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Formáli 

Eftirfarandi verkefni er 12 ECTS BS lokaverkefni í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands á 

sviði stjórnun og forystu.  

Það hefur sannanlega verið ánægjulegt og lærdómsríkt að vinna þetta lokaverkefni. 

Kærar þakkir fá allir þeir sem lögðu verkefninu lið á einn eða annan hátt. Þar ber að nefna 

föður minn, Grétar Pétur Geirsson, en hugsjón hans leiddi til þessa verkefnis og óska ég 

honum góðs gengis með framhaldið. Vonandi kemur þetta verkefni að notum. Ég vil þakka 

frænku minni, Margréti Elísabetu Ólafsdóttur, kærlega fyrir að taka sér tíma í aðstoð við 

yfirlestur og ábendingar. Leiðbeinandi verkefnisins var Eðvald Möller og fær hann 

sérstakar þakkir fyrir góðan stuðning og ánægjulegt samstarf. Móðir mín fær þakkir fyrir 

yfirlestur og andlegan stuðning í gegnum þessi ritgerðarskrif, líkt og hún hefur gert í 

gegnum allt námið.  

Að lokum vil ég þakka góðum félögum á heimavellinum fyrir samveruna.  
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Útdráttur 

Markmið verkefnisins var að komast að því hvort grundvöllur væri fyrir stofnun 

atvinnumiðlunar fyrir öryrkja á Íslandi. Verkefnið lýtur að ýmsum þáttum sem snerta 

stofnun slíks fyrirtækis og mun vonandi leggja grunninn að stofnun atvinnumiðlunarinnar.  

Sérstaða viðskiptahugmyndarinnar felst í því að miðlunin yrði eina fyrirtæki sinnar 

tegundar á Íslandi, þar sem einstaklingsmiðuð aðstoð er veitt öryrkjum í atvinnuleit. Þörf 

fyrir þjónustu af þessu tagi er mikil en 79% öryrkja á Íslandi eru atvinnulaus, þrátt fyrir að 

Ísland tróni efst á lista OECD ríkja yfir atvinnuþátttöku. Mikilvægt er að virkja þessa 

einstaklinga og ljóst að þeir geta og vilja leggja sitt af mörkum til samfélagsins. 

Staða öryrkja á vinnumarkaði í dag var vandlega könnuð. Stuðst var við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir í formi styttri viðtala við nokkra aðila. Erlendar fyrirmyndir voru 

rannsakaðar með það fyrir augum að finna þekkingu og reynslu sem hægt er að nýta í 

sambærilegri starfsemi hérlendis. Næst voru gerðar SVÓT og PEST greiningar í þeim 

tilgangi að greina markaðsaðstæður og það rekstrarumhverfi sem fyrirtækið kemur til 

með að starfa í.   

Megindleg markaðsrannsókn í formi spurningakönnunar var framkvæmd meðal valdra 

fyrirtækja. Markmið hennar var að kanna áhuga á samstarfi og viðskiptum við 

atvinnumiðlun öryrkja og jafnframt hvað gæti gert slík viðskipti eftirsóknarverð fyrir 

fyrirtæki. 

Að lokum voru niðurstöðurnar dregnar saman. Helstu niðurstöður eru þær að 

grundvöllur er fyrir stofnun sérstakrar atvinnumiðlunar fyrir öryrkja á Íslandi. Viðhorf 

fyrirtækja til ráðninga öryrkja er almennt jákvætt en einkennist af þekkingarleysi. Það 

verður eitt helsta verkefni atvinnumiðlunarinnar að bæta þekkingu aðila 

vinnumarkaðarins á hæfni og fjölbreytni öryrkja.   
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1 Inngangur 

Markmið þessa verkefnis er að kanna hvort grundvöllur sé fyrir stofnun atvinnumiðlunar 

fyrir öryrkja á Íslandi. Verkefnið er 12 eininga ritgerð í viðskiptafræði og skiptist í grófum 

dráttum upp í inngang, fræðilega umfjöllun, framkvæmd og niðurstöður rannsóknar og 

lokaorð. Mikilvægi verkefnisins er töluvert, bæði fyrir stofnanda atvinnumiðlunarinnar og 

öryrkja á vinnumarkaði í heild sinni. Verkefnið byggir á hugarfóstri Grétars Péturs 

Geirssonar en hann starfar sem formaður Sjálfsbjargar Landssambands Íslands og er vel 

kunnugur málefnum öryrkja. Sterk fjölskyldutengsl eru á milli Grétars Péturs og 

rannsakanda, en sá fyrrnefndi er faðir hins síðarnefnda, og hefur rannsakandi mikið 

umgengist öryrkja alla tíð. Rannsakandi mun kappkosta að gæta varúðar í ályktunum 

sínum við gerð verkefnisins.  

Vinnan skiptir máli fyrir einstaklinginn. Hún markar félagslegt hlutverk hans, tekjur og 

samfélagslega stöðu (Eitzen og Zinn, 2004). Með því að taka virkan þátt í atvinnulífinu, 

vinna og greiða skatt, öðlast einstaklingar ákveðið hlutverk í samfélaginu og finna fyrir 

tilgangi. Öryrkjar eiga sjálfsagðan rétt til að stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði 

sem fjallað er sérstaklega um í Samningi Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland er aðili að. Í 27. 

grein sem fjallar um réttindi fatlaðs fólks segir: „Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks, 

til jafns við aðra, til vinnu; í því felst réttur til að fá ráðrúm til að afla sér lífsviðurværis með 

vinnu að eigin vali eða vinnu sem er þegin á frjálsan hátt á vinnumarkaði og í 

vinnuumhverfi sem fötluðu fólki stendur opið, er án aðgreiningar og er því aðgengilegt“ 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Þrátt fyrir þetta er atvinnuleysi innan þessa hóps mun meira 

en annars staðar í þjóðfélaginu (Öryrkjabandalag Íslands, 2013) og líklegt er, að þær 

staðalímyndir sem eru ríkjandi um að fatlað fólk geti ekki unnið, spili stóran þátt í því 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014).  

Hugmyndin að stofnun sérstakrar atvinnumiðlunar er byggð á erlendri fyrirmynd en ef 

atvinnuleysistölur þessa hóps hér á landi eru skoðaðar má áætla að þörfin sé til staðar. 

Einnig hefur komið í ljós að öryrkjar sem stunda nám eða vinnu á almennum vinnumarkaði 

eru líklegri til að vera ánægðir með sitt daglega líf en þeir sem eru í dagþjónustu, 

endurhæfingu, í verndaðri vinnu eða ekki í vinnu, námi, endurhæfingu eða dagþjónustu 
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(Öryrkjabandalag Íslands, 2013). Aðstoð við öryrkja í atvinnuleit er nú alfarið í höndum 

hins opinbera en skortur á mannafli hefur verið vandamál í þeirra starfsemi (Bryndís 

Theodórsdóttir, munnleg heimild, 16. mars 2015). Fyrirtæki sem sérhæfir sig á þessu sviði 

gæti skilað betri árangri.  

Viðskiptahugmyndin á bakvið stofnun atvinnumiðlunar fyrir öryrkja gengur út á að 

veita einstaklingum og fyrirtækjum persónulega þjónustu og sérfræðiaðstoð þar sem 

aðaláhersla er lögð á vinnumiðlun, þ.e. ráðgjöf og aðstoð til atvinnurekenda og 

atvinnuleitenda. Til þess að slík starfsemi eigi einhverja von um að ganga upp er mikilvægt 

að skilja viðhorf fyrirtækja á almennum vinnumarkaði til ráðninga öryrkja og komast að 

því hvaða hindranir gætu helst staðið í vegi fyrir áhuga þeirra á samstarfi við 

atvinnumiðlun öryrkja. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram og hafðar til 

hliðsjónar við vinnslu þessa verkefnis: 

 Er grundvöllur fyrir stofnun atvinnumiðlunar fyrir öryrkja á Íslandi? 

 Hverjar eru helstu hindranir og hvað er hægt að gera til þess að gera slíka 
starfsemi aðlaðandi í augum fyrirtækja? 

 

Fyrri spurningin er í raun undirstaða verkefnisins en seinni spurningin er tvískipt og 

styður við fyrri spurninguna. Til að svara þessum spurningum er kafað ofan í stöðu öryrkja 

á vinnumarkaði í dag. Stuðst er að einhverju leyti við rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

viðfangsefninu áður og einnig framkvæmir höfundur eigin rannsóknir. Gerð er eigindleg 

rannsókn í formi styttri viðtala við nokkra fagaðila en ásamt því að ræða verkefnið ítarlega 

við Grétar Pétur, verðandi stofnanda, er tekið viðtal við verkefnastjóra atvinnumála 

öryrkja hjá Vinnumálastofnun um þá þjónustu sem býðst öryrkjum í dag. Þá er rætt við 

eiganda erlendrar atvinnumiðlunar fyrir öryrkja um uppbyggingu og umgjörð rekstursins 

þar. Einnig er gerð megindleg könnun meðal fyrirtækja til að fá innsýn í viðhorf stjórnenda 

fyrirtækja á sem fjölbreyttustu sviðum vinnumarkaðarins og var ýmislegt í niðurstöðum 

hennar sem kom rannsakanda á óvart. Að lokum eru niðurstöðurnar kynntar og settar í 

samhengi við fræðilega hluta verkefnisins.  
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2 Staða öryrkja í dag 

2.1 Hver er öryrki? 

Hugtökin örorka (e. disability) og fötlun (e. handicap) hafa svipaða merkingu og eru 

stundum notuð saman eða jafnvel sem samheiti. Í raun eru skilgreiningar þeirra oft á 

tíðum svo keimlíkar að erfitt er að greina alveg á milli eða slíta hugtökin hvort frá öðru. 

Fötlun er ekki skilgreind á einn ákveðinn hátt í íslenskum lögum en hér fyrir neðan er 

dæmi um skilgreiningu sem finna má í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992, 2. gr.: 

Einstaklingur á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sé hann með 
andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar þjónustu og stuðnings af 
þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og 
heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing af langvarandi 
veikindum, svo og slysum. 

Sama á við um hugtakið örorku, ýmsar skilgreiningar er að finna á því og ein af þeim er: 

„Mikil eða alger skerðing á starfsgetu af slysi eða veikindum, til dæmis lömun“ (Íslenzk 

orðabók handa skólum og almenningi, 1963). Til einföldunar verður einungis notast við 

hugtakið ,öryrki‘ í þessari ritgerð.  

Skilgreining á örorku og fötlun hefur frá upphafi fyrst og fremst verið skoðuð út frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni, þ.e. að örorka sé afleiðing líkamlegrar eða andlegrar 

fötlunar, frá fæðingu eða vegna sjúkdóma og slysa (Barnes, Oliver og Barton, 2002). Hin 

nýja félagslega nálgun á viðfangsefninu bendir hins vegar á að örorka sé alveg eins til 

komin af því að þröskuldar séu um allt samfélagið og vinnumarkaðinn sem hindri þátttöku 

fatlaðra einstaklinga (Finkelstein, 1993; Barnes, 2000). Vinnumarkaðurinn getur spilað 

stórt hlutverk í atvinnuþátttöku öryrkja.  

Tryggingastofnun ríkisins er sú stofnun sem er falið að meta örorku einstaklinga 

samkvæmt gildandi örorkumatsstaðli sem byggir á læknisfræðilegu mati. Örorka getur 

verið tímabundin eða varanleg og því þarf örorkumat að fara fram með reglulegum hætti 

(Ásta Snorradóttir, 2009). Réttur til örorkulífeyris miðast að lágmarki við 75% örorku sem 

er tilkomin vegna sjúkdóma eða fötlunar en einnig á einstaklingur, metinn 50% öryrki hið 

minnsta, rétt á sérstökum örorkustyrk. Örorka getur verið óháð vinnugetu en þó er 

heimilt að gera kröfu um að sérhæft mat fari fram sem skoðar möguleika umsækjanda til 

endurhæfingar (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007).  
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Algengustu orsakir örorku eru geðraskanir 37,6%, og stoðkerfissjúkdómar 29,2%. 

Samtals eru þetta um 67% allra öryrkja. Einungis 2,3% er vegna meðfæddrar skerðingar 

(Tryggingastofnun Ríkisins, e.d. a). Stærsti aldurshópur öryrkja og 

endurhæfingarlífeyrisþega er á bilinu 40-66 ára eða 78% sem er yfirgnæfandi meirihluti. 

Þessar tölur eru í samræmi við það sem áður kom fram um að örorka sé sjaldnast 

meðfædd heldur tengist í flestum tilfellum einhvers konar áföllum, sjúkdómum eða 

slysum sem einstaklingur verður fyrir síðar á lífsleiðinni og hefur áhrif á getu hans til að 

stunda vinnu. Sá markhópur sem þykir líklegastur til að nýta sér þjónustu atvinnumiðlunar 

er yngri, þ.e. fólk að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði, en fólk á aldrinum 40-66 ára er 

þó langt í frá útilokað frá vinnumarkaði og teljast til mögulegra viðskiptavina 

atvinnumiðlunarinnar. Algengt er að einstaklingar sem tilheyra þessum aldurshópi standi 

frammi fyrir því að þurfa að skipta um starfsvettvang vegna örorku sem þau glíma fyrst 

við á síðari hluta ævinnar. Slíkt var einmitt tilfellið hjá Jane Hatton, eiganda Evenbreak, 

sem fjallað er um í kafla 3.1.1. Atvinnumiðlunin gæti átt þátt í að koma í veg fyrir að þessir 

einstaklingar detti út af vinnumarkaði.  

2.1.1 Staða öryrkja á vinnumarkaði í dag 

Um 96% öryrkja hafa einhvern tímann verið virkir á vinnumarkaði. 21% þátttakenda sem 

svöruðu könnun á viðhorfum og aðstæðum örorku-og endurhæfingarlífeyrisþega 2008-

2009 voru í launavinnu þegar könnunin fór fram og 28% höfðu verið í launaðri vinnu á 

síðastliðnum 6 mánuðum (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Flestir þeirra voru í eigin 

atvinnurekstri eða á almennum markaði en um 11% voru í verndaðri vinnu eða á 

vinnusamningi hjá Tryggingastofnun. Algengt var að um hlutastarf væri að ræða. 

