 

hér að framan (Gaskin, 1999).  

Tilgangurinn með rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur var að sýna fram á hversu 

umfangsmikil sjálfboðastörf innanlandsdeildar Rauða kross Íslands raunverulega eru.  

Reyna að draga fram í dagsljósið hversu mikilvægt það er að efla virðingu fyrir starfi 

sjálfboðaliða og hversu mikilvægt starf þeirra er fyrir samfélagið. Sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar að hver króna sem er lögð fram til sjálfboðastarfa hjá innanlandsdeildum 

Rauða kross Íslands skilar sér tæplega þrefalt til baka í formi þess framlags sem 

sjálfboðaliðarnir leggja fram. Í kjölfarið er því ljóslega búið að sýna fram á hversu 

efnahagslega hagkvæm og mikilvæg sjálfboðastörf eru fyrir íslenskt þjóðfélag. Þó ber að 

geta þess  þar sem þetta var í fyrsta sinn sem notast  var  við VIVA- aðferðina í rannsókn hér 

á landi leiddi hún í ljós ýmis atriði sem læra mætti af og nýta til að betrumbæta aðferðina 

fyrir frekari rannsóknir hér á landi. Meðal þess má nefna að í ljós kom að ekki hefur verið 

mikið lagt upp úr því að sjálfboðaliðar skrái þann tímafjölda sem þeir vinna sín störf. Deildir 

Rauða kross Íslands mættu því bæta skráningu á þeim klukkustundafjölda sem 

sjálfboðaliðar eyða í störf sín. Þannig að það verði bæði mögulegt að gera hlut sjálfboðaliða 

Rauða krossins sýnilegri og meta þar með óeigingjarnt framlag þeirra að verðleikum  

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2004).  
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2. Rannsóknin 

2.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort ríkisrekin stofnun eins og Grensásdeild 

Landspítala-Háskólasjúkrahúss hafi hag af og þörf fyrir sjálfboðaliðastörf og framlag frjálsra 

félagasamtaka. Vill höfundur vita hvort fjármagn hins opinbera hafi stuðlað að því að hægt  

sé að veita viðeigandi þjónustu á Grensásdeild með góðu móti eða hvort framlag frjálsra 

félagasamtaka og sjálfboðaliða hafi einnig þurft til. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:  

 

1. Er þörf fyrir sjálfboðaliðastörf á Grensásdeild í dag?  

 

2. Hefur þörfin fyrir sjálfboðaliðastörf verið mismunandi fyrir Grensásdeild í gegnum 

tíðina? 

 

3. Hefur kreppan haft einhver áhrif á Grensás?  

 

4. Hefur hún aukið þörfina fyrir sjálfboðaliðastörf á deildinni? 

 

Með þessum spurningum vonast höfundur til að öðlast innsýn í og skilning á hvort hið 

opinbera standi að viðeigandi endurhæfingarþjónustu hér á landi og allir komist þar að sem á 

þurfa að halda.  Að auki yrði forvitnilegt að sjá hvort þörf er á því að byggja upp markvisst 

sjálfboðaliðastarf sem miðar eingöngu að þörfum Grensásdeildar. Til þess að fá dýpri skilning 

í málið verður hér á eftir fjallað nánar um endurhæfingu og starfsemi á Grensásdeild.  

2.1.1 Grensásdeild 

Endurhæfingardeildin Grensás var stofnuð árið 1973, en afmælisdagur deildarinnar miðast 

við 26. apríl þess árs þegar fyrsti sjúklingurinn var lagður þar inn. Deildin er nefnd eftir 

staðsetningu hennar á Grensásnum í Reykjavík og hefur verið þar í sama húsnæði í  þrjátíu og 

sjö ár (Ásgeir B. Ellertsson, 1996, 1998; Jóhann Gunnar Þorbergsson, 1998). Það voru þeir 

Haukur Benediktsson fyrrum framkvæmdastjóri Borgarspítalans og dr. Jón Sigurðsson sem 

áttu frumkvæðið að stofnun deildarinnar. Þeir vissu að slysa- og bráðaspítali eins og 

Borgarspítalinn var þá þyrfti einnig að bjóða upp á endurhæfingarlækningar. Þar var 
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markmiðið að ekki væri nóg að koma fólki í gegnum slys og bráðaveikindi. Afleiðingar 

alvarlegra slysa leiða oft til lömunar og/eða fötlunar. Markmiðið þyrfti einnig að vera að 

reyna eftir fremsta megni að vinna að því að fólk gæti farið aftur heim til sín og tekið þátt í 

þjóðfélaginu á ný. Til að slíkt væri hægt þyrfti endurhæfingarþjónustu þar sem vitað var að 

þær  flýta fyrir og auka líkur á bata, lina þjáningar, stytta legutíma á sjúkrahúsum og stuðla 

að því að sjúklingar geti farið aftur heim til sín og orðið virkir þjóðfélagsþegnar á ný (Ásgeir B. 

Ellertsson, 1996, 1998). Orðið endurhæfing hefur mjög víðtæka merkingu þar sem það felur í 

sér allar þær ráðstafnir sem gerðar eru til að ná fram eins mikilli starfrænni færni og 

félagslegri aðlögun og hægt er hjá einstaklingum eftir alvarleg slys og aðra áverka (Jóhann 

Gunnar Þorbergsson, 1998). Samkvæmt skilgeiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(WHO) miðar endurhæfing að því að skjólstæðingur nái aftur eins góðri líkamlegri, andlegri 

og félagslegri færni og unnt er. Hún felur í sér þau úrræði sem gera fötluðu fólki kleift að vera 

virkir þjóðfélagsþegnar (World Health Organisation, e.d.) 

Í dag tilheyrir endurhæfingarþjónusta Landspítala-Háskólasjúkrahúss lyflækningasviði, 

en miðstöð endurhæfingar spítalans er áfram á Grensási. Þar starfa læknar, 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, talmeinafræðingar, 

félagsráðgjafar, sálfræðingar, prestar, þroskaþjálfarar, ritarar og ófaglært starfsfólk 

(Landspítali-Háskólasjúkrahús, 2009). Starfsemi Grensásdeildarinnar er nokkuð frábrugðin 

öðrum endurhæfingardeildum á landinu. En deildin tekur aðallega við þeim sjúklingum sem 

eru að koma beint af bráðadeildum spítalans eftir þjónustu þar en nauðsyn er á 

áframhaldandi meðferð  (Ásgeir B. Ellertsson, 1998). Sjúklingar deildarinnar þurfa yfirleitt á 

mikilli sérhæfðri endurhæfingu að halda. Á Grensásdeild fer einkum fram endurhæfing eftir 

heilablóðfall, heilaskaða, mænuskaða, fjöláverka, langvinn veikindi, liðskipti á hné og mjöðm 

og útlimamissi o.fl. (Kristín Gunnarsdóttir, 2003; Landspítali-Háskólasjúkrahús, 2009).   

Þegar um er að ræða endurhæfingarhorfur og árangur hjá líkamlega fötluðum 

einstaklingi skiptir gerð fötlunar, sálarástand, félagsleg staða hans og tímaþáttur miklu máli. 

Það skiptir því miklu að endurhæfing hefjist sem fyrst og í beinum tengslum við nýtilkominn 

sjúkdóm eða slys. Töf á endurhæfingu getur skert möguleikana á því að full færni náist og 

getur leitt til varanlegs skaða enda sýna allar kannanir fram á mikilvægi endurhæfingarferlis 

(Ásgeir B. Ellertsson, 1998; Jóhann Gunnar Þorbergsson, 1998; Gunnar Finnsson, e.d.). Fyrst 

eftir komu á deildina þurfa sjúklingar yfirleitt að dvelja allan sólahringinn en fá að fara heim 

um helgar um leið og færi gefst. Síðan er mögulega hægt að halda endurhæfingunni áfram á 
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dagdeild eða göngudeild (Ásgeir B. Ellertsson, 1998). Það eru þrjú þjónustustig á 

Grensásdeild. Á legudeildinni er veitt sólahringsþjónusta árið um kring í allt að 26 

sjúkrarúmum. Dvöldu þar um 494 sjúklingar að meðaltali í 22 daga hver árið 2008. Á 

dagdeildinni eru um 30 sjúklingar hverju sinni sem búa annað hvort heima hjá sér eða dvelja 

á sjúkrahóteli en stunda endurhæfingu alla virka daga vikunnar og árið 2008 voru um 3000 

komur á deildina. Á göngudeildina mæta sjúklingar í sjúkra-, iðju- og talþjálfun eftir þörfum 

eða til að hitta lækni eða aðra sérfræðinga eftir tímapöntunum og voru um 4000 komur á 

deildina árið 2008 (Hollvinir Grensásdeildar, e.d.). 

