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Ágrip 
 
 

Viðfangsefni verkefnisins er að skoða atvinnumöguleika fatlaðra á 

Vesturlandi, en markhópurinn er fólk með þroskahömlun.  Ritgerðin byggir 

annars vegar á fræðilegri umfjöllun um fötlunarfræði þar sem bæði er vitnað til 

sögulegrar þróunar og nýrra leiða til eflingar fatlaðra. Þá er einnig vitnað til 

rannsókna sem gerðar hafa verið og tengjast rannsóknarefni okkar.  Hins 

vegar er fjallað um lífssögur tveggja karlmanna og reynt að  varpa ljósi á 

stöðu í atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi. 

 

Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að auka þekkingu okkar á 

atvinnumöguleikum fyrir fatlaða á Vesturlandi og hvernig er fjallað um rétt 

þeirra til atvinnu, í  mannréttindasáttmálum, lögum og reglugerðum. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það sé þörf á að uppfræða 

samfélagið á Vesturlandi um nýja hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla 

þátttöku í samfélaginu og  rétt fatlaðra einstaklinga til atvinnu við hæfi eins og 

annarra þjóðfélagsþegna. 
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Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu á þroskaþjálfabraut við 

Kennaraháskóla Íslands.  Hún er  unnin á vorönn 2007 undir leiðsögn 

Guðrúnar V. Stefánsdóttur, lektors við Kennaraháskóla Íslands.  Henni eru 

færðar kærar þakkir fyrir frábæra leiðsögn.   

 

Verkefnið var unnið samhliða vettvangsnámi á Svæðisskrifstofu Vesturlands 

og viljum við þakka Arnheiði Andrésdóttur, leiðbeinanda okkar á vettvangi, 

fyrir góða leiðsögn og handleiðslu.  Magnús Þorgrímsson, framkvæmdastjóri 

Svæðisskrifstofunnar á Vesturlandi, fær einnig þakkir fyrir að gefa okkur 

tækifæri til að kynna okkur atvinnumál fatlaðra á Vesturlandi.  Unnur Hafdís 

Arnardóttir fær einnig þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar.  Ekki má gleyma 

fjölskyldum okkar og vinnufélögum, sem við viljum þakka fyrir einstaka 

þolinmæði og aðstoð síðustu mánuði. 

 

Vinnan við rannsóknina var afar gefandi og skemmtileg.  Samstarf höfunda 

gekk mjög vel fyrir sig.  Öll heimildavinna og öflun gagna var unnin í 

sameiningu og svo var einnig með úrvinnsluna.  Það er okkar von að 

rannsóknin muni leiða af sér úrbætur í atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi. 
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Inngangur 
 

Fatlaðir hafa alltaf verið til staðar, en var ekki  sýnilegir í samfélaginu á árum 

fyrr.  Á meiri hluta 20. aldar var algengt að loka fólk inni á stofnunum. Á  

síðustu áratugum hefur þetta þó verið að breytast og fólkið orðið sýnilegra úti í 

samfélaginu. Sú hugmyndarfræði sem kom fram á 7. áratug 20. aldar og hefur 

verið kennd við eðlilegt líf og fulla þátttöku í samfélaginu hafði þar mikil áhrif á. 

Samhliða hafa verið að þróast nýjar hugmyndir og kenningar um að fötlun sé 

afleiðing samfélagslegra hindrana sem koma í veg fyrir fulla þátttöku í 

samfélaginu. Þessi nýju sjónarhorn  beinast að því að horft er á getu 

einstaklinganna, ekki takmarkanir þeirra eða að fötlunin sé gerð að 

aðalatriðinu.  Í kjölfar hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla þátttöku, sem og 

umræðunni um félagsleg líkön, hefur sjónum í auknum mæli verið beint að  

sjálfsákvörðunarrétti fatlaðra og að hann sé virtur bæði í orði og gjörðum. 

 

Það hefur mikla þýðingu fyrir einstaklinga að hafa atvinnu.  Vinnan skapar 

viðkomandi stöðu í samfélaginu, sem leiðir oft til betri sjálfsmyndar. Þeir sem 

eru virkir þátttakendur í atvinnulífinu nota starf sitt til að sýna félagslega stöðu. 

Vinnan er því órjúfanlegur hluti af þátttöku einstaklingsins í samfélaginu.( Dóra 

S. Bjarnason, 1995) 

 

Rannsóknarefni okkar er að kanna atvinnumöguleika fatlaðra  á Vesturlandi. 

Ástæðan fyrir vali okkar á verkefni er sú að við búum báðar á Vesturlandi og 

þar hefur okkur fundist fatlaðir nánast ósýnilegir á almennum vinnumarkaði. Í 

kjölfarið vaknaði áhugi okkar á að skoða hvaða möguleika fólkið hefur til 

atvinnuþátttöku á svæðinu. Í þeim tilgangi að varpa ljósi á viðfangsefni okkar 

þróaðist eftirfarandi rannsóknarspurning: Hver er staðan í atvinnumálum 

fatlaðra á Vesturlandi?  Til þess að varpa ljósi á þessa rannsóknarspurningu, 

kynntum við okkur sérstaklega líf og aðstæður tveggja einstaklinga og 

skrifuðum lífssögur þeirra. Jafnframt skoðuðum við mannréttindasáttamála og 

íslensk lög og stefnumótun hvað varðar réttindi fatlaðra til atvinnuþátttöku. Þá 

kynntum við okkur áðurnefnda hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla þátttöku 
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í samfélaginu sem og félagsleg og læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun. Auk 

þess tókum við viðtöl við ýmsa aðila sem tengjast atvinnumálum fatlaðra á 

Íslandi.  

 

Einnig ætlum við að skoða  þá þjónustu og mannréttindi sem fatlaðir eiga að 

njóta í samfélaginu og sjónarmið fatlaðra á réttindum sínum til þess að 

skilningur okkar á samspili laga, reglugerða og framkvæmda þeirra aukist. 

Með það að leiðarljósi munum við svo skoða atvinnumál fatlaðra á vesturlandi 

með tilliti til stefnu félagsmálaráðuneytisins, notenda og laga um málefni 

fatlaðra. 

 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um lög, reglugerðir og 

mannréttindi, er tengjast atvinnumálum og málefnum fatlaðra. Annar kafli 

fjallar um þróun hugmyndafræði fötlunarfræðinnar og ólík sjónarhorn á fötlun.  

Í þeim þriðja er fjallað um rannsóknina sjálfa, þátttakendur, gildi 

rannsóknarinnar og bakgrunnsupplýsingar þátttakenda í lífssögum. 

Í lokin koma svo niðurstöður um atvinnumál fatlaðra á Vesturlandi og 

niðurstöður úr lífssögunum. 
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Réttindi fatlaðra til atvinnu 
 

Velferðarstefna hvers þjóðfélags endurspeglar þá viðurkenningu sem ríkir á 

hverjum tíma  á samfélagslegri ábyrgð. Skipan í velferðarmálum hefur mikil 

áhrif á lífshætti og lífsskilyrði þjóðar.  Í velferðarstefnu þjóðar er leitast við að 

tryggja öllum þegnum lágmarksafkomu í lífsbaráttunni og hafa þannig áhrif á 

lifnaðar- og lífshætti þjóðarinnar. (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001)  Hluti af því er 

að hafa atvinnu. 

 

Í þessum kafla verður fjallað um mannréttindaákvæði, lög og reglugerðir er 

tengjast  atvinnumálum fatlaðra eru í höndum svæðisskrifsstofa um allt land. 

Hlutverk svæðisskrifstofu er að annast margvíslega þjónustu fyrir fatlaða og 

að hafa yfirsýn yfir það hver þjónustuþörfin er á hverju svæði fyrir sig. Einnig 

segjum við  frá nýjum lögum um atvinnumál sem tóku gildi 1. júlí 2006.  

 

Mannréttindi 
 

Á 18. og 19. öld þegar einveldinu var að ljúka, voru mannréttindaákvæði sett í 

nýjar stjórnarskrár í flestum lýðræðisríkjum. Mannréttindin á þessum tíma voru 

byggð á þeirri hugmynd að einstaklingarnir fæddust frjálsir og  allir jafnir og að 

ríkinu væri ekki heimilt að skerða frelsi þeirra, nema að þröngum skilyrðum 

uppfylltum. Þessi réttindi eru kölluð borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Í 

stjórnarskránni eru vernduð nokkur grundvallarmannréttindi. Mannréttindin 

leggja auknar skyldur á ríkið til þess að tryggja öllum þegnum ákveðin lífsgæði 

með sérstökum aðgerðum. Þetta er talið vera mjög einkennandi fyrir svokölluð 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg mannréttindi. (Björg Thorarensen, 

e.d.) 

 

Á Íslandi hafa mannréttindi verið vernduð allt frá fyrstu stjórnarskrá Íslands frá 

árinu 1874. Þessi stjórnarskrá stóð óbreytt til ársins 1995, en það ár voru 

miklar breytingar gerðar á henni. Þá komu inn í stjórnarskrána mörg ný 

mannréttindi sem sóttu fyrirmynd sína í alþjóðlega mannréttindasamninga 

sem voru gerðir eftir 1950. Hinn dæmigerðu mannréttindi eru til í hinum ýmsu 
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myndum  frelsis sem lýst er í stjórnarskránni, t.d. tjáningarfrelsi, trúfrelsi, 

félagafrelsi, atvinnufrelsi og eignarréttur, en einnig friðhelgi einkalífs og 

heimilis. (Björg Thorarensen, e.d.) 

 

Mannréttindi hafa verið flokkuð í tvo flokka sem eru neikvæð og jákvæð 

mannréttindi. Neikvæðu mannréttindunum er ætlað að vernda frelsi fólks til 

athafna innan ákveðinna marka og  einnig að setja ríkinu skorður. Jákvæðu 

réttindunum er ætlað að vernda rétt manna til að öðlast gæði eins og 

félagslega aðstoð, menntun og heilsugæslu og með því eru lagðar 

athafnaskyldur á ríkið. (Björg Thorarensen, e.d.) 

 

Hin jákvæðu réttindi eru þau sem reynir mest á meðal fatlaðra, það er því 

nauðsynlegt að setja ríkinu skorður, sérstaklega gagnvart frelsi þeirra og eigin 

ákvarðanatöku. Þau grundvallarmannréttindi sem reyna mest á líf 

þroskahamlaðra er að finna í 76. gr. stjórnarskrárinnar, sem segir að allir þeir 

sem þurfa, skuli tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, 

elli, atvinnuleysis, fátæktar og annarra sambærilegra aðstæðna. Allir eiga rétt 

á því að þeim sé tryggður réttur í lögum til almennrar menntunar og fræðslu 

við sitt hæfi. (Brynhildur G. Flóvenz, 2004)  

 

Það sem við viljum sérstaklega beina sjónum okkar að, er að fatlaðir öðlist 

jákvæð mannréttindi og að sjálfsákvarðanaréttur þess sé virtur varðandi 

atvinnuþátttöku. 

 

Sáttmáli um málefni fatlaðra 

Þann 25. ágúst 2006 tók íslensk sendinefnd þátt í ráðstefnu, þar sem náðist 

samkomulag um sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sáttmála þessum er ætlað 

að vernda og efla réttindi og virðingu fatlaðra. Vinna við sáttmálann hafði farið 

fram frá því í desember 2001.  Á síðustu stundu ráðstefnunnar, sem tók rúma 

viku, náðist samkomulag, sem var undirritað 30. mars  2007.  

(felagsmalaraduneyti.is) 
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Mun þessi alþjóðlegi samningur auka rétt og frelsi fatlaðra um allan heim á 

sama hátt og mannréttindasáttmáli og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna.  Er 

það von allra þátttökuríkjanna að með þessum samningi verði jákvæðar 

breytingar á meðferð og aðbúnaði fatlaðra í heiminum.  

 Meginatriði samningsins eru: 

• Tryggja skal jafnrétti fatlaðra gagnvart öðrum þjóðfélagshópum.  

• Skylda ríkja til að breyta lögum og koma í veg fyrir hvers kyns venju 

eða framkvæmd er orsaka mismunun fatlaðra gagnvart öðrum hópum.  

• Skylda ríkja til að skapa það umhverfi sem þörf er á til að tryggja og 

efla réttindi fatlaðra. 

• Ríki skulu fjarlægja hindranir að aðgengi að umhverfi og 

samgöngutækjum.  

• Fatlað fólk hefur jafnan rétt til að lifa.  

• Ítrekuð eru réttur og vernd gagnvart fötluðum konum og stúlkum.  

• Sérstök vernd er fyrir fötluð börn.  

• Fatlaðir skulu hafa aðgengi að opinberum þjónustustofnunum, 

upplýsingum og netinu.  

• Fatlað fólk á ekki að þola neins konar ólögmæta frelsissviptingu.  

• Læknisfræðilegar eða vísindalegar tilraunir án samþykkis 

einstaklingsins eru bannaðar.  

• Vernd gegn hvers konar misnotkun, ofbeldi og vanrækslu.  

• Lögð er áhersla á rétt til sjálfstæðrar búsetu.  

• Réttur til persónuverndar.  

• Jafn réttur til fræðslu og menntunar.  

• Réttur til atvinnu. Fjarlægja skal hindranir á vinnumarkaði og stöðva 

mismun á vinnumarkaði.  

• Réttur til heilbrigðisþjónustu og að nauðsynleg aðstoð sé fáanleg.  

• Réttur til fullnægjandi lífsgæða og félagslegrar verndar.  

• Koma í veg fyrir hvers konar mismunun vegna fjölskyldu eða 

persónulegra tengsla.  

• Tryggja skal fötluðum borgarleg réttindi og aðgang að dómskerfi.  

• Réttur til jafnrar þátttöku í samfélaginu, svo sem skoðanaskipta og 

stjórnmála.  
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• Réttur til þátttöku í tómstundum, íþróttum og menningarlífi. 

(felagsmalaraduneyti.is) 

Þau atriði úr sáttmála Sameinuðu þjóðanna er tengjast atvinnumálum fatlaðra 

eru að fatlaðir hafi rétt til að lifa til jafns við aðra. Að hindranir á vinnumarkaði 

gagnvart fötluðum skuli fjarlægðar og  komið í veg fyrir mismunun á 

vinnumarkaði.   Mikilvægt er að réttur til fullnægjandi lífsgæða og félagslegrar 

verndar sé virtur og að jafnrétti fatlaðra gagnvart öðrum þjóðfélagshópum sé 

virt. 

Lög um málefni fatlaðra 
  
Samkvæmt 1. grein laga um málefni fatlaðra er markmið laganna að tryggja 

fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og 

jafnframt að skapa þeim aðstæður til að lifa eðlilegu lífi. Við framkvæmd 

þessara markmiða skal leita álits hjá heildarsamtökum fatlaðra og 

aðildarfélaga þeirra svo þau megi hafa áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er 

varða málefni fatlaðra. Í lögunum kemur fram að stoðþjónusta við fatlaða 

hefur að markmiði að gera fötluðum kleift að lifa og starfa í samfélaginu á við 

aðra. (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992) 

 

Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 tryggja fólki með fötlun þjónustu umfram 

þá þjónustu sem veitt er samkvæmt almennum lögum. Fötluðum eru þannig 

sköpuð skilyrði til þess að lifa sem eðlilegustu lífi. Þetta þýðir að hver sá sem 

er andlega og/eða líkamlega fatlaður á rétt á þjónustu samkvæmt almennum 

lögum, en þarfnist hann frekari þjónustu, getur hann leitað réttar síns til laga 

um málefni fatlaðra. (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992).  

Aðalmarkmið þessara laga er að tryggja þeim sem fatlaðir eru sambærileg 

kjör og öðrum þegnum þessa samfélags. 
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Tengsl laganna við atvinnumál fatlaðra 

Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 í 28. gr. er sagt að á hverju starfssviði 

skuli vera starfrækt atvinnuleit sem hefur það markmið að afla fötluðum 

atvinnu við sitt hæfi. Í tengslum við atvinnuleit skal veita starfsáðgjöf.  

Þar sem sveitafélög starfrækja sérstaka vinnumiðlun skal fela þeirri 

vinnumiðlun að annast atvinnuleit fatlaðra samkvæmt sérstökum samningi. 

Samkvæmt 29.gr. ber að veita  fötluðum aðstoð við að sinna störfum á 

almennum vinnumarkaði, ef þess gerist þörf. Skal það gert með sérstakri 

liðveislu á vinnustað, svo og fræðslu og leiðbeiningum til annars starfsfólks. 

Einnig skal veita fötluðum starfsþjálfun í almennum fyrirtækum eða stofnunum 

þar sem því verður við komið. Í þeim tilvikum skal gera sérstakan samning þar 

sem m.a. er kveðið á um þjálfunartímabil og greiðslu kostnaðar. (Lög um 

málefni fatlaðra nr. 59/1992) 

 

 Í 30. gr. segir að á hverju starfssvæði skuli fötluðum standa til boða vernduð 

vinna á almennum vinnumarkaði. Vernduð vinna getur falist í störfum sem 

skipulögð eru með tilliti til fötlunar. Jafnframt skal heimilt að starfrækja 

verndaða vinnustaði fyrir fatlaða. Á verndaðum vinnustöðum skal annars 

vegar veita fötluðum launaða starfsþjálfun svo að þeir geti starfað á frjálsum 

vinnumarkaði. Hins vegar skal veita þeim föst, launuð störf. (Lög um málefni 

fatlaðra nr. 59/1992) 

 

Í 31. gr. laga um málefni fatlaðra, varðandi atvinnumál fatlaðra, segir að þeir 

skulu eiga forgang að atvinnu hjá ríki og sveitarfélagi ef hæfni þeirra til 

starfsins er meiri eða jöfn hæfni annarra sem um starfið sækja. Sé að mati 

svæðisráðs gengið á rétt fatlaðs manns við veitingu starfs, getur það krafið 

valdhafa um skriflega greinargerð fyrir ákvörðun sinni í sambandi við 

stöðuveitinguna. (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992) 

Samkvæmt 30. grein laga um málefni fatlaðra eru ákvæði um stuðning við 

fatlaða til að þjálfa og nýta vinnugetu sína og færni.  Gert er ráð fyrir að 

valkostir um stuðningsúrræði séu fyrir hendi, en þeir eru þessir: 

• Starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlanir 

• Hæfing og iðjuþjálfun 
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• Verndaðir vinnustaðir 

(Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992) 

 

 
Lög um vinnumarkaðsaðgerðir frá 2006 
 
 
Þann 3. júní 2006 voru samþykkt ný lög á Alþingi um vinnumarkaðsaðgerðir. 

Þau fela í sér nýtt skipulag á atvinnuleit og fleiri atriði sem varða atvinnumál 

fatlaðs fólks og gera ráð fyrir að slík þjónusta við fatlaða verði með sama hætti 

og við aðra hópa. En það tekur tíma að færa atvinnumál fatlaðra frá 

svæðisskrifstofum um málefni fatlaðra yfir til vinnumiðlana. Þess vegna er það 

enn í höndum svæðisskrifstofa að sjá um atvinnumál fatlaðra. 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006) 

 

Lög um vinnumarkaðsgerðir tóku gildi 1. júní 2006. 1. gr. laga sem gilda um 

vinnumarkaðsgerðir á við vinnumiðlun, mat hæfni og atvinnuleitanda og 

skipulag úrræða sem eru til þess fallin að auka vinnufærni atvinnuleitanda. 

Atvinnuleitandi í skilningi laga þessara er hver sá sem sækir um þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum. 2. gr. þessara laga fjallar um að veita einstaklingum 

viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Þá er lögum 

þessum ætlað að stuðla að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir 

vinnuafli í landinu. Samkvæmt þessum nýju lögum hefur félagsmálaráðherra 

yfirstjórn vinnumarkaðgerðar. (Lög um vinnumarkaðsgerðir nr. 5514/2006) 

Enn er verið að bíða eftir reglugerð um þessi lög og því eru þau ekki komin til 

framkvæmda á Vesturlandi.   

 

Þegar þessi lög koma til framkvæmda, myndi helsta breytingin á Vesturlandi 

verða sú, að öll atvinnumál tilheyrðu einum stað, óháð því hvort um fatlaða 

eða aðra væri að ræða. Og ekki væri þörf á að hafa sérlög fyrir atvinnumál 

fatlaðra, heldur almenn lög fyrir atvinnumál, atvinnumál fyrir alla. 
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Framtíðarsýn og stefna félagsmálaráðuneytisins í þjónustu 

við fötluð börn og fullorðna og í atvinnumálum 2007-2016. 

 

Framtíðarsýn og stefna félagsmálaráðuneytisins í þjónustu við fötluð börn og 

fullorðna 2007-2016 er í aðalatriðum að þeir sem búa við fötlun njóti virðingu 

og eigi kost á stuðningi til lífsgæða og sjálfstæðis sem stuðla að því að þeir fái 

notið sín sem fullgildir þegnar samfélagsins á forsendum eigin styrkleika og 

getu, að þeir sem búa við fötlun eigi rétt á jafnrétti og sambærilegum 

lífskjörum við aðra þjóðfélagsþegna og skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi séu 

leiðarljós allra aðgerða samfélagsins gagnvart fötluðum börnum og 

fullorðnum. (Félagsmálaráðuneytið, 2006) 

Meginmarkmið félagsmálaráðuneytisins í atvinnumálum fatlaðra 2007-2016 er 

að allt fólk með fötlun fái tækifæri til atvinnu eða annarra verka í samræmi við 

hæfileika, færni og áhuga og sé haft með í ráðum þar að lútandi. Að vinna á 

almennum vinnumarkaði gangi ávallt framar öðrum kostum og sé keppikefli 

þegar fólk óskar þess og á þess nokkurn kost.                                             

Meginmarkmið félagsmálaráðneytisins í atvinnumálum fatlaðra er einnig það 

að það verði í boði einstaklingsmiðuð, fjölbreytt og sveigjanleg úrræði á 

vinnumarkaði fyrir fólk með fötlun, eins og t.d starfsþjálfun, hæfingarstöðvar 

og atvinna með stuðningi. Efla á starfsendurhæfingu.  

Ríkisvald og sveitarfélög eiga að gæta þess að svo verði, með því að hvetja 

vinnuveitendur, jafnt á opinberum vinnustöðum sem einkareknum, til 

samfélagslegra ábyrgðar, með því að móta sér stefnu í þeim efnum og ráða 

fatlað fólk til vinnu. Réttur þess á almennum vinnumarkaði á að vera sá sami 

og annarra landsmanna. (Félagsmálaráðuneytið, 2006) 

 

Markmið félagsmálaráðuneytisins er að stuðla að því að allir hafi sömu 

möguleika á atvinnuþátttöku í samræmi við áhuga og færni. 
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Samantekt 

 

Í þessum kafla höfum við kynnt  stuttlega helstu lög, lagafrumvörp og 

reglugerðir, sem og opinbera stefnumörkun  í atvinnumálum fatlaðra. 

Jafnframt hvernig þau koma til framkvæmda og hverjir sjá um framkvæmdina. 

Lögin kveða á um að fatlaðir eigi rétt á vinnu við hæfi og  með það að 

leiðarljósi höfum við skoðað atvinnumál fatlaðra á Vesturlandi, með tilliti til 

stefnu félagsmálaráðuneytisins og laga um málefni fatlaðra. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

 

Miklar umræður hafa átt sér stað í samfélaginu á síðustu árum um líf fatlaðra.  

Hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla þátttöku fatlaðra í samfélaginu hefur 

þróast.  Í dag er til dæmis ekki talið eðlilegt að fatlaðir sé vistaðir á stofnunum 

og geti engu ráðið um sitt eigið líf. Þá gera opinber lög og stefnumarkanir ráð 

fyrir  að gengið sé út frá þeirri hugmyndafræði að fatlaðir séu sýnilegir í 

samfélaginu og njóti sömu réttinda og aðrir þjóðfélagsþegnar.  Þeir séu virkir 

þátttakendur og ekki sé einblínt á fötlunina, heldur getu hvers og eins. 

 

Í þessum kafla ætlum við að fjalla um hugmyndafræðilega þróun frá því um 

miðja síðustu öld og til dagsins í dag, frá ólíkum sjónarhornum. 

 

Þróun hugmyndafræði um eðlilegt líf og frekari þátttöku 

 

Hugtakið  eðlilegt líf kom fyrst fram í dönskum lögum um fatlaða árið 1959.  

Bank-Mikkelsen þróaði hugtakið á þann veg að fatlaðir ættu að eiga þess kost 

að líf þeirra yrði eins líkt eðlilegu lífi og mögulegt væri á stofnunum.  Ásamt 

honum þróuðu Svíarnir Karl Grunewald og Bengt Nirje hugtakið svo frekar.  

Nirje setti síðan fram skilgreiningu varðandi eðlilegt líf fatlaðra árið 1969 um 

að gera ætti öllum fötluðum unnt að njóta lífshátta og lífskjara eins og eðlilegt 

þykir hjá öðru fólki í viðkomandi samfélagi.  (Dóra S. Bjarnason, 1991)   

 

Nirje benti á að einstaklingur hefði rétt á að vera fatlaður eða frábrugðinn á 

einhvern hátt.  Að ekki væri markmið að breyta fötluðum  í ófatlaða, heldur 

þyrfti að gæta þess að skapa þeim þau lífsskilyrði sem væru eins lík og gerist 

hjá þeim ófötluðu og unnt væri.  Hann benti réttilega á að ekki gæti talist 

eðlilegt líf að búa á altækum sólarhringsstofnunum og að mikilvægt væri að 

fatlaðir væru virtir til jafns við aðra einstaklinga samfélagsins. (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001) 
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Í Bandaríkjunum lagði Wolf Wolfensberger lóð sitt á vogarskálarnar er hann 

útfærði hugmyndir Nirje og Bank-Mekkelsen um eðlilegt líf. 

Wolfensberger lagði áherslu á að nota þyrfti velmetnar leiðir til þess að fatlaðir 

gætu lifað eðlilegu lífi og hefði viðurkennd félagsleg hlutverk.  Wolfensberger 

taldi eldri hugmyndir um eðlilegt líf vera of einfaldar og að fólk legði oft ranga 

merkingu í hugtakið eðlilegt líf.  Samkvæmt kenningunum eru einstaklingar 

sem hafa viðurkennd félagsleg hlutverk líklegri til þess að njóta alls hins besta 

sem samfélagið hefur upp á að bjóða. (Dóra S. Bjarnason, 1991) 

 

Wolf Wolfensberger leggur megináherslu á þroskaferli og þjálfun hins fatlaða 

með það að markmiði að einstaklingurinn geti gegnt störfum sem njóta 

virðingar í samfélaginu. (Margrét Margeirsdóttir, 2001)  

Fötlunarfræði  
 

Á svipuðum tíma og hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla þátttöku í 

samfélaginu var að þróast kom fram mikil gagnrýni á hina hefðbundnu 

læknisfræðilegu sýn á fötlun. Til mótvægis fóru að þróast félagsleg sjónarhorn 

sem byggðu á félagslegri sýn á fötlun. Í kjölfar þeirra umbrota og breytinga 

sem urðu í mannréttindamálum fatlaðra um og upp úr 1970 fór síðan að 

þróast ný fræðigrein, sem á íslensku hefur verið nefnd fötlunarfræði. 

(Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Fræðirit sem kennd eru við fötlunarfæði litu fyrst dagsins ljós fyrir rúmum 

þremur áratugum. Mun lengur hafa þó rannsóknir sem snúa að fötluðum verið 

stundaðar. Þá að hugtakið fötlunarfæði sé frekar nýtt, má finna rannsóknir í 

anda fötlunarfræða allt aftur til sjöunda áratugar 20. aldar. Í fötlunarfræðum á 

sér stað ný orðræða um fötlun, sem gagnrýnir og ögrar þeirri orðræðu sem 

ríkjandi er í dag. Athyglisvert er til þess að hugsa að fatlaðir hafa ekki verið 

eins sýnilegir í þjóðfélaginu og annað fólk og rannsóknir sem snúa að 

fötluðum hafa heldur ekki haft sama sýnileika og rannsóknir sem snúa að 

öðrum minnihlutahópum. Fötlunarfræðingar segja að brýnt sé að vekja athygli 

fræðanna á því að fötlun er mikilvægt en vanrækt svið mannlegrar reynslu. 

(Rannveig Traustadóttir, 2003) 
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Fötlunarfræði er þverfagleg grein og tengist hún mörgum öðrum greinum, en 

félagsvísindagreinar eru þar áberandi. (Rannveig Traustadóttir, 2003) 

 

Fyrstu rit sem fjölluðu um fatlanir gagnrýndu læknisfræðilega skilninginn sem 

viðhafðist á fötlunum og naut sú gagnrýni mikils stuðnings frá fólki með fötlun 

og einnig á meðal fagfólks. Víða hefur komið fram ný nálgun og nýjar 

fræðilegar leiðir til að auka skilning á aðstæðum fatlaðra og skilning á 

fötlunum. Þessar nýju hugmyndir leggja áherslu á mikilvægi félagslegra, 

menningarlegra og umhverfislegra þátta. (Rannveig Traustadóttir, 2003) 

 

Sú almenna sýn  sem ríkir innan  fötlunarfræðinnar gengur út á að  líta á  

fötlun sem  félagslega eða menningarlega mótað fyrirbæri. Litið er svo á að 

ýmsar hindranir í umhverfinu, fordómar, staðalmyndir, efnahagslegar 

þrengingar og óaðgengilegar byggingar, svo dæmi séu tekin, eigi þátt í að 

skapa fötlun, ekki síður en skerðingin. (Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Staðan á Íslandi er sú, að í rauninni er ekki til mikið af íslenskum rannsóknum 

á fötlunum, hvort sem það tengist atvinnumálum eða öðrum málum þeim 

tengdum, nema þá rannsóknir og efni sem nemar hafa verið að vinna í 

tengslum við nám sitt. 

  

 

Ólík sjónarhorn 
 

Eitt af því sem einkennir fötlunarfræði er umræða um þörfina á að 

endurskilgreina fötlun og í því skyni hafa sprottið fram ýmis félagsleg 

sjónarhorn á fötlun. Í umræðu síðustu ára hefur bæði breska félagslega 

líkanið og hinn svokallaði Norræni tengslaskilningur hvað mest verið í 

umræðunni. Hér á eftir verður fjallað nánar um þessi líkön. Til þess að varpa 

ljósi á þá umræðu er þó byrjað á að fjalla um hið svokallaða læknisfræðilega 

líkan, en innan félagslegra líkana hefur eins og áður hefur komið fram, verið 

mikil gangrýni  á það sjónarhorn.  
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Læknisfræðilega líkanið 

Í hinum vestræna heimi voru læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun ríkjandi  

mestan hluta 20. aldar.  Skilningurinn sem liggur að baki þessara sjónarhorna 

grundvallast á því að læknisfræði og heilsufélagsfræði líta á fötlun sem 

andstæðu heilbrigðis og þess sem eðlilegt er talið.   

Þetta sjónarhorn á fötlun var ráðandi í hinum vestræna heimi mestan hluta 20. 

aldar og eru þessar hugmyndir um fötlun ennþá mjög ríkjandi í dag. (Rannveig 

Traustadóttir, 2003)  

 

Með læknisfræðilega líkaninu er lögð áhersla á greiningu líkamlegra eða 

andlegra afbrigða og skerðingar og það að veita ráðgjöf um hvernig best sé 

að veita meðhöndlun viðkomandi einstaklinga, hvernig beri að kenna þeim, 

veita meðferð, lækningu og endurhæfingu. Læknisfræðilega líkanið leggur 

mikla áherslu á að erfðavísindi séu ný leið til að koma í veg fyrir sjúkdóma, 

útrýma erfðagöllum og ýmsar róttækar nýjar aðferðir við að endurheimta 

eðlilega færni.  En í ljósi siðferðilegra þátta og einnig ábyrgð þessara tilteknu 

vísinda, hafa þessar hugmyndir valdið miklum deilum og umræðum.  

(Rannveig Traustadóttir, 2003)    

 

Þeir sem aðhyllast læknisfræðilega líkanið, telja að skerðingin sjálf sé 

uppspretta allra erfiðleika fötlunarinnar og lítið sem ekkert litið á áhrif 

umhverfis eða ytri aðstæður. Einnig er svo litið á að fatlaðir séu öðrum háðir, 

þurfi á umönnun að halda og séu í rauninni ólánssöm fórnarlömb 

fötlunarinnar. Þessi skilningur er ráðandi hjá fagmönnum víða og hjá 

almenningi og auðvitað litar þessi skilningur á fötlun sjálfskilning fatlaðra. 

(Rannveig Traustadóttir, 2003) 

 

Manneskja sem hlýtur greiningu þarf auðvitað oft mikla aðstoð sérfræðinga, 

en eins og fyrr segir, er innan læknisfræðinnar lögð mikil áhersla á 

greininguna og má segja að þegar greining er fyrir hendi sé litið þannig á að 

viðkomandi þarfnist sérfræðilegra afskipta og í rauninni hefur þetta oft orðið til 

þess að fatlaðir hafi verið aðgreindir frá öðru fólki og settir á sérstök heimili 

eða stofnanir sem ætlað er að þjóna þeirra þörfum sérstaklega. (Rannveig 

Traustadóttir, 2003) 
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Læknisfræðilega líkanið  einblínir á fötlunina og skerðinguna sjálfa, ekki þarfir 

einstaklingsins. Líf fötluðu einstaklinganna liggur hjá sérfræðingunum, því að 

valdið er hjá þeim og þeir tala um lækningu og vísindi. Sérfræðingarnir fá að 

ákveða hvaða stuðning einstaklingurinn fær, hvaða skóla hann fer í og 

hvernig menntun hann fær. Þeir ákveða einnig hvort einstaklingurinn geti 

unnið og hvar hann eigi að vinna eða hvar hann eigi að búa. (Rieser, 2002) 

 

Sérfræðingar fá oft að ráða hvort fatlaðir einstaklingar fái að fæðast eða 

eignast börn. (Rieser, 2002) 

 

Að lokum er vert að minnast á það að margir telja hin læknisfræðilegu 

sjónarmið endurspeglast í hinu alþjóðlega flokkunarkerfi um fötlun sem 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) gaf út árið 1980.  Þar er aðaláhersla lögð 

á þrjú lykilhlutverk, sem eru skerðing þ.e. skortur eða missir á sálrænni, 

líkamlegri eða líffræðilegri virkni, fötlun, sem er takmörkun eða vanhæfi til að 

framkvæma athafnir miðað við eðlilegt líf og hömlun sem vísar til erfiðleika 

einstaklingsins sökum skerðingar og að það takmarki getu til að uppfylla það 

hlutverk sem talið er eðlilegt í lífinu.  (Rannveig Traustadóttir, 2003) 

 

En eins og læknisfræðilega líkanið, hefur þetta flokkunarkerfi verið mikið 

gagnrýnt og í dag hefur WHO sent frá sér nýja skilgreiningu á fötlunarkerfinu, 

sem bundnar eru vonir við að geti orðið til þess að gagnlegri skilningur á 

fötlunum og fötluðum muni skapast en hið gamla kerfi gaf kost á. (Rannveig 

Traustadóttir, 2003) 

 

Breska félagslega líkanið 

Hugmyndir um breska félagslega líkanið komu upphaflega frá samtökum 

fatlaðra í Bretlandi. Þessi samtök kölluðu sig Union of the Physically Impaired 

Against Segregarion, UPIAS. Árið 1976 komu þessi samtök með yfirlýsingu 

sem beindi athyglinni að áhrifum félagslegra þátta og mikilvægi umhverfisins 

og því að fólk með skerðingu sé gert fatlað af samfélaginu. Yfirlýsingin var 

mjög róttæk á þessum tíma og hafði mikil áhrif, enda lagði hún hornsteininn 

að  breska félagslega líkaninu. (Rannveig Traustadóttir, 2006) 
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Breska félagslega líkanið hafnar þeirri hugmynd sem læknisfræðilega líkanið 

heldur fram, að skerðing orsaki fötlunina og að fötlun og skerðing sé það 

sama. (Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Samkvæmt breska félagslega líkaninu orsakast fötlunin ekki af erfiðleikum 

einstaklinga með andlega, líkamlega eða skynræna erfiðleika, heldur orsakast 

hún af félagslegum hindrunum og takmarkar möguleika fólks með 

mismunandi skerðingar  til þátttöku í samfélaginu. Þessar takmarkanir eru 

gerðar af hinum ófatlaða meirihluta í samfélaginu og leiða af sér félagslega 

útilokun og til undirokunar fólks sem býr við skerðingar. 

 

Hindranirnar eru í menntakerfinu, atvinnumálum, heilbrigðis- og 

velferðarþjónustu, húsnæðismálum, samgöngum, í menningar- og 

frístundastarfi og á sviði borgaralegra réttinda. (Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Líkanið er enn í þróun og er tekist á um áherslur og skilning, veikleika þess og 

styrkleika, takmarkanir og fræðilegan ávinning. En þessi nýi skilningur á fötlun 

sem birtist í breska félagslega líkaninu hefur haft mikil áhrif á líf fatlaðra, bæði 

í Bretlandi og öðrum löndum. Hún hefur verið mjög frelsandi fyrir fatlaða, því 

þar er litið svo á að erfileikar þeirra og vandamál séu afleiðingar félagslegra 

hindrana í stað þess að telja allan vanda viðkomandi einstaklings afleiðingu 

skerðingarinnar. Fatlaðir skynja nú jafnvel í fyrsta sinn að erfileikar þeirra eigi 

sér að miklu leyti félagslegar rætur. (Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Breska félagslega líkanið hefur verið mikið gagnrýnt. Það hefur verið gagnrýnt 

fyrir hinn þrönga skilning á fötlunarhugtakinu, sem segir að allar hindranir sem 

fatlaðir upplifi, séu af samfélagslegum toga. Skerðingin getur að sjálfsögðu 

orsakað hindrun og þannig leitt til fötlunar. (Rannveig Traustadóttir, 2003)  

Breska félagslega líkanið hefur verið gagnrýnt einna harðast fyrir það að 

sniðganga hagsmuni fólks með ákveðnar tegundir skerðinga, t.d. fólk með 

þroskahömlun og mikilvægi þeirrar menningar sem það tilheyrir. 

Gagnrýnendur segja að líkanið geri þessum hópi ekki skil og að breska 
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félagslega líkanið falli ekki að reynslu þessa fólks. (Rannveig Traustadóttir, 

2006) 

 

Sumir gagnrýnendur halda því fram að breska félagslega líkanið sé svo gallað 

að það sé ónothæft og því sé nauðsynlegt að þróa ný fræðileg sjónarhorn 

sem geti leyst það af hólmi. Aðrir telja þó, að gagnrýni á breska félagslega 

líkanið eigi rétt á sér og að nauðsynlegt sé að þróa það, endurskoða og 

endurbæta. Þá yrði það enn í fullu gildi og gegndi mikilvægu hlutverki. 

Ögrandi hugmyndir breska félagslega líkansins hafa átt mikinn þátt í því að 

gera ólík sjónarhorn skýrari og kallað á endurskoðun og nýjar áherslur innan 

fræðasamfélagsins og meðal hreyfingar fatlaðra í hinu alþjóðlega samfélagi. 

(Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Norræna tengslalíkanið 

Allt frá 1970 hefur læknisfræðilega líkanið verið gagnrýnt á Norðurlöndum og 

hefur verið lögð áhersla á að líta til annarra þátta, einkum félagslegra.  

Norskur fræðimaður að nafni Jan Tössebro telur að unnt sé að greina 

sameiginlegar hugmyndir, sem hann telur að einkennist af áherslunni á tengsl 

hinnar fötluðu manneskju við umhverfi sitt og nefnir það Norræna 

tengslalíkanið fyrir fötlun. (Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Meginatriði hins Norræna tengslalíkans eru þrjú að mati  Tössebro: 

 

1. Fötlun er misræmi á  milli einstaklings og umhverfis. 

Fötlun getur skapast af því að einstaklingur og umhverfi falla ekki hvort að 

öðru og því myndast gap þar á milli. 

 

2. Fötlun er aðstæðubundin. 

Aðstæður ráða því hvort fötlun er skerðing í því umhverfi sem einstaklingurinn 

er í hverju sinni, til dæmis væri heyrnarleysi ekki fötlun, ef allir töluðu táknmál.  

Skerðingin er því ekki alltaf til staðar og ráða aðstæður þannig því hvort að 

um fötlun sé að ræða. 
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3. Fötlun er afstæð 

Skilgreiningar á því hvaða líffræðilegu eða andlegu einkenni séu skilgreind 

sem fatlanir eru félagslega ákvarðaðar og oft er tilviljunum háð hvar mörkin 

eru dregin. (Rannveig Traustadóttir, 2006) 

 

Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

 

Barátta fatlaðra fyrir því að þróa jákvætt sjálf og öðlast sjálfsákvörðunarrétt 

hefur mætt alvarlegum hindrunum, bæði í persónulegum samskiptum og 

samskiptum sem ráðast af staðsetningu þess í samfélagsgerðinni. Þessar 

hindranir stafa fyrst og fremst af því að í samskiptum við aðra hafa fatlaðir á 

einn eða annan hátt verið skilgreindir sem hinir. Það er fremur litið á þá sem 

þátttakendur, skjólstæðinga frekar en manneskjur og að þeir séu öðrum háðir, 

frekar en gildir samfélagsþegnar. (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006) 

 

Hugtakið valdefling (empowerment) hefur mikið verið notað á síðastliðnum 

árum í réttindabaráttu fatlaðra og samtaka þeirra. Hugtakið valdefling hefur 

verið notað frá því á sjöunda áratug 20. aldar í tengslum við ýmsa 

minnihlutahópa og varðandi réttindabaráttu kvenna. (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006) 

 

Sjálfsákvörðunarréttur er eitthvað sem við gerum oft ráð fyrir að sé sjálfsagður 

í lífi okkar, en er oftar en ekki tekinn frá fötluðum einstaklingum, eða að 

minnsta kosti skertur verulega.  Hann er líka það að geta talað sínu máli 

sjálfur, geta tekið ákvarðanir um hvað er manni sjálfum fyrir bestu og að finna 

þær leiðir sem henta hverjum og einum best til að framkvæma það sem þarf 

að gera.  Þetta er ferli sem gerir fólki kleift að öðlast sjálfstraust og 

sjálfsvirðingu, að taka sjálfstæðar ákvarðanir og þekkja rétt sinn og geta þar af 

leiðandi breytt sínum lífsstíl, ef það langar til. (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2006) 

 

Hugtakið valdefling tengist  mannréttindum og lífsgæðum, uppfyllingu 

væntinga og sigra og því að hægt sé að ná jöfnuði þrátt fyrir erfiðar aðstæður. 

Valdefling er félagslegt ferli sem á sér stað í samskiptum fólks. Valdeflandi 
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samskipti stuðla þannig að því að efla sjálf, sjálfsmynd, sjálfstraust, 

sjálfsvirðingu, félagsleg stöðu og vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi.           

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006) 

  

Ákveðið form í þjónustu við fatlaða getur hindrað valdeflingu fatlaðs fólks. 

Stofnanamiðuð þjónusta felur í sér að fatlaðir eiga ekki raunverulegt val um 

þjónustu, búsetu og búsetuform. Varkárni og forræðishyggja fagfólks veldur 

skerðingu og fatlaðir fá ekki að taka sínar eigin ákvarðanir til að hafa áhrif á 

sitt eigið líf, þ.e.a.s. hvar þeir vilja búa eða, t.d. vinna og hvaða þjónustu þeir 

vilja fá. Fagfólk skilgreinir þarfir og aðstæður fatlaðra og orð þeirra um eigið líf 

vega ekki eins þungt eins og orð fagmannsins. Oft vinna fagmennirnir saman í 

teymum og samvinna er mjög mikilvæg, en hún getur líka valdið því að þeir 

eiga erfitt með að ganga gegn vilja hvers annars. Og þá getur verið að 

samvinna fagmanna verði mikilvægari en að tala fyrir eða mæta þörfum 

þjónustuþegans. (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006) 

 

Með því að virða val fatlaðra á atvinnumöguleikum eflir vald þeirra og þar með 

er verið að virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. 

 

AMS – Atvinna með stuðningi 

 

Nýjung í atvinnumálum fatlaðra einstaklinga á síðustu árum er  

hugmyndafræði og aðferð sem nefnd hefur verið atvinna með stuðningi, hér 

eftir nefnd AMS.  Viljum við því varpa ljósi á þessa hugmyndafræði og 

starfsemi AMS, þar sem við erum að kanna atvinnumöguleika fatlaðra á 

Vesturlandi. 

 

Upphaf AMS 

Upphaf hugmyndafræðinnar AMS kom fram um 1970 í Bandaríkjunum. Þessi 

hugmyndafræði byggist á því að styðja fatlaða starfsmenn á almennum 

vinnumarkaði. Þessi vinnubrögð nýttust við blöndun og komu af stað hreyfingu 

frá stofnunum út á almennan vinnumarkað með aðstoð AMS. (Kristján 

Valdimarsson, 2003) 
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Stuðningurinn getur falist í atvinnuleit fyrir fatlað fólk, aðstoð við að gera 

starfssamninga, fræðsla og kynningu fyrir starfsmenn fyrirtækis og stuðningi 

við fatlað starfsfólk. Sá stuðningur getur varað mislengi, allt frá því að vera 

aðstoð við að læra á starf við upphaf atvinnu og til þess að vera 

langtímastuðningur. AMS þarf því að koma til móts við hvern starfsmann á 

hans eigin forsendum og styðja við hvern starfsmann eftir hans þörfum. 

(Kristján Valdimarsson, 2003) 

 

Þróun AMS á Íslandi 

Þróunin á Íslandi er sú að á árunum 1974-1990 var lítil sem engin markviss 

vinna við að koma fötluðum út á hinn almenna vinnumarkað. Árið 1990 fór svo 

af stað umræða um AMS á Reykjanesi og atvinnuleit með eftirfylgd fór af stað 

í framhaldi af þeirri umræðu. AMS hefur verið starfrækt síðan 1991 á 

Reykjanesi, en starfssemi  í Reykjavík  hófst ekki fyrr en 15. mars 1999. 

(Kristján Valdimarsson, 2003) 

 

Upphafið að starfsemi AMS í Reykjavík var tveggja ára tilraunaverkefni og átti 

tilraunin að standa út árið 2000. Í Reykjavík og á Reykjanesi fellur AMS undir 

félagsþjónustu og tengist starfsemi svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra. AMS 

á Norðurlandi fellur t.d. undir Vinnumiðlun Norðurlands. Vinnumiðlun 

höfuðborgarsvæðisins er ráðningarstofa sem heyrir undir Vinnumálastofnun 

og hefur milligöngu um að útvega fötluðum atvinnu á almennum 

vinnumarkaði, en hefur ekki möguleika eða starfsmagn til að veita stuðning og 

eftirfylgd eftir að vinna er hafin. (Kristján Valdimarsson, 2003) 

 

AMS starfar enn árið 2007 og er nýflutt í nýtt húsnæði. Hjá AMS í Reykjavík 

starfa átta starfsmenn í sex stöðugildum og hjá þeim eru 100 manns á 

vinnumarkaði og 80 manns á biðlista. (Bryndís Theódórsdóttir, 2007) 

 

AMS er nú starfrækt í einhverri mynd á ýmsum stöðum á Íslandi, en ekki 

markvisst á öllu landinu. (Bryndís Theódórsdóttir, 2007) 
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Stefna í atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi 

 

Á Vesturlandi er ekki markviss starfsemi AMS og það er enginn sem sér um 

að markaðssetja atvinnu með stuðningi á Vesturlandi. (Magnús Þorgrímsson, 

2007) 

 

Þroskaþjálfar sem starfa við Svæðisskrifstofu Vesturlands eru þó að vinna 

eftir þessari hugmyndafræði í einhverri mynd. (Arnheiður Andrésdóttir, 2007) 

 

Stefna Svæðisskrifstofu Vesturlands í atvinnumálum 2007-2009 er sú að 

leitast er við að fatlaðir hafi val um atvinnu sem hentar færni hvers og eins.  

Vinnu- og hæfingarstaðurinn Fjöliðjan hefur starfsstöðvar á Akranesi og í 

Borgarnesi og eiga fatlaðir þar kost á að vinna í vernduðu umhverfi með 

markvissri starfsþjálfun.  Í Fjöliðjunni á Akranesi er einnig hæfing, þar sem 

mikið fötluðum er veitt þjálfun og hæfing. (Magnús Þorgrímsson, 2007) 

 

Svæðisskrifstofa Vesturlands leggur áherslu á að atvinnumál fatlaðra séu hluti 

af einum vinnumarkaði. Starfsstöðvar Svæðisskrifstofunnar, sérstaklega 

Fjöliðjan, hafa í mörg ár verið í góðu samstarfi við Svæðisvinnumiðlun 

Vesturlands. Frá og með árinu 2007 verður samstarfið við Svæðisvinnumiðlun 

aukið enn frekar, verður víðtækara og mun snúa að fleiri þáttum. Fjöliðjan 

mun í samvinnu við Svæðisvinnumiðlun frá og með þeim tíma, vinna að því 

að veita fötluðum tækifæri á almennum vinnumarkaði. Í samvinnu við 

Svæðisvinnumiðlunina verður stefnt að kynningarátaki fyrir atvinnurekendur 

og eflingu AMS. (Magnús Þorgrímsson, 2007) 

 

Svæðisskrifstofa Vesturlands mun beita sér fyrir gerð áætlana í atvinnu- og 

hæfingarmálum fyrir eldri hóp unglinga. Sú vinna byggist á samvinnu á milli 

hlutaðeigandi unglinga, Svæðisvinnumiðlunar, framhaldsskóla, viðkomandi 

sveitarfélaga og atvinnurekenda. Sérstök áhersla verður lögð á Snæfellsnes 

og Dalina. Stefnt er að því að stækka Fjöliðjuna og áætlað er að taka þá 

stækkun í notkun í byrjun árs 2008.  Þá verður starfsþjálfun Fjöliðjunnar efld 
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samhliða stækkun hennar og verður hún í náinni samvinnu við 

Svæðisvinnumiðlun Vesturlands o.fl. (Magnús Þorgrímsson, 2007) 

 

Samantekt 

 

Hér að ofan höfum við fjallað ólík sjónarhorn innan fötlunarfræðinnar.  Á 

undanförnum árum hefur læknisfræðilega líkanið verið mikið gagnrýnt og 

hefur það orðið til þess að ýta undir nýjar stefnur í baráttumálum fatlaðra, svo 

sem rétt þeirra  til sjálfsákvörðunar, valdeflingar, eðlilegs lífs og að þeir öðlist 

fulla þátttöku í samfélaginu. 

 

Einnig kynntum við hugmyndafræðina og aðferð sem nefnd hefur verið AMS.  

Við vildum varpa ljósi á þessa hugmyndafræði og starfsemi AMS, þar sem við 

erum að kanna atvinnumöguleika fatlaðra á Vesturlandi. Okkur finnst fatlaðir 

ekki nógu sýnilegir úti á almennum vinnumarkaði á Vesturlandi. Vildum við því 

kynna okkur þessa hugmyndafræði.  Reynsla af starfsemi AMS, bæði erlendis 

og hér á landi, hefur sýnt það og sannað, að þessi hugmyndafræði leiðir af sér 

aukna möguleika fyrir fatlaða á almennum vinnumarkaði og hún hefur nýst við 

blöndun og komið af stað hreyfingu frá stofnunum út á almennan 

vinnumarkað. 

 

Í lokin var svo stefna Svæðisskrifstofu Vesturlands í atvinnumálum fatlaðra 

2007-2009 rakin. 
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Rannsókn á atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi 

 

Í þessum kafla ætlum við að fjalla um rannsóknina. Við ætlum að segja frá 

aðferðinni sem við notuðum til þess að rannsaka atvinnumál fatlaðra á 

Vesturlandi, gildi hennar, þátttakendum og hvernig gagnaöflun fór fram.  

 

Í lok kaflans kynnum við einstaklingana sem við tókum lífssögu viðtöl við, til 

þess að varpa ljósi á atvinnumál fatlaðra á Vesturlandi. Við notuðum ekki 

þeirra eigin nöfn í því skyni að vernda þátttakendur í lífssöguviðtölunum, 

heldur gáfum þeim nöfnin Tryggvi og Haraldur. 

 

Rannsóknin og gildi hennar 

 

Viðfangsefni okkar í þessari rannsókn var að kanna hver staðan er í 

atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi. Rannsóknin beindist meðal annars að 

því hvaða atvinnumöguleikar væru í boði fyrir fatlaða einstaklinga á 

Vesturlandi og hvort fatlaðir á Vesturlandi fengju stuðning til þess að stunda 

þá atvinnu sem þeir vilja, t.d. á almennum vinnumarkaði. Jafnframt könnuðum 

við hvort réttur þeirra væri virtur, þar sem í mannréttindasáttmálum og lögum 

og reglugerðum er kveðið á um að fatlaðir njóti sömu réttinda og aðrir 

þjóðfélagsþegnar um að vera virkir þátttakendur í þjóðfélaginu og  að hafa 

möguleika á að vinna við störf sem þeir vilja og hafa getu til að sinna. 

 

Einnig vildum við beina sjónum okkar að tilfinningum og reynslu sem fatlaðir 

upplifa við störf á vinnumarkaðnum á Vesturlandi. 

 

Markmiðið með rannsókninni var fyrst og fremst að auka þekkingu okkar á 

atvinnumöguleikum fatlaðra á Vesturlandi, þeim mannréttindum, lögum og 

reglugerðum sem tengjast þeim. Einnig að varpa ljósi á ný lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir, en þessi lög eru ekki komin til framkvæmda ennþá.  

 

Rannsóknin er gerð til þess að við séum betur í stakk búin til að mæta þörfum 

fatlaðra einstaklinga á vinnumarkaðnum á Vesturlandi.  
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Rannsóknaraðferð 

 

Ritgerðin byggir á tvískiptri rannsókn og tvenns konar rannsóknargögnum fyrir 

utan ritaðar heimildir. Í fyrsta lagi er byggt á ítarlegum, opnum viðtölum við 

sérfróða aðila um atvinnuál fatlaðra á Vesturlandi. Í öðru lagi tókum við 

lífssöguviðtöl við tvo ólíka einstaklinga með þroskahömlun sem starfa á 

Vesturlandi, í þeim tilgangi að skrifa sögur þeirra. (Bogdan og Biken, 1998) 

 

Við þessa rannsókn beittum við eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru til þess fallnar að dýpka og skilja eðli 

viðfangsefna. Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er tilgangur með því að 

alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegrar rannsókna. (Bogdan og Biken, 1998) 

 

Einkenni eigindlegra rannsóknaraðferða eru lýsandi rannsóknargögn, m.a. 

vettvangsnótur, afrituð viðtöl, myndbandsupptökur og opinber skjöl og 

skýrslur. Aðferðin gefur möguleika á að rannsakandinn öðlist dýpri skilning á 

viðfangsefninu en unnt er með megindlegum rannsóknum. Meginaðferðir 

þessarar rannsóknarhefðar og þær sem mest eru notaðar, eru 

þátttökuathuganir og opin viðtöl. (Bogdan og Biken, 1998) 

 

Í opnum viðtölum er spurt um þá þætti sem rannsóknin beinist að og er lögð 

árhersla á að viðmælendur lýsi með eigin orðum því sem spurt er um og dragi 

fram það sem þeim finnst skipta mestu máli. Þessi aðferð var talin gefa betri 

mynd af raunverulegri stöðu atvinnumála fatlaðs fólks á Vesturlandi heldur en 

að líta einungis til formlegra gagna. Opin viðtöl eru ekki stöðluð, þau eru opin 

og ítarleg og eru notuð til að hafa upp á persónum sem veita upplýsingar. 

Opin viðtöl eru oft notuð þegar rannsakendur reyna að öðlast heildstæða 

mynd af lífi fólks og skilning á aðstæðum þess. (Bogdan og Biken, 1998) 

Ein af aðferðum og hefðum eigindlegrar rannsóknaraðferðar er svokölluð 

lífssöguaðferð. Til þess að varpa enn frekara ljósi á viðfangsefni okkar 

skrifuðum við lífssögur tveggja einstaklinga. Lífssöguaðferð er notuð til þess 

að varpa ljósi á fjölmarga þætti  sem hafa áhrif á aðstæður og líf fólks með 

þroskahömlun. Það er hægt að skrifa lífssögur á mismunandi hátt, allt frá 
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stuttum frásögnum úr hversdagslífinu og upp í ævisögur. Það sem einkennir 

lífssögur eru persónulegar lýsingar og upplifun þeirra sem sögurnar segja.    

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003) 

 

Lífssögurannsókn hefur þann tilgang að varpa ljósi á líf fólks og hvernig 

samfélagið hefur mismunað fötluðum. Einnig hafa lífssögurannsóknir þann 

tilgang að breyta neikvæðum viðhorfum og staðalímyndum, auka skilning á lífi 

fatlaðra og varpa ljósi á atburði sem hafa haft áhrif á líf þeirra. (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2006) 

 

Lífssaga er yfirleitt sögð með orðum lífssögupersónunnar sjálfrar og algengast 

er að um persónufrásögn sé að ræða. (McMillan, 2004) 

 

Þátttakendur 

 

Í þessari rannsókn var ákveðið að taka opin viðtöl við aðila sem búa yfir mikilli 

þekkingu á atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi og einstaklinga er starfa í 

lykilstöðum, til þess að fá upplýsingar og yfirsýn yfir málaflokkinn. Einnig að 

kanna hver staðan í atvinnumálum fatlaðra sé að mati þeirra sem best þekkja 

til á vettvangi. Hér var því ekki um handahófskennt val á þátttakendum að 

ræða. Þeir voru allir valdir markvisst með tilliti til starfa sinna og þekkingar á 

atvinnumálum fatlaðs fólks. Leitað var til sjö aðila sem líklegastir voru til að 

búa yfir miklum upplýsingum um þau atriði sem rannsóknin beindist að. 

(Bogdan og Biken, 1998) 

 

Við fengum ábendingar um þátttakendur í lífssögunum með því að leita til 

aðila sem þekktu til fatlaðra einstaklinga sem störfuðu úti á vinnumarkaðnum. 

Við sóttumst eftir að fá að ræða við einstaklinga sem væru á ólíkum aldri og 

með reynslu af störfum á almennum vinnumarkaði sem og af vinnu á 

vernduðum vinnustað. 
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Gagnaöflun 

 

Eins og fram hefur komið beindist gagnasöfnun annars vegar að hópi fólks 

sem þekkir vel til atvinnumála fatlaðra á Vesturlandi. Við höfðum samband 

símleiðis og kynntum þeim rannsóknina. Allir samþykktu að hitta okkur og 

tóku vel á móti okkur þegar við komum á vettvang. Notuð voru hálfskipulögð 

viðtöl, þar sem rannsakandinn hefur ákveðinn viðtalsramma til viðmiðunar, en 

reynir jafnframt að spyrja opinna spurninga. (Bogdan og Biken, 1998) 

 

Við vorum báðar viðstaddar viðtölin. Við hittum viðmælendur okkar á 

vinnustöðum þeirra og hvert viðtal tók u.þ.b. klukkustund.  Öll viðtölin voru 

tekin upp á segulband. Síðan voru þau afrituð, marglesin yfir, kóðuð og síðan 

dregin út úr þeim aðalatriðin sem áttu við viðfangsefni rannsóknarinnar. 

(Bogdan og Biken, 1998) 

 

Lífssöguviðtölin voru einnig hálfskipulögð viðtöl. Þau viðtöl voru tekin í sitt  

hvoru lagi og hittum við einstaklingana á heimilum þeirra, þar sem þeir vildu 

báðir fá okkur heim til sín. Viðtalið við Tryggva fór þannig fram, að farið var 

heim til hans fjórum sinnum og rætt við hann í u.þ.b. eina klst. í einu.   Honum 

fannst betra að hittast oftar og tala styttra í einu. Fannst okkur sjálfsagt að fara 

eftir þeirri ósk hans. 

 

Viðtalið við Harald fór einnig fram heima hjá honum, það hentaði honum betur 

að hafa fá viðtöl og raunin varð sú að viðtalið varð aðeins eitt, enda gat hann 

gefið skýra mynd af sínum högum á einni kvöldstund. Það viðtal tók u.þ.b. 

tvær klst.  
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Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur í lífssögunum 

 

Tryggvi 

Tryggvi er 53 ára gamall karlmaður sem býr á sambýli í Borganesi. Stefnt er 

að því að hann flytji í sjálfstæða búsetu á þessu ári. Tilfinningar hans gagnvart 

því eru blendnar. Hann hlakkar til, en á sama tíma er hann kvíðinn. Tryggvi 

starfar í Fjöliðjunni í Borganesi og honum líkar það mjög vel. Hann fékk ekki 

tækifæri til menntunar, heldur var hann sendur ungur í sveit að vinna. Hann 

fékk ekki stuðning í skóla eins og börn fá í dag. 

 

Tryggvi er eflaust með einhverja greindarskerðingu, en hann talar sjálfur um 

að hann hafi verið eftir á í skóla. Svo heyrir hann mjög illa og er með 

ranghugmyndir. Hann virðist alveg gera sér grein fyrir því að hann hefur vissa 

fötlun, en ekki alveg hversu mikil hún er.  

 

Hann er ánægður með líf sitt í dag, starfar á vernduðum vinnustað og líkar þar 

vel.   

 

Haraldur 

Haraldur er 25 ára gamall karlmaður, sem hefur nýlega fest kaup á eigin íbúð, 

þar sem honum fannst of dýrt að leigja, en hann prófaði það fyrst eftir að hann 

flutti úr foreldrahúsum fyrir nokkrum árum.  Hann starfar í Gámu, 

sorpvinnslustöðinni á Akranesi og líkar það mjög vel.  Hann átti nokkuð 

venjulega skólagöngu að eigin mati, hafði stuðning frá sérdeild, en var þó 

mest í almennum bekk. Síðar lá leiðin í fjölbrautaskólann, þar sem hann 

útskrifaðist af starfsbraut, en tók einnig fög á almennri braut og telur að sér 

hafi gengið mjög vel í skólanum. Honum fannst gott að hafa stuðning, bæði í 

grunn- og fjölbrautaskóla. 

 

Haraldur er eflaust ekki með mikla greindarskerðingu, en hann talar sjálfur um 

að hann hafi verið eftir á í skóla. Hann virðist því gera sér fullkomlega grein 

fyrir því að hann hefur vissa fötlun.  
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Hann er ánægður með líf sitt í dag, starfar á almennum vinnumarkaði og 

gengur mjög vel.   

 

Samantekt 

 

Rannsókn okkar er unnin eftir eigindlegri aðferðafræði, þar sem lögð er 

áhersla á upplifun einstaklingsins á eigin lífi. Við tókum einstaklingsviðtöl við 

sjö aðila sem líklegastir voru til að búa yfir miklum upplýsingum um þau atriði 

sem rannsóknin beindist að og lífssöguviðtöl við tvo ólíka fatlaða einstaklinga 

sem starfa úti á vinnumarkaði. 

 

Í þessum kafla höfum við lýst framkvæmd rannsóknarinnar, sem felst meðal 

annars í gagnaöflun, greiningu og lýsingu á þátttakendum í 

lífssöguviðtölunum.  
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Niðurstöður og lærdómur 

 

Í þessum kafla birtum við lífssögur Tryggva og Haraldar í heild sinni. Einnig  

fjöllum við annars vegar um almennar niðurstöður sem tengjast atvinnumálum 

fatlaðra á Vesturlandi. Hins vegar fjöllum við um sjónarmið notanda 

atvinnumarkaðar á Vesturlandi, þ.e.a.s. niðurstöður úr lífssögunum.  

 

Lífssögur 

 

Hér á eftir koma lífssögur þeirra Trygga og Haraldar í heild. Við birtum 

lífssögur þeirra í heild,vegna þess að þegar við höfðum tekið þær saman eftir 

viðtölin, fannst okkur ekki hægt annað en að leyfa sögum þeirra að njóta sín, 

bæði þeim hluta er tengist atvinnumálum og einnig fannst okkur sláandi 

munurinn á menntun þeirra og atlæti í æsku, sem auðvitað skiptir máli þegar 

tekin er saman reynsla þeirra í atvinnumálum, enda er menntun og atlæti 

grunnur að velgengni á atvinnumarkaði.   

 

 

Fæðingarsaga Tryggva 

Ég er fæddur 1953, 13. nóvember. Ég fæddist á fæðingadeild Landspítalans í 

Reykjavík og mamma var að fara til  Reykjavíkur, ég var ekki Reykvíkingur, 

við áttum heima í Hafnarfirði. Svo þarna þegar mamma skrapp til Reykjavíkur 

þá vildi ég koma í heiminn. Þess vegna fæddist ég í Reykjavík, en ég fæddist 

fimm vikum fyrir tímann og þá var það svoleiðis að ég var strax settur í 

súrefniskassa af því að ég fæddist fimm vikum fyrir tímann. Og það er svo 

skrítið að ég man eftir því að þeir tóku í lappirnar á mér þegar ég var lítill, og 

ég skildi það að ég hafði stækkað. Ég var farinn að skilja það svona ótrúlega 

fljótt. Svo hélt ég alltaf í puttann á mömmu þegar hún kom í heimsókn. Ég 

sagði mömmu frá þessu, sko, mamma sagði að þetta passaði alveg. Svo 

dafna ég alveg prýðilega, en þegar ég var tveggja ára þá fékk ég 

heilahimnubólgu og þarna ég slapp bara ótrúlega vel út úr því þannig lagað, 

því ég hafði getað orðið vangefinn, þroskaheftur.  
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Fjölskylduhagir Tryggva 

Við vorum níu systkinin, hún gaf fyrsta krakkann, en svo fannst hann fyrir 

tilviljun. En við erum semsagt níu: fimm hálfsystkini. Mamma var búin að vera 

með þremur mönnum, því að ég missti pabba þegar ég var níu ára. Mamma 

er ættuð frá Vestfjörðunum. Arna systir mín er svona frekust og vill hafa 

hlutina í lagi, ég held mest upp á hana.  Lóa,  hún býr með manni í Reykjavík, 

en hún er dugleg að hringja. Svo kynntist mamma Ara og átti tvær stelpur 

með honum, og hin, hún er bara svona venjuleg. Lærði aldrei neitt sérstakt. 

Ég þarf að fara að fá mér bók og skrifa niður símanúmerin, ég þarf að vera 

duglegri. Ég var að verða 13 ára þegar að fyrri stelpan fæddist.  

 

Skólaganga Tryggva 

Svo dafna ég náttúrulega og fer í skóla og þá er mér sagt það væri verið að 

gera alls konar tilraunir en það gekk ekkert þar í deilingu og marföldun, ég 

skildi það ekki, það var sagt að þetta væri út af heilahimnubólgunni. Svo talaði 

ég illa og ég þurfti að fara til einhvers fræðings.  Hann hélt bara að ég nennti 

ekki að tala vel en ég reyndi það náttúrulega. En heyrnin var að angra mig og 

það grefur svo í öðru eyranu. Svo endaði það með því að þegar ég var 24 ára 

þá fór ég í aðgerð, en hún mistókst. Aumingja læknirinn var alveg miður sín 

og fór að skæla, en ég gerði ekkert mál út úr þessu. 

 

Það var enginn að hjálpa manni að læra á þessum tíma, en það var ein kona 

sem var að hjálpa mér í skólanum og þá gekk þetta, en svo hætti hún og þá 

hætti það að ganga. Og ég fór bara í fimmta bekk. Ég var góður að lesa en 

stafsetningin var ekki góð og reikningurinn. Ég var svolítill villingur og já, þá 

tók löggan mig. Ég var tíður gestur hjá löggunni, það endaði með því að ég 

var flengdur. Lögreglustjórinn í Hafnarfirði gerði það sjálfur. 

 

Dvöl Tryggva í sveit  

En svo fór ég í sveit því að amma þekkti konu. Ég var tvö sumur þar, ég var 

bara yfir sumartímann í sveitinni, svo vildu þau ekki taka mig aftur.  

Það kom maður til að skoða mig. Hann spurði hvort ég væri í óreglu svona 

ungur og manninum leist vel á mig, ég hafði verið að vinna hjá bænum í 

Hafnarfirði og ég fór í sveitina. Það var náttúrulega breyting. Það var ekki 
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rafmagn og húsið einangrað með mosa og það var ansi kalt í húsinu svo það 

var betra að búa sig vel, en þarna var ég alveg í 24 ár.  Ég fór í sveitina 30. 

október 1966 vestur á Snæfellsnesi. 

 

Það var náttúrulega útvarp og það var mikill munur að hafa útvarp, en það var 

ekki sjónvarp. Rafmagnið kom 1968, það var mikill munur að fá rafmagnið, 

áður var bara olíulampi.  

 

Þegar ég kom í sveitina þá spurði Mundi hvort ég færi ekki skólann. Ég sagði 

við Munda að búið væri að gera allskonar tilraunir. Og ég þurfti ekki að fara í 

skóla. 

 

Ég gat ekki stundað neina þunga vinnu fyrst. Þegar ég var orðinn 15 ára þá 

var orðið meira gagn af mér. Það voru þrjú systkini sem bjuggu þarna, ég sá 

mikið eftir þeim.  Ég var þar alveg í 24 ár og sé ekkert eftir því, ég hafði mikið 

gaman af því að vera þarna, ég hafði áhuga af sveitastörfum, ég lærði mikið 

þarna og þroskaðist miklu frekar heldur en í Hafnafirði, því ég var svo mikill 

stelufíkill, stela út úr búð og svona og alltaf að gera eitthvað sem maður mátti 

ekki gera. Enda var amma voðaleg ánægð hvernig ég var bara eftir ár, hún 

trúði því varla að ég væri orðinn að manni.  

 

Ég var alltaf að stelast að keyra próflaus. Húsbóndinn minn var að kenna mér 

og það kom fyrir að löggan stoppaði okkur, en húsbóndinn kom því í kring að 

ég lenti ekki í neinu veseni. Hann sagði að hann væri að kenna mér. Þetta er 

eins og eru á bílum núna í dag, æi hvað heitir það, æfingaleyfi. Ég hafði ekki 

trú á sjálfum mér, ég hafði ekki meira álit en það, að ég hugsaði að ég gæti 

ekki tekið bílpróf. Svo kemur maður úr Reykjavík og spurði hvort ég væri 

búinn að taka próf þá, var ég tvítugur. Ég sagði honum söguna að ég hafði 

fengið heilahimnubólgu þegar ég var tveggja ára og ætti erfitt með nám eftir 

það. Hann sagði að það sakar ekki að prófa og sendi mér bækling. Og ég 

einbeitti mér að 140 spurningunum og ég var ekkert að flýta mér að fara til 

prófkennara fyrr en eftir ár. Ég las alltaf á hverjum degi í bókinni svo fór systir 

mín að athuga hvort ég mundi eitthvað. Þá bara kunni ég þetta algjörlega þá 

fór ég til Dóra heitins sem að var prófkennari hérna og hann sagðist ekki skilja 
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orð það sem ég sagði, því ég var orðinn svo þreyttur á að lesa bókina. Og svo 

fékk ég fimmtán spurningar og ég fékk allt rétt. Svo fór ég að keyra með 

prófdómara og það gekk bara allt upp. Ég náði bílprófinu. Og ég var svo kátur 

þegar ég fékk skírteinið í hendurnar, að ég hoppaði hæð mína svoleiðis tvo 

metra upp í loftið í sparisjóðnum og það hlógu allir mjög mikið. 

 

Svo vann ég í sláturhúsinu, það var svona slátursvertíð þegar ég var í 

sveitinni og ég vann þar í 9 eða 10 haust, samt ekki alveg í röð og þar kynntist 

ég fullt af fólki og það var bara gaman. Og það var út af því að ég var að 

kaupa heyhleðsluvagn og traktor og þá varð ég að vinna til að hafa fyrir 

þessu. En þá þurfti maður að fara vel með peningana, ekki að kaupa vín og 

vitleysu, þá gat þetta gengið.  

 

Búseta Tryggva og atvinna. 

Ég kem í Borgarnes 19. júní 1993. Ég hef tvisvar farið héðan og komið svo 

aftur. Ég flutti strax hingað á sambýlið. Þá var sálfræðingur forstöðumaður, þá 

bjuggu fjórir hérna. Það er ljómandi gott að vera hérna, en núna stendur til að 

færa sig og það er búið að vera að tala við okkur. Systir mín ætlar að koma 

hingað og athuga hvort þetta sé í lagi. 

 

Þegar ég kom hingað þá fór ég að vinna í Einkannir, þar var ég að gera alls 

konar göngustíga. Svo þegar við vorum búnir að þessu þá fórum við og 

héldum grillpartý og vorum með bjór og vín og skáluðum. Það var voðalega 

gaman. Ég hafði svo gott að þessu. Ég var feitur áður, en eftir þetta var ég 

tággrannur. Ég hafði bara gaman að þessu, þarna var góð stemming og 

gaman að vera þarna. 

 

Ég get ekki verið að bera mikið, bera þungt. Það reynir svo á bakið, ég er 

orðinn bakveikari heldur en ég var. Í sveitinni var mikil erfiðisvinna, þá var það 

bölvaða gigtin. Þá gat maður slitið vöðva og fengið í bakið og mjöðmina og þá 

lá maður kannski í hálfan mánuð alveg að drepast, svo þurfti bóndinn að fara í 

Borgarnes og ég þurfti endilega að fara með honum. Þá fórum við bara beint 

inn á heilsugæslu og þeir sprautuðu mig og það lagaðist í nokkra klukkutíma 

og svo versnaði það aftur. 
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Ég fór upp í blokk og þá fékk ég einhverskonar geðtruflanir, en Pétur  

geðlæknir sagði að þetta væri einhverskonar geðklofi og ég var hálfan mánuð 

á Kleppi. Því ég var farinn að fá ofsjónir og rangtúlkun. Ég fór á lyf og var með 

þau í mánuð eftir að ég kom heim af Kleppi. Þá var ég kominn aftur í þetta 

herbergi, nei, ég var þá í hinu herberginu sem er hinum megin. Ég þurfti alltaf 

að vera á hreyfingu því þessi lyf fóru svolítið í mig, hvað er það kallað sem 

getur komið út af lyfjunum, æi jú, aukaverkanir og svo fékk ég aðra sort eftir 

mánuð og þá leið mér betur, en þá fór ég að vera svo syfjaður og það er svo 

vont að keyra svona syfjaður. Þá er ég farinn að vinna á Skaganum hjá 

Gunnari, nei Badda á Skaganum í Fjöliðjunni. Ég var alveg á þriðja ár að 

vinna þar og keyrði bara á milli. Nei, það var ekkert mál nema þessi syfja, en 

þessi lyf voru svo góð því ég varð ekkert stressaður af þessum lyfjum. Og svo 

spurði ég Pétur hvort ekki væri hægt að sprauta lyfjunum bara, hann kýldi á 

það og ég hef verið síðan á sprautu einu sinni í mánuði. Og ég hef alveg verið 

laus við þessar ranghugmyndir.  

 

En svo fer ég að vinna í Vírnet eftir að ég hætti á Akranesi. Ég hætti að vinna 

á Akranesi út af kostnaðinum því ég fékk ekki borgaðan neinn bensínkostnað 

fyrir að keyra á milli. Ég frétti að það vantaði í Vírnet og það var ekkert mál og 

það var svo gott því þá var ég laus við bensínkostnaðinn. Ég var í þrjú og hálft 

ár í Vírnet og svo þegar ég var orðinn leiður á því þá fór ég. Mér líkaði betra 

að vera í Fjöliðjunni því í Vírnet þá var ég bara á vélinni og það var ekkert 

verið að spjalla, en í Fjöliðjunni þá hittir maður fólk og getur verið að spjalla. 

Mér var boðið að koma í Fjöliðjuna hérna. Í kaffitímanum og svona, það er 

fínasta fólk í Vírnet ég var bara orðinn svo leiður á vélinni. En ég er búinn að 

vera í fjögur ár í Fjöliðjunni hér, það getur verið svolítið mikið að gera, en 

maður verður að taka því bara, ég stressa mig ekkert á því. Það er ekkert 

hægt að fara fram á hraðara við það að taka flöskur, sko, það getur verið fólk 

kemur og segist koma bara seinna og ná í miðann. 

 

Ég flutti með Inga upp í blokk, en hann var eitthvað geðillur og gat ekki sofið á 

nóttinni, þá var hann að trufla mig í svefni og ég gafst upp á honum og vera 

með honum sem félagi og ég fór hingað aftur, síðan hef ég verið hérna. Það 
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var eitt sem Ingi sagði mér. Hann sagði ég ætti að fara að og vera þar í sömu 

íbúðinni og ég var í en það stenst ekki. 

 

Nýtt búsetuform Tryggva 

Ég er að flytja núna eftir sumarið. Það er eitthvað fyrirtæki frá Akranesi sem er 

að byggja þetta, ef að þetta væri frá Loftorku þá tæki þetta enga stund. Við 

höfum talað um að vera svona sér út af fyrir sig og hafa félagskap af hvor 

öðrum þá förum við á einhvern sérstakan stað til að hittast og spjalla þar sem 

að starfsfólkið er til húsa kannski einu sinni í viku. Kannski borðað saman, það 

er kannski spurningin. Það verða allir peningar búnir. Maður getur ekki keypt 

allt í einu, maður er ekki milljónarmæringur. Systir mín hringdi og sagði að hún 

ætti búslóð sem hún er ekki búin að henda. Hún er vandvirk á húsgögn, 

þannig að þetta eru góð húsgögn og þegar ég fer að sjá hvað mig vantar 

þegar allt er komið upp. Og þetta verður allt á einni hæð. Á efri hæðinni verður 

svona heilbrigt fólk sem er í lagi sem hefur verið í skólum og gengið vel og 

svona. Hinir eru allir á neðri hæðinni. Og  þarna Hildur fór til Stykkishólms til 

að ná sambandi við karlmann. Hún náði ekki almennilega sambandi við hann, 

hann er fatlaður og það var allt í lagi með hann fyrir ári, nema hann átti til að 

fá flogaveikiskast. Svo fékk hann flogaveikiskast og hann meiddi sig í höfðinu 

og það endaði með því að hann getur ekki gengið og það er stefnt að því að 

hann búi þarna niður frá og það verður að vera alveg 100% yfir honum því 

hann er svo mikið fatlaður. Það er einn hérna sem þarf að vera mikið yfir, 

Randver, hann getur sko, hann kann á tölvu og er alveg ótrúlega slunginn. Ég 

talaði við Hildi um að ég þyrfti svona fjóra tíma stuðning og hún var með blað 

og hún skrifaði það niður. Og ef ég þarf meira þá get ég eflaust breytt því. Það 

er nú það. 

 

Lífssaga Haraldar 

Ég man fyrst eftir mér þegar ég var bara eins árs, eða bara þegar ég var lítill.  

Ég man ekkert sérstaklega hvað ég gerði þegar ég var svona lítill.  Ég man 

bara hvar ég átti heima, en ég átti heima á Súðavík og svo fluttum við hingað 

á Akranes þegar ég var fjögurra ára. Þá fór ég í leikskóla, ég man nú ekki 

alveg hvað hann heitir eða jú, getur ekki verið að hann heiti Vallarsel, jú það 

var Vallarsel.  Mér fannst alveg gaman á leikskólanum.  
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Ég á fimm systkini, en flest þeirra voru flutt að heiman held ég þegar ég 

fæddist, nema bróðir minn sem er næstyngstur, ég er yngstur.  Ein systir mín 

býr hérna á Skaganum líka og ég fer nú mikið til hennar en svo er einn bróðir 

minn í Borgarnesi og einn í Súðavík og í tveir í Reykjavík. 

 

Ég fór í Brekkubæjarskóla þegar ég var sex ára, þá byrjaði ég fyrst í 

sérdeildinni, það var mjög gott að vera þar. Við vorum átta krakkar þar til að 

byrja með, en svo bættust einn eða tveir við seinna. En svo fór ég í sex ára 

bekk þegar ég var orðinn sjö ára og þá var ég bara í bekknum mínum, en 

konurnar í sérdeildinni hjálpuðu mér með heimalærdóminn.  Ég man samt 

ekki hvað var verið að kenna okkur í sérdeildinni, en svo var ég bara í 

bekknum.  Ég var auðvitað ári eldri, hinir krakkarnir voru fædd 82 en ég 83.  

Það var skemmtilegt að vera í bekk og kynnast öllum hinum krökkunum.  En 

ég borðaði samt alltaf með þeim í sérdeildinni.  Og mér gekk bara mjög vel í 

skólanum og svona.  En sumir voru nú eitthvað að stríða mér af því að ég sá 

illa og svo kannski af því að ég var svona eftir á. Þá var verið að taka fötin 

manns og fela þau og svona.  Við vorum samt alveg vinir samt, þetta 

gleymdist nú bara.   

Ég fór í Fjölbrautaskólann strax eftir grunnskóla og kláraði þar, útskrifaðist 

sem stúdent af burtfararbraut.  Reyndar byrjaði ég á burtfararbraut, en þegar 

ég útskrifaðist þá hét hún starfsbraut.  Ég tók líka tíma fyrir utan 

starfsbrautina, var í íslensku, stærðfræði og félagsfræði, sögu og eitthvað 

meira á almennri braut.  En ég lærði ensku á starfsbrautinni og svo fór ég í 

starfskynningar í þrjú fyrirtæki.  Það voru Landsbankinn á Suðurgötunni og í 

Kjörver og Olís.  Það var gaman að prófa allt þetta.  Það var dálítið gaman að 

vera í bankanum.  Það var misjafnt hvað ég var að gera stundum að pakka 

umslögum og loka umslögum en það var samt ekkert alltaf mikið að gera.  Í 

Kjörver var ég að raða í hillur og vinna á lagernum.  En í Olís fékk ég að prófa 

að vera bensíntittur.  

 

Ég byrjaði að vinna í Gámu sextán ára að sumri til og hef bara unnið þar alveg 

síðan.  Ég varð fastur starfsmaður eftir að ég hætti í fjölbraut.  Vinnutíminn er 

misjafn, fjóra daga er opið til hálf sjö og til fimm á föstudögum og 

laugardögum.  Þetta er fín vinna og svo er skipst á með helgarnar, þá eru 
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bara tveir að afgreiða en ekki allir. Við skiptumst líka á með að vinna til hálf 

sjö eða til fimm, það er fínt.  Ég keypti mér íbúð í ágúst.  Ég prófaði fyrst að 

leigja, en það var bara bull, ég er að borga miklu minna fyrir þessa íbúð sem 

ég keypti, heldur en þegar ég var að leigja.  Þetta er ný íbúð, alveg glæný og 

ég er ánægður með hana, stundum heyrist í fólkinu sem er á djamminu, því 

að ég er alveg hérna niðri í bæ.  En það er ekkert svo slæmt.  Bara fylgir 

þessu.   

Ég reyni að komast á æfingar í Boccia og stundum frjálsar hjá Þjóti þegar ég 

get, en ef að ég er að vinna til hálf sjö til dæmis á miðvikudögum, þá get ég 

ekki mætt því þá á ég eftir að fara í sturtu og fá mér að borða en ég fer alltaf 

þegar ég get. Ég stundaði frjálsar í Reykjavík, hjá ÍTR og keyrði með öðrum 

strák á milli, hann er með bílpróf.  En það datt upp fyrir þegar ég fékk verk í 

öxlina.  

 

Mér hefur alveg gengið vel í skóla og líka í vinnunni. Ég hef ekki bílpróf, ég 

vissi þegar ég var sextán eða sautján ára að ég fengi ekki bílpróf og það er út 

af sjóninni.  Það er samt allt í lagi af því að ég fékk að vita það svo snemma.   

Ég á nokkra vini, verst að ég komst ekki í afmælið hans Alla, en ég las bara 

vitlaust á boðskortið og hélt að það ætti að byrja klukkan átta en þá hafði það 

byrjað klukkan fimm.  Ég fer bara næst, samt leiðinlegt að missa af 

stórafmælinu hans.  Hann var þrítugur.  En ég á nú 25 ára afmæli í sumar og 

þá ætla ég kannski að bjóða í veislu. 

  

En hvernig líst þér nú annars á alla þessa verslunarmenningu hérna?  

Krónan, Kaskó, Kjörver, Helgabúð, Grundaval og svo kemur Bónus líka.  

Alveg merkilegt hvað við eigum að geta keypt mikinn mat hérna.  Þetta er að 

verða bara verslunarbær en varla hægt að fara á veitingastað, Hrói höttur er 

að fara á hausinn og þá er bara Glingló eftir.  Mér finnst það nú ekki sniðugt.  

Jú og svo er nú Subway komið hingað... reyndar.  En þetta er skrítið, maður 

er að spá í hver af þessum búðum verði fyrst til að loka.  Það getur varla 

gengið að vera með svona margar matarbúðir, en svona er þetta.  Ég held að 

Helgi haldi sínum viðskiptum en kannski Kjörver verði fyrst til að loka. En 

maður er nú snöggur að versla þar, því að það er næstum því enginn að 

versla þar. 
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Mig langar ekki að vinna í álverinu, bróðir minn er að vinna þar og mágur 

minn.  Svo var systir mín einu sinni að vinna þar.  Ég held að það sé svo mikið 

ryk og svona þar, held að það sé ekki fyrir mig, en ég er líka ánægður með að 

vinna í Gámu, það er mjög gott að vinna þar. 

 

Hver er staðan í atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi? 

 

Eins og fram hefur komið, þá var rætt við ýmsa aðila til að reyna að varpa ljósi 

á stöðuna í atvinnumálum fatlaðra á Vesturlandi.  Flestir virðast vera á því að 

verið sé að vinna nokkuð gott starf, þó að alltaf megi gera betur. 

 

Miklar umræður hafa átt sér stað í samfélaginu á síðustu árum um líf fatlaðra. 

Ný hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu 

hefur verið að þróast síðan 1959, þegar hugtakið eðlilegt líf  kom fyrst fram í 

dönskum lögum.  Í dag er ekki talið eðlilegt að fatlað fólk sé vistað á 

stofnunum og geti engu ráðið um sitt eigið líf. (Dóra S. Bjarnason, 1991)  Þá 

gera opinber lög og stefnumarkanir ráð fyrir því að gengið sé út frá þeirri 

hugmyndafræði að þeir séu sýnilegir í samfélaginu og njóti sömu réttinda og 

aðrir þjóðfélagsþegnar.  Séu virkir þátttakendur og að ekki sé einblínt á 

fötlunina, heldur getu hvers og eins.  

 

Hugmyndafræðin um eðlilegt líf og fulla þátttöku varð meðal annars til þess að 

AMS  hefur verið að þróast í íslensku samfélagi. Þessi hugmyndafræði fór af 

stað í Bandaríkjunum um 1970 og kom af stað blöndun í samfélaginu og 

opnaði leiðir fyrir fatlað fólk út af stofnunum og gaf þeim færi á að taka þátt í 

samfélaginu. (Kristján Valdimarsson, 2003) 

 

 Magnús Þorgrímsson, framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu á Vesturlandi er 

mjög áhugasamur um að taka upp AMS, eða að minnsta kosti að þróa vinnu í 

anda þeirrar hugmyndafræði. (Magnús Þorgrímsson, 2007)   
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Reyndar er verið að gera tilraunir við þannig vinnu í ýmsum myndum, til 

dæmis hafa þroskaþjálfar og forstöðumenn á sambýlum á Vesturlandi verið 

að vinna eftir þessari hugmynd. (Arnheiður Andrésdóttir, 2007) 

 

Hanna Jónsdóttir, sem er þroskaþjálfi á Snæfellsnesi, hefur verið að vinna 

með grunn- og framhaldsskólanum samkvæmt þessari hugmyndafræði, sem 

hefur falist í að aðstoða fatlaða nemendur við störf á almennum vinnumarkaði.  

Segja má að þar sé þetta af nauðsyn, enda enginn verndaður vinnustaður til 

staðar á því svæði.  En þessi vinna hefur gefið góða raun og bæði er unga 

fólkið ánægt með að komast í vinnu og vinnuveitendur hrósa þeim 

starfsmönnum sem þeir hafa fengið í gegnum þessa vinnu og finnst þetta 

mjög spennandi verkefni. (Hanna Jónsdóttir, 2007) 

 

Í nýjum lögum um vinnumarkaðsaðgerðir er kveðið á um að atvinnumál 

fatlaðra skuli ekki vera aðgreind frá atvinnumálum almennt, heldur eigi 

atvinnumál í heildina að vera í umsjá eins aðila, t.d. svæðisvinnumiðlana. (Lög 

um vinnumarkaðsgerðir nr. 5514/2006) 

 

Í samtali við forstöðumann Svæðisvinnumiðlunar Vesturlands kom fram, að 

þar er vilji til að vinna eftir þessum lögum, en þó var tekið fram, að á 

skrifstofunni er í dag enginn sem hefur þekkingu í tengslum við fatlanir og ekki 

nógu margir starfsmenn til að sinna þeirri vinnu sem myndi fylgja þessari 

aukningu. Þannig að aukið fjármagn þyrfti að fylgja þessari aukningu á 

starfsseminni.  Þetta er því eitthvað sem er ljóst að þyrfti að skoða vel áður en 

til framkvæmda kæmi.  (Guðrún Gísladóttir, 2007)   

 

Menn sjá AMS sem annað hvort sem sjálfstæða stofnun er hafi 

þjónustusamninga og sé e.t.v. líka styrkt af aðilum á vinnumarkaði, eða 

þannig að starfsemin flytjist til Vinnumiðlunar Vesturlands. Þeir telja hæpið að 

flytja stofnunina í heild til vinnumiðlunar og að hún starfi þar sem sjálfstæð 

eining. Frekar að starfsmenn bætist við deildina sem þar er fyrir  og sinnir 

atvinnumálum fatlaðra. (Arnheiður Andrésdóttir, 2007) 
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Starfsfólk Fjöliðjunnar á Akranesi og í Borgarnesi virðist vera að vinna gott 

starf, hefur unnið með Vinnumiðlun Vesturlands og tekið inn fólk í starfsþjálfun 

sem af einhverjum ástæðum hefur ekki náð að fóta sig á vinnumarkaðnum 

eða orðið fyrir veikindum og verið frá störfum af þeim sökum. Það sem 

kannski hefur helst skort er fleira fagfólk, en eins og er starfar þar einn 

þroskaþjálfi í hlutastarfi, sem er gert að sinna vinnustöðunum í Borgarnesi og 

á Akranesi, auk hæfingarinnar sem staðsett er á Akranesi.  Það segir sig 

sjálft, að einn fagmaður kemst aldrei yfir alla þá faglegu vinnu sem þar þarf að 

fara fram.  (Ásta Pála Harðardóttir, 2007)  Reyndar verður á næstu mánuðum 

hafist handa við stækkun Fjöliðjunnar á Akranesi og þá er fyrirhugað að auka 

við fagmenntað starfsfólk.  (Þorvarður Magnússon, 2007) 

 

Niðurstöður úr lífssögunum 

Eins og fram hefur komið, skrifuðum við lífssögur tveggja karlmanna.  

Tilgangurinn var að varpa ljósi á stöðuna í atvinnumálum fatlaðra á 

Vesturlandi.  Við töluðum hvor við sinn viðmælanda og unnum úr þeim 

viðtölum.   

 

Reynsla þeirra er mjög ólík, enda ólíkir einstaklingar á ferð, sem hafa haft 

ólíka möguleika í gegnum lífið.  Helsti munurinn er þó, að Haraldur hefur 

gengið menntabrautina óslitið frá leikskólaaldri, en Tryggvi nánast enga 

skólagöngu hlotið og fékk litla aðstoð, eins og hann lýsir sjálfur hér:  

Það var enginn að hjálpa manni að læra á þessum tíma en það var ein 

kona sem var að hjálpa mér í skólanum og þá gekk þetta en svo hætti 

hún og þá hætti það að ganga. Og ég fór bara í fimmta bekk. 

Einnig hefur Haraldur alist upp í foreldrahúsum og haft góðan stuðning, en 

Tryggvi í rauninni mikið til verið kominn upp á ókunnuga og ekki alltaf fetað 

beinu brautina, enda litla tilsögn haft.  Auðvitað er menntun grunnur að gengi 

manns á atvinnumarkaðnum og því slæmt þegar fatlaðir einstaklingar fá ekki 

þá aðstoð sem þörf er á í námi.  En þá er gott að horfa til þess að úrbætur 

hafa verið gerðar í þeim málum í gegnum árin, enda meira nám í boði fyrir 

fatlaða nú og aukinn stuðningur. En í lögum er kveðið á um að fatlaðir hafi 

jafnan kost á menntun og aðrir: 
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 Í 19. grein laga um framhaldsskóla er kveðið á um að fötluðum nemendum 

skuli veitt kennsla og sérstakur stuðningur í námi og þeim látin í té sú 

sérfræðilega aðstoð og sá aðbúnaður sem þörf krefji að mati 

menntamálaráðuneytis.  Einnig að fatlaðir nemendur skuli að eins miklu megni 

og kostur er stunda nám samhliða öðrum nemendum skólanna. 

(Lög um framhaldsskóla nr. 72/1989) 

 

Reynsla mannanna tveggja af atvinnumálum er ólík. Haraldur fékk í skóla 

kynningu á mismunandi störfum og hefur í rauninni alltaf verið á almenna 

vinnumarkaðnum, en Tryggvi hefur mjög víðtæka reynslu af ýmsum störfum, 

bæði á almennum vinnumarkaði og á vernduðum vinnustöðum.  Við teljum þó 

að báðir þessir einstaklingar ættu að hafa sömu burði til að starfa á almennum 

vinnumarkaði í dag, ef réttindum þeirra beggja hefði verið fylgt jafnt eftir í ljósi 

laga og mannréttinda.  Einnig teljum við að Haraldur hafi fengið tækifæri á 

vinnumarkaðnum til jafns við aðra, þar sem hann hefur starfað á sama stað í 

nokkuð mörg ár miðað við ungan aldur, ekki í hlutastarfi, eins og oft er með 

fatlaða starfsmenn, heldur sem fastur starfsmaður í fullu starfi.  Eins og kemur 

fram í hans lífssögu:  

Ég byrjaði að vinna í Gámu sextán ára að sumri til og hef bara unnið 

þar alveg síðan.  Ég varð fastur starfsmaður eftir að ég hætti í fjölbraut. 

Tryggvi hefur hins vegar frekar unnið hlutastörf sem voru til skamms tíma, þar 

til hann hóf störf á vernduðum vinnustað. Hann talar oft um að hafa verið 

sendur í þessa vinnu eða á þennan stað,  

En svo fór ég í sveit því að amma þekkti konu. Ég var tvö sumur þar, 

ég var bara yfir sumartímann í sveitinni, svo vildu þau ekki taka mig 

aftur. 

og bendir það til að sjálfsákvörðunarréttur hans hafi ekki verið virtur að miklu 

leyti. Það virðist hafa verið gegnumgangandi í hans lífi að aðrir hafi tekið 

ákvarðanir fyrir hann.  Í rauninni má segja að það sem Haraldur upplifir, sé 

það sem við viljum að allir, hvort sem þeir eru fatlaðir eða ekki, fái að upplifa á 

vinnumarkaðnum. 

 

Ef við skoðum kenningar breska félagslega líkansins, sem hefur verið fjallað 

um að framan, þá er samkvæmt því frekar horft á styrkleika einstaklinganna 
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en hamlanir þeirra og það hefur greinilega verið gert í tilfelli Haraldar, þrátt 

fyrir fötlun sína hefur hann alla tíð horft meira á hvað hann getur gert en það 

sem hann getur ekki.  Tryggvi finnst okkur meira meðvitaður um annmarka 

sína og kannski má segja að það hafi aukið við fötlun hans.  En auðvitað er 

aldrei hægt að fullyrða um þessa hluti, eingöngu velta fyrir sér hugsanlegum 

möguleikum til betri eða verri vegar.  

 

Samantekt 

 

Í þessum kafla höfum við skráð niðurstöður okkar eftir að hafa skoðað 

atvinnumöguleika fatlaðra á Vesturlandi. Við beindum sjónum okkar að nýrri 

hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla þátttöku í samfélaginu og frá ólíkum 

sjónarhornum. Einnig birtum við lífssögur þeirra Tryggva og Haraldar.  

Ástæðan fyrir því að við birtum lífssögur þeirra í heild er að þegar við höfðum 

tekið þær saman eftir viðtölin, fannst okkur ekki hægt annað en að leyfa 

sögum þeirra að njóta sín, bæði þeim hluta er tengist atvinnumálum og einnig 

fannst okkur sláandi munurinn á menntun þeirra og atlæti í æsku, sem 

auðvitað skiptir máli þegar tekin er saman reynsla þeirra í atvinnumálum, 

enda er menntun og atlæti grunnur að velgengni á atvinnumarkaði.  Við 

gerðum einnig grein fyrir reynslu þeirra á atvinnumarkaðinum á Vesturlandi. 
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Lokaorð 

 

Í dag virðast flestir vera sammála um að starfsemi atvinnumála fatlaðra eigi að 

vera verkefni Vinnumálastofnunar og þar með Vinnumiðlunar Vesturlands. 

Beðið er eftir að frumvarp um lög um vinnumarkaðsaðgerðir taki gildi. 

Atvinnumál fatlaðra einstaklinga eiga að vera á sama stað í kerfinu og 

atvinnumál annarra.  

 

 Við fjölluðum um hugmyndafræði og aðferð sem nefnd hefur verið atvinna 

með stuðningi (AMS). Hér hefur verið litið á það hvernig tekist hefur til með 

þessa aðferð hér á landi með því að skoða AMS í Reykjavík. AMS var komið 

á fót í Reykjavík vegna þess að árangur erlendis og að hluta annarsstaðar hér 

innanlands virtist vera árangursrík leið í atvinnumálum fyrir þá er þurfa aðstoð 

við að komast út á almennan vinnumarkað.  

 

Menn sjá AMS sem annað hvort sjálfstæða stofnun sem hafi 

þjónustusamninga og sé e.t.v. líka styrkt af aðilum á vinnumarkaði eða þannig 

að starfsemin flytjist til Vinnumiðlunar Vesturlands. Þeir telja hæpið að flytja 

stofnunina í heild til vinnumiðlana og að hún starfi þar sem sjálfstæð eining. 

Betri kostur sé að starfsmenn bætist við deildina sem þar er fyrir.    

 

Í þessu verkefni höfum við reynt að gera okkur góða grein fyrir atvinnumálum 

fatlaðra á Vesturlandi, með því að taka viðtöl við aðila sem starfa að þeim 

málum og við þjónustunotendur.  Til að fá sýn þjónustunotenda tókum við 

lífssöguviðtöl við tvo fatlaða einstaklinga á ólíkum aldri og reyndum að varpa 

ljósi á atvinnumálin samkvæmt þeirra reynslu og orðum. 

 

Einnig söfnuðum við að okkur heimildum um lög og reglugerðir, 

fötlunarfræðina og atvinnumál almennt, til að dýpka þekkingu okkar á 

atvinnumálum fatlaðra og gera okkar besta til að finna stöðuna í dag og hvort 

ekki er eitthvað sem betur mætti fara. Jafnframt sáum við margt gott sem er 

verið að gera, enda nauðsynlegt að vera vakandi fyrir tækifærum og 

möguleikum þeirra einstaklinga sem nýta sér þjónustu svæðisskrifstofu og 
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vinnumiðlunar við atvinnuleit, í rauninni hvort heldur sem er fatlaðra eða 

ófatlaðra.  Það er einnig sú framtíðarsýn sem er í forgrunni, að atvinnumál 

fatlaðra heyri sögunni til og að til verði aðeins ein atvinnumál fyrir alla. 

 

Til þess að geta bætt þjónustuna þarf að fara eftir þeim lögum og reglum sem 

sett hafa verið í atvinnumálum og vel þarf að skilgreina hver á að veita hana. 

Samfélagið er misjafnlega í stakk búið til þess að veita þjónustu fyrir fatlaða.  

Lög um vinnumarkaðsaðgerðir eru góðar og gildar, en það er ekki nóg að 

setja bara lög, það verður að vera til fjármagn og þekking til að hægt sé að 

samræma þessa hluti undir einum hatti. 

 

Við teljum nauðsynlegt að  fleiri en ein fagstétt starfi að atvinnumálum 

almennt, til þess að fá fram ólík sjónarhorn, víðsýni og betri þjónustu. 

 

Einnig teljum við  mikilvægt að þroskaþjálfar veiti samstarfsfólki þess fatlaða 

ráðgjöf til að stuðla að réttum viðhorfum í atvinnumálum og að það þurfi að 

markaðssetja AMS betur á almennum vinnumarkaði á Vesturlandi og það er í 

raun starfshlutverk þroskaþjálfans,þar sem þroskaþjálfar eiga að sjá um að 

fatlaðir njóti sömu réttinda og aðrir þjóðfélagsþegnar. Þroskaþjálfar eiga að 

stuðla að því að fatlaðir njóti sömu réttinda og skyldna og aðrir á 

atvinnumarkaði. (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2005) 

 

Einnig teljum við  að í ljósi nýrra laga um vinnumarkaðsaðgerðir geti 

vinnumiðlanir hugsanlega orðið nýr starfsvettvangur fyrir þroskaþjálfa þegar 

þau taka gildi. 

 

 

 

____________________ 

Lilja Lind Sturlaugsdóttir 

 

___________________ 

Sigurlína Bjarnadóttir 
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