Atvinnuþátttaka var hlutfallslega mest hjá þeim sem búa við þroskahömlun, tauga- eða 

skynfærasjúkdóm, en minnst hjá þeim sem búa við hjarta-, æða- eða 

öndunarfærasjúkdóm. Ekki var marktækur munur eftir kyni á launavinnu svarenda. 

Könnunin leiddi jafnframt í ljós að einstaklingar voru líklegri til þess að vera á 

vinnumarkaði ef þeir höfðu lokið einhverju námi eftir að þeir urðu lífeyrisþegar í kjölfar 

örorkumats. 

Á Vesturlöndum hefur skilningur og sýn fólks á örorku og stöðu fatlaðra í samfélaginu 

breyst mikið síðustu tvo áratugi. Öryrkjar þykja í dag eiga kröfu til fullra mannréttinda og 

þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra (Stefán Ólafsson, 2005). Í yfirgripsmikilli skýrslu 



 

13 

 

OECD samtakanna árið 2003 þar sem fjallað var um örorku var stjórnvöldum bent á að 

líta á starfsgetu fatlaðra sem margvíslega og fjölbreytta, fremur en að jafna örorku við 

missi starfsgetu. Jafnframt ættu stjórnvöld að beita sér fyrir því af fullum krafti að virkja 

starfsgetu öryrkja með aðgerðum sem styðja sérstaklega við þennan hóp á vinnumarkaði 

og í velferðarkerfinu (OECD, 2003). Með þessu var reynt að breyta áherslum 

velferðarkerfisins frá því sem þær eru í dag, þ.e. óvirkur stuðningur eða forsjá í formi 

einhliða greiðslu framfærslulífeyris til öryrkja, til meiri áherslu á aðgerðir sem miða að því 

að virkja þessa einstaklinga í samfélaginu og á vinnumarkaði (Stefán Ólafsson, 2005).  

2.1.2 Viðhorf öryrkja til atvinnu 

Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir skoðaði stöðu örorkulífeyrisþega í mastersritgerð sinni, 

„Vinnumarkaðurinn er sá staður sem flestir vilja vera hluti af, líka öryrkjar og þess vegna 

þarf að reikna með þeim í námi og starfi“ (2011). Ingibjörg kannaði viðhorf öryrkja og 

ræddi við aðila tengda málefninu. Niðurstaða hennar var sú að öryrkjar hafa almennt 

löngun og vilja til að vera virkir þátttakendur á vinnumarkaðinum en hins vegar sé 

viðhorfið í samfélaginu oft eins og ekki sé reiknað með þátttöku þeirra. Hún komst einnig 

að því að öryrkjar sem ljúka námi eru líklegri til að vera virkir í samfélaginu og á 

vinnumarkaði en þeir sem gera það ekki, sem er í samræmi við niðurstöður úr fyrrnefndri 

könnun á högum og viðhorfum örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega 2008-2009 (Guðrún 

Hannesdóttir, 2010). 

Í annarri rannsókn var spurningalisti lagður fyrir nemendur náms- og starfs-

endurhæfingarinnar Hringsjár sem útskrifuðust á árunum 2008-2011 og beindist hann að 

viðhorfum þátttakenda til endurhæfingarinnar ásamt afdrifum þeirra eftir að 

endurhæfingunni lauk. Einnig var lagt fyrir mælitækið Career Decision Self-Efficacy Scale 

(CDSE-SF) sem mælir trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku. Helstu 

niðurstöður voru þær að stór hluti þátttakenda, 81%, var virkur í námi og/eða starfi eftir 

endurhæfinguna (Sigríður Anna Einarsdóttir, 2013).  Því meiri sem trú þátttakenda var á 

eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku, því meiri líkur voru á að þeir væru virkir í 

námi og/eða starfi. Auk þess voru yngri þátttakendur líklegri en þeir eldri til að stunda 

nám og/eða vera í vinnu. Hvorki komu fram tengsl milli árangurs af endurhæfingu við 

menntun þátttakenda né tegund fötlunar. 
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2.1.3 Aðstoð við öryrkja í atvinnuleit í dag 

Vinnumálastofnun er sá aðili sem sér nú um að veita öryrkjum á Íslandi aðstoð við 

atvinnuleit. Boðið er upp á sérhæfða ráðgjöf og vinnumiðlun og eru helstu markmið 

stofnunarinnar að styðja atvinnuleitandann og aðstoða við umsókn um atvinnu, m.a. með 

því að kynna vinnusamning öryrkja þegar við á og hafa samband við fyrirtæki 

(Vinnumálastofnun, e.d.).  

Samkvæmt fulltrúa stofnunarinnar er markvissum aðgerðum beitt til að aðstoða 

atvinnuleitendur með skerta starfsgetu sérstaklega. Annars vegar er veitt ráðgjöf og 

aðstoð við atvinnuleit en einnig er starfrækt svokölluð ‚Atvinna með stuðningi‘ sem er 

einstaklingsmiðuð þjónusta þar sem leitað er sérstaklega eftir störfum fyrir 

atvinnuleitendur með skerta starfsgetu. Vinnumálastofnun býður einnig upp á þjálfun í 

starf og eftirfylgd eins lengi og þörf er á (Bryndís Theodórsdóttir, munnleg heimild, 16. 

mars 2015). Byggt er á hugmyndafræði um „supported employment“ sem er vel skilgreind 

aðferð til að hjálpa einstaklingum með skerta starfsgetu að taka þátt á vinnumarkaði þar 

sem mikil samkeppni ríkir, hjálpa þeim að finna þroskandi störf og veita áframhaldandi 

stuðning og aðstoð frá sérfræðingum (National Alliance on Mental Illness, e.d.). 

Rannsóknir hafa sýnt að aðferðin skilar betri árangri en aðrar hefðbundnar aðferðir, líkt 

og t.d. vinnusmiðjur. 

Starfsfólk Vinnumálastofnunar fær ekki sérstaka þjálfun í málefnum öryrkja en er með 

ólíkan bakgrunn sem, að mati stjórnenda Vinnumálastofnunar, skiptir máli til þess að 

aðstoða fjölbreyttan hóp atvinnuleitenda. Sem dæmi starfa þar nú þrír þroskaþjálfar 

(Bryndís Theodórsdóttir, munnleg heimild, 16. mars 2015).  

Að mati og reynslu fulltrúa Vinnumálastofnunar eru helstu þröskuldar við að aðstoða 

fólk með skerta starfsgetu við atvinnuþátttöku að sumir þurfa að bíða í langan tíma eftir 

þjónustu og eru jafnvel ekki tilbúnir í starf þegar það býðst. Einstaklingsmiðuð þjónusta 

er mannaflafrek og þörf er á að bæta við starfsfólki þegar notendum þjónustu fjölgar. 

Mikill tími fer í samstarf við búsetu, félagsþjónustu og fleiri aðila sem koma að hverjum 

og einum atvinnuleitanda með skerta starfsgetu. Starfsþjálfunarúrræði og starfsmat er af 

skornum skammti og telja þau að það hefði mikil áhrif ef raunhæft starfsmat lægi fyrir 

með hverri umsókn um þjónustu (Bryndís Theodórsdóttir, munnleg heimild, 16. mars 

2015).  
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3 Erlendar fyrirmyndir 

Að mörgu er að hyggja við stofnun nýs fyrirtækis og sér í lagi þegar um er að ræða 

starfsemi sem snertir hagsmuni ákveðins samfélagshóps. Engin sambærileg starfsemi er 

til staðar á Íslandi í dag og því var ákveðið að horfa til annarra landa. Bretland virðist 

standa framarlega þegar kemur að atvinnumálum öryrkja og þar eru starfræktar fleiri en 

ein atvinnumiðlun fyrir þennan hóp. Á Norðurlöndunum eru starfræktar atvinnumiðlanir 

á vegum ríkisins, sem sjá um mál öryrkja en sérhæfa sig ekki sérstaklega í því. Þannig er 

það líka á Íslandi en líkt og fjallað var um í síðasta kafla er Vinnumálastofnun sá aðili sem 

hefur umsjón með atvinnuleit og aðstoð við öryrkja á höfuðborgarsvæðinu 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

Í leit að nytsamri þekkingu og reynslu erlendis frá til samanburðar við rannsóknina var 

eitt fyrirtæki sem vakti sérstakan áhuga. Fjölmargt í stefnu, rekstri og uppbyggingu þess 

getur nýst vel við stofnun sams konar fyrirtækis á Íslandi og því verður fjallað ítarlega um 

starfsemi þessa fyrirtækis hér. 

3.1 Evenbreak 

Evenbreak er félagslegt fyrirtæki rekið án hagnaðar, stofnað árið 2011. Markmið 

fyrirtækisins er þríþætt: –að aðstoða atvinnurekendur að laða til sín hæfileikaríka öryrkja, 

–að hjálpa öryrkjum í atvinnuleit að finna vinnu hjá atvinnurekendum sem kunna að meta 

hæfni þeirra, –og að koma á framfæri viðskiptalegum ávinningi þess að ráða öryrkja 

(Evenbreak, e.d. a).  

Ástæðan fyrir því að þessi atvinnumiðlun vekur sérstakan áhuga er sú að stofnandi 

hennar á margt sameiginlegt með Grétari Pétri og þau hafa sömu hugsjón er varðar 

atvinnumál öryrkja. Þau  glíma bæði við örorku, hafa verið virk og náð góðum árangri á 

vinnumarkaði allt sitt líf í fjölbreyttum og krefjandi störfum, og deila brennandi áhuga á 

jafnrétti og hagsmunamálum öryrkja. 

3.1.1 Stofnandi 

Konan á bakvið Evenbreak er Jane Hatton. Hatton er með meistaragráðu í 

mannauðsstjórnun og hefur lengst af starfað í þeim geira. Sjálf glímir hún við 

hrörnunarmænusjúkdóm sem leiddi til þess að hún þurfti að skipta um starfsvettvang 53 
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ára gömul. Hatton hefur að eigin sögn upplifað neikvætt viðmót atvinnurekenda gagnvart 

öryrkjum sem hún taldi ekki eiga rétt á sér en atvinnurekendur hafa oft á tíðum ýmiss 

konar ranghugmyndir varðandi öryrkja (Jane Hatton, munnleg heimild, 14. febrúar 2015).  

Líkt og áður hefur komið fram eru einstaklingar sem fæðast fatlaðir mjög lágt hlutfall 

öryrkja og það er mun algengara að fólk detti út af vinnumarkaði eftir slys eða sjúkdóma 

sem leiða til örorku og skertrar vinnugetu. Hatton veit af eigin reynslu hversu mikilvægt 

það er að halda áfram að vinna eftir að örorkan kemur til. Ekki einungis vegna tekna 

heldur fyrir sjálfstraustið, virðinguna og að finna tilgang. Allt þetta varð Hatton hvatning 

til þess að stofna Evenbreak, hún kom auga á þörf fyrir fyrirtæki sem getur opnað augu 

atvinnurekenda fyrir þeim mannauði sem býr í öryrkjum en hefur hingað til ekki verið 

nýttur (Jane Hatton, munnleg heimild, 14. febrúar 2015). 

3.1.2 Fyrirtækið 

Evenbreak er rekið af öryrkjum, fyrir öryrkja. Slagorð Evenbreak er „Að leiða 

atvinnurekendur sem kunna að meta fjölbreytileika saman við hæfileikaríka einstaklinga 

sem glíma við örorku“ (Evenbreak, e.d. a). Markmið þeirra er annars vegar að hjálpa 

fyrirtækjum, sem hafa einlægan vilja og áhuga á að ráða til sín hæfa öryrkja, að finna réttu 

einstaklingana og hins vegar að veita öryrkjum í atvinnuleit ráðgjöf og atvinnu. Evenbreak 

vill tryggja að atvinnurekendur sem auglýsa störf hjá þeim muni laða til sín hæfa 

einstaklinga sem breikka umsækjendahóp þeirra. Öryrkjar sem sækja um auglýst störf hjá 

Evenbreak eiga á sama tíma að geta verið öruggir um að fyrirtækin taki umsókn þeirra 

alvarlega og muni einblína á hæfni þeirra en ekki örorku. 

Eitt helsta áhersluatriði Evenbreak er að kynna jákvæða ímynd öryrkja á 

vinnumarkaðinum. Fyrirtækið er ekki rekið í hagnaðarskyni og öllum umfram hagnaði er 

eytt í auglýsingaherferðir sem eiga að vega á móti þeim neikvæðu staðalímyndum sem 

eru til staðar af öryrkjum (Jane Hatton, munnleg heimild, 14. febrúar 2015). 

3.1.3 Heimasíðan 

Eitt helsta forgangsatriði Evenbreak er að heimasíða þeirra og sér í lagi starfstaflan (e. job 

board) sé samkvæmt fremstu stöðlum er varða aðgengi fyrir öryrkja. Heimasíðan var 

byggð frá grunni þar sem ekki fannst viðunandi aðgengileg starfstafla sem hægt var að 

nýta. Við hönnunina komu ýmsir sérfræðingar varðandi aðgengi á vefsíðum en einnig voru 
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fjölmargar prófanir gerðar með aðstoð öryrkja sem glíma við ólíka fötlun eða skerta 

starfsgetu. Á heimasíðunni geta atvinnurekendur auglýst laus störf og atvinnuleitendur fá 

tækifæri til að finna starf við sitt hæfi (Jane Hatton, munnleg heimild, 14. febrúar 2015). 

3.1.4 Rekstur 

Fjölmörg fyrirtæki, stór og smá, eru í viðskiptum við Evenbreak. Sum nýta sér einungis 

þjónustuna en einnig er hægt að gerast sérstakur styrktaraðili. Meðal viðskiptavina 

Evenbreak nú má nefna Ernst&Young, BBC og Network Rails. 

 Stærsti hluta tekna Evenbreak, eða yfir 70%, kemur frá atvinnurekendum sem borga 

fyrir að setja auglýsingu um lausa stöðu á heimasíðuna. Ekkert gjald er tekið fyrir 

skráningu umsækjenda. Aðrar tekjur eru í formi aðgangseyris inn á atburði á vegum 

fyrirtækisins, sölu rafbóka (e. e-books), ásamt því að fá styrki og fjárframlög (Jane Hatton, 

munnleg heimild, 14. febrúar 2015). Fyrirtækið er ekki í samstarfi við stjórnvöld að beinu 

leyti en hjá atvinnumiðlunum á vegum ríkisins starfa sérstakir ráðgjafar fyrir öryrkja sem 

dreifa bæklingum Evenbreak til umsækjenda ásamt því að hengja upp plaköt sem auglýsa 

starfsemi þeirra. Evenbreak leggur mikið upp úr markaðsstarfsemi og fer fjölbreyttar leiðir 

í markaðssetningu. Fyrirtækið hefur notast við póstdreifingu (e. direct mail), tölvupóst (e. 

e-mail marketing), samfélagsmiðla, birtingu greina í tímaritum tengdum atvinnumálum 

og mannauðsstjórnun, haldið atburði til að kynna starfsemina, ásamt því að vinna með 

öðrum fyrirtækjum sem herja á svipaðan markaðshóp (Jane Hatton, munnleg heimild, 14. 

febrúar 2015). 
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3.1.5 Viðskiptalegur ávinningur 

Evenbreak kappkostar að sýna atvinnurekendum þann ávinning sem fæst við að ráða til 

sín öryrkja (Evenbreak, e.d. b). Meðal þess sem Evenbreak telur sem viðskiptalegan 

ávinning: 

 Fyrirtæki breikka hóp mögulegra umsækjenda. 

 Með því að auka fjölbreytni vinnuaflsins laða fyrirtæki að sér fjölbreyttari hóp 
viðskiptavina og auka þannig samkeppnisforskot sitt. 

 Fyrirtæki verða enn betri þátttakendur í samfélaginu og öðlast orðspor sem 
laðar til sín hæfileikaríkasta mannauðinn. 

 Betri vinnuandi og tryggð við fyrirtæki. 

 Fyrirtæki uppfylla markmið sín er varða samfélagslega ábyrgð. 
Fyrirtæki fá í raðir sínar starfsfólk sem rannsóknir hafa sýnt að eru jafn 
afkastamikil og það sem glímir ekki við örorku, og eru að auki með færri 
veikindadaga að meðaltali, færri vinnuslys og mun hærri starfsaldur. 
Fyrirtæki fara eftir jafnréttislögum þar í landi, Equality Act sem sett voru 2010. 
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4 Viðskiptahugmyndin 

Hér verður farið yfir ýmis atriði er varða reksturinn og starfsemina ásamt því að kynna 

hugsjónina og einstaklinginn á bakvið hugmyndina. 

4.1 Stofnandi 

Einmitt vegna þess að atvinnumiðlunin er ekki stofnuð í þeim tilgangi að skila hagnaði 

heldur sem hugsjónafélag þykir við hæfi að segja frá manninum á bakvið hugsjónina. 

Grétar Pétur Geirsson hefur komið að starfsemi og hagsmunamálum öryrkja á einn eða 

annan hátt stærsta hluta lífs síns. Í dag starfar hann sem formaður Landssambands 

Sjálfsbjargar og hefur gert í 6 ár. Grétar Pétur er gjaldkeri Öryrkjabandalags Íslands og 

jafnframt fulltrúi í stjórnum Hringsjá og Örtækni. Auk þess er hann aðalfulltrúi í starfshóp 

um vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fatlað fólk og samstarf varðandi þjónustu og 

vinnumarkaðsúrræði fyrir atvinnuleitendur sem njóta félagsþjónustu sveitarfélaganna.  

Hann hefur eðli málsins samkvæmt góða innsýn og þekkingu á málefnum öryrkja. 

Innblásturinn til þess að stofna atvinnumiðlun fyrir öryrkja fékk Grétar Pétur fyrst eftir 

samtal við Bandaríkjamann sem starfar hjá slíkri miðlun þarlendis.  

Eftir að hafa sinnt störfum í tengslum við hagsmuni öryrkja í svo langan tíma hefur 

Grétar orðið vel þekktur innan samfélagsins og hafa einstaklingar leitað sérstaklega til 

hans með ýmis persónuleg málefni. Grétar hefur aðstoðað eftir bestu getu og hefur að 

eigin sögn bæði ástríðu og getu til þess að starfa frekar með einstaklingum (Grétar Pétur 

Geirsson, munnleg heimild, 29. janúar 2015). 

Grétar fæddist spastískur í fótum og hefur verið hreyfihamlaður allt sitt líf. Hann vann 

lengst af við bókhaldsstörf og sinnti störfum í þágu öryrkja samhliða því en hefur síðustu 

ár einbeitt sér að störfum sínum fyrir Sjálfsbjörg og Öryrkjabandalagið. 

4.2 Mikilvægi starfseminnar 

Öryrkjar geta látið til sín taka víðsvegar í samfélaginu og það er samfélaginu öllu í hag að 

nýta færni og hæfni þessa hóps. Ávinningur þess að reka sérstaka atvinnumiðlun fyrir 

öryrkja er margvíslegur og ýmis vandamál munu minnka eða hverfa hjá þeim 

einstaklingum sem nýta sér þjónustuna. Með því að komast út á vinnumarkaðinn finna 

einstaklingar aukinn tilgang og gleði í sínu lífi. Afleiðingar þess að búa við skerta vinnugetu 
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og geta ekki stundað vinnu geta verið minna sjálfstraust og verri heilsa, bæði líkamleg og 

andleg (Landy og Conte, 2010) og sýnt hefur verið fram á að atvinnuleysi ýti sérstaklega 

undir andlegan heilsubrest (Marnetoft, Selander, Bergroth og Ekholm, 1999).  

Kostnaður samfélagsins vegna örorku er mikill. Starfshópur um starfsendurhæfingu, 

skipaður af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra árið 2002, komst að því að beinn 

fjárhagslegur kostnaður fyrir þjóðfélagið fyrir hvern einstakling á örorkubótum er um 30 

milljónir króna (2005). Árið sem rannsóknin fór fram greiddu Tryggingastofnun Ríkisins og 

lífeyrissjóðirnir samtals um fjórtán milljarða króna í örorkubætur. Útreikningar í töflu 1 

sýna kostnað ævilangra lífeyrisgreiðslna vegna örorku fyrir hvern einstakling. Þrátt fyrir 

að tölurnar séu frá árinu 2002 gefa þær glögga mynd af því hve mikill þessi kostnaður er 

fyrir samfélagið. Árið 2013 var hlutfall örorkulífeyrisþega, á aldrinum 18-66 ára, 8,8% af 

heildarfjölda Íslendinga á þessu aldursbili (Tryggingastofnun Ríkisins, e.d. a). 

    Tafla 1. Kostnaður vegna örorku einstaklinga í milljörðum króna 
 Karlar     Konur  

  

Aldur 25   
ára 

35 
ára 

45 
ára 

55 
ára  

25    
ára 

35 
ára 

45 
ára 

55 
ára 

Frá 
lífeyrissjóði 27,1 24,9 20,5 13,4  27,4 25,3 20,9 13,6 

Frá TR 5,2 4,1 3,3 2,1  5,3 4,2 3,3 2,1 

Samtals 32,3 29,0 23,8 15,5  32,7 29,5 24,2 15,7 

 

Annar kostnaður, eins og tapaðar skatttekjur og kostnaður Tryggingastofnun Ríkisins í 

sjúkratryggingum vegna niðurgreiðslu sjúkraþjálfunar, lyfja og læknisþjónustu fyrir 

örorkulífeyrisþega, er einnig mjög hár. 

Líkt og áður hefur komið fram eru atvinnumál öryrkja aðallega í höndum 

Vinnumálastofnunar í dag og starfsmenn þar hljóta enga sérstaka þjálfun í málefnum 

öryrkja (Bryndís Theodórsdóttir, munnleg heimild, 16. mars 2015). Niðurstöður 

rannsóknar Danans Lenzner (2012) benda til þess að helstu atriði sem hindra árangur í 

atvinnumálum öryrkja eru meðal annars skortur á sérstakri kennslu í málum öryrkja fyrir 

starfsfólk sem starfar hjá atvinnumiðlunum ríkisins og hefur verið falið að sjá um 

atvinnumál öryrkja. Tilvist atvinnumiðlunar sem sérhæfir sig í málum öryrkja er mikilvæg 

til að mæta þessari þörf fyrir sérþekkingu.  
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4.3 Rekstrarform 

Markmið starfseminnar er ekki að skila hagnaði heldur einungis að geta greitt laun 

starfsmanna og annan tilfallandi rekstarkostnað. Slíkt rekstarform hefur verið skilgreint 

sem stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni (e. non profit organisation) 

(Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins, e.d.) og hugsjónafélag (e. non-profit association) 

(Íðorðarit í alþjóðastjórnmálum og stjórnmálafræði : íslenskt-enskt, enskt-íslenskt, 2012) 

og þykja þessar skýringar eiga vel við rekstrarformið sem lagt er upp með hér. 

Gert er ráð fyrir að mestum eða öllum umframhagnaði, ef einhver er, verði ráðstafað 

í kynningarstarf. Öflug kynning á starfseminni, og þeim ávinningi sem felst í að ráða til sín 

öryrkja, er lykilatriði. Einnig er þörf á að auka fræðslu um hversu fjölbreyttur hópur 

öryrkjar eru og útrýma fordómum sem eru til staðar í samfélaginu (Roessler og Bolton, 

1985; Bressler og Lacy, 1980; McCarthy, 1988).  

4.4 Markaