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Ágrip 

Eftirfarandi verkefni fjallar um hvar fatlað fólk á Suðurlandi kýs að vinna, við hvað og hvort 

það hafi möguleika á að velja sér vinnu. Vinna við verkefnið byrjaði haustið 2010 þegar ég 

tók þátt í samvinnurannsókn í tengslum við námskeið, Valdefling og rannsóknir með fötluðu 

fólki í Háskóla Íslands, sem Guðrún V. Stefánsdóttir dósent kenndi. Sú rannsókn fjallaði um 

hvar ungt fólk með þroskahömlun kýs að vinna. Niðurstöður hennar vöktu hjá mér áhuga til 

að skoða enn frekar stöðu fatlaðs fólks á Suðurlandi tengt atvinnumálum. Nýti ég niðurstöður 

úr samvinnurannsókninni í þessari rannsókn auk þess sem þrír þátttakendur úr henni tóku 

einnig þátt í þessari rannsókn.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á Suðurlandi til 

að öðlast betri skilning á því hverjar óskir fatlaðs fólks eru um atvinnu. Einnig að varpa ljósi á 

hvort fatlað fólk hefur val um hvar það vinnur. Getur fatlað fólk valið um að vinna á almennu 

vinnumarkaði eða í sérúrræðum? 

Fræðilegi hluti verkefnisins byggir á fötlunarfræði og mannréttindum. Rannsóknin er 

unnin út frá hefðum eigindlegrar aðferðafræði og gagna aflað með því að taka viðtöl. 

Þátttakendur voru fimm fatlaðir einstaklingar með þroskahömlun á aldrinum 22 til 56 ára og 

vinna ýmist á hæfingarstöðvum eða úti á almennum vinnumarkaði með aðstoð frá (AMS).  

 

 Helstu niðurstöður voru þær að þeir sem þátt tóku í þessari rannsókn hafa að einhverju leiti 

val um hvar þeir vinna. Þær benda einnig til þess að þó fatlað fólk hafi áhuga á að vinna á 

almennum vinnumarkaði séu möguleikar til þess takmarkaðir. Niðurstöður benda til þess að 

þátttakendur sem starfa á hæfingarstöðvum virðast ósjálfstæðari og ekki eins tilbúnir til að 

taka sjálfir ákvörðun um hvar þau vilja vinna eða hvort þau hafa áhuga á að skipta um vinnu. 

Það gæti meðal annars verið afleiðing þess að þeir hafa ekki fengið tækifæri til að vinna á 

almennum vinnumarkaði en ein ástæða þess gæti verið sú að margir fara strax úr 

framhaldsskóla inn á hæfingarstöðvar til starfsþjálfunar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A.- gráðu í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, vorið 2011. Ritgerðin er unnin frá júní 2010 til 2011. Leiðbeinandi minn var 

Sigrún Broddadóttir, aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og færi ég henni mínar 

bestu þakkir fyrir lærdómsríka leiðsögn, mikla hvatningu og trú á mér og mínu verkefni. 

Samvinna við þá fimm einstaklinga sem þátt tóku í rannsókninni gekk vel og færi ég þeim 

mínar bestu þakkir, það er  von mín að þeir hafi haft gagn og gaman af þessari samvinnu ekki 

síður en ég.   

Sérstakar þakkir fær fjölskylda mín fyrir ómetanlegan stuðning á meðan á náminu stóð,  

þar vil ég nefna mömmu mína sem bakaði og bakaði og kom færandi hendi á heimili mitt og 

studdi mig á allan hátt. Ég vil einnig þakka Möggu systur minni sem alltaf var til staðar, 

hlustaði og hvatti mig áfram þegar ég þurfti á hvatningu að halda. Láru dóttur minni sem 

hentist um húsið og þreif og þvoði svo mamma hennar gæti setið við skriftir. Sonum mínum 

Ægi og Atla og tengdadætrum mínum, Maríu og Helgu, þakka ég fyrir að hafa trú á mér og 

síðast en ekki síst honum Kidda mínum sem er kletturinn í lífi mínu. Án ykkar allra hefði ég 

ekki getað þetta.               

Þá vil ég geta þess mikla stuðnings sem ég fékk frá vinkonum mínum sem tóku að sér 

að lesa verkefnið yfir. Þær Íris Árný Magnúsdóttir kennari, Ósk Unnarsdóttir þroskaþjálfi og 

Anna Árnadóttir framhaldskólakennari fá þakkir fyrir hvatningu með orðum, yfirlestri, 

þýðingum og góðum ábendingum um betra orðalag. Kata Karls og Dóra Sjöfn vinkonur mínar 

fá þakkir fyrir  öll skemmtilegu símtölin sem fengu mig til að hlæja og hugsa um allt það 

skemmtilega í daglega lífinu. Þetta var mér ómetanleg hvatning.  

Yfirmanni mínum Ragnhildi Jónsdóttur, forstöðuþroskaþjálfa Viss, vinnu- og 

hæfingarstöðvar vil ég þakka fyrir að hafa hvatt mig af stað í þetta nám. 

 Hönnu og Matthildi frænkum mínum og vinkonum vil ég þakka fyrir gistingu þegar ég þurfti 

að dvelja í höfuðborginni á meðan á náminu stóð.  

Kæra fólk ég er svo rík að eiga ykkur öll að, en og aftur takk. 
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Inngangur 

Félagsleg þátttaka fatlaðs fólks hefur aukist og möguleikar til atvinnu hafa að sama skapi 

orðið meiri á síðastliðnum árum. Helsta stefnubreyting í atvinnumálum fatlaðra á allra síðust 

árum kom inn í lögum nr. 59/1992, hún felur í sér að auka möguleika fatlaðs fólks til starfa á 

almennum vinnumarkaði. Áherslan er að draga úr starfssemi hæfingarstöðva (verndaðra 

vinnustaða) en þess í stað er lögð áhersla á önnur atriði eins og atvinnuleit og vinnu út á 

almennum vinnumarkaði (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Atvinna með stuðningi (AMS) er 

eitt af þeim stuðning úrræðum sem stendur fötluðu fólki til boða þegar það óskar eftir að 

sækja um vinnu út á almennum vinnumarkaði. Markmið atvinnu með stuðningi er að efla og 

skapa tækifæri fyrir fatlað fólk til atvinnu í samfélaginu á eigin forsendum (Árni Már 

Björnsson, 2006).       

Í upphafi var ætlun mín að taka viðtöl við foreldra fatlaðs fólks sem starfar á 

hæfingarstöðvum. Kanna hvaða væntingar þeir hefðu til atvinnu fyrir fatlaðan son sinn eða 

dóttur í framtíðinni? Eftir að hafa verið á námskeiðinu Valdefling og rannsóknir með fötluðu 

fólki í Háskóla Íslands, sem Guðrún V. Stefánsdóttir dósent hafði umsjón með breyttust  

áherslur mínar. Á námskeiðinu vann ég að samvinnurannsókn ásamt samnemanda mínum 

Valdísi Magnúsdóttur og fjallaði rannsóknin um hvar ungt fólk með þroskahömlun kýs að  

vinna. Þrír fatlaðir einstaklingar sem vinna hjá hæfingarstöð unnu með okkur að 

rannsókninni.Vinnan við samvinnurannsóknina var mjög áhugaverð og ákvað ég því að nýta 

gögn úr þeirri vinnu við vinnslu þessa verkefnis en taka auk þess einstaklingsviðtöl við þrjá 

þátttakendur í samvinnurannsókninni. Einnig tók ég viðtöl við tvo fatlaða einstaklinga sem 

starfa á hæfingarstöð og almennum vinnumarkaði.  

Tilgangur með rannsókninni var að öðlast skilning á því hverjar óskir fatlaðs fólks eru 

til atvinnu. Einnig að varpa ljósi á hvort fatlað fólk hefur val um hvar það vinnur. Getur fatlað 

fólk valið um að vinna á almennum vinnumarkaði eða í sérúrræðum? Á Suðurlandi eru sértæk 

vinnuúrræði, tvær hæfingarstöðvar önnur á Selfossi með útibú í Þorlákshöfn og Sólheimar í 

Grímsnesi. Þeir sem vinna á Sólheimum búa á staðnum. Þátttakendur í rannsókninni voru 

fimm fatlaðir einstaklingar sem allir búa á Suðurlandi og vinna ýmist á hæfingarstöðvum eða 

á almennum vinnumarkaði með aðstoð frá atvinnu með stuðningi. Út frá markmiðum lagði ég 

af stað með eftirfarandi spurningarnar: 

 

1) Hvaða óskir hefur fatlað fólk á Suðurlandi um atvinnu? 

2) Hvaða möguleika hefur fatlað fólk á Suðurlandi til að velja sér atvinnu við hæfi?   
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Verkefni þetta er unnið samkvæmt eigindlegri aðferðafræði þar sem tekin voru opin viðtöl við 

þátttakendur  (Walmsley, og Johnson, 2003).  

Áhugi minn á að kanna væntingar fólks með þroskahömlun til atvinnu kviknaði þegar 

ég fór að starfa á hæfingarstöð. Síðastliðin sex ár hef ég sinnt starfi atvinnufulltrúa og starfað 

eftir hugmyndafræði um Atvinnu með stuðningi (Supported Employment). Starf 

atvinnufulltrúa felst meðal annars í að aðstoða þá sem þess óska við að fá vinnu á almennum 

vinnumarkaði. Í nokkrum tilfellum hef ég upplifað að væntingar viðkomandi einstaklings hafa 

ekki endilega samræmst þeim kröfum sem samfélagið gerir til hans um vinnuframlag. Sumir 

sem ég aðstoðaði við atvinnuleit voru ekki endilega vissir um að þeir vildu frekar vinna á 

almennum vinnumarkaði heldur en á hæfingarstöð.   

Ég hef ákveðið að nota orðið fatlað fólk yfir þá einstaklinga sem með mér unnu í þessari 

rannsókn án frekari skilgreininga á fötlun þeirra. Þar sem mikið er fjallað um atvinnu með 

stuðningi í ritgerðinni þá er vert að geta þess að skammstöfunina AMS er notuð yfir þá 

starfsemi og geri ég það.  

Í fyrsta kafla verður fjallað um hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla 

samfélagsþátttöku og skoðað hver staða fatlaðs fólks hefur verið í atvinnumálum síðustu 

áratugi. Komið er inn á ólík sjónarhorn á fötlun þar sem bæði er fjallað um læknisfræðilegt 

sjónarhorn og félagsleg sjónarhorn. Þá eru skoðuð hugtökin valdefling og 

sjálfsákvörðunarréttur sem vísa í vald hverrar manneskju til að vera ráðandi í eigin lífi 

(Goodley, 2000). Þá er fjallað um mannréttindi, mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

sem meðal annars vísar til réttinda fatlaðs fólks til atvinnuþátttöku til jafns á við aðra í 

samfélaginu. Einnig er fjallað um þau lög og reglugerðir sem gilda fyrir fatlað fólk og þau lög 

sem gilda um atvinnuþátttöku í samfélaginu. Í lok fyrsta kafla eru kynntar rannsóknir sem 

tengjast atvinnumálum fatlaðs fólks með einum eða öðrum hætti og niðurstöður þeirra bornar 

saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Í öðrum kafla er fjallað um atvinnuþátttöku og þá þróun í atvinnumálum fatlaðs fólks á 

Íslandi. Þrátt fyrir að ritgerðin fjalli um atvinnumál fatlaðra á Suðurlandi þá var þróun 

atvinnumála hér á landi skoðuð í víðara samhengi. Þá er skoðað hvað felst í vinnumiðlun og 

hlutverk Tryggingastofnunar ríkisins sem meðal annars gerir öryrkjavinnusamninga við 

fyrirtæki sem ræður fatlað fólk til vinnu. Þá er kafli um AMS og þá hugmyndafræði sem þar 

er starfað eftir. Síðan er stuttur kafli um þátttöku á almennum vinnumarkaði sem segir frá 

fötluðu fólki sem hefur reynslu af að vinna á almennum vinnumarkaði eða hæfingarstöðvum. 
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Þá er kafli um Viss, vinnu- og hæfingarstöð. Á Viss er unnið með AMS þar sem fatlað fólk er 

aðstoðað að komast á almennan vinnumarkað.  

Þriðji kafli fjallar um rannsóknina og framkvæmd hennar. Í kaflanum er sagt frá 

rannsóknaraðferðin, framkvæmd rannsóknarinnar, gagnasöfnum og greiningu og þátttakendur 

kynntir.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla 

sem eru, val um vinnu eða verkefni, líðan á vinnustað og framtíðarsýn þátttakenda.  

Í loka kaflanum er samantekt á niðurstöðunum og dregnir fram lærdómar sem draga má 

af þeim. Niðurstöðurnar eru einnig skoðaðar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar og leitast er við að 

svara rannsóknarspurningunum. 
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1. Hugmyndafræðin og réttindi fatlaðs fólks til vinnu 

Kaflinn fjallar um hugmyndafræði um eðlilegt líf (normaliseringu) og fulla þátttöku 

(integreringu) í samfélaginu. Þá eru ólík sjónarhorn á fötlun skoðuð annars vegar 

læknisfræðilega sjónarhornið og hins vegar félagslega sjónarhornið. Þá er fjallað um réttindi 

fatlaðs fólks, sáttmála Sameinuðu þjóðanna og lagalegt umhverfi. Fjallað er um hugtökin 

valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt sem er réttur fatlaðs fólks til að ráða yfir eigin lífi. Í lok 

kaflans eru kynntar rannsóknir sem voru skoðaðar. 

 

Eðlilegt líf og þátttaka í samfélaginu  

Með tilkomu kenninga og hugmyndafræði um eðlilegt líf (normaliseringu) og fulla þátttöku 

(integreringu) í samfélaginu urðu breytingar á högum fatlaðs fólks. Svíinn Bengt Nirje setti 

fram skilgreiningu á hugtakinu normalisering eða eðlilegt líf  árið 1969. Til að byrja með 

þróaðist hugmyndafræðin á Norðurlöndunum og byggðist á mannúðarsjónarmiðum. 

Hugmyndafræði um eðlilegt líf felur í sér að fólk með þroskahömlun eigi möguleika á að búa 

og starfa við eðlilegar aðstæður til jafns við aðra í samfélaginu. Nirje taldi  að samfélagið væri 

jafnt fyrir fatlaða sem ófatlaða en markmið hans var samt ekki að breyta fötluðum í ófatlaða 

heldur að líf þeirra og umhverfi væri til jafns á við líf ófatlaðra. Að lífsskilyrði fatlaðra yrðu 

sem líkust því sem tíðkast í hverju þjóðfélagi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Margrét 

Margeirsdóttir, 2001; Nirje, 1980). 

Kenningar Nirje um eðlilegt líf beindust aðallega að fólki með þroskahömlun. Nirje 

lagði áherslu á að allir ættu rétt á að eiga heimili, möguleika á menntun, tækifæri til að stunda 

atvinnu og þann kost að sinna áhugamálum sínum (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Nirje, 

1980). Hugmyndafræðin um eðlilegt líf barst til Norður- Ameríku þar sem félagsfræðingurinn 

Wolf Wolfensberger þróar þær áfram í kringum 1970. Hann endurskilgreindi hugtakið 

normalisering og kallaði sína útfærslu Social Role Valorizaton (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008; Margrét Margeirsdóttir, 2001). sem hefur verið þýtt sem gildisaukandi félagslegt 

hlutverk af Rannveigu Traustadóttur (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Wolfensberger vildi 

draga fram jákvæðar hliðar einstaklingsins og þá hæfileika sem í honum byggju. 

 Wolfensberger taldi mikilvægt að fólk sem minna mætti sín í samfélaginu fengju virt og vel 

metin hlutverk. Til þess að ná þessu markmiði yrði fatlað fólk að vera innan um ófatlaða.  

Hann taldi óæskilegt að safna fötluðu fólki saman á einn stað til að búa saman eða vinna 

saman. Hann taldi tilhneigingu vera til að líta á þennan hóp fólks sem byrði á samfélaginu og 

fatlað fólk væri gjarnan í neikvæðum hlutverkum. Wolfensberger lagði auk þess mikla áherslu 
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á að fatlað fólk fengi atvinnu á almennum vinnumarkaði og fengi full laun fyrir vinnuframlag 

sitt (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Wolfensberger, 1980).  

 

Ólíkur skilningur á fötlun 

Í upphafi 20. aldar var sjónarhorn læknisfræðilega líkansins  á fötlun ráðandi á Vesturlöndum. 

Læknisfræðileg þekking var álitin lausnin og áherslan var á að greina vanda hins fatlaða til að 

finna hvernig væri hægt að laga fötlunina, gera við einstaklinginn. Umhverfið var hlutlaust og 

horft til þeirra áhrifa sem það gæti haft, allt beindist að því að breyta einstaklingnum. Fötlun 

var skilgreind sem andstæða þess sem var heilbrigt og eðlilegt (Johnstone, 2001; Rannveig 

Traustadóttir, 2003, 2006). Áhrifa frá læknisfræðilegum skilningi gætir enn í okkar samfélagi 

og sem dæmi um það má nefna hvernig þjónustan hefur verið skipulögð út frá fötlun 

einstaklingsins og mikil áhersla er lögð á að endurhæfa og greina samanber lög um málefni 

fatlaðra og lög um vinnumarkaðsaðgerðir.  

Á áttunda áratug 20. aldar kom fram félagslegt sjónarhorn á fötlun. Um var að ræða 

mismunandi túlkun á þeim en einna þekktast er breska félagslega líkanið (social model of 

disaility) sem Mike Oliver skilgreindi fyrstur (Johnstone, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2003, 

2006). Þeir sem aðhyllast félagslegan skilning á fötlun eiga það sameiginlegt að gagnrýna 

læknisfræðilega skilninginn þar sem fyrst og fremst er horft á skerðingu og galla 

einstaklingsins. Út frá breska félagslega líkaninu er litið svo á að umhverfið geri 

einstaklinginn fatlaðan. Megináherslan var sú að hindranir í samfélaginu væru helsta orsök 

fötlunar. Þessar hindranir geta verið fordómar, einangrun, skortur á þjónustu og stuðningi út í 

samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006). Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro 

(2004) telur að á Norðurlöndum sé ekki ríkjandi sami skilningur á fötlun og hann sé af 

pólitískum toga. Tøssebro bendir á að unnt sé að greina sameiginlegar hugmyndir á 

Norðurlöndum um tengsl fatlaðrar manneskju og umhverfis. Þá bendir hann á að hinn norræni 

skilningur á fötlun eigi margt sameiginlegt og því sé hægt að tala um sérstaka nálgun sem 

hann nefnir norræna tengslaskilninginn (Nordic relational approach to disability) (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004).  

Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru hugtök sem segja til um rétt fólks til að ráða 

yfir eigin lífi og fjallar næsti kafli um þessi hugtök. 
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Valdefling og sjálfsákvarðanaréttur  

Hugtakið valdefling (empowerment) er skylt hugtakinu sjálfsákvörðunarréttur (self-advocacy). 

Hugtökin segja bæði til um rétt fólks til að ráða yfir eigin lífi. Valdefling er fræðilegt hugtak 

sem vísar til þess réttar að deila valdi en notkun hugtaksins kemur í veg fyrir kúgun (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2008). 

Valdefling vísar til valds og hefur fólk lagt mismunandi skilning á það hvað vald er.  

Hefur það innan félagsvísinda í grundvallaratriðum verið þýtt að einstaklingar öðlist meiri 

stjórn á eigin lífi. Þannig tengist hugtakið lífsgæðum, mannréttindum, skírskotar til réttsýni, 

framfara og getur uppfyllt væntingar (Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling snýr ekki 

bara að einstaklingnum heldur að samfélaginu, fjölskyldunni og þjónustuveitendum. Fagfólk 

er enn að einhverju leiti að setja reglurnar og rammana sem farið er eftir og fólk með 

þroskahömlun hefur ekki fengið að fullu tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. 

Valdefling snýst um að fólk með þroskahömlun fái tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir, 

ráði sjálft yfir eigin lífi og verði fært um að tala máli sínu sjálft. Þannig stuðla valdeflandi 

samskipti að því að efla sjálfsmynd, sjálfstraust og sjálfsvirðingu og það ýtir undir betri 

félagslega stöðu og vald einstaklingsins yfir eigin lífi. Mikilvægur þáttur valdeflingar er að 

einstaklingurinn upplifi virðingu samfélagsins á eigin forsendum (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

Sjálfsákvörðunarréttur þýðir að vera stjórnandi í eigin lífi, tala fyrir sjálfan sig, taka 

eigin ákvarðanir og ákvarða sjálfur hvað sé manni fyrir bestu. Það felur líka í sér að finna 

sjálfur leiðir til að framkvæma það sem ákveðið hefur verið og berjast fyrir rétti sínum til 

sjálfsákvörðunar (Goodley, 2000). Sjálfsákvörðunarréttur er ferli sem eykur sjálfstraust og 

sjálfsvirðingu fólks. Einstaklingar öðlast hæfni til að tjá tilfinningar sínar og óskir en 

sjálfsákvörðunarréttur gerir einstaklingnum kleift að taka sjálfstæðar ákvarðanir og gera sér 

grein fyrir rétti sínum. Sjálfsákvörðunarréttur birtist þegar fólk með þroskahömlun berst fyrir 

eigin hagsmunum og verður meðvitað um réttindi sín. Jafnframt tekur einstaklingurinn ábyrgð 

á eigin lífi og lætur fötlunina ekki verða hindrun í lífi sínu. Þegar fólk öðlast 

sjálfsákvörðunarrétt vinnur það gegn ákveðnum staðalímyndum í samfélaginu og 

sjálfstraustið eykst (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Fötlun er aðstæðubundin og er því afstæð, fatlað fólk væri ekki fatlað ef í samfélaginu 

væru ekki hindranir sem fatla. Allir eiga rétt á að taka þátt í samfélaginu hver á sínum 

forsendum þar koma til mannréttindi, lög og reglugerðir sem næsti kafli fjallar um.  
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Réttindi og lagalegt umhverfi   

Þegar flett er upp orðinu mannréttindi og hvað felst í því orði má sjá á heimasíðu 

Mannréttindaskrifstofu Íslands að þrenns konar skilningur er lagður í hugtakið mannréttindi, 

það er siðferðilegur skilningur, pólitískur skilningur og lagalegur skilningur. 

Siðferðilegur skilningur eru réttindi sem allir menn hafa óháð efnahag eða búsetu fólks, 

pólitískur skilningur er þau réttindi sem talin eru æskileg til að tryggja fólki rétt hvort sem 

þeirra er getið í alþjóðasamþykktum eða ekki. Þegar talað er um lagalegan skilning 

mannréttinda er átt við þau réttindi sem skilgreind eru í réttindaskrám og alþjóðasamþykktum 

og má þar nefna Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Mannréttindi eru réttindi sem gilda eiga fyrir allar manneskjur. Grundvöllur alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála er sá að allir menn hafi jafnan rétt til mannréttinda, frelsis og bann er 

við mismunun. Þetta eru áherslur sem hafa verið ríkjandi síðan Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna var samþykkt 10. desember 1948. Yfirlýsingin er grundvöllur allra 

yfirlýsinga, samninga og samþykkta sem Sameinuðu þjóðirnar hafa mótað en hún telst samt 

ekki vera þjóðréttarsamningur í skilningi þess hugtaks og er þar af leiðandi ekki bindandi að 

lögum. Hún hefur samt sem áður táknrænt gildi og flestar þær stjórnarskrár sem settar hafa 

verið eftir árið 1948 fela í sér reglur Mannréttindayfirlýsingarinnar. Ekki er mikið fjallað um 

fötlun í yfirlýsingunni en engu að síður er hún mikilvægt tæki til að standa vörð um og bæta 

mannréttindi fatlaðs fólks (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Þegar fjallað er um mannréttindi kemur í ljós að  menntun einstaklinga er mikilvæg fyrir 

samfélagið. Menntun er mikilvæg forsenda þess að fólk njóti mannréttinda. Skortur á 

grunnmenntun getur hindrað að fólk leiti réttar síns bæði þegar vinnuveitendur og yfirvöld 

eiga í hlut. Almenn menntun er því mikilvæg fyrir alla, líka fatlað fólk. Menntun getur bætt 

mannréttindi og eytt fordómum í samfélaginu (Brynhildur Flóvenz, 2004). Hún stuðlar einnig 

að því að fólk eigi meiri möguleika á að fá atvinnu. 

Þann 13. desember 2006 var samþykktur sáttmáli hjá Sameinuðu þjóðunum um réttindi 

fatlaðs fólks, á ensku nefnist hann Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

Ísland undirritaði samninginn hjá Sameinuðu þjóðunum 30. mars 2007. Í 27.gr. samningsins 

er kveðið á um rétt fatlaðs fólks til atvinnuþátttöku til jafns við aðra í samfélaginu. Fatlað fólk 

njóti sama réttar þegar kemur að atvinnumálum og fái ráðrúm til að afla sér lífsviðurværis 

með vinnu að eigin vali. Aðildarríkin skulu tryggja fötluðu fólki að rétturinn til vinnu verði að 

veruleika og að það sé gert með því að skapa atvinnutækifæri, stuðla að starfsframa ásamt því 
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að aðstoða við að finna starf við hæfi hvers og eins (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 

2007). 

Hér á landi eru í gildi lög sem taka yfir atvinnumál lög um vinnumarkaðsaðgerðir  nr. 

55/2006, sem kveða á um vinnumiðlun sem og að meta hæfni atvinnuleitanda og finna fyrir 

hann úrræði sem hentar. Markmið með þessum lögum er að veita einstaklingum viðeigandi 

aðstoð til að vera virkir þátttakendur á vinnumarkaði en jafnframt að stuðla að jafnvægi milli 

framboðs og eftirspurnar eftir vinnuafli í landinu. Það er hlutverk Vinnumálastofnunar að 

annast framkvæmd þessara laga (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Um síðastliðin áramót 2010-2011 tóku sveitarfélög á Íslandi yfir rekstur málefna fatlaðs 

fólks og svæðisskrifstofur sem áður höfðu séð um málefni þess voru lagðar niður. Málefni 

fatlaðra þar með talin atvinnumál heyra nú undir félagsþjónustu sveitarfélaga. Á vef 

Velferðarráðuneytisins er þess meðal annars getið í almennum lið um félagsþjónustu 

sveitarfélaga að í sveitafélögum eru félagsmálanefndir eða félagsmálaráð sem fara með stjórn 

og framkvæmd félagsþjónustunnar. Markmið félagsþjónustunnar er meðal annars að veita 

upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindi annars vegar og stuðning vegna félagslegs 

og persónulegs vanda hins vegar. Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991, lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 og lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992, 

skulu sveitarfélög sjá um að veita hverjum þeim sem eiga lögheimili í viðkomandi sveitafélagi 

þjónustu og aðstoð. Í þessum lið er þess einnig getið að aðstoð og þjónusta skuli jöfnum 

höndum vera til þess fallin að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og 

fjölskyldur komist í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr sínum málum sjálf 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Ráðgert er að atvinnumál fatlaðra og AMS sem nú er hjá félagsþjónustu sveitarfélaga 

flytjist frá sveitarfélögum til vinnumálastofnunar um áramót 2011-2012 samkvæmt lögum um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006. Samkvæmt þeim lögum annast Vinnumálastofnun  alla 

vinnumiðlun. Í skilningi þessara laga er manneskja í atvinnuleit sú manneskja sem óskar eftir 

vinnu hvort sem hún er fötluð eða ófötluð. Í næsta kafla er fjallað um rannsóknir sem fjalla 

um atvinnumál fatlaðs fólks. 

 

Þekking á atvinnumálum fatlaðs fólks 

Nokkuð hefur verið gert að rannsóknum á atvinnumálum fatlaðs fólks bæði hér á landi og 

erlendis. Kristján Valdimarsson (2003) skrifaði MPA- ritgerð um atvinnumál fatlaðra sem ber 

heitið Atvinnumál fatlaðra: málaflokkur í vanda. Í ritgerðinni er fjallað um þær breytingar 

sem orðið hafa í samfélaginu um aukna kröfu til handa fötluðu fólki um að vera virkir 
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þátttakendur á almennum vinnumarkaði. Í rannsókn Kristjáns kemur fram að fatlað fólk eigi 

mikla möguleika á að hasla sér völl úti á almennum vinnumarkaði. Jafnframt sýna niðurstöður 

þeirrar rannsóknar að ekki hefur verið unnið nægjanlega markvisst að þeim markmiðum að 

fatlað fólk vinni á almenum vinnumarkaði. Í rannsókninni kemur fram að stjórnvöld hafi ekki 

unnið skipulega að því að byggja upp stuðningskerfi fyrir fatlaða einstaklinga til að auka 

möguleika þeirra til þátttöku á almennum vinnumarkaði (Kristján Valdimarsson, 2003). 

 Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2005), skrifaði M.Ed. ritgerð sem heitir Tilfærsla fatlaðra 

ungmenna úr skóla yfir í atvinnulíf og fjallar sú ritgerð eins og nafnið bendir til um hvað tekur 

við eftir nám í framhaldsskóla og hvernig staðið er að undirbúningi fatlaðra ungmenna til 

þátttöku í atvinnulífi. Þá kemur fram í rannsókn Hrafnhildar að eftirfylgni framhaldsskóla 

fyrir fatlaða nemendur út í atvinnulífið er ekki nægjanlega markviss og þó fatlaðir nemendur 

fái starfsnám og starfsþjálfun á skólaárum þá leiði það ekki til atvinnuþátttöku þegar 

nemendurnir hafa lokið námi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005). Halla Ingvarsdóttir (2005) 

skrifaði B.Sc- ritgerð Er örorkubótakerfið vinnuhvetjandi? sem fjallar um ávinning 

einstaklinga með skerta starfsgetu til að vera í vinnu á almennum vinnumarkaði eða á 

hæfingarstöðum (verndaðri vinnu). Í ritgerðinni kemur fram að örorkubótakerfið sé ekki 

vinnuhvetjandi. Ávinningur að því að vera á almennum vinnumarkaði er ekki vinnuhvetjandi.  

Rannsókn Höllu leiddi í ljós að í öllum tilvikum er ódýrast fyrir hið opinbera að fatlað fólk sé 

eingöngu á bótum þegar litið er til tíu ára í senn. Kostnaður við að einstaklingurinn vinni á 

hæfingarstöð (verndaðri vinnu) sé alltaf hæstur. Þá bendir hún á að þegar fatlað fólk vinnur á 

almennum vinnumarkaði eða vinnur á hæfingarstöð/vernduðum vinnustað að þá er ódýrasti 

kosturinn á einhverjum tímapunkti alltaf almennur vinnumarkaður og dýrasti kosturinn 

hæfingarstöð/verndaður vinnustaður. Telur Halla að breyta þurfi núverandi kerfi og gera það 

meira vinnuhvetjandi (Halla Ingvarsdóttir, 2005). Rannsókn Patton og West (2010), Positive 

behaviour support and supported employment for adults with severe disability. Fjallað er þar 

um fatlað fólk sem átti við vanlíðan að stríða og hafði einangrað sig frá samfélaginu. Hvernig 

AMS getur hjálpað fötluðu fólki sem af einhverjum ástæðum hefur ekki verið virkt í 

samfélaginu til að komast í samfélagið á ný. Eins og fram kemur í rannsókn Patton og West 

geta atvinnufulltrúar hjá AMS aukið möguleika fatlaðs fólks sem þeir aðstoða til aukinna 

lífsgæða. Meðal annars með því að aðstoða einstaklinginn við að komast á almennan 

vinnumarkað. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að atvinna og eftirfylgni frá AMS leiddi til þess 

að fatlað fólk fann tilgang í samfélaginu. Sem síðan leiddi til að einstaklingarnir sem áður 

höfðu verið félagslega einangraðir og með ögrandi hegðun náðu tökum á eigin lífi (Patton og 

West, 2010).  
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Samantekt 

Í kaflanum hefur verið fjallað um breytingar sem hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla 

samfélagsþátttöku hefði fyrir fatlað fólk. Fjallað var um ólík sjónarhorn á fötlun. Fjallað var 

um mannréttindi, Sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem tryggja á fötluðum mannréttindi og fulla 

samfélagsþátttöku. Þá var einnig fjallað um lög og reglugerðir og skoðuð hugtökin valdefling 

og sjálfsákvörðunarréttur en þau hugtök tengjast bæði réttindabaráttu fatlaðs fólks. Kaflinn 

endar á að fjalla um rannsóknir sem gerðar hafa verið um atvinnuþátttöku fatlaðra. Í næsta 

kafla verður fjallað um þróun í atvinnumálum fatlaðs fólks og þau sérvinnuúrræði sem fötluðu 

fólki standa til boða, meðal annars á Suðurlandi.    
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2. Atvinnumál fatlaðs fólks 

Í þessum kafla verður skoðað hver þróun í atvinnumálum fatlaðs fólks hefur verið. Hvernig 

starfssemin á Sólheimum í Grímsnesi þróaðist þar sem fatlað fólk býr og hefur jafnframt 

atvinnu. Gerð verður stuttlega grein fyrir Ási styrktarfélagi og Öryrkjabandalagi Íslands sem 

eru samtök um bætt kjör fatlaðs fólks og eru vinnustofur á þeirra vegum fyrir fatlað fólk 

reknar á Reykjavíkursvæðinu. Þá er grein um vinnumiðlun og þá samninga sem hægt er að 

gera við Tryggingastofnun ríkisins til að greiða fyrir atvinnu fyrir fatlað fólk á almennum 

vinnumarkaði. Þá er gerð grein fyrir AMS þeirri hugmyndafræði sem atvinna með stuðningi 

starfar eftir við að aðstoða fatlað fólk út á almennan vinnumarkað. Síðan er kafli sem fjallar 

um reynslusögur fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði. Þá er kafli um Viss, vinnu og 

hæfingarstöð, sem er eitt af fáum atvinnuúrræðum fyrir fatlað fólk og sértækt vinnuúrræði. 

 

Þróun atvinnumála 

Algengt var fram á miðja síðustu öld að fatlaðir einstaklingar byggju á stofnunum eða í 

foreldrahúsum allan sinn aldur. Sumir fengu þá að taka þátt í störfum fjölskyldunnar einkum 

til sveita. Sumar þær stofnanir þar sem fatlaðir einstaklingar bjuggu voru sjálfbær samfélög, 

þar sem ræktað var kál og kartöflur, og búið var með kýr og hænur og gátu íbúarnir tekið þátt 

í þessum störfum. Það þekktist líka að þessar stofnanir væru með vefnað, fatasaum og fleiri 

handverk sem fatlaðir einstaklingar gátu unnið við en vinnan var oftast án launa sem í dag 

myndi flokkast undir misnotkun og niðurlægingu fyrir einstaklinginn (Kristján Valdimarsson, 

2003). Þeir sem komu með hugmyndir um sérstaka vinnustaði fyrir fatlað fólk voru að leitast 

við að mæta þörfum fatlaðs fólks til vinnu þar sem samfélagið virtist ekki ætla að koma með 

lausnir í atvinnumálum fatlaðra. Talið er að ekki hafi markmiðið verið að einangra fatlaða frá 

almennum vinnumarkaði með tilkomu verndaðra vinnustaða. Að þeirra mati voru fatlaðir 

einstaklingar ekki tilbúnir að taka þátt í almennum vinnumarkaði. Þannig voru vernduðu 

vinnustaðirnir hugsaðir til að fatlaðir einstaklingar öðluðust undirbúning með þjálfun til að 

starfa síðan á almennum vinnumarkaði (Kristján Valdimarsson, 2003).  

Upphaf þess að farið var að vinna að málefnum fatlaðra og fólks með þroskahömlun á 

Íslandi má meðal annars rekja til ársins 1930 þegar Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir (1902-

1974) stofnaði barnaheimili að Sólheimum í Grímsnesi. Þá hafði Sesselja stundað nám í sex ár 

meðal annars í Danmörku, Sviss og Þýskalandi. Námið fól í sér uppeldisfræði, barnahjúkrun 

og rekstur barnaheimila og má geta þess að Sesselja var fyrsti Íslendingurinn sem lærði 

umönnun þroskaheftra. Þegar Sesselja var við nám í Þýskalandi kynntist hún kenningum dr. 
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Rudolf Steiner (1861-1925) „anthroposophy“ eða mannspeki (Jónína Michaelsdóttir, 1990; 

Margrét Margeirsdóttir, 2001) 

Markmið Sólheima hefur verið það sama frá upphafi að skapa sjálfbært samfélag (Eco 

village) þar sem lögð er áhersla á ræktun manns og náttúru með áherslu á umhverfismál, 

listræna vinnu og lífræna ræktun (bio-dynamic). Þau atvinnuúrræði sem Sólheimar byggði 

fyrst í stað á voru landbúnaðarstörf og garðyrkjustörf en smám saman bættist fleira við svo 

sem vefstofa árið 1940 og trésmíðaverkstæði og kertagerð um 1979. Árið 1995 urðu kaflaskil 

í rekstri Sólheima en þá var samþykkt stefnumótun í atvinnumálum. Ákveðið var að stofna 

sjálfstætt starfandi fyrirtæki í eigu Sólheima og í dag eru starfandi fjögur fyrirtæki og sex 

verkstæði á Sólheimum (Jónína Michaelsdóttir, 1990; Margrét Margeirsdóttir, 2001; Pétur 

Sveinbjarnarson, 2000).   

Styrktarfélag vangefinna var stofnað árið 1958 og var það fyrsta félagið sem stofnað var 

hér á landi um málefni þroskaheftra. Stofnendur félagsins voru aðstandendur þroskaheftra 

sem vildu beita sér fyrir fjölbreyttum úrræðum í málefnum fatlaðra. Árið 1971 kom 

styrktarfélagið upp vinnuþjálfun, síðan vernduðum vinnustað og hæfingarstöð, hefur öll 

vinnuþjálfun á vegum styrktarfélagsins vaxið mikið síðan (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Í reglugerð um atvinnumál fatlaðra segir að verndaðir vinnustaðir séu þjónustustofnanir 

fyrir fatlað fólk til að skapa atvinnutækifæri þar sem gerð er krafa um verulegt vinnuframlag 

gegn launum. Verndaðir vinnustaðir eiga einnig að veita fötluðu fólki viðeigandi þjálfun. Á 

hæfingarstöð fer fram starfs-og félagsþjálfun fyrir fatlað fólk. Á hæfingarstöðvum er ekki 

skylda að greiða laun (Reglugerð um atvinumál fatlaðra nr.376/1996).  

Á 50 ára afmælisári styrktarfélagsins var ákveðið að breyta nafni félagsins í Ás 

styrktarfélag. Stórt skref var stigið í kjaramálum fólks með þroskahömlun sem vinnur á þeim 

hæfingarstöðvum og vernduðum vinnustöðum sem Ás- styrktarfélag rekur í dag. Þegar félagið 

skrifaði undir kjarasamning við Eflingu stéttarfélag um aukin réttindi og aðild fólks með 

þroskahömlun að verkalýðsfélagi með þeim réttindum og skyldum sem það veitir (Ás 

styrktarfélaga, e.d.). 

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) var stofnað 1961 og eru heildarsamtök fatlaðs fólks. 

Aðildarfélög bandalagsins eru í dag þrjátíu og fjögur. Hlutverk bandalagsins er að vinna að 

hagsmunamálum sem snúa að samfélagslegu réttlæti og hagsmunamálum sem varða löggjöf 

og framkvæmd hennar fyrir fatlað fólk. Lögfræðiráðgjöf er veitt á vegum bandalagsins til að 

auðvelda öryrkjum, fötluðu fólki og aðstandendum þeirra að leita réttar síns sér að 

kostnaðarlausu. Öryrkjabandalagið rekur vinnustaði sem eru allir á Reykjavíkursvæðinu og 

má þar nefna saumastofu, ræstiþjónustu og fleira. Markmið vinnustaðanna er að veita fötluðu 
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fólki tímabundna vinnu í formi verkþjálfunar og/ eða vinnu til frambúðar. Einkunnarorð 

Öryrkjabandalagsins eru „ekkert um okkur án okkar“ (Margrét Margeirsdóttir, 2001; 

Öryrkjabandalag Íslands, e.d.).   

Það var síðan á sjöunda áratug síðustu aldar að fram fór að koma gagnrýni á verndaða 

vinnustaði og einhverjir efuðust um að þeir væru rétta úrræðið fyrir fatlað fólk. Rökin fyrir 

þessari gagnrýni voru að launin væru lág, oftast í umbunarformi og verkefni vernduðu 

vinnustaðanna væru oft einföld og í einhverjum tilfellum tilgangslaus. Ávinningur fatlaðs 

fólks væri þá lítill og ekki miklir möguleikar á að öðlast meiri færni til að fara út á almennan 

vinnumarkað (Kristján Valdimarsson, 2003).   

Helstu stefnubreytingar í atvinnumálum fatlaðra er að auka möguleika fatlaðra til starfa 

á almennum vinnumarkaði. Opinberum aðilum er ekki lengur skylt að starfrækja verndaða 

vinnustaði. Rökin fyrir þessari breytingu er að starf á vernduðum vinnustöðum leiði til 

aðgreiningar fatlaðra og komi jafnvel í veg fyrir þátttöku á almennum vinnumarkaði (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

Þau sérvinnuúrræði sem starfrækt eru hér á landi eru flest á stórhöfuðborgarsvæðinu. 

Með tilkomu AMS sem og öryrkjavinnusamningum má draga þá ályktun að fleira fatlað fólk 

hefur fengið tækifæri til að starfa í samfélaginu. Þegar lögum um vinnumarkaðsaðgerðir 

verður framfylgt um næstkomandi áramót 2011-2012, flytjast atvinnumál fatlaðra AMS til 

vinnumálastofnunar. Næsti kafli fjallar um Vinnumálastofnun, vinnumiðlun, 

Tryggingastofnun ríkisins og þá samninga sem hægt er að gera til að greiða fyrir að fatlað fólk 

komist út á almennan vinnumarkað. 

 

Vinnumiðlun og samningar 

Vinnumálastofnun sér um vinnumiðlun í landinu og sér um daglega afgreiðslu 

atvinnuleysistryggingasjóðs. Vinnumálastofnun heyrir undir Velferðarráðuneytið. Stofnunin 

starfar eftir lögum um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 og lögum um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. Markmið laganna er að aðstoða einstaklinga til að verða 

virkir þátttakendur á vinnumarkaðnum. Vinnumálastofnun rekur þjónustuskrifstofur víðsvegar 

um landið þar á meðal á Suðurlandi. Þau verkefni sem Vinnumálastofnun sér um eru meðal 

annars að halda skrá yfir laus störf, miðla til atvinnuleitenda upplýsingum um laus störf og 

veita þeim sem þess óska aðstoð við að finna störf við hæfi. Vinnumálastofnun er í samvinnu 

við aðra þjónustuaðila um vinnumarkaðsaðgerðir (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Tryggingastofnun ríkisins var stofnuð með lögum um alþýðutryggingar árið 1936. Frá 

því að Tryggingastofnun tók til starfa árið1936, hefur almannatryggingakerfið vaxið jafnt og 
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þétt. Kerfið byggir á almennum grunntryggingum á sviði lífeyris- og sjúkratrygginga fyrir alla 

landsmenn. Tryggingastofnun hefur frá upphafi verið ein af meginstoðum íslensks 

velferðarkerfis og tryggt að þeir sem til þess hafa rétt fái greiðslur samkvæmt 

almannatryggingalögum sem og lögum um félagslega aðstoð. Í reglugerð um örorkumat nr. 

379/1999 segir að þeir sem metnir eru til allt að 75% örorku vegna læknisfræðilegra 

viðurkenndra sjúkdóma eða fötlunar eiga að jafnaði rétt á örorkulífeyri. (Tryggingastofnun 

ríkisins, e.d.). 

Tryggingastofnun ríkisins getur samið við atvinnurekendur á almennum vinnumarkaði 

um endurgreiðslu launa starfsmanns sem nýtur örorkulífeyris, örorkustyrks og 

endurhæfingarlífeyris. Tilvitnanir í lög og reglugerðir eru lög um almannatryggingar nr. 

65/2010. og reglugerð um öryrkjavinnu nr. 159/1995. Þá er miðað við að einstaklingur hafi 

skerta starfsgetu og hafi ekki aðrar tekjur en greiðslur frá Tryggingastofnun. Vinnusamninga 

má gera bæði ef um fullt starf eða ef um hlutastarf er að ræða. Eingöngu má gera 

vinnusamning við einn vinnuveitenda í senn (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.).        

Tímabil vinnusamnings er frá þremur mánuðum til eins árs í senn. Samningurinn tekur 

gildi frá þeim mánuði sem umsókn um samning berst. Einstaklingur með vinnusamning skal 

njóta sömu kaupa og kjara og gildandi eru á hverjum tíma milli launþega og atvinnurekenda. 

Skerðing bóta á starfstímabili fer eftir ákvæðum um skerðingu bótagreiðslna á hverjum tíma. 

Stofnanir sem sinna atvinnumiðlun fatlaðra og starfsendurhæfingu eru umsjónaraðilar 

vinnusamninga. Umsjónaraðilar vinnusamninga öryrkja eru þannig tengiliðir milli 

lífeyrisþegans, fyrirtækisins og Tryggingastofnunar. Umsjónaraðili vinnusamningsins hefur 

það hlutverk að fylgjast með hvernig einstaklingnum vegnar í vinnunni og veitir aðstoð ef 

eitthvað bjátar á hjá einstaklingnum eða á vinnustaðnum sem að einstaklingnum snýr.  

(Tryggingastofnun ríkisins, e.d.). 

Hér hefur verið stuttlega skoðuð starfssemi Vinnumálastofnunar sem taka á við allri 

vinnumiðlun um næstkomandi áramót 2010-2011 eins og komið hefur fram. 

Tryggingastofnun ríkisins heimilar AMS gerð vinnusamninga fyrir fatlað fólk sem í 

einhverjum tilfella auðveldar fötluðu fólki að fá vinnu út á almennum vinnumarkaði. Í næsta 

kafla verður fjallað um AMS.  

 

Atvinna með stuðningi (AMS)  

Hugmyndafræði AMS á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna (1970) og er nú víða notuð í 

Evrópu. AMS felur í sér vinnubrögð í atvinnumálum fatlaðs fólks sem notuð hefur verið 

hérlendis frá árinu 1991. Í upphafi var farið af stað með AMS sem tilraunaverkefni hjá 
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Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík til tveggja ára. Með hugmyndafræði AMS er 

verið að efla og skapa tækifæri til atvinnu út í samfélaginu hver á sínum forsendum og 

jafnframt er verið að styrkja samfélagið til að taka á móti fötluðu fólki í vinnu. Þær 

lagaheimildir sem AMS byggir á hér á landi eru fyrst og fremst ákvæði í lögum um málefni 

fatlaðra nr. 59/1992. Í þeim lögum kemur fram að veita skuli fötluðu fólki aðstoð til að sinna 

störfum á almennum vinnumarkaði þegar þess gerist þörf (Árni Már Björnsson, 2006).   

Atvinna með stuðningi felur meðal annars í sér: 

 Þátttöku og þjálfun á almennum vinnumarkaði. 

 Aðstoð við að finna starf með sömu réttindum og skyldum og almennt gerist. 

 Hæfileiki einstaklingsins og starfsgeta er höfð að leiðarljósi, en ekki fötlunin. 

 Einstaklingsbundin úrræði. 

 Aðstoð við að mynda tengsl á vinnustað. 

 Stuðning eftir þörfum hvers og eins 

                                                 (Handbók AMS, 2010).      

 

Réttur stuðningur eykur verulega atvinnumöguleika fatlaðra á almennum vinumarkaði. 

Vinnubrögð AMS byggjast á hugmyndafræði og ákveðnum grunnþáttum, en útfærslan á 

hvernig unnið er getur verið mismunandi eftir löndum og landshlutum. Nálgun AMS í 

Reykjavík við einstaklinginn þarf ekki að vera sú sama og nálgun við einstakling sem leitar 

eftir aðstoð hjá AMS á Selfossi. 

Í blaði þroskaþjálfafélagsins 2006 skrifar Árni Már Björnsson grein sem ber 

yfirskriftina Eru verndaðir vinnustaðir tímaskekkja? Þar vitnar hann í umræðu um að leggja 

niður Kópavogshæli á sínum tíma og hafi það ekki fengið hljómgrunn í samfélaginu. Í þessu 

samhengi varpar hann fram spurningu um hvar atvinnumál fatlaðra standi í dag og hvort ekki 

sé tímabært að stíga stærra skref með meiri blöndun í samfélaginu og leggja niður 

verndunarsjónarmiðin í atvinnumálum fatlaðra með því að styðja fatlaða í ríkara mæli til að 

vinna á almennum vinnumarkaði. Í greininni vitnar Árni í ráðstefnu Evrópusamtaka 

Supported Employment (EUSE) sem haldin var í Barcelona sumarið 2005 sem og 

haustráðstefnu sama ár  hjá Svæðisskrifstofu Reykjavíkur og Reykjaness og fund sem haldinn 

var meðal þeirra sem vinna að atvinnumálum fatlaðra á Íslandi AMS. Á þessari ráðstefnu 

talaði  Christy Lych írskur iðjuþjálfi sem er með 30 ára reynslu af vinnu með fötluðu fólki,  

um þá stefnu að AMS komi í stað verndaðra vinnustaða. Christy tók svo stert til orða að 

verndaðir vinnustaðir væru úrelt úrræði. Taldi hann að koma mætti nánast öllu fötluðu fólki í 
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störf á almennum vinnumarkaði ef vilji væri fyrir hendi. Það sem þyrfti væri að endurskoða 

núverandi skipulag, stjórnun og setja ný skýr markmið (Árni Már Björnsson, 2006). 

Velta má fyrir sér hvort sjónarmið Chisty sé hagfræðilegs eðlis þar sem leiða má líkur að því 

að ódýrari kostur sé fyrir samfélagið að allt fatlað fólk sé á almennum vinnumarkaði. 

Hæfingarstöðvar séu dýrari kostur fyrir samfélagið, en hvort vill fatlað fólk vinna á 

hæfingarstöð eða á almennum vinnumarkaði? 

 

Reynslusögur af almennum vinnumarkaði 

Í tímaritinu Þroskahjálp árið 1995 er grein eftir Dóru S. Bjarnason, dósent, við Háskóla 

Íslands um starfsþjálfun. Dóra aðstoðaði Benedikt Hákon son sinn, þá fjórtán ára að komast út 

á almennan vinnumarkað. Benedikt er fjölfatlaður og talar ekki og var það skoðun þeirra að ef 

Benedikt ætti að eiga kost á að vinna á almennum vinnumarkaði eftir að skólagöngu lyki  

þyrfti hann áður að hafa aflað sér reynslu á nokkrum vinnustöðum. Benedikt fékk vinnu einn 

dagpart í viku til reynslu hjá Landsbankanum. 

Til aðstoðar Benedikt réði Dóra iðjuþjálfa til að fylgja Benedikt eftir til vinnu í 

Landsbankann. Í Landsbankanum var starfsmaður sem kom að starfsþjálfun Benedikts. 

Iðjuþjálfi fylgdi síðan Benedikt og aðstoðarkonu hans eftir í bankanum eins lengi og þau töldu 

sig þurfa. Það er mat Benedikts og annarra sem komu að þessari starfsþjálfun að vel hafi til 

tekist. Greinin endar á að lýsa mikilvægi þess að allir geti tekið þátt í almennum 

vinnumarkaði sem þess óska (Dóra S. Bjarnason, 1995).  

Í formála Norsku bókarinnar Arbeidsglede, segir Hildigunn Arntzen styreleder for 

Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL) að þeir sem eru að hjálpa fólki út á almennan 

vinnumarkað hafi það að leiðarljósi að finna störf sem henta hverjum og einum þannig að 

viðkomandi hafi af því bæði gagn og gaman. Í bókinni segir Aaste Follesdal sem vinnur á 

hæfingarstöð að hjá þeim sé pláss fyrir alla og hún trúir því sem leiðbeinandi á hæfingarstöð 

að mikilvægt sé að komið sé til móts við þarfir hvers og eins sem á hæfingarstöðinni vinnur.  

Einnig segir hún að margir sem vinna á hæfingarstöðinni hafi meðfæddar takmarkanir en 

margir sem lent hafa undir í samfélaginu þurfa stað til að byggja sig upp aftur til að komst á 

ný út í samfélagið. Einnig bendir hún á að þeir sem verða fyrir áföllum í lífinu og verða þess 

vegna að hætta í vinnu á almennum vinnumarkaði þurfi hæfingarstað til að byggja sig upp 

aftur til að komast út í samfélagið á ný (Arbeidsglede, e.d.). 

Í öðru og þriðja tölublaði Þroskahjálpar árið 2009 sem og fyrsta tölublaði 2010 segir frá 

ungum manni. Hlynur Jónsson lauk diplómanámi hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

vorið 2009. Á námstímabilinu sótti hann starfsþjálfun á hæfingarstöðinni á Dalvegi, sem er í 
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Kópavogsbæ. Eftir útskrift sótti hann um vinnu hjá hæfingarstöðinni í gegn um AMS, 

Reykjavík. Nú starfar hann sem stuðningsfulltrúi og starf hans felst í að aðstoða aðra fatlaða 

starfsmenn við ýmis verkefni. AMS gerði vinnusamning (öryrkjavinnusamning) við 

Tryggingastofnun ríkisins (TR). Samningurinn felur í sér að vinnuveitandi í þessu tilfelli 

hæfingarstöðin Dalvegi fær endurgreidd 75% af launum starfsmannsins sem fer síðan 

minnkandi um 10% eftir tvö ár og getur verið í 25% endurgreiðslu eftir samkomulagi. Þegar 

vinnusamningnum var skilað inn til Tryggingastofnunar ríkisins var samningnum synjað af 

starfandi lögfræðingi TR á þeim forsendum að einstaklingurinn starfaði á hæfingarstöð og er 

þar vitnað í reglur tryggingarráðs frá 29. júní 2001, 3.gr. þar sem kveðið er á um að ekki séu 

gerðir vinnusamningar við verndaða vinnustaði eða hæfingarstaði. TR er þá bent á að Hlynur 

sé ráðinn á hæfingarstöðina sem stuðningsfulltrúi, hann njóti engrar þjónustu eins og 

þjónustunotandi hæfingarstöðvarinnar heldur sinni hann verkefnum til jafns við aðra 

stuðningsfulltrúa, þar sem vinnudagurinn byrjar á morgunfundi starfsfólks. Hlynur er ráðinn á 

sömu forsendum og allir aðrir sem fá vinnu á vegum atvinnu með stuðningi AMS („Réttur til 

vinnu“, 2009). 

Í janúar 2010 dæmdi úrskurðarnefnd almannatrygginga samninginn gildan. Hlynur er 

því í dag stuðningsfulltrúi með laun sem eru greidd eftir sama kjarasamningi og aðrir 

ófaglærðir starfsmenn fá („Réttur til vinnu“, 2009). Í samningi Sameinuðu þjóðanna í 27.grein 

er kveðið á um réttindi fatlaðra gagnvart störfum og vinnu. Íslenska ríkið hefur þegar skrifað 

undir samning Sameinuðu þjóðanna og þar af leiðandi skuldbundið sig til að framfylgja 

honum í einu og öllu (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

 

Viss, vinnu- og hæfingarstöð 

Þau atvinnutækifæri í formi hæfingarstöðva sem starfrækt eru á Suðurlandi eru hæfingarstöð á 

Selfossi og hæfingarstöð í Þorlákshöfn. Viss, vinnu- og hæfingarstöð Selfossi og Þorlákshöfn 

eru vinnustaðir fyrir fólk með skerta starfsgetu og er sami forstöðuþroskaþjálfinn, Ragnhildur 

Jónsdóttir, yfir báðum stöðvunum. Hjá báðum hæfingarstöðvunum er starfað samkvæmt 

lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Einkunnarorð Viss, vinnu- og hæfingarstöðvanna  eru 

tækifæri - þátttaka -  lífsgæði. Með tækifæri er átt við að þeir sem vinna fyrir fatlað fólk leiti 

allra leiða til að það hafi sambærileg tækifæri í lífinu og annað fólk. Þátttaka vísar til 

möguleika fyrir fatlað fólk á virkri þátttöku í samfélaginu. Lífsgæði er sá ávinningur sem 

tækifæri og þátttaka leiða af sér. Tækifæri til þátttöku fela í sér aukin lífsgæði þeirra sem í 

hlut eiga. Ætla má að starfsfólk hæfingarstöðvanna tileinki sér þessi viðhorf og vinni eftir 

þeim (Viss- vinnu og hæfingarstöð, e.d.).   
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Á hæfingarstöðvunum er lögð áhersla á að skapa atvinnutækifæri fyrir fatlað fólk og 

veita starfsþjálfun og hæfingu með það að markmiði að efla starfsfærni. Lögð er áhersla á 

starfsfærni hvort sem einstaklingurinn stefnir á almennan vinnumarkað eða er með 

áframhaldandi starf á hæfingarstöðinni í huga. 

Starfsemi hæfingarstöðvanna er vinnuþjálfun. Þeir einstaklingar sem koma og nota sér 

þjónustutilboð hæfingarstöðvarinnar eru starfsmenn. Vinnuþjálfun felur meðal annars í sér 

ýmiskonar pökkunarverkefni fyrir fyrirtæki. Einnig býðst fötluðum starfsmönnum að fara í 

fyrirtæki og vinna störf þar. Þegar sá háttur er hafður á þá er gerður samningur milli 

fyrirtækisins og hæfingarstöðvarinnar um slíka þjálfun fyrir fatlaða starfsmanninn. 

Starfsmaðurinn fær þá ekki laun frá fyrirtækinu en hann heldur sínum launum hjá 

hæfingarstöðinni (Ragnhildur Jónsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 2011; Viss- vinnu og 

hæfingarstöð, e.d.).  

Á Viss, vinnu- og hæfingarstöðinni á Selfossi er unnið eftir hugmyndafræði atvinnu 

með stuðningi (Supported employment). Hugmyndafræði AMS byggir á því að þeir sem af 

einhverjum ástæðum þurfa stuðning við vinnuleit og vinnu á almennan vinnumarkað fái þann 

stuðning. Horft er á styrkleika einstaklingsins og áhugasvið og þeir sem fá vinnu með aðstoð 

AMS hafa sömu réttindi og skyldur og aðrir launþegar á almennum vinnumarkaði. AMS veitir 

stuðning eins lengi og þörf er á, hvort sem einstaklingurinn eða fyrirtækið óska eftir 

stuðningnum (Atvinna með stuðningi, e.d.).  

Þjónustusvæði AMS á Suðurlandi er öll Árnes- og Rangárvallasýsla, samtals 13 

sveitarfélög. Þegar einstaklingur óskar eftir aðstoð AMS er mikilvægt að kanna áhugasvið 

hans svo atvinnuleitin fari eftir því hvar hann kýs helst að vinna. Mikilvægt er í vinnuferlinu 

að veittur sé reynslutími á vinnustaðnum svo atvinnuleitandi geti gert sér grein fyrir hvort 

hann vill vinna hjá fyrirtækinu (Ragnhildur Jónsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 2011; 

Atvinna með stuðningi, e.d.).   

 

Samantekt 

Í þessum kafla var skoðað hver þróun í atvinnumálum fatlaðs fólks hefur verið. Starfssemin á 

Sólheimum í Grímsnesi hófst árið 1930 og hefur haft hugmyndafræði dr. Rudolfs Steiner 

(1861-1925) að leiðarljósi. Á Sólheimum býr fatlað fólk og hefur einnig atvinnu á staðnum. 

Ás styrktarfélag og Öryrkjabandalag Íslands eru í forystu fyrir bættum hag fatlaðra. Farið var 

yfir vinnumiðlun og  samninga (örorkuvinnusamninga) sem Tryggingastofnun ríkisins getur 

gert við atvinnurekendur til að greiða fyrir því að fatlað fólk fái vinnu á almennum 

vinnumarkaði. Í þeim kafa var einnig skoðað velferðarkerfið og því komið inn á lög og 
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reglugerðir sem gilda. Þá var gerð grein fyrir Atvinnu með stuðningi (AMS) sem á rætur að 

rekja til Bandaríkjanna og þeirri hugmyndafræði sem AMS starfar eftir. Með hugmyndafræði 

AMS er verið að efla og skapa tækifæri fyrir þá sem standa af einhverjum orsökum höllum 

fæti í samfélaginu. Síðan var kafli sem fjallaði um reynslusögur fatlaðra á almennum 

vinnumarkaði þar sem kom fram mikilvægi þess að hafa gaman af því sem við erum að vinna. 

Einnig hver þýðingarmikil sú vinna er sem unnin er úti í samfélaginu. Þá var kafli um Viss, 

vinnu og hæfingarstöð og gerð grein fyrir þeirri starfsemi sem þar er unnin.  

Í næsta kafla er fjallað um rannsóknina, aðferðafræðin sem notuð var og framkvæmd 

rannsóknarinnar. 
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3. Rannsóknin og framkvæmd hennar 

Þessi kafli fjallar um rannsóknina, aðferðina sem notuð var við rannsóknarvinnuna og hvernig 

hún var framkvæmd. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á því hverjar óskir 

fatlaðs fólks á Suðurlandi eru til atvinnu. Einnig að varpa ljósi á hvort fatlað fólk hefur val um 

hvar það vinnur. Getur fatlað fólk valið um að vinna á almennu vinnumarkaði eða í 

sérúrræðum? Rannsóknarniðurstöðurnar nýtast vonandi þeim sem eru að skipuleggja og móta 

stefnu í atvinnumálum fatlaðra á Suðurlandi.   

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:   

1) Hvaða óskir hefur fatlað fólk á Suðurlandi um atvinnumöguleika? 

2) Hvaða möguleika hefur fatlað fólk á Suðurlandi til að velja sér atvinnu við hæfi? 

 

Rannsóknaraðferð   

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru til þess fallnar að skilja eðli viðfangsefnis og ferla. Ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna. Það sem einkennir eigindlega 

rannsóknaraðferð eru lýsandi gögn og upptökur, aðferðin gefur möguleika á að rannsakandinn 

öðlist dýpri skilning á viðfangsefninu (Bogdan og Biken, 1998). 

Meðal þeirra rannsóknaraðferða sem notaðar eru þegar kanna á skoðun og upplifun þess sem 

tekur þátt í rannsókninni er nefnd eigindleg rannsóknaraðferð. Það efni sem fjallað er um 

skiptir þátttakandann máli, það getur jafnvel leitt til breytinga á lífi þátttakandans. Eigindlegar 

rannsóknir geta dýpkað skilning á viðfangsefninu. Mikilvægt er að allir sem koma að 

eigindlegum rannsóknaraðferðum geri sér grein fyrir að þær eru ekki til þess fallnar að alhæfa 

(Walmsley og Johnson, 2003).  

Eigindlegar rannsóknir geta varpað ljósi á ýmsar hliðar viðfangsefnis sem erfitt er að 

rannsaka með öðrum rannsóknaraðferðum. Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að 

öðlast skilning á sjónarhorni þátttakenda með því að fá beinar upplýsingar frá þeim sjálfum. 

Einnig kom þar fram að eigindlegar rannsóknir eru oft notaðar þegar leitað er að ákveðinni 

heildarsýn á upplifun fólks og hvernig það skilgreinir þá reynslu sem það býr yfir. (Guðrún 

Stefánsdóttir, 2006, 2010). Gagna er aflað með opnum viðtölum, eigindlegrar aðferðarfræði 

sem byggist á upplifun þeirra sem verið er að taka viðtöl við. Viðtölin eru tekin upp á 

segulband og síðan vélrituð orðrétt upp, mikilvægt er að skrá hvert einasta orð og einnig þögn. 

Rannsóknargögnin eru þá orðin að rituðum texta (transcripts) og þá hefst formleg greining 

textans. Gott er að lesa það sem hefur verið ritað tvisvar til þrisvar yfir til að fá heildarmynd 
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af reynslu viðmælandans, síðan eru það greint eftir kóðun eigindlegra gagna í þemu og þá er 

hægt að skoða hvað gögnin eru að segja (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 

Framkvæmd 

Eins og fram hefur komið var unnið að hluta til eftir formi eigindlegrar rannsóknaraðferðar en 

einnig var notað form samvinnurannsóknar. Í samvinnurannsókn og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þurfa allir þátttakendur að hafa áhuga á samvinnunni og leggja á sig þá 

vinnu sem liggur að baki slíkri rannsókn. Allir þátttakendur þurfa að vera meðvitaðir um 

tilgang rannsóknarinnar. Þátttakendur í þessari rannsókn eru á aldrinum 22 til 56 ára. Ákveðið 

var í samvinnu við þátttakendur að enginn kæmi fram undir nafni og fengu þátttakendur að 

velja sér nöfn. Á fyrsta fundi kynnti ég fyrir þeim verkefnið og ræddi um hver væri 

tilgangurinn með verkefninu og mikilvægi þess að fá þeirra viðhorf. Mikilvægt er að sá sem 

þátt tekur í verkefninu skilji hlutverk sitt og af hverju er verið að spyrja hann spurninga og 

skrá niður.  

 

Gagnasöfnun og greining 

Gagna var aflað með því að taka viðtöl við þátttakendur. Viðtölin voru tekin upp á segulband 

og síðan greind. Viðtölin eru aðferð við gagnasöfnun þar sem lagðar eru spurningar fyrir 

viðmælendur sem síðan segja frá sinni upplifun. Öll samvinna við þátttakendur gekk vel og 

það var upplifun mín að allir voru að segja frá sinni reynslu og væntingum til vinnu af 

einlægni. Það sem var erfiðast var að ég vinn við að aðstoða fólk með fötlun til að fá vinnu út 

á almennum vinnumarkaði. Þátttakendur sögðu hins vegar að það truflaði þá ekki og þeir 

væru ekki að hugsa um hvort frásögn þeirra væri að kom sér vel eða illa fyrir mig. Gögnin 

voru greind samhliða gagnaöflun. Afrituð gögn voru lesin yfir endurtekið og leitað eftir 

áhugaverðum þáttum sem markmiðum rannsóknarinnar. Í framhaldi af því var leitað eftir 

sameiginlegum þáttum í öllum gögnunum og út frá þeim urðu þemun til. Til að gæta trúnaðar 

við þátttakendur og til að ekki væri hægt að lesa út úr rannsókninni um hvaða einstaklinga 

væri að ræða eru þátttakendur einnig af höfuðborgarsvæðinu sem áður bjuggu eða störfuðu á 

Suðurlandi, þannig er verkefnið afmarkað við Suðurland. Eins og fram hefur komið var 

nöfnum allra þátttakenda breytt, persónulegum upplýsingum og vinnustöðum og eftir 

úrvinnslu gagna var þeim öllum eytt.  
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Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með ábendingu frá starfandi þroskaþjálfa á 

hæfingarstöð, einnig nýtti ég mér persónuleg tengsl og kunningsskap við þátttakendur. Ég 

hafði beint samband við þátttakendur til að fá viðtöl við þá og bauð ég þeim að velja 

fundarstað með ábendingu um aðstöðu sem ég var búin að fá hjá tómstundaklúbbi á Selfossi. 

Einn óskaði eftir að koma heim til mín og var það auðsótt. Viðtölin við þá sem fluttir voru á 

höfuðborgarsvæðið fóru fram hjá ættingja mínum sem þar býr. Allir þátttakendur sýndu  

rannsókninni áhuga og töldu, eins og áður hefur komið fram, persónuleg tengsl mín við þá 

ekki trufla viðtölin. Mislangur tími fór í viðtölin, suma þátttakendur hitti ég oftar en aðra. Í 

viðtölunum var leitast við að fá þá til að tjá sig um efnið með eigin orðum og út frá eigin 

forsendum (Bodgan og Biken, 1998). 

Þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru þrjár fatlaðar konur  og tveir fatlaðir karlmenn öll 

með þroskahömlun og allir tjáðu sig öll á talmáli. Þau hafa öll einhverja skólagöngu að baki 

sum höfðu farið eftir grunnskóla í nám á starfsbraut hjá Fjölbrautaskóla Suðurlands þar sem 

þau höfðu í einhverjum tilfellum kynnst almennum vinnumarkaði í tengslum við 

starfskynningu. Í dag vinna þau tvö út á almennum vinnumarkaði og þrjú á  hæfingarstöðum 

og hafa öll einhverja reynslu, annað hvort af vinnu á hæfingarstöð eða almennum 

vinnumarkaði. Þau hafa líka öll einhvern  tímann leitað eftir stuðningi frá atvinnu með 

stuðningi (AMS) til að komast í vinnu á almennum vinnumarkaði. Eitt þeirra óskaði eftir að 

hætta  á almennum vinnumarkaði og fara aftur að vinna á hæfingarstöð. Ein konan missti 

vinnuna og byrjaði þá á hæfingarstöðinni. Hér á eftir kemur stutt kynning á hverjum 

einstaklingi.  

 

Jónína Árnadóttir er á þrítugsaldri og hefur bæði unnið á hæfingarstöð og úti á almennum 

vinnumarkaði með stuðningi frá AMS. Hún býr með móður sinni og á uppkomin systkini sem 

öll búa á Suðurlandi. Hún er ekki í tómstundaklúbbi en mundi vilja vera í saumaklúbbi eins og 

mamma hennar er í. Hún á engar vinkonur nema í vinnunni. Í dag starfar hún á hæfingarstöð 

og langar ekki að vinna á almennan vinnumarkað. Hún hefur unnið við ræstingar, 

verslunarstörf og í matvælaiðnaði en vann frekar stutt á hverjum stað. Að hennar mati eru 

ekki gerðar eins miklar kröfur á hæfingarstöðinni og þar á hún vini sem spjalla við hana. 

Jónína telur að bæði mamma hennar og systkini telji að betra sé fyrir hana að vera á 

hæfingarstöð því þar eru allir góðir við hana. 
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Kolbrún Sæmundsdóttir er rúmlega tvítug og býr á sambýli. Foreldrar hennar eru báðir 

komnir yfir sextugt. Hún var að vinna út á almennum vinnumarkaði við uppvask og missti þá 

vinnu fyrir tveimur árum og hefur síðan unnið á hæfingarstöð. Hennar framtíðarsýn er að 

hætta á hæfingarstöðinni og fá vinnu á leikskóla með stuðning frá AMS. Kolbrún á margar 

vinkonur og er í tómstundaklúbbi. Hún er ekki sátt við að vinna á hæfingarstöð, finnst 

leiðbeinendur vera of afskiptasamir og að hennar mati eiga leiðbeinendur ekki að ráða. 

Hennar draumur er að byrja strax að vinna á leikskóla. Hún er meðvituð um að best sé að 

vinna á hæfingarstöðinni þar til hún fær aðra vinnu.  

 

Olgeir Pétursson er á þrítugsaldri og býr hann býr í foreldrahúsum, mamma hans vinnur ekki 

utan heimilis. Hann á mörg systkini sem öll búa á höfuðborgarsvæðinu og eiga orðið sínar 

fjölskyldur. Að hans mati er einn bróðir hans bestur því þegar hann kemur í heimsókn þá  

spila, púsla og tefla þeir auk þess sem þeir fara þeir stundum tveir saman í bíltúr. Hann er í 

tómstundaklúbbi og pabbi hans keyrir hann oftast á jeppanum þegar tómstundaklúbburinn er 

opinn. Hann hefur aldrei unnið nema á hæfingarstöð en hann langar að vinna á bílaverkstæði 

eins og pabbi hans gerir og þætti honum best að vinna með pabba. Honum finnst gaman á 

hæfingarstöðinni og engin störf þar leiðinleg. Hann er búinn að sækja um aðstoð hjá AMS til 

að sækja um vinnu á bílaverkstæði og vill ekki prófa neina aðra vinnu á almennum 

vinnumarkaði. 

 

Ólafur Karlsson er um fimmtugt, hann ólst upp í sveit og á nokkur systkini og honum finnst 

gaman að vinna. Hans lífssýn er að allir eigi að vinna, þannig geri fólkið gagn. Hann býr einn 

í leiguíbúð og hefur stuðning frá félagsþjónustu sveitarfélagsins. Foreldrar hans eru fallnir frá 

og systkini hans búa ekki á Suðurlandi. Hans upplifun er að systir hans hringi oftar til hans en 

bræður. Hann er búinn að vera lengi á almennum vinnumarkaði en hefur eingöngu skipt 

tvisvar um vinnu. Í dag vinnur hann við áfyllingar í verslun og líkar það vel. Hann segir góðan 

anda vera meðal starfsfólks sem aðallega eru konur. Hann er í tómstundaklúbbi og á marga 

vini. Hann telur betra að búa í þéttbýli heldur en í sveit. Þar hafi hann bara getað leikið sér við 

systkini sín. Hann hefur ekkert á  mót því að eignast kærustu hann veit bara ekki hver það á að 

vera. 

 

Steinunn Jónsdóttir er á fertugsaldri og býr í leiguíbúð og hefur stuðning frá frekari 

liðveislu. Foreldrar hennar búa á Suðurlandi og er hún í góðu sambandi við þá og hún á einnig 

systkini og er það hennar upplifun að þau séu henni góð. Hún hefur lengi unnið á almennum 
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vinnumarkaði og hefur ekki áhuga á að vinna á hæfingarstöð. Hún heldur að þar sé ráðið yfir 

henni og það vill hún ekki, hún veit að hún er  sjálfráða. Hún vinnur í litlu fyrirtæki og hennar 

skoðun er að  allir séu  góðir við hana á vinnustaðnum, hún fái meira að segja jólagjöf. 

Hennar helsti stuðningur frá AMS er til að spjalla um daginn og veginn. Hún er í 

tómstundaklúbbi og hennar upplifun er að það sé gott að fara í klúbbinn aðallega þegar farið 

er út að borða pitsur, þær séu orðnar svo dýrar að hún vilji ekki panta með sendlinum.  

 

Samantekt 

Í þessum kafla hef ég farið yfir hvernig rannsóknin er unnin og einnig kynnt þátttakendur.  Ég 

hef reynt að túlka upplifun mína af viðtölunum við þá sem tóku þátt í rannsókninni af 

virðingu fyrir þeim og þeirra einkalífi. Þá hef ég útskýrt vel fyrir þátttakendum að saga þeirra 

þekkist ekki heldur sé sett hér fram til að auka skilning samfélagsins á mikilvægi þess að allir 

eigi að hafa jafna möguleika til að velja sér atvinnu hvort sem er á hæfingarstöðvum eða á 

almennum vinnumarkaði.  
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4. Ég vil bara vinna eins og pabbi 

Í þessum kafla kynni ég niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í þrjá hluta út frá þeim  

meginþemum sem birtust við greiningu gagna. Fyrst er fjallað um upplifun og reynslu 

þátttakenda af því að velja sér vinnu eða verkefni. Þá er umfjöllun um líðan þeirra á vinnustað 

og að lokum er fjallað um framtíðarsýn þátttakenda. Markmið rannsóknarinnar var að skoða 

hvort fatlað fólk á Suðurlandi hefði val um hvar það ynni. Og hvort fatlað fólk gæti valið um 

að vinna á almennum vinnumarkaði eða í sérúrræðum. Þar sem þátttakendur voru fámennur 

hópur, hafa niðurstöðurnar ákveðnar takmarkanir en gefa einhverjar vísbendingar um hvernig 

staðan er í atvinnumálum fatlaðs fólks á Suðurlandi.  

 

Val um vinnu eða verkefni 

Eitt af því sem þátttakendur voru spurðir um var hvort þeir hefðu getað valið sér vinnu eða 

verkefni á núverandi vinnustað. Eins og fram hefur komið þá vinna þátttakendur  í 

rannsókninni, ýmist á hæfingarstöðvum eða á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá 

AMS. Það kom fram að eitt þeirra missti vinnuna og vinnur sem stendur á hæfingarstöð en er 

að leita að vinnu á almennan vinnumarkaði. Þátttakendur höfðu allir skoðun á því hvar þeir 

vildu vinna en reynsla þeirra var ólík. Þátttakendur sem vildu frekar vinna á almennum 

vinnumarkaði frekar en á hæfingarstöð höfðu skoðun á því við hvað þeir vildu vinna ef þeir 

fengju vinnu þar.  

Kolbrún sem vinnur á hæfingarstöð um þessar mundir sagði: 

 

                  Ég vil vinna með börn, það er sko gaman að vera með börnin, vinna  

                  með börn. Börn eru svo skemmtileg, ég get alveg passað börn. Ég vil  

                  frekar vinna með börn en á hæfingarstöðinni. 

 

Það kom fram hjá þátttakendum að margt getur haft áhrif á hvort þeir vilja vinna á 

hæfingarstöð eða á almennum vinnumarkaði. Margt bendir til að það sé aldurstengt hversu 

mikið þau hafa upplifað valdeflingu og eru meðvituð um sjálfsákvörðunarrétt sinn. Dæmi um 

þetta er upplifun Jónínu sem vinnur á hæfingarstöð. Hún sagði: 

   

                  Ég hef unnið út á almennum vinnumarkaði, þar þekkti ég engan sko,  

                  mamma vill að ég sé hér (hæfingarstöð) hjá konunum. Það er stundum  

                  skemmtilegt hér hjá konunum.  
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 Þegar Jónína talar um konurnar er hún að vísa til leiðbeinenda á hæfingarstöðinni þar sem 

hún vinnur. Jónína hefur alltaf búið hjá foreldrum sínum og sótt styrk í þá skoðun sem 

fjölskylda hennar hefur haft á atvinnuþátttöku hennar. Nokkrir af þátttakendum ráðfærðu sig 

við foreldra sína þegar þeir voru að sækja um vinnu á almennan vinnumarkaði. Það kom fram 

að foreldrar geta haft töluverð áhrif og voru jafnvel fyrirmyndir að því sem þátttakendur 

langaði að gera í framtíðinni. Olgeir sem vinnur á hæfingarstöð lýsti því hvernig faðir hans er 

honum fyrirmynd þegar hann sagði:  

 

                  Ég ætla að gera eins og pabbi, pabbi er að vinna, hann er að laga bíla,  

                  ég ætla líka að laga bíla eins og pabbi. Kannski bara vinna með pabba.  

                  Ég vil bara vinna eins og  pabbi. 

 

Dæmi voru um að bakland þátttakenda  hefði áhrif á hvaða skoðun þeir hefðu á því að vinna á 

almennum vinnumarkaði eða á hæfingarstöð þar sem þeir mátuðu sig í störf foreldra sinna 

varðandi sín framtíðarstörf. Það virtist einnig hafa áhrif hvort þeir bjuggu enn í foreldrahúsum 

hversu sterk fyrirmynd foreldrar voru þegar um framtíðarstarf var að ræða. Ólafur og 

Steinunn  búa ein í leiguíbúð og vinna á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá AMS. 

Þau sýndu mikið sjálfstæði og voru mjög meðvituð um að þau réðu sjálf hvar þau vildu vinna.  

Steinunn sagði: 

 

                  Ég get sko sjálf ráðið hvar ég vinn, ég tala bara við Lóu (yfirmanninn)   

                  ef það er eitthvað að í vinnunni,  mér leiðist aldrei í vinnunni, allar  

                  konurnar tala við mig. 

 

Ólafur hefur lengi unnið á almennum vinnumarkaði og telur það mannbætandi að vinna. Hann 

er heilsuhraustur og þarf ekki oft að taka frí frá vinnu. Hann hættir einn dag í viku kl. 15.00 til 

að útrétta en það hefur hann gert í mörg ár. Ólafur sagði: 

 

                  Á föstudögum hætti ég klukkan þrjú góða mín, þá kemur Tumi (frekari 

                   liðveisla) og við útréttum, já það er nú það. Þessu réði ég sjálfur, þá 

                  kaupi ég í matinn, það er nú  allt orðið svo dýrt. Tumi keyrir mig, það 

                  er nú gott að vera keyrður, ég labba sko alltaf í vinnuna, já það er nú 

                  það.  
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Á hæfingarstöðvunum eru unnin ýmiskonar vinnuverkefni og listsköpun. Þátttakendur töluðu 

um hvað væri skemmtilegt og hvað þeim líkaði ekki að vinna við. Sumir þátttakendur vildu fá 

að ráða við hvaða verkefni þeir væru að vinna. Kolbrún sagði: 

 

                  Ég vil ekki sauma á saumavél, það gera bara mömmur og ömmur, ég er  

                  bara stelpa. Samt kann ég glás á saumavél. Ég sauma þegar ég er í  

                  saum á töflunni. 

 

Kolbrún er rúmlega tvítug og telur það eingöngu fyrir eldri konur að vinna á saumavél. 

Allir þátttakendur voru meðvitaðir um hvar þeir vildu vinna en þó bendir margt til þess að 

bakland hafi áhrif á skoðanir þeirra á hæfingarstöðvum og almennum vinnumarkaði. Það kom 

fram í viðtölum við þátttakendur að allir töldu sig nokkuð sátta við sitt hlutskipti, einn 

þátttakandinn vill þó frekar vinna á almennum vinnumarkaði þó hann vinni í dag á 

hæfingarstöð vegna þess hann hefur ekki fengið vinnu á almennum vinumarkaði. 

Þátttakandinn sem vill vinna á almennum vinnumarkaði og er í atvinnuleit taldi betra að starfa 

á hæfingarstöð þar til hann fengi vinnu á almennum vinnumarkaði. Þau áttu sér líka drauma 

um að gera annað en þau eru að gera. Einn þátttakandanna langaði að fá vinnu þar sem pabbi 

hans vann. Annar þátttakanda hafði meiri áhuga á að vinna við barnagæslu en á 

hæfingarstöðinni. 

 

Líðan á vinnustað  

Þátttakendur lýstu líðan á vinnustað með mismunandi hætti. Sumir upplifðu að þeir réðu sér 

lítið sjálfir, starfsfólkið réði miklu um hvaða störf þeir ynnu á hæfingarstöðvunum og töluðu 

þeir til dæmis um að „konurnar“ réðu. Eins og áður hefur komið fram vinnur hluti þátttakenda 

á hæfingarstöðvum. Þar er meðal annars unnið við ýmiss konar pökkunarvinnu. Þátttakendum  

líkar misvel að vinna pökkunarverkefni sem og önnur störf sem þar eru unnin en gera sér 

grein fyrir að hæfingarstöðvar þurfa að taka að sér verkefni sem fyrirtæki borga fyrir. Þau sem 

vinna á hæfingarstöðvum höfðu á orði að þau réðu ekki sjálf hvaða störf þau fengju að vinna 

við. Það væru settar upp stundatöflur sem sýndu við hvað hver og einn ætti að vinna þann 

daginn. Þau voru ekki ánægð með það fyrirkomulag að „konurnar“ réðu hvað verkefnum þau 

ynnu að. Kolbrún lýsti upplifun sinni með eftirfarandi hætti: 

            

                  Ég þarf að vera að vaska upp í eldhúsinu, ég er alltaf að vaska upp og 

                  konurnar bara skipa mér það. Ég vil samt frekar pakka kortum en þær 
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                  segja vaska upp og  svo er það á töflunni. 

Kolbrún sagði einnig: 

 

                  Þegar ég fæ vinnu á leikskóla þá þarf ég ekki að vaska upp. Á leikskóla 

                  er aðrar konur að elda allan matinn.      

 

Verkefnin sem unnin eru á hæfingarstöðvunum stjórnast því af stundatöflum sem settar eru 

upp af leiðbeinendum. Þátttakendur töldu sig ekki hafa mikið val um verkefnin sem þeir 

vinna. Þátttakendur sem unnu á hæfingarstöðvum fóru einu sinni á ári í starfsmannaviðtal hjá 

forstöðuþroskaþjálfa eða yfirþroskaþjálfa á staðnum. Þeir sem þess óska geta haft 

aðstandenda eða einhvern annan sem þeir treysta með sér í viðtalið. Í starfsmannaviðtalinu er 

þeim boðið upp á viðtal við atvinnufulltrúa AMS sem aðstoðar þá eftir þeirra óskum við að 

komast á almennan vinnumarkað. Í starfsmannaviðtalinu eða í viðtali hjá atvinnufulltrúa er 

gerð með þeim áhugasviðskönnun. Þeir þátttakendur sem vinna úti á almennum vinnumarkaði 

fara í starfsmannaviðtöl í fyrirtækjunum þar sem þeir vinna og í sumum tilfellum fer 

atvinnufulltrúi frá AMS með þeim í viðtölin. Í starfsmannasamtölunum er talað  um 

mikilvægi þess að líða vel í vinnunni og bera virðingu fyrir þeim verkefnum sem unnið er að. 

Einnig er rætt um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir samstarfsfólki bjóða öllum góðan dag 

og láta það ekki skipta máli hvaða samstarfsmenn eða leiðbeinendur sitja til borðs með þeim í 

matsalnum. Þátttakendur sem vinna á almennum vinnumarkaði töluðu um að á þeirra 

vinnustöðum sæti fólk ekki í sömu sætunum í mat eða kaffi. Ólafur sagði: 

  

                  Já - já hér er allir góðir við mig, ég tala oft um enska boltann við  

                  strákana. Hér vinna samt fleiri konur og  þær vita nú ekki allar um 

                  enska boltann bara tvær. Þær spyrja mig oft hvernig ég hafi það? Það  

                  er nú það. 

 

Þátttakendur sem unnu á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá AMS upplifðu að á 

þeirra vinnustöðum hjálpuðust allir að eins og  Ólafur sagði: 

 

                  Pétur (yfirmaður) var að fylla á kexhilluna með mér í gær. Það sýnir  

                  Hvað hann Pétur er góður maður. Hann hjálpar til maðurinn sá.  
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Þátttakendurnir sem unnu á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá AMS virtust taka 

meiri þátt í félagslífi vinnustaðarins en þátttakendur sem unnu á hæfingarstöð. Þeir sem unnu  

á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá AMS töluðu um að þeir færu á jólahlaðborð, 

árshátíð vinnustaðarins og ef starfsmannafélag vinnustaðarins færi í leikhús, þá færu þeir líka. 

Steinunn fékk einnig alltaf jólagjöf frá fyrirtækinu sem hún vinnur hjá. Jónína talaði um að á 

hæfingarstöðinni færu allir saman í mat og kaffi. Henni fannst gott að geta ráðið hvar hún 

situr í matar- og kaffitímum, hún vill alltaf sitja á sama stað í matsalnum. Þátttakendur sem 

vinna út á almennum vinnumarkaði virtust hafa meira val um hvenær þeir fara í kaffi.  

Steinunn sagði:  

 

                  Ég fer í kaffi með Gunnu og Helgu, þær hlæja svo mikið, ég hlæ nú 

                  ekki mikið en það er ágætt að vera hjá stelpunum, þær hlæja, ég get 

                  alveg hlegið, stundum þegar ég veit af hverju þær hlæja, þær hlæja  

                  bara að öllu, það geri ég ekki. 

 

Þátttakendur sem vinna á hæfingarstöð virðast finna fyrir meiri mun á milli sín og  starfsfólks  

heldur en þeir þátttakendur sem vinna á almennum vinnumarkaði. Jónína sagði: 

 

                  Það fara allir saman í kaffi, en „konurnar“ sitja saman, ég sit ekki hjá 

                  konunum, ég sit hjá stelpunum þær vilja nú ekki sitja hjá „konunum“.  

                  Ja, sko, stelpur sitja saman, konur sitja saman.  

 

Það kom fram að á hæfingarstöðvunum væru „konurnar“ að gera margt saman sem fötluðu 

starfsmennirnir væru ekki þátttakendur í. Um þetta sagði Kolbrún:  

                                

                  Það er árshátíð hjá þeim og þá eru þær búnar að vera að æfa leikrit.  

                  Við gætum alveg leikið í leikritinu, allavega ég og Ása , við höfum 

                   leikið í leikriti með skólanum, alla vega viljum við leika í leikriti.  

 

Þátttakendur sem vinna á hæfingarstöðvum virðast upplifa stífari vinnureglur en þeir sem 

vinna á almennum vinnumarkaði. Upplifun þátttakanda af stífari vinnureglum var fólgin í 

stundatöflum og í matar- og kaffitímum hringir bjalla.  

Olgeir sagði: 
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      Maður bíður bara eftir bjöllunni til að fá kaffi. Þá fara allir í röð.  

      Maður fer ekki í kaffi fyrr en hringt er bjöllunni þá segja „konurnar“  

      að maður megi standa upp og fara í  kaffi. 

 

Þeir þátttakendur sem vinna út á almennum vinnumarkaði upplifðu sterkar að aðrir starfsmenn 

og yfirmenn væru þeim jafnir. En á hæfingarstöðvunum var upplifun þátttakenda að þeir ráði 

ekki, valdið hefðu „konurnar“ þeirra skoðun hefði ekki sama vægi. Þeir sem vinna á 

almennum vinnumarkaði sitja ekki á sér borðum í kaffistofunni. Þátttakendur sem unnu á 

hæfingarstöðvunum lýstu meiri skiptingu, þar sitja fatlaðir starfsmenn saman og leiðbeinendur 

saman. Draga má þá ályktun  að á hæfingarstöð sé meiri munur á milli starfsmanna og 

leiðbeinenda heldur en á almennum vinnumarkaði. 

Það kemur fram í viðtölum við þátttakendur að þeir sem vinna á almennum 

vinnumarkaði upplifa meiri virðingu en þeir þátttakendur sem vinna á hæfingarstöðvum. Þar 

sem leiðbeinendur á hæfingarstöðvunum ráða hvaða verkefni eru unnin og hvenær staðið eru 

upp til að fara í kaffitíma. 

 

Framtíðarsýn þátttakenda 

Þátttakendum bar öllum saman um að gott væri að hafa vinnu. Þeir sem unnu á almennum 

vinnumarkaði með stuðningi frá AMS töluðu um að þeir vildu ekki vinna annars staðar en þar 

sem þeir vinna. Ólafur sem vinnur á almennum vinnumarkaði hafði reynslu af því að vinna á 

hæfingarstöð og vildi ekki vinna þar aftur. Ólafur sagði:  

 

                  Það var nú í lagi að vinna á hæfingarstöð, það var í lagi í þá daga þá  

                  var fólk eins og ég oft að vinna á hæfingarstöð en ekki vildi ég fara 

                  þangað aftur, væna mín. Það er nú það. Núna vinn ég í búðinni og raða  

                  vörunum. 

 

Kolbrún vinnur á hæfingarstöð en sér sig vinna með börnum í framtíðinni og vill fá stuðning 

frá AMS þar sem hún telur sig vera feimna og hafa þörf fyrir þann stuðning. Kolbrún hefur 

farið með atvinnufulltrúa frá AMS og sótt um vinnu á leikskóla og telur að það hefði hún ekki 

getað gert ein.  

Kolbrún sagði:  

 

                  Það er gott að fara með atvinnufulltrúanum og sækja um vinnu, hann  
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                   lét mig samt tala, ég hélt hann mundi tala. Svo sagði ég bara sí sona 

                  get ég fengið vinnu hér? Og fóstran sagði já það kæmi nú til greina en 

                  ekki eins og er. Það vantaði víst ekki fólk á leikskólann núna. 

 

Þátttakendur voru allir meðvitaðir um að þeir gætu leitað til AMS ef þeir vildu fá aðstoð við  

atvinnuleit á almennum vinnumarkaði. Kolbrún hafði farið með atvinnufulltrúanum að sækja 

um vinnu. Olgeir hafði áhuga á að vinna þar sem pabbi hans vinnur. Þeir sem unnu út á 

almennum vinnumarkaði sögðust geta hringt í atvinnufulltrúann hjá AMS þegar þeir vildu, 

það skipti engu máli hvar hann væri með skrifstofu.  Ólafur sagði:  

          

                  Ég er með símanúmerið hans í gemsanum mínum og ég get alltaf  

                  hringt, hann kemur líka stundum í vinnuna til mín. Það er nú ágætt.  

                  Stundum kemur hann bara til að ræða við mig. Þá fær hann líka kaffi. 

 

 Þátttakendur sem nú þegar vinna á almennum vinnumarkaði virtust  öruggari og virkari í 

samfélaginu heldur en þeir sem vinna á hæfingarstöðvum. Þeir fara meira á eigin vegum í 

frítíma sínum og eru öruggari í  að tala máli sínu. Steinunn sem vinnur á almennum 

vinnumarkaði ræðir sjálf við yfirmanninn þegar hún þarf frí. Steinunn sagði: 

              

                  Þegar ég fer í sumarbúðir þá læt ég Lóu (yfirmaður á vinnustað) vita  

                  og hún segir það er nú gott þú ferð að skemmta þér. Þá er ég sko að  

                  fara í sumarfrí, þetta geri ég sjálf. Ég kem líka aftur og læt Lóu vita  

                  þegar ég kem úr sumarbústaðnum. 

 

Þátttakendur upplifðu mismikið öryggi á vinnustöðum sínum. Jónína sem vildi hætta að vinna  

á almennum vinnumarkaði fannst hún ekki eiga neina vini á vinnustaðnum og vanta öryggi.  

Þess vegna kaus hún að vinnu á hæfingarstöð þar sem hún hafði áður starfað og fékk til þess 

aðstoð frá AMS. Á hæfingarstöðinni þekkti hún marga og var með einhverjum starfsmönnum 

í tómstundastarfi utan vinnutíma. Jónína sagði: 

 

                  Ég var búin að tala við mömmu og svo kom atvinnufulltrúinn og ég  

                  fékk að hætta og svo byrjaði ég á hæfingarstöðinni, það er bara betra.  

                  Á hæfingarstöðinni þekki ég fólkið. Á hæfingarstöðinni þarf ég ekki  

                  alltaf að flýta mér og flýta.  Það kemur fram að ekki eru gerðar eins  
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                 miklar kröfur til starfs á hæfingarstöðvum eins og á almennum 

                  vinnumarkaði. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið kynntar. Niðurstöður gefa  til kynna að 

þeir þátttakendur sem lengi hafa unnið á almennum vinnumarkaði virðast sjálfstæðari í 

skoðun um hvar þeir vilja vinna heldur en þeir sem alla tíð hafa unnið á hæfingarstöðvum. 

Þeir höfðu ekki áhuga á að vinna aftur á hæfingarstöð. Einnig virtist þátttakandinn sem býr á 

sambýli vera sjálfstæðari en sá sem býr í foreldrahúsum. Sá sem býr á sambýlinu hafði 

ákveðnari hugmyndir um að hann vildi frekar vinna á almennum vinnumarkaði. Þátttakandinn 

sem vinnur á hæfingarstöð sagðist frekar vilja vinna á almennum vinnumarkaði ef hann fengi 

draumastarfið. Það virtist sem einn þátttakandinn upplifði meira öryggi við að vinna á 

hæfingarstöð, þar vinna fleiri sem hann þekkir.   

Allir þátttakendur hafa val um vinnustað að einhverju leyti.  

Í næsta kafla dreg ég saman niðurstöður rannsóknarinnar, skoða þær út frá fræðilegri 

umfjöllun í verkefninu og leitast við að svara þeim spurningum sem ég lagði upp með í 

byrjun.  
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5. Samantekt og lærdómur 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar við 

fræðilega hluta verkefnisins. Eins og fram hefur komið byggist verkefnið á fræðilegum 

heimildum og viðtölum. Markmið rannsóknarinnar var að fá sjónarhorn fatlaðs fólks á hvar 

það vill vinna. Einnig að kanna hvort fatlað fólk á Suðurlandi hefði möguleika á að velja sér 

vinnu að eigin ósk og hefði um leið tækifæri til að nýta sér sjálfræði sitt.  

Rannsóknarspurningar voru: 

 Hvaða óskir hefur fatlað fólk á Suðurlandi um atvinnu? 

 Hvaða möguleika hefur fatlað fólk á Suðurlandi til að velja sér atvinnu við 

hæfi? 

 

Óskir fatlaðs fólks á Suðurlandi um atvinnu 

Þeir fimm þátttakendur sem þátt tóku í þessari rannsókn voru á aldursbilinu 22 - til 56 ára. 

Þrír þeirra vinna á hæfingarstöð, einn þeirra vill vinna á hæfingarstöð, einn þeirra vill frekar 

vinna á almennum vinnumarkaði og einn færi að vinna á almennum vinnumarkaði fengi hann 

draumastarfið. Tveir þátttakendur vinna á almennum vinnumarkaði og vilja vinna þar. Það 

kom fram hjá þátttakendum sem vinna á almennum vinnumarkaði að þeir vildu ekki vinna á 

hæfingarstöð. Svörin við því er hægt að túlka sem svo að þeim fyndist vinna á almennum 

vinnumarkaði gefa meira vald og þeir upplifi meiri valdeflingu og aukinn 

sjálfsákvörðunarrétt. Það kom fram hjá einum þátttakanda að hann fengi hærri laun við að 

vinna á almennum vinnumarkaði og leiða má líkur að því að þá nyti hann meiri virðingar. Það 

kom einnig fram hjá þátttakendunum að á hæfingarstöðvunum sitja leiðbeinendur saman og 

fatlað fólk saman sem gefur til kynna að stéttaskipting sé ráðandi á hæfingarstöðvunum. Þetta 

bendir til að þeir sem vinna á almennum vinnumarkaði séu að upplifa meira sjálfstæði eins og 

fram kemur í kaflanum hér að framan það er þegar fatlað fólk tekur ábyrgð á eigin lífi og 

lætur fötlunina ekki verða hindrun í lífi sínu sé það að nýta sjálfsákvörðunarrétt sinn og um 

leið öðlist það meiri stjórn á eigin lífi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Hanna B. 

Sigurjónsdóttir, 2006). Ekki var hægt að benda á eitthvert eitt atriði sem  virtist stjórna því 

hvort þátttakendur vildu vinna á hæfingarstöðvum eða á almennum vinnumarkaði. Það kom 

skýrt fram hjá þátttakanda að leiðbeinendur hæfingarstöðvarinnar ráða hvaða verkefni hann 

vinnur. 

Þátttakandi sem hafði prófað að vinna á almennum vinnumarkaði vildi frekar að 

fenginni reynslu vinna á hæfingarstöð (vernduðum vinnustað). Í viðtalinu við þátttakandann 
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kom fram að hans mati að minni kröfur væru gerðar til hans á hæfingarstöðinni heldur en á  

almennum vinnumarkaði. Það má í þessu tilfelli draga þá ályktun að hæfingarstöð (verndaður 

vinnustaður) geri ekki jafnmiklar kröfur til fatlaðs starfsfólks þar sem oftar er litið á 

hæfingarstöð sem starfsþjálfunarstöð eða sem stökkpall út á almennan vinnumarkað. Kristjáns 

Valdimarsson bendir meðal annars á þá gagnrýni sem kom fram á verndaða vinnustaði á 

sjöunda áratugnum með þeim rökum fyrir að launin væru of lág. Oftast í umbunarformi og 

verkefnin oftast einföld og jafnvel tilgangslaus. Það er því ekki líklegt að viðkomandi öðlaðist 

meiri færni til að fara út á almennan vinnumarkað eftir starfsþjálfun á slíkri hæfingarstöð 

(Kristján Valdimarsson, 2003).  

Út frá þessari niðurstöðum má draga þá ályktun að fatlað fólk sem vinnur á 

hæfingarstöðvum er ekki eins vel metið eins og fólk sem vinnur á almennum vinnumarkaði. 

 

Möguleikar á að velja vinnu eða verkefni 

Þegar við tölum um  lífsgæði þá teljum við það mikilvægan þátt í nútímasamfélagi að hafa 

atvinnu og flokkum það að sjálfsögðu með lífsgæðum. Sumir þátttakendur töluðu um að þeir 

vildu sjálfir ráða hvað þeir störfuðu við. Það er mikilvægt að hafa hlutverk sem gerir okkur 

sjálfbær til útgjalda daglegs lífs. Eins og fram kemur í viðtölunum við þátttakendur þá töluðu 

þeir allir um að gott væri að hafa vinnu. Þeir þátttakendur sem unnu á almennum 

vinnumarkaði vildu ekki fara aftur að vinna á hæfingarstöð. Það bendir til að þeir þátttakendur 

hafi valdeflst til sjálfsákvörðunarréttar. Í okkar samfélagi tengist sjálfsákvörðunarréttur því að 

ráða sér sjálfur sem maður gerir meðal annars með viðhorfum, vonum og þrám sem og að 

hafa efnahagslegar aðstæður til framkvæmda. Fatlað fólk hefur sömu þarfir og aðrir og þeir 

vilja hafa áhrif á eigið líf og deila með öðrum skyldum og ábyrgð (Hanna B. Sigurjónsdóttir, 

2006).  Flest viljum við geta séð fyrir okkur sjálf og þess vegna er mikilvægt þegar fatlað fólk 

sem er að fóta sig á almennum vinnumarkaði í fyrsta sinn að hafa þann möguleika að hægt sé 

að nota öryrkjavinnusamninga. Samningarnir byggja á reglugerð um öryrkjavinnu nr. 

159/1995 fyrir fólk með skerta starfsgetu. Fatlað fólk sem vinnur á almennum vinnumarkaði 

með stuðningi frá AMS á rétt á að gerður sé öryrkjavinnusamningur. Saga Hlyns sem lauk 

diplómanámi hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2009 er dæmi um þegar réttindi 

fatlaðs fólks eru ekki virt. Eins og áður hefur verið getið um var Hlynur ráðinn á  

hæfingarstöðina á Dalvegi sem stuðningsfulltrúi á sömu forsendum og allir aðrir sem fá vinnu 

á vegum AMS með öryrkjavinnusamningi. Tryggingastofnun ætlaði að synja samningnum en 

úrskurðarnefnd almannatrygginga dæmdi samninginn gildan („Réttur til vinnu“, 2009).   
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  Þessi reynslusaga hlýtur að styðja þá skoðun að fólk eigi að hafa val um hvar það 

vinnur. Það er hluti af hugmyndafræði  Nirje um eðlilegt líf  að fólk með þroskahömlun geti 

búið og starfað við eðlilegar aðstæður til jafns við aðra. Að samfélagið sé jafnt fyrir fatlaða 

sem ófatlaða og allir eiga að hafa sömu tækifæri til að stunda atvinnu (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008; Margrét Margeirsdóttir, 2001; Nirje, 1980). Þrátt fyrir að þessi 

hugmyndafræði sé síðan um 1970 eða 40 ára þá hefur ekki allt fatlað fólk enn í dag möguleika 

á að velja sér atvinnu. Og ennþá virðist ríkja stéttaskipting á hæfingarstöðvum eins og fram 

kemur hjá þátttakendum að leiðbeinendur (konurnar) sitja saman í matar- og kaffitímum og 

fatlað fólk situr saman. Þetta ójafnræði og skortur á virðingu leiðbeinenda fyrir fötluðum 

starfsmönnum kom berlega í ljós hjá einum þátttakanda sem talaði um að hann færi ekki í 

kaffi fyrr en bjallan væri búin að hringja. Þá mætti hann standa upp og fara í kaffi. 

Svo virðist sem fötluð ungmenni hafi sömu þörf fyrir að kynnast almennum 

vinnumarkaði eins og aðrir unglingar. Til að geta haft skoðun á því verður fatlað fólk að 

þekkja til þeirra starfa sem í boði eru á almennum vinnumarkaði. Eins og fram kom hjá einum 

þátttakanda sem kaus að hætta að vinna á almennum vinnumarkaði og fór aftur að vinna á 

hæfingarstöð. Þátttakandinn gat unnið störfin á vinnustaðnum en upplifði óöryggi og kaus því 

frekar að snúa til baka á hæfingarstöðina. Ef atvinnumarkaðurinn tæki fyrr við fötluðu fólki 

gæti það leitt til þess að það yrði sjálfstæðara og betur undirbúið að velja sér störf við hæfi 

þegar það er orðið fullorðið. Einnig þarf að vinna með atvinnurekendum í því skyni að 

upplýsa þá um möguleika fatlaðs fólks á vinnumarkaðnum. Út frá breska félagslega líkaninu 

er litið svo á að umhverfið geri einstaklinginn fatlaðan. Hindranir í samfélaginu eru 

samkvæmt því helsta orsök fötlunar. Þessar hindranir geta verið fordómar, einangrun og 

skortur á stuðningi í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006). Í rannsókn Höllu 

Ingvarsdóttur kom fram að kostnaður greiddur af öryrkjabótakerfi á hvern einstakling með 

örorku er alltaf mestur ef hann starfar á hæfingarstöð. En kostnaður mun minni sé viðkomandi 

á almennum vinnumarkaði. Því telur hún að breyta þurfi núverandi öryrkjabótakerfi og gera 

það meira vinnuhvetjandi. Þannig að fleiri verði virkari þátttakendur á almennum 

vinnumarkaði með stuðningi frá AMS (Halla Ingvarsdóttir, 2005). Þá kom fram hjá 

þátttakendum sem vinna á hæfingarstöðvum að munur væri á milli starfsfólks og 

leiðbeinenda. Hjá þátttakendum sem unnu á almennum vinnumarkaði virtist ekki vera 

valdamundur, þar væru allir starfsmenn. Hrafnhildur Ragnarsdóttir segir í ritgerð sinni að einn 

þáttur sem getur hindrað atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði séu 

verndaðir vinnustaðir því fagfólk sé leiðandi strax í framhaldsskóla og þá fari þeir sem búa 

við vitsmunalegar og eða líkamlegar skerðingar í starfsþjálfun inn á verndaða vinnustaði en 
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ekki á almennan vinnumarkað. Þegar framhaldsskóla lýkur fara þessir sömu einstaklingar 

beint inn á verndaða vinnustaði. Hrafnhildur telur að auka þurfi fjármagn til handa AMS svo 

hægt sé að aðstoða fleiri fatlaða einstaklinga út á almennan vinnumarkað (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2005). Kristján Valdimarsson telur að það væri ávinningur af því ef atvinnumál 

fatlaðra færu öll undir Vinnumálastofnun eins og lög  um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 

gera ráð fyrir. Þá bendir Kristján á að meira fjármagn þurfi að renna til AMS og móta þurfi 

skýrari stefnu í atvinnumálum fatlaðra. Það þarf að skapa jákvæð viðhorf í samfélaginu til 

atvinnuþátttöku fatlaðra (Kristján Valdimarsson, 2003). Þá tel ég að stuðningur og eftirfylgni 

frá AMS út á almennan vinnumarkað sé að skila þeim sem þann stuðning nota meira öryggi 

og þeir upplifi meiri valdeflingu og geti nýtt sjálfsákvörðunarrétt sinn. Eins og fram kemur hjá 

þátttakanda sem fer sjálfur til yfirmanns fyrirtækis sem hann vinnur hjá þegar hann þarf 

sumarfrí. Það sýnir að þeir eru öruggari og betur færir um að taka sjálfstæðar ákvarðanir um 

eigið líf (Goodley,2000; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

  Niðurstöður út kaflanum gefa vísbendingar um að fatlað fólk sem vinnur á 

hæfingarstöðvum hefur ekki val um hvaða verkefnum það vinnur. Svo virðist þeim er 

ráðstafað verkefnum af leiðbeinendum.  

Að mínu mati er báðum rannsóknarspurningunum svarað. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að þátttakendur hafi að einhverju leyti val um hvar þeir vinna. Niðurstöðurnar benda 

til þess að þátttakendur hafi takmarkaða möguleika á að velja sér vinnu á almennum 

vinnumarkaði þó svo hluti þeirra hafi fengið tækifæri til þess. Hér geta þættir haft áhrif eins 

og hvar fólk býr, bakland þess og einnig lítil þekking á vinnustöðum á almennum 

vinnumarkaði. Velta má fyrir sér hvort þeir sem starfa með eða fyrir fatlað fólk séu að 

einhverju leyti leiðandi hvað varðar val fatlaðs fólks á vinnustað?  

Þau sem starfa á hæfingarstöð virðast ósjálfstæðari og ekki eins tilbúin til að taka sjálf 

ákvörðun um hvar þau vilja vinna. Það gæti verið afleiðing þess að þau hafa ekki fengið 

tækifæri til að vinna á almennum vinnumarkaði. Eins og fram hefur komið virðast margir fara 

strax úr framhaldsskóla inn á hæfingarstöðvar til starfsþjálfunar. Það gæti verið hvatning fyrir 

þroskaþjálfa að standa vörð um þær leiðir sem þarf til að fatlað fólk einangrist ekki inn á 

hæfingarstöðvum heldur verði virkari þátttakendur í samfélaginu. Eins og fram kemur í 

markmiði með lögum um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 að veita einstaklingum 

viðeigandi aðstoð til að verða þátttakendur á vinnumarkaði. Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks undirstrikar einnig rétt hverrar manneskju til að hafa frjálst val um  

atvinnu (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 
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Það kom skýrt fram að þátttakendur sem vinna á almennum vinnumarkaði vilja ekki 

starfa á hæfingarstöð, þeir upplifa meiri lífsgæði á almennum markaði og eru virkari í 

samfélaginu. Allir starfsmenn hæfingarstöðva töluðu um „konurnar“ sem samnefnara yfir 

leiðbeinendur á hæfingarstöðvum. Konurnar höfðu í þeirra huga mikil völd og sáu um 

skipulag á stöðvunum. Vert er að taka fram að hjá flestum þátttakendum störfuðu bæði konur 

og karlar á hæfingarstöðvunum. Á hæfingarstöðvum eru karlar sem leiðbeinendur í minni 

hluta, segir það eitthvað? Fatlaðir starfsmenn sem hafa unnið lengi á hæfingarstöð virðast hafa 

lítið val um vinnuverkefni og upplifa að þeim beri að fara eftir því sem leiðbeinendur ákveða. 

Velta má fyrir sér hvort vinna þurfi markvisst að aukinni valdeflingu og að fatlað fólk öðlist 

sjálfsákvörðunarrétt á þessum vinnustöðum. 

        Til stendur að flytja atvinnumál fatlaðra AMS til Vinnumálastofnunar um næstu áramót 

2010-2011. Við þær breytingar tel ég að stórt skref verði stigið til að styðja við réttindabaráttu  

fatlaðs fólks. Þessi breyting mun leiða til þess að allir fara á sömu staði í leit að atvinnu. Ef 

bæði fatlaðir og ófatlaðir leita á sama stað eftir þessari þjónustu má líta á það sem eitt stórt 

skref í áttina að því að skapa eitt samfélag fyrir alla. 

 

Lærdómar sem draga má af rannsókninni:  

 Auka þarf fræðslu til fatlaðs fólks um atvinnumarkaðinn. 

 Leggja þarf áherslu á að fatlað fólk öðlist virðingu og viðurkenningu í samfélaginu. 

 Það þarf í auknu mæli að stuðla að valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétti fatlaðs fólks 

svo það verði betur fært um að taka ákvarðanir til dæmis um hvar það kýs að vinna. 

 Leita þarf leiða til að skapa meiri vinnugleði og styðja fatlað fólk til þess að láta í ljós 

óskir um vinnu. 

 Stuðla þarf að meiri jöfnuði milli fatlaðra starfsmanna og leiðbeinenda á 

hæfingarstöðvum. 

 Fatlaðir starfsmenn hafa þörf fyrir að upplifa sig sem fullgilda starfsmenn á sínum 

vinnustöðum rétt eins og ófatlaðir.   

 Hæfingarstöðvar þurfa að vinna markvisst að því að kynna fötluðu fólki möguleika til 

þátttöku á almennum vinnumarkaði. 

 Efla þarf kynningar og fræðslu hjá atvinnurekendum svo ýta megi undir 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 

 Endurskoða þarf bótakerfi öryrkja og gera það atvinnuhvetjandi fyrir fatlað fólk. 

 Auka þarf fjármagn til AMS á Suðurlandi svo hægt sé að auka þjónustu fyrir fatlað 

fólk þannig að það komist fyrr út á almennan vinnumarkað. 
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 Kynna þarf vinnusamninga öryrkja fyrir atvinnurekendum til stuðnings fyrir fatlaða 

starfsmenn. Þó þarf að gæta þess að samningarnir ýti ekki undir það viðhorf að fatlað 

fólk sé ekki gjaldgengt á almennum vinnumarkaði nema til komi vinnusamningur. 

 

Lokaorð 

Í þessu verkefni hef ég skoðað sjónarhorn fatlaðs fólks á hvar það vill helst vinna. Einnig 

skoðaði ég hvort fatlað fólk á Suðurlandi hefði möguleika á að velja sér vinnu að eigin ósk. 

Möguleikar fatlaðs fólks til að stunda vinnu að eigin vali hafa aukist á síðustu árum en betur 

má samt gera.  

Eftir vinnu við verkefnið hafa vaknað fleiri spurningar varðandi atvinnumál fatlaðs 

fólks en ég hafði áður. Þær eru meðal annars: Getur verið að þeir sem vinna á 

hæfingarstöðvum séu að velja sjálfir að vinna þar? Eða er fólk markvisst hvatt til að sækja um 

vinnu á almennum vinnumarkaði? Er almennur vinnumarkaður tilbúinn til að ráða fatlað fólk 

til starfa? Þessum spurningum verður vonandi svarað síðar en það er von mín að niðurstöður 

rannsóknarinnar varpi ljósi á stöðu fatlaðs fólks á Suðurlandi tengt atvinnutækifærum í sinni 

heimabyggð. Þá vonast ég til þess að í framtíðinni leggi sveitarfélögin á Suðurandi meiri 

áherslu á að ráða fagfólk eins og þroskaþjálfa til aðstoðar fötluðu fólki sem hefur áhuga á að 

vinna á almennum vinnumarkaði í sinni heimabyggð. 

       Vinna við þetta verkefni og rannsóknina hefur styrkt skoðun mína á að bera virðingu 

fyrir hverri manneskju eins og hún er og mæta henni þar sem hún er stödd á lífsins leið. 
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