2.1.2 Þjóðhagslega hagkvæm endurhæfing 

Hér að ofan hefur verið fjallað um og reynt að sýna fram á hversu mikilvæg endurhæfing er  

til hjálpar þeim sem sjúkdómur eða slys hefur skilið eftir fatlaða eða lamaða. Endurhæfing  

hjálpar viðkomandi að verða eins sjálfstæður einstaklingur og virkur þjóðfélagsþegn á ný og 

mögulegt er þrátt fyrir breyttar lífsaðstæður. Oft gleymist þó í umræðunni um endurhæfingu 

að gildi hennar er ekki einungis betra líf fyrir þá sem hana hljóta heldur er endurhæfing 

jafnframt þjóðhagslega hagkvæm. Sérstaklega í ljósi þess að fleiri en tveir af hverjum þremur 

sjúklingum á Grensásdeild eru á vinnufærum aldri og meðalaldur um 70% sjúklinga 

deildarinnar er ekki nema 55 ár. Af þeim sem útskrifast af deildinni  fara  um 20% aftur að 

vinna og miðað við meðaltöl Hagstofu Íslands og Ríkisskattstjóra þá hafa atvinnutekjur þeirra 

á tveimur árum verið hærri upphæð en heildarkostnaður við Grensásdeild var árið sem þeir 

dvöldu þar. Sé síðan litið aðeins til skatttekna ríkisins af heildarlaunum þessa fólks  þá munu 

aðeins skattarnir einir og sér hafa greitt upp allan þennan sama kostnað á sjö árum. Þá er 

ótalinn allur sá sparnaður sem fellst í að lækka eða fella niður þær örorkubætur sem annars 

hefði þurft að greiða. Hvað varðar þá sem munu ekki geta farið aftur á vinnumarkaðinn en ná 

samt upp það mikilli þjálfun að geta bjargað sér sjálfir þá verða  aukin lífsgæði þeirra seint 

metin til fjár (Gunnar Finnsson, 2005). 

2.1.3 Takmarkaðar fjárveitingar til Grensásdeildar  

Þrátt fyrir þá vitneskju að endurhæfingarstarfið á Grensásdeild er bæði nauðsynlegt og 

þjóðhagslega hagkvæmt þá virðist sú staðreynd gleymast eða verða útundan í forgangsröðun 

heilbrigðiskerfisins hér á landi. Að minnsta kosti virðist það svo vera ef litið er til allra þeirra 

tilvika í sögu Grensásdeildar þar sem átt hefur að draga úr, hagræða eða skera niður 
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starfsemina og hversu lítið hefur verið gert til að bæta starfsemi deildarinnar. Sem dæmi um 

slíkt má til dæmis nefna alla þá erfiðleika sem fylgdu því að fá í gegn fjárveitingu fyrir 

byggingu sundlaugar á Grensásdeild sem er í raun eina breytingin eða viðbótin sem gerð 

hefur verið á húsnæði og aðstöðu Grensásdeildar frá upphafi. Umræður um fjárveitingu 

þessa stóð yfir í tvö ár á Alþingi á árunum 1977-1978. Vegna þess hversu langdregið þetta 

mál var orðið tóku starfsmenn og sjúklingar Grensásdeildar sig að lokum saman og mættu á 

áheyrendapalla Alþingis til að að láta í sér heyra og vekja frekari athygli á þörfinni fyrir því að 

fjárveiting væri keyrð í gegn. Starfsmenn Grensás þurftu að nýta alla sína krafta og orku til að 

koma sjúklingum deildarinnar á áhorfendapallana þar sem nánast þurfti að bera suma á upp 

á pallana og aðstoða aðra þá sem gátu rétt stutt sig við hækju eða voru í hjólastólum 

(„Sjúklingar af Grensásdeild á áhorfendapöllum“,1977). 

Annað dæmi um  takmarkaðar fjárveitingar til Grensásdeildar var árið 1992 þegar 

ákveðið hafði verið að einn þáttur í sparnaðaráætlunum ríkisspítalanna ætti að felast í því að 

flytja starfsemi Heilsuverndarstöðvarinnar á Grensásdeild. Í kjölfarið hefðu 

endurhæfingarrúmum deildarinnar fækkað verulega og deildin þar með getað sinnt mun 

færri sjúklingum. En vegna mikillar gagnrýni og neikvæðra viðbragða var að lokum hætt við 

það („Hreppaflutningar“, 1992). Næstu fimm árin voru þó að jafnaði um tíu til fimmtán af 

sextíu rúmum deildarinnar lokuð, annað hvort í sparnaðarskyni eða vegna skorts á 

hjúkrunarfræðingum (Sigrún Knútsdóttir, 1996). 

Í lok árs 1995 var síðan aftur vegið að Grensásdeild og þá gengið svo langt að leggja 

átti deildina niður og flytja hluta hennar í aðalbyggingu Fossvogssjúkrahúss. Þegar til kom var 

hætt við þessar breytingar sökum þess að því fylgdi 15 milljóna kostnaður en ekki sparnaður 

(„Hugsanlega hætt við flutning“, 1997; Ásgeir B. Ellertsson, 1996).  

Árið 2004 kom ný hrina en þá var endurhæfingarþjónusta fyrir fjölfatlaða í Kópavogi 

lögð niður sem varð til þess að álag á starfsfólk og sjúklinga Grensásdeild jókst mikið. Breyta 

þurfti verklagi og forgangsraða og er sú staða óbreytt enn í dag (Sigrún Knútsdóttir, 2004). 

Árið 2009 var hámarkinu náð og í kjölfar kreppunnar og niðurskurðar af völdum hennar 

þurfti endurskipulagningin að vera mun stórtækari. Annarri legudeildinni var lokað og 

legurúmum fækkaði úr 40 í 26. Þar að auki þurfti að segja upp mörgu starfsfólki, 

hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum (Andri Karl Elínars. Ásgeirsson, 2009).  

Þessar aðgerðir voru að sjálfsögðu í  hrópandi mótsögn við það sem deildin þurfti á að 

halda því aðstöðuleysið varð sífellt stærri þröskuldur í starfsemi deildarinnar og ekki var 
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hægt að bjóða upp á nýrri og skilvirkari aðferðir í endurhæfingu. Plássleysi kom í veg fyrir að 

hægt væri að veita öllum þeim þjónustu sem á þurftu að halda nógu snemma (Steinþór 

Guðbjartsson, 2008). 

 2.1.4 Velunnarar og Hollvinir Grensásdeildar 

Þrátt fyrir erfiðleika, sparnað, niðurskurð og aðstöðuleysi á Grensási sem erfitt hefur verið að 

leysa með aðstoð og fjárveitingum frá ríkinu þá hafa ótalmargir velunnarar í gegnum tíðina 

stutt starfsemi deildarinnar með hjálp sinni og gjöfum (Ásgeir B. Ellertsson, 1998). Þó 

velunnarar deildarinnar hafi ætíð gert sitt besta til stuðnings starfsemi Grensásdeildar þá var 

það vitað mál að stuðningar þeirra dugði ekki til og eitthvað meira og markvissara þurfti að 

gera til að efla starfsemi deildarinnarh. Þann 5. apríl 2006 komu því saman nokkrir af 

fyrrverandi og þáverandi sjúklingum deildarinnar og aðstandendur þeirra, fyrrverandi 

yfirlæknir deildarinnar og þáverandi sviðsstjóri hennar ásamt öðru starfsfólki deildarinnar. Í 

kjölfar þess fundar voru stofnuð samtökin Hollvinir Grensásdeildar (Gunnar Finnsson, 2006).  

Í fréttatilkynningum og blaðaskrifum um stofnun samtakanna er Gunnar Finnsson 

talsmaður hópsins. Hann hefur sjálfur dvalið á Grensásdeildinni og hlotið endurhæfingu þar. 

Tók hann þá eftir því hversu vel var unnið og miklu áorkað á deildinni. Að sama skapi upplifði 

hann á eigin skinni þrengslin og lélegan aðbúnað deildarinnar. Hann tók eftir hve lengi sumir 

þurftu að bíða eftir að komast að og líða miklar kvalir sökum þess. Megintilgang samtakanna 

segir Gunnar vera að styðja við, efla og styrkja endurhæfingarstarfsemi á Grensásdeild 

Landspítala-Háskólasjúkrahúss eða í tengslum við þá starfsemi. Allt of lengi sé fjárskortur 

búinn að hamla starfsemi deildarinnar sem meðal annars hefur valdið því að legurúmum 

hefur ekki  fjölgað á deildinni frá stofnun hennar árið 1973. Á sama tíma hafi hins vegar 

íbúafjöldi landsins aukist um 40%, meðalaldur farið hækkandi auk þess sem fleiri hafa 

bjargast úr slysum en áður, og eykur það hlutfallslega þörfina fyrir endurhæfingu (Gunnar 

Finnsson, 2006).  

Frá stofnun hafa samtökin Hollvinir Grensásdeildar verið mjög virk að vekja athygli  á 

starfi deildarinnar í fjölmiðlum og tala máli hennar við ráðamenn, auk þess að styrkja 

deildina með ýmsum nauðsynlegum tækjakaupum. Hollvinasamtökin hafa sín lög og 

kennitölu og eru skráð sem félagasamtök í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar. Meðlimir Hollvina 

eru þeir sem greiða árgjald samtakanna en öllum stendur til boða að gerast meðlimir með 

greiðslu árgjalds, bæði fyrirtækjum og félagasamtökum. Stjórn samtakanna skipa: Gunnar 
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Finnsson, formaður, Þórir Steingrímsson, varaformaður, Guðrún Pétursdóttir, ritari, Þórunn 

Þórhallsdóttir, gjaldkeri og Edda Heiðrún Backmann er heiðursfélagi. Á heimasíðu Hollvina 

Grensásdeildar segir að tilgangur samtakanna sé að styðja við, efla og styrkja þá 

endurhæfingarstarfsemi sem fer fram á Grensásdeild eða í tengslum við þá starfsemi. Er það 

gert með fjáröflun og með því að vekja athygli á starfseminni og hvetja til styrktar hennar á 

opinberum vettvangi (Hollvinir Grensásdeildar, e.d.).  

2.1.5 „Á rás fyrir Grensás“ 

Samkvæmt Hollvinum Grensásdeildar er langbrýnasta þörf Grensásdeildarinnar í dag að fá 

viðbótarálmu fyrir sjúkra- og iðjuþjálfun. Hófu samtökin því viðræður við Sjóvá árið 2006 um 

mögulega aðkomu félagsins að því að styrkja starfsemi Grensásdeildar. Í kjölfarið lýsti Sjóvá 

sig tilbúið til að fjármagna 10-15% af heildarkostnaði við byggingu viðbótarálmu við deildina 

fyrir sjúkra- og iðjuþjálfun sem styrk til deildarinnar. Síðan væri byggingin leigð til 

Landspítala-Háskólasjúkrahúss á mjög sanngjörnu verði þar til að því kæmi að ríkið tæki hana 

yfir. Í ljósi þessa virtist því um tíma sem loksins væri að birta til varðandi starfsemi 

deildarinnar. Nokkru síðar urðu þær breytingar að Guðlaugur Þór Þórðarson var skipaður 

heilbrigðisráherra. Virtist hann sýna þessu máli mikinn velvilja til að byrja með en síðan hafi 

ekkert gerst. Hollvinir Grensásdeildarinnar hafi ítrekað reynt að boða hann á fund en það 

reyndist erfitt fyrir að hann að finna  tíma og svo fór að hann mætti aldrei. Vegna þessara 

málalenginga og síðar kreppunnar náðu þessar áætlanir um viðbyggingu því miður aldrei að 

verða meira en orðin tóm (Steinþór Guðbjartsson, 2008). 

Í ljósi þessara breyttu aðstæðna setti Edda Heiðrún Backman leikkona af stað 

söfnunarátakið „Á rás fyrir Grensás“ undir merkjum og með dyggum stuðningi Hollvina 

Grensás (Hollvinir Grensásdeildar, e.d.). Gunnlaugur Júlíusson hleypti söfnunarátakinu af 

stokkunum þann 5. júlí 2009 þegar hann hóf hlaup sitt til frá Reykjavík til Akureyrar. 

Jafnframt var hluti af söfnunarátakinu meðal annars þriggja tíma skemmtidagskrá á 

Ríkissjónvarpinu þar sem safnað var fyrir áheitum. Átakið er hugsað til þriggja ára með það 

að markmiði að safna 500 milljónum króna til að geta byggt 1500 fermetra viðbyggingu við 

Grensás og lagað húsakynni deildarinnar. Viðbyggingin á þá að hýsa bætta þjálfunaraðstöðu 

sjúkraþjálfunar, iðjuþjálfunar og fleira og nota rýmið sem áður var nýtt til þjálfunar til að 

fjölga legurúmum á deildinni (Anna Sigríður Einarsdóttir, 2009).  



42 

Með bættri þjálfunaraðstöðu í nýju húsnæði skapast tækifæri til að bæta aðstöðu 

sjúklinga og fjölskyldna þeirra, jafnt innan dyra sem utan. Þar ber hæst nauðsynlegar 

lagfæringar á sjúkraherbergjum, sem öll verða einbýli, þjálfunaríbúð, matsal, 

endurhæfingargarði og endurskipulagningu lóðar með tilliti til aðkomu og aðgengis. Þó 

markmiðinu hafi ekki verið náð brást þjóðin ótrúlega vel við söfnuninni sem skilaði yfir 

hundrað milljónum króna (Hollvinir Grensásdeildar, e.d.). 

2.1.6 Rannsóknaraðferðir 

Þegar leitast er við að öðlast innsýn í og skilning á persónulegum viðhorfum nokkurra 

einstaklinga á einhverju tilteknu málefni eins og markmiðið er með þessari rannsókn þá er 

heppilegt  að nota  eigindlegar rannsóknaraðferðir.  

Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir eru þær rannsóknaraðferðir sem 

jafnan eru notaðar við rannsóknir í félagsvísindum til þess að öðlast nánari skilning á hinum 

ýmsu félagslegu fyrirbærum. Þessar rannsóknaraðferðir eru ólíkar, megindlegar aðferðir 

byggjast á því sem hægt er að mæla, á tölum og tölfræði og eru fremur notaðar í 

rannsóknum á stórum hópum fólks. Skoðuð eru meðaltöl og tengsl milli hópa og niðurstöður 

settar fram sem línurit, gröf eða töflur. Eigindlegar aðferðir eru hins vegar frekar notaðar í 

rannsóknum á smærri hópum og byggjast á upplifun þátttakenda þar sem leitast er við að 

skilja merkingu félagslegra atburða þeirra sem verið er að skoða (Esterberg, 2002). Í 

megindlegum rannsóknum er lögð áhersla á áreiðanleika. Unnið er eftir ákveðnum reglum og 

formúlum og lagt upp úr að mælitæki séu áreiðanleg, þannig að endurteknar mælingar á 

sama hlutnum gefi svipaðar niðurstöður. Aftur á móti er meiri sveigjanleiki í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og unnið er eftir viðmiðunarreglum. Lagt er upp úr réttmæti 

eigindlegra rannsókna sem felst í því að nákvæmt samræmi sé milli rannsóknargagna og þess 

sem fólk segist gera og það sem það gerir svo í raun og veru (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; 

Taylor og Bogdan, 1998).  

Í eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að félagslegur veruleiki fólks sé 

mótaður af því sjálfu. Fólk er sífellt að skapa og endurskapa veruleikann í samskiptum sínum 

og glæðir þannig veruleikann félagslegri merkingu. Eigindlegur rannsakandi reynir að skilja 

aðstæður fólksins eins og það skilur þær. Hann reynir einnig að setja sig í spor þeirra sem 

verið er að rannsaka til að geta skilið og séð veruleika þeirra á svipaðan hátt. Í þessu felst hin 

eigindlega nálgun, að öðlast heildræna sýn á manneskjuna og skoða fólk í sínu venjulega 
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umhverfi og aðstæðum. Við gerð eigindlegra rannsókna er hægt að notast við nokkrar 

aðferðir eins og að fara og fylgjast með á vettvangi, setja upp rýnihópa eða taka opin viðtöl 

eins og gert var í þessari rannsókn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Þegar viðtalsaðferðin er notuð er rannsóknargagna aflað með því að taka viðtöl við 

einn viðmælanda í einu. Það er gert í þeim tilgangi að reyna að skilja aðstæður, reynslu og 

tilfinningar hvers viðmælanda á ákveðnu viðfangsefni (Helga Jónsdóttir, 2003). Í rauninni er 

rannsakandinn rannsóknartækið og spyr hann viðmælanda opinna spurninga um fyrirfram 

ákveðið umræðuefni í því markmiði að lýsa sjónarhorni viðmælanda, en ekki til að leggja mat 

á það (Taylor og Bogdan, 1998).  Rannsakandi  leyfir viðtalinu að flæða með því að nota virka 

hlustun og þarf að sýna viðmælanda auðmýkt og huga að því að honum líði vel í viðtalinu, 

svo hann upplifi sig öruggan og eigi auðvelt með að tjá sig (Esterberg, 2002). Rannsakandinn 

styðst við viðtalsvísi í viðtölum sem samanstendur af þeim spurningum sem hann vill spyrja 

um. Annars vegar til að geta stýrt viðtalinu og haldið umræðuefninu innan vissra marka og 

hins vegar til að tryggja að öll viðtölin séu tekin með sem líkustum hætti og að viðmælendur  

skilji allar spurningarnar á sama hátt (Helga Jónsdóttir, 2003). Opin viðtöl eru í raun nokkuð 

lík venjulegum samræðum milli fólks. Bæði vegna þess að mikil áhersla er lögð á að 

rannsakandi og viðmælandi ræði saman á jafnréttisgrundvelli og einnig vegna þess að  

notaðar eru opnar spurningar. Þær kalla á ítarlegri svör frá viðmælanda en bara nei eða já, 

líkt og fengist ef notaðar væru lokaðar spurningar, viðmælandinn ræður þá sjálfur hvernig 

hann svarar spurningunum (Esterberg, 2002).  

Helstu kostir þess að nota eigindlegar aðferðir við gerð rannsókna eins og eftirfarandi   

rannsóknar eru að með þeim er hægt að öðlast dýpri skilning á því hvernig fólk upplifir líf sitt 

og hvaða aðstæður og atburðir hafa megináhrif á líf þess. Helstu veikleikar eru hins vegar að 

með þeim er erfitt að skoða stóra hópa sem gerir það að verkum að illmögulegt er að alhæfa 

um stóra hópa út frá niðurstöðum. Þá er það ókostur hversu tímafrekar og kostnaðarsamar  

eigindlegar rannsóknir eru (Taylor og Bogdan, 1998). 

2.1.7 Gagnaöflun  

Vinnan við þessa rannsókn hófst í lok mars og lauk um miðjan maí árið 2010. Vinna hófst við 

fræðilega heimildaöflun á Þjóðarbókhlöðunni sem og á rafrænum gagnasöfnum á borð við 

hvar.is. Að lokinni fræðilegri gagnaöflun var viðtalsvísirinn hannaður, sem sjá má í viðauka 1 

sem og skilgreiningar Habermanns á hugtakinu sjálfboðaliði sem sjá má í viðauka 2.  
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Að heimildaöfluninni lokinni hófst öflun rannsóknargagna með því að taka opin viðtöl 

við fimm einstaklinga. Voru þrjú viðtöl tekin á vinnustað viðmælenda, eitt á 

endurhæfingarstofnun viðmælanda og eitt á heimili viðmælanda. Til að tryggja að allir 

viðmælendur hefðu sama skilning á því hvað felst í hugtakinu sjálfboðaliðastörf var hver og 

einn beðinn um að lesa skilgreiningu Habermanns á sjálfboðaliðastörfum áður en viðtal hófst 

(sjá viðauka 1). Í viðtölunum hafði rannsakandi til hliðsjónar áðurnefndan viðtalsvísi sem 

speglaði þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í byrjun. Með því að hafa 

viðtalsvísi er auðveldara að fylgja viðmælendum eftir í því markmiði að reyna að ná sem 

mestu út úr viðtölunum, það auðveldar eftirvinnslu við þemun sem og það eykur 

samanburðarhæfni milli viðmælenda. 

Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt uppökutæki og síðan afrituð orðrétt í tölvu. 

Viðtalstími hvers viðtals var nokkuð mismunandi, allt frá um 25 mínútur til u.þ.b. 60 mínútur 

að lengd, fyrir utan eitt viðtal sem var um tvær klukkustundir að lengd. 

2.1.8 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notast við markvissa úrtaksaðferð sem felst í því  að þátttakendur 

eru sérstaklega valdir í samræmi við rannsóknarefnið (Esterberg, 2002). Með þetta að 

leiðarljósi nýtti rannsakandi sér kunningjatengsl við sviðsstjóra endurhæfingardeildarinnar á 

Grensási, sem tók að sér hlutverk hliðarvarðar og aðstoðaði við leit að viðeigandi 

viðmælendum. Hann var mjög hjálplegur og benti strax á hina ýmsu einstaklinga sem hann 

taldi viðeigandi og hjálplegt að ræða þetta málefni við. Af þeim nöfnum sem hann nefndi 

valdi rannsakandi fimm manns, þrjár konur og tvo karlmenn og reyndust þau öll tilbúin að  

veita viðtal.  

Í rannsókninni var gætt fyllsta trúnaðar og nöfnum allra þátttakenda að sjálfsögðu 

breytt. Var það gert til þess að öðlast traust viðmælenda og til að tryggja að ekkert af 

upplýsingum sem frá þeim komu gætu haft félagslegar, lagalegar eða aðrar neikvæðar 

afleiðingar fyrir þá. Hér á eftir er stutt lýsing á þátttakendum. 

 
Arna Jónsdóttir er 52 ára, með leiklistarmenntun en veiktist af MND 

hrörnunarsjúkdómnum fyrir nokkrum árum.  Hún er í hjólastól í dag og þarf 
mikla aðstoð við almennar athafnir daglegs lífs. Hún stundar 
endurhæfingarþjálfun á Grensási og hefur þar einnig aðstöðu til að mála með 
því að hafa pensilinn í munninum, þar sem hún getur ekki lengur notað 
hendurnar til þess.  
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Eyrún Magnúsdóttir er 60 ára, háskólamenntuð og hefur starfað á Grensásdeild 
frá upphafi. 
 

Guðmundur Ólafsson er 64 ára lögreglumaður sem fékk heilablóðfall fyrir sjö 

árum og þurfti þá að leggjast inn á Grensásdeild þar sem hann var í 
endurhæfingu um tíma. Hann náði aftur það góðri heilsu að hann gat farið aftur 
í sína fyrri vinnu og er líf hans í dag nokkuð svipað því sem var áður en hann 
veiktist. Hann leit svo á að fyrst hann var svona heppinn og náði svo góðum 
bata væri það í raun skylda hans að koma því áfram til annarra. Að lífið sé ekki 
búið þrátt fyrir að svona áfall.  Hefur hann því eftir þetta verið mjög virkur 
meðlimur í Heilaheill, félag þeirra sem fá heilablóðfall, hjartaslag og blóðtappa, 
Sjálfsbjörg sem og Hollvinum Grensásdeildar. 
 

Jóhann Arnarsson er 69 ára viðskiptafræðingur sem kominn er á eftirlaun. Sex 
ára gamall fékk hann mænuveiki með þeim afleiðingum að hann lamaðist á 
hluta líkamans. Hann kynntist starfsemi Grensásdeildar fyrir nokkrum árum 
síðan, en þá var hann þar í fjóra mánuði í endurhæfingu eftir að skipt var um 
báða mjaðmaliði hjá honum. Á meðan hann dvaldist þar dáðist hann að því 
hvað starfsfólkið var frábært og starfsandinn góður en tók einnig eftir því að 
húsakostur var ekki mikill og aðstæður deildarinnar ekki nógu góðar fyrir þá 
starfsemi sem þar fer fram. Í kjölfarið ákvað hann ásamt nokkrum öðrum að 
stofna Hollvini Grensádeildar í því markmiði að vinna að bættum hag og 
starfsemi deildarinnar. 
 

Kristín Björnsdóttir er 40 ára, háskólamenntuð og innan við ár síðan hún hóf 
störf á Grensásdeild.  
 

2.1.9 Úrvinnsla gagna og gagnagreining 

Eins og áður segir voru viðtölin tekin upp á stafrænt uppökutæki. Þegar farið var að vinna með 

viðtölin var hlustað aftur á upptökuna og hvert og eitt viðtal síðan afritað í tölvu mjög 

nákvæmlega, orð fyrir orð og spönnuðu viðtölin frá 12 til 25 blaðsíðum. Að afrituninni lokinni 

var hvert viðtal lesið markvisst yfir, nokkrum sinnum, með opinni kóðun (Esterberg, 2002) til 

að finna þau þemu eða meginhugmyndir sem komu fram í hverju viðtali og strikað undir þær 

setningar og málsgreinar sem þóttu falla best að þeim. Við lokayfirlestur var gerð markviss 

kóðun (Esterberg, 2002) þar sem meginþemu voru greind eftir áherslum viðmælenda sem og 

var þemað eftir rannsóknarspurningunum fjórum til þess að halda þræði rannsóknarinnar.  

Eftir yfirlestur viðtalanna voru greind þrjú yfirþemu. Fyrsta þemað er almenn 

sjálfboðastörf en undirþemu eru þrjú; persónuleg þátttaka í sjálfboðastörfum, persónulegur 

ávinningur af sjálfboðastörfum, persónuleg reynsla af sjálfboðastörfum og gildi sjálfboðastarfa 
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almennt. Annað þemað er áhrif kreppunnar á Grensás og eru undirþemu; neikvæð áhrif 

kreppunnar á Grensás og jákvæð áhrif kreppunnar á Grensás. Þriðja þemað er svo 

sjálfboðastörf tengd Grensási og eru undirþemu; þátttaka í sjálfboðastörfum fyrir Grensás, 

breytt viðhorf til sjálfboðastarfa fyrir Grensás í kjölfar kreppunnar, mismunandi þörf á 

sjálfboðastörfum fyrir Grensás í gegnum tíðina, takmarkanir/gallar varðandi sjálfboðastörf 

fyrir Grensás, hugmyndir að nýjum sjálfboðastörfum fyrir Grensás og svo gildi sjálfboðastarfa 

fyrir Grensás. Að lokinni vinnslu niðurstaðna ritgerðarinnar voru bæði hljóðgögnum og 

skriflegum gögnum viðtalanna eytt. 
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3. Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum hluta verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Undirköflum 

niðurstöðukaflans er skipt niður í samræmi við yfir- og undirþemu þau er fjallað var um í lok 

kaflans hér á undan.  

3.1 Sameiginleg reynsla viðmælenda 

Allir viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að hafa sinnt sjálfboðastörfum en á mismunandi 

hátt sem skýrist meðal annars af mismunandi þörfum, aðstæðum og reynslu þeirra sem fjallað 

verður nánar um hér á eftir. 

3.1.1 Þátttaka í sjálfboðastörfum 

Þegar viðmælendur voru spurðir um þátttöku þeirra í sjálfboðastörfum, var það mjög 

mismunandi hvers konar sjálfboðastörfum þeir höfðu sinnt. Sjálfboðaliðastarf Eyrúnar fólst 

nokkuð mikið í setu í ýmis konar nefndum og ráðum tengt atvinnu hennar og málaflokkum þar 

að lútandi. Þá var Eyrún í nefndum og ráðum tengdum hennar starfi sem sjúkraþjálfari. Kristín 

sinnti sjálfboðaliðastörfum samhliða námi til að sækja sér reynslu og búa sig undir að starfa við 

sérsvið sitt, fyrst með ungliðahreyfingunni hjá Rauða krossinum og síðar hjá 

Kvennaráðgjöfinni. Jóhann vann mikið sjálfboðastörf erlendis í tengslum við vinnu sína eins og 

hann lýsir hér:  

 
Eins og þegar ég vann þarna úti þá var ég ásamt öðrum til að stofna sjóð 

sem að starfsmennirnir lögðu fé í hjá stofnuninni og svo sá ég um að nota þá 

til að styrkja verkefni í þróunarlöndunum, en ég var formaður sjóðsins fyrstu 

árin. Það gekk út á að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. 

   (Jóhann Arnarsson) 

 
Guðmundur hefur líka sinnt sjálfboðastörfum fyrir Hollvinasamtökin ásamt öðrum frjálsum 

félagasamtökum í kjölfar legu á Grensádeild eins og hann segir  hér:  
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Jú ég er varaformaður í Hollvinum.... Svo er ég sko líka formaður 

Heilaheilla og svo er ég hérna í stjórn Sjálfsbjargar, framkvæmdastjórn 

Sjálfsbjargar sem að er Landssamband fatlaðra. 

(Guðmundur Ólafsson) 

 
Arna hefur einnig sinnt sjálfboðastörfum fyrir Hollvini Grensásdeildar í kjölfar veikinda sinna. 

Áður en hún veiktist hafði hún sinnt sjálfboðastörfum í tengslum við atvinnu sína en þó með 

svolítið öðrum hætti en aðrir viðmælendur: 

 
 En það er auðvitað mikil sjálfboðavinna í leikhúsinu. Bæði sko í kringum 

landið, áhugamannaleikhúsin, þetta er allt gefins vinna. Eins líka þegar maður 

er að vinna í sjálfstæðu hópunum eins og Svart og sykurlaust og hinu og þessu, 

þá fær maður engin laun.  

(Arna Jónsdóttir) 

3.1.2 Að leggja inn í hinn „ósýnilega banka“  

Mismunandi ástæður voru hjá viðmælendum þegar spurt var af hverju þeir stunduðu 

sjálfboðastörf. Eyrún og Kristín nefndu að ástæður fyrir þátttöku þeirra í sjálfboðastörfum væru 

áhugi á þeim málaflokkum sem snerta atvinnu þeirra. Eyrún nefndi líka fróðleiksfýsn en aðrir 

nefndu hins vegar að það væri til að koma einhverju á framfæri. Veikindi er sameiginleg ástæða 

fyrir því að Guðmundur, Jóhann og Arna vinna sjálfboðastörf. Þar að auki nefna þeir  

Guðmundur og Jóhann að þeim finnist það í raun vera skylda þeirra: 

 
....af því að við erum að tala um sjálfboðastarf. Þá fór ég út í það að fyrst að 

ég slapp svona vel þá er ég skít pligtur til þess að koma því áfram að það sé 

ekki búið þó að slagið, það er alltaf einhver möguleiki fyrir hvern sem er.... 

(Guðmundur Ólafsson) 

 
Já veistu það að þegar maður hefur verið svona lánsamur þá finnst mér það 

bara hálfpartinn að það sé skylda mín að gera eitthvað. 

(Jóhann Arnarsson) 
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Allir viðmælendur upplifðu sérstaka vellíðan eða ávinning af því að taka þátt í sjálfboðavinnu 

og sumum fannst það hreinlega vera skylda þeirra að vinna ólaunuð störf. Arna segir það 

ólýsanlega tilfinningu að taka þátt í  sjálfboðavinnu. Hún  hefur mikla trú á því að það að gefa 

feli í sér eitthvert  lögmál sem eigi við um alla eins og hún lýsir hér:  

 

...maður er að gera eitthvað sem maður telur alveg lífsnauðsynlegt og manni 

langar alveg rosalega til að gera. Og þegar það er spurt, hvað færðu fyrir 

þetta, ég fæ, ég get ekki einu sinni lýst því sko. Því að þú ert bara að leggja inn 

í ósýnilegan banka....það er bara eitthvert lögmál sem gildir sko. Að ef maður 

gefur þá fær maður það margfalt til baka.  

(Arna Jónsdóttir) 

 
Eyrúnu finnst einnig að ólaunað starf veiti henni mikla gleði og auki á stoltið: 

 
Og það er það sem maður er, maður er stoltur af að hérna......þannig að 

sjálfboðavinnan er að gefa mikið. 

 (Eyrún Magnúsdóttir) 

3.1.3 Þátttaka í sjálfboðastörfum fyrir Grensásdeild 

Hér voru meðal annars skoðaðir þættir eins og þátttaka viðmælenda í sjálfboðastörfum fyrir 

Grensásdeild og viðhorf þeirra til þannig starfa fyrir Grensás. Hvort þeir hafi upplifað 

mismunandi þörf fyrir sjálfboðastörf fyrir Grensásdeild í gegnum tíðina? Auk þess voru 

viðmælendur spurðir að því hvort þeir gætu ímyndað sér  þörf fyrir önnur sjálfboðastörf fyrir 

Grensás og þá hvers konar. 

            Allir viðmælendur höfðu tekið þátt í sjálfboðastörfum fyrir Grensás með einum eða 

öðrum hætti. Yfirleitt voru sjálfboðastörfin tengd Hollvinum Grensás en þó nefndi  Eyrún 

ýmislegt annað sem hún hafði unnið ólaunað fyrir Grensás og fellur kannski ekki alveg undir 

skilgreiningu á sjálfboðastörfum. Eyrún hefur nokkuð aðra reynslu af sjálfboðastarfi fyrir 

Grensás en aðrir viðmælendur eins og hún segir: 

 
......við fórum með sjúklingana á þessum árum, á fyrri árum þá var farið í ferðir 

á Þingvöll og hérna austur í Þrastarskóg og bara það voru allir með og hérna, 

það var bara sjálfboðavinna....Þannig að við, og það voru sjúkraþjálfararnir sem 
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þá yfirleitt hérna, við bárum sjúklingana þá upp í rúturnar og þá hérna, og síðan 

voru þeir bara.....Og á þessum fyrstu árum hérna líka eða já lengi framan af, að 

minnsta kosti í tíu ár, að þá héldum við, þá stóðu sjúkraþjálfararnir fyrir 

kvöldvökum fyrir sjúklingana hér og það gerðum við bara í 

sjálfboðavinnu......þegar kemur svona átak og þá eru allir af vilja gerðir og mjög 

jákvæðir, og það skapar stemmingu líka held ég. Og þannig að þegar hérna, vá 

þetta er bara æðislegt og eru þá bara stoltir af að hafa tekið þátt í því.  

(Eyrún Magnúsdóttir) 

 
Arna stóð fyrir söfnunarátakinu „Á rás fyrir Grensás“ og er orðinn heiðursfélagi í Hollvinum.  

Um framlag sitt til sjálfboðastarfa fyrir Grensásdeild segir hún: 

 
Nú í sambandi við Grensás, þá var þetta ekkert svona, ég leit aldrei á þetta sem 

einhverja fórn eða, mér finnst þetta bara nauðsynlegt sem starf.. ..........og þetta í 

sambandi við að láta gott af sér leiða það hérna, það geta það allir. Þú veist það er 

eitthvað alveg ofsalega dularfullt við það hvað það skilar sér bæði í bættri 

sjálfsmynd og líka þetta er svo fordæmisgefandi. Og við erum bara það sem við 

gerum, þannig að ef þú sýnir gott fordæmi að þá gera aðrir það líka. Og það er 

þessi regla, þrjár uppeldisreglur, það er gott fordæmi, önnur er gott fordæmi og 

þriðja er gott fordæmi. Og þetta er eitthvað svona lögmál sem að er bara þú veist, 

sjálfboðavinna er gott fordæmi. 

(Arna Jónsdóttir) 

 
Guðmundur er varaformaður Hollvina og sinnir sjálfboðastörfum fyrir Grensás. Jafnframt er 

hann formaður Heilaheilla og eru sjálfboðastörf hans á þeirra vegum líka unnin til hags fyrir 

sjúklinga Grensásdeildar með ýmsum hætti eins og hann lýsir: 

 
...við höfum sko borið uppi sko þessa von....við erum í því hlutverki núna að fara 

inn á Grensás, Kristnes og Reykjalund. Og allt þetta fólk sko vill vera sko, þessi 

milliliður í sjálfboðastarfi til þess, af því að við erum að tala sama tungumál og 

þeir sem eru á Kristnesi, Grensás og svo framvegis. 

(Guðmundur Ólafsson) 
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Jóhann Arnarsson er einn af stofnendum Hollvina og formaður félagsins í dag og hefur síðan 

þá sinnt margvíslegu sjálfboðastarfi á þeirra vegum fyrir Grensásdeild. Um aðdragandann að 

þátttöku sinni segir hann: 

 

Nú ég var þarna upp á Grensás samtals í fjóra mánuði........ Nú er ég búinn að, hef 

farið í gegnum spítaladvöl þó nokkuð frá því að ég var krakki, var í eitt ár í 

Danmörku og....á spítala í Bandaríkjunum.....á öllum stöðum var indælt fólk en mér 

fannst Grensás mjög merkilegur staður vegna þess að starfsfólkið var frábært og 

starfsandinn góður... Nú og mér fannst einhvern veginn ég standa í þakklætisskuld 

við þetta fólk sem var þarna og við Grensásdeild og vildi þess vegna gera eitthvað 

og það varð til þess að ég fór að tala um við aðra að við stofnuðum hérna, Hollvini 

Grensásdeildar.... 

(Jóhann Arnarsson) 

3.1.4 Breytt viðhorf til sjálfboðastarfa  í kjölfar kreppunnar  

Það var mjög einstaklingsbundið hvort viðmælendur teldu að kreppan gæti leitt til breyttra 

viðhorfa til sjálfboðastarfa fyrir Grensás. Eyrún sagðist telja að viðhorf til sjálfboðliðastarfa 

fyrir Grensás væru að verða jákvæðari eftir kreppu en áður. Þó að alla tíð hafi hún upplifað 

nokkuð jákvæð viðhorf þá hafi þau meira einkennst af dapurleika yfir því að Grensás þyrfti 

svona mikið á þeim að halda. Auk þess segist hún taka núna eftir því að önnur viðhorf virðist 

liggja að baki því að fólk styrki Grensásdeildina með fjárframlögum, eins og hún segir: 

 
Jú og það sem við sjáum er það að það virðist ekki hafa dregið úr þessu núna. 

En þá kannski hefur það verið þannig að einhverjir sem eiga pening eða eitthvað 

vilja þá frekar setja hann í þetta. 

(Eyrún Magnúsdóttir) 

 
Arna talar um að það góða sem gerðist í kjölfar kreppunnar, það  væri  mikil aukning á 

framlagi ýmissa einstaklinga í sjálfboðastörfum til að vinna að og betrumbæta 

Grensásdeildina með ýmsu móti eins og hún lýsir hér: 

 
Svo voru margir í hruninu sem að buðu fram vinnu, misstu kannski vinnuna og 

ákváðu að vinna kannski í hálft ár við að teikna, hálft ár við að skipuleggja, 
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safna plöntum og vildu nota tímann og eyða honum í góðgerðarstörf... Til 

dæmis var ein teiknistofa sem gaf vinnu eins arkitekts, landslagsarkitekts, það 

er að segja hún fær afnot af öllum tækjum og pappír og öllu. Og hún ætlar að 

skipuleggja fyrir okkur hérna fjórskiptan garð sem að er sem sagt til að þjálfa 

sig í, til þess að rækta og inni- og útigarð.  

                                                                                                                  (Arna Jónsdóttir)  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu kreppuna hafa áhrif á Grensás voru flestir 

sammála því að kreppan hefði tvímælalaust haft mjög neikvæð áhrif á starfsemina. Nefndi  

Kristín sem dæmi að heil legudeild hefði verið lögð niður vegna sparnaðar. Eyrún talaði ekki 

aðeins um neikvæðar afleiðingar kreppunnar á starfsemi Grensásdeildar heldur líka hversu 

þreytandi það væri  að þurfa sífellt að kljást við þennan endalausa sparnað.  Alltaf væri verið 

að minnka þjónustu við sjúklinga þrátt fyrir þá vitneskju að mun meira væri hægt að gera fyrir 

þá. Allir voru þó sammála um að þörf væri fyrir sjálfboðastörf eftir kreppuna. Hins vegar áttu 

Eyrún og Jóhann ekki í miklum erfiðleikum með að segja sína skoðun og þá sérstaklega hafði 

Eyrún margt um þetta að segja þar sem hún hefur unnið á Grensásdeildinni frá upphafi: 

 
.....það hefur alltaf þurft. Hún hefur verið, hérna, það náttúrulega, hún er 

mismikil, þetta er bæði og sko. Hún hefur alla tíð verið mikil....ég held illu heilli 

að hún sé jafn mikil í dag og hún hefur verið frá upphafi. Það er bara svoleiðis 

og kannski í raun og veru ennþá mikilvægari. Já og svo erum við náttúrulega 

núna að hérna, viljum fara að byggja og hérna það kostar endalausa elju að 

fylgja því eftir. Þannig að já það er ekki síður núna heldur en bara hefur alltaf 

verið. 

(Eyrún Magnúsdóttir) 

Jóhann hafði einnig ýmislegt um þetta að segja: 

 
Ja, jú þörfin hefur breyst mikið náttúrulega sko.....þörfin er mikil og það sem 

hefur gerst núna náttúrulega eftir að niðurskurðurinn átti sér stað í fyrra....og 

bitnar á þjónustunni því auðvitað alveg sama hvað Stefán og co, hérna tala um 

það er eiginlega, þau náttúrulega geta ekki annað þau eru starfsmenn 

spítalans. 
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(Jóhann Arnarsson) 

3.1.5 Takmarkanir varðandi sjálfboðastörf fyrir Grensás 

Þrátt fyrir að allir viðmælendur hafi verið sammála um að þörf væri fyrir sjálfboðaliðastörf á 

Grensásdeild í dag, þá töluðu jafnframt Arna og Jóhann um vissar takmarkanir varðandi það að 

reynt sé að mæta þörfum deildarinnar með þjónustu sjálfboðastarfa. Hafði Arna eftirfarandi 

um það að segja: 

 
Sko öll þessi Rotary félög og Oddfellow félög, Lions og ég veit ekki sko, 

kvenfélögin öll, þau eru öll að starfa að líknarmálum. Og það er bara, það er má 

segja að jafnvel þegar að sko einkavæðingin verður meiri því meira reiðir ríkið sig 

á svona framlög. Því að það á alltaf að spara hjá ríkinu og þetta er ekki orðið 

bara í lagi......þetta er ekki lengur lógískt, sparnaðurinn og samdrátturinn er 

kominn út fyrir mörkin. 

(Arna Jónsdóttir) 

 
Viðhorf Jóhanns er svipað og Örnu og með þetta í huga hafa Hollvinir Grensásdeildar til að 

mynda mótað vissar reglur um hvernig megi nota söfnunarfé þeirra eins og Jóhann útskýrir: 

 
......sko þarna, þarna er, verður að fara pínulítið varlega vegna þess að það má 

heldur ekki koma því inn í huga stjórnar Landspítala-Háskólasjúkrahúss að 

sjálfboðaliðar eigi að taka við þeim störfum sem núna eru unnin af launuðu 

fólki...Það er hlutur sko sem við verðum að passa og eins og í sambandi við, bara 

annar flötur á þessari hugsun er sá að við höfum vissar reglur um það hvernig eigi 

að nota söfnunarféð...Og það er skýrt tekið fram að því eigi að fara til 

nýbygginga og framvkæmda og við kaup á tækjum. Og skýrt tekið fram að það á 

ekki að nota þá í rekstur. Þannig að það er aftur að sú hugsun læðist ekki að við 

borgum fyrir hluti sem LSH eða heilbrigðisyfirvöld eiga að borga fyrir. 

(Jóhann Arnarsson) 
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3.1.6 Hugmyndir að nýjum sjálfboðaliðaverkefnum  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu hugmyndir að nýju 

sjálfboðaliðaverkefni fyrir Grensásdeild þá höfðu allir einhverjar hugmyndir um það. Eyrún, 

Arna og Jóhann töluðu öll um að þau vildu hafa fleiri uppákomur á eftirmiðdögum og um 

helgar fyrir sjúklinga deildarinnar eða eins og Jóhann orðaði það:  

 
Það eru svona hlutir, en það er einn staður og eitt svið sem að ég sé þörf fyrir sem 

að Stefán Yngvason sviðsstjóri hefur líka talað um og þar höfum við ekki getað gert 

nóg. Það er eins og Stefán bendir á að eftir klukkan fjögur á daginn þá dettur allt 

niður. Þá er allt dautt þarna og þá eru eftir sex, kannski sjö tímar þangað til fólk fer 

að sofa og þar væri sko, ef eitthvað hægt væri að gera. Við vorum að velta fyrir 

okkur hjá Hollvinum að hægt væri kannski að vera með einhvern atburð einu sinni í 

mánuði þú veist kannski yfir veturinn, tónleika eða fá listamenn til að koma þarna 

og gera eitthvað, leiksýning jafnvel eða þess háttar. Og mér hefur oft dottið í hug 

sko hvort það væri þörf....Að einhverjir kæmu þarna upp eftir eins og fyrir fólk sem 

hefur fengið heilablæðingu, að lesa fyrir það eða spila eða eitthvað svoleiðis.... 

(Jóhann Arnarsson) 

 
Arna sá fyrir sér ákveðið forvarnargildi í því að reyna að virkja unglinga til sjálfboðastarfa fyrir 

deildina: 

 
Já, ég mundi auðvitað vilja fá meira af unglingum, bara til að þvo gluggana og 

koma inn þannig að þau læri líka sko, að sjá þú veist þá sem lenda í 

umferðaslysum og þess háttar, að það sé svona partur af þroskanum, Já og 

svona, mundu kannski fara að labba einn hring með einhvern eða, en það á 

ekkert endilega bara við um Grensás....Já og einhvern til að lesa eða spila eða 

slíkt....Svo vantar, sko þegar nýja húsið kemur þá vantar skemmtiatriði milli svona 

fimm og sjö. 

(Arna Jónsdóttir) 

 
Kristín vill sjá meira af sjálfboðastarfi inni á deildinni sjálfri til að bæta líðan sjúklinga og hún 

nefnir eftirfarandi: 
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Já, þá myndi ég vilja sjá sjálfboðið starf meira inni á deild í þá átt að bæta 

lífsgæði sjúklinga sem hér eru og hefðu kannski tvö meginmarkmið. Annars vegar 

að bæta lífsgæði þeirra sem eru hér í endurhæfingu og meðferð og hins vegar að 

sjálfboðaliðar tækju þátt í að virkja sjúklinga í átt til sjálfstæðara lífs. Væru sem 

sagt í því verkefni hreinlega að gera þá virkari í samfélaginu. Að taka þá með út í 

samfélagið, fylgja þeim eftir í þeirra daglegu athöfnum, gera eitthvað markvisst 

með þeim til að auka færni þeirra og sjálfstæði.     

(Kristín Björnsdóttir) 
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4. Niðurstöður og umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða framlag og gildi sjálfboðaliðastarfa fyrir 

Grensásdeild. Þeir gátu allir séð fyrir sér ýmislegt sem hægt væri að gera fyrir deildina með 

framlagi sjálfboðaliða og öllum var greinilega annt um að gera andrúmsloftið og dagana á 

Grensásdeildinni notalegri fyrir þá sjúklinga sem dveljast þar. Niðurstöður sýna að ný hugmynd 

að sjálfboðaliðaverkefni fyrir deildina hefur náð að mótast nokkuð vel, það eina sem skortir 

eru nógu margir áhugasamir einstaklingar til að framkvæma hana. Allir þátttakendur voru 

mjög hlynntir framlagi Hollvina Grensás og voru þá annað hvort meðlimir eða veittu 

samtökunum stuðning með öðrum hætti. En þar sem helmingur þátttakenda voru launaðir 

starfsmenn deildarinnar og helmingur þeirra fyrrum sjúklingar þar voru viðhorf þeirra og 

framlag til sjálfboðastarfa fyrir Grensásdeild eðilega nokkuð ólík. Þeir þátttakendur sem 

tilheyra seinni hópnum virtust vera mun virkari og tilbúnari til að sinna sjálfboðastörfum fyrir 

deildina í því markmiði að bæta aðbúnað og þjónustu deildarinnar. Það var líka markmiðið 

með stofnun og framlagi Hollvina Grensásdeildar. Þeir þátttakendur sem vinna í sjálfboðastarfi 

með samtökunum hafa háleit  markmið og ætla sér að stækka deildina og bæta 

þjálfunaraðstöðu og umhverfi hennar. Með krafti sínum hafa samtökin staðið fyrir og skipulagt 

fjáröflun sem skilaði um hundrað milljónum af þeim fimm hundruð milljónum sem þarf til að 

ljúka við allar þær breytingar á Grensásdeildinni sem verða gerðar.  

Í rannsókninni komu fram þættir sem hægt er að tengja við aðrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á sjálfboðaliðum og sjálfboðastörfum. Má í því samhengi nefna að einkenni 

viðmælenda minna sem allir eru á aldrinum 40-69 ára, með háskólamenntun og mjög virkir í 

sjálfboðastörfum í dag samræmast vel niðurstöðum norrænna rannsókna á þeim þáttum sem 

einkenna sjálfboðaliða. En þær rannsóknir sýna að framlag sjálfboðaliða er meira eftir því sem 

þeir eru eldri og eftir því sem þeir hafa meiri menntun (Habermann, 2001; Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008; Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar Sigurðardóttur, 1997). Sá þáttur sem 

var mest áberandi í þessari rannsókn var hinn persónulegi ávinningur sem vinnst við að sinna 

ólaunuðum störfum, sjálfboðastörfum. Þannig var persónulegt verðmætamat, að leggja inn í 

hinn „ósýnilega“ banka svo vitnað sé í einn viðmælanda helsta ástæðan fyrir því að 

þátttakendur þessarar rannsóknar sinntu sjálfboðaliðastörfum. Það er svipuð niðurstaða og 

kom fram í einum þætti rannsóknar þeirrar Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar Sigurðardóttur 

(1997) sem nefnd hefur verið hér að framan. Í þessari rannsókn kom ekki fram að framaþörf, 
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metnaður til valda eða aðrar eigingjarnar ástæður lægju að baki sjálfboðastörfum eins og 

stundum kemur fram í slíkum rannsóknum.  Það er þó vert að nefna að í þessari rannsókn og 

rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sigurveigar Sigurðardóttur voru notaðar ólíkar 

rannsóknaraðferðir og þess vegna ber að álykta varlega í samanburði. 

Einnig kemur fram í rannsókninni neikvæðar afleiðingar þess að hér á landi hefur hið 

opinbera ekki veitt sjálfboðastörfum, frjálsum félagasamtökum og framlagi þeirra verðuga 

athygli né mótað viðeigandi stefnumörkun, löggjöf eða skattaumhverfi fyrir þennan málaflokk. 

Þrátt fyrir að Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið hafa verið að hvetja stjórnvöld 

heimsins til þess að veita þessum málaflokkum verðuga athygli. Þar sem víðtækar rannsóknir á 

þeirra vegum á framlagi sjálfboðastarfa sýna ljóslega fram á hversu mikilvægt framlag þeirra 

er, bæði efnahagslega og í formi þeirra þjónustu sem þau veita (European parliament, 2007). Í 

þessari rannsókn má greina þessi neikvæðu áhrif af aðgerðarleysi íslenskra stjórnvalda 

gagnvart þessum málaflokki bæði á viðhorfum og varkárni meðlima Hollvina Grensásdeildar 

gagnvart hinu opinbera og á því að samtökin hafa sett sérstök lög um það hvernig megi og 

megi ekki ráðstafa söfnunarfé þeirra. Með það fyrir augum að koma í veg fyrir að sú hugsun 

læðist ekki að yfirvöldum að Hollvinir Grensásdeildar muni mögulega greiða fyrir hluti sem hið 

opinbera ætti að greiða fyrir. 

 Af svörum viðmælenda að dæma er full þörf á sjálfboðaliðastarfi fyrir Grensásdeild og 

ekki síst nú eftir að djúp efnahagslægð takmarkar fjárframlög ríkisins til heilbrigðismála. Sumir 

viðmælendur töldu að þörfin væri meiri nú en áður en aðrir bentu á að ef litið væri til sögulegs 

samhengis þá væri ætíð þörf á sjálfboðaliðastarfi fyrir Grensásdeild. Einnig kom fram að þörf 

er á fjölbreyttara starfi á borð við aukna menningu eða skipulagða dagskrá sem felur meðal 

annars í sér að fá félagsliða á kvöldin eftir að hefðbundinni dagskrá Grensásdeildar líkur og 

aðeins sjónvarp og/eða lestur tekur við í fimm til sjö klukkustundir fram að háttatíma. Í ljósi 

þess að starfsfólk og stjórnendur Grensásdeildar hafa þurft að leggja sig fram við að fá 

nauðsynleg tæki og aðstöðu fyrir skjólstæðinga deildarinnar, bæði á krepputímum og á 

góðæristímum, lítur út fyrir að nauðsynlegt sé fyrir deildina að hafa skipulagt sjálfboðaliðastarf 

sem sinnir þörfum hennar eingöngu.  

 Það er áhugavert að rýna í niðurstöðurnar þar sem línurnar á milli skyldna ríkisins og 

framlag sjálfboðaliðastarfsins virðast vera óskýrar. Draga þarf skýr mörk á milli þessa og 

skilgreina í samvinnu við ríkið vel hvert markmið sjálfboðaliðastarfsins er, því vissulega verður 

ekki hægt að reka slíka deild á sjálfboðaliðaframlagi að miklu leyti. Sjálfboðaliðastarfið felur í 
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sér safnanir fyrir tilteknum tækjum og tólum sem stofnunin þarf og/eða vinnuframlagi 

einstakra sjálfboðaliða sem koma í frítíma sínum til þess að leggja eitthvað að mörkum.  

 Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar ritgerðar gefa niðurstöður 

hennar samt sem áður vísbendingar um nauðsyn sjálfboðaliðastarfs fyrir Grensásdeild. 

Niðurstöðurnar gefa tilefni til ítarlegri rannsókna á þessu sviði og þá sérstaklega því er miðar 

að skipulögðu sjálfboðaliðastarfi fyrir svo afmarkaða deild sem og mörk ríkisins og þriðja 

geirans við stuðning við slíka deild.  
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Viðauki 1 

 

Viðtalsvísir 

 

Nafn 

Kyn 

Aldur 

Menntun  

Starf/atvinna 

Hefur þú reynslu af sjálfboðastörfum ? 

Hefur þú unnið sjálfboðastörf ?     

Ef já, af hvaða ástæðum ? 

Hver eru tengsl þín við Grensás ? 

Er kemur að sjálfboðastörfum og Grensási hvað kemur þá helst upp í huga þér ? 

Hefur þú unnið sjálfboðastörf fyrir Grensás ?  

Ef ekki, hefðir þú áhuga á því ? 

Hefur þú fundið fyrir mismunandi þörf fyrir sjálfboðastörf á Grensási í gegnum tíðina ? 

Hver finnst þér þörfin vera í dag fyrir sjálfboðastarf á Grensási ? 

Finnst þér að starfið mætti vera einhverjum með öðrum hætti eða á öðrum sviðum ? 

Hefur kreppan hafi haft áhrif á starfsemi Grensás ? 

Telur þú að viðhorf til þeirrar þjónustu sem sjálfboðastörf geta veitt Grensási hafi breyst í 

kjölfar kreppunnar ? 

Ef þú mættir skapa nýtt sjálfboðaverkefni fyrir Grensás, hvernig væri það ? 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokinn ? 
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Viðauki 2 

 

Skilgreining Habermanns (2001) á hugtakinu sjálfboðaliði 

Sjálfboðaliði er einstaklingur sem leggur fram vinnu sína af fúsum og frjálsum vilja í þágu 

meðborgara sinna eða þjóðfélagsins án þess að þiggja laun fyrir. 

Sjálfboðaliðastarf er einstaklingsbundið ólaunað framlag sem hefur visst formlegt skipulag og 

er fyrir utan nánustu fjölskyldu.  

Störf sjálfboðaliða geta verið afar fjölbreytileg svo sem seta í stjórnum og nefndum, lausn 

afmarkaðra verkefna og sérfræðiþjónusta og ráðgjöf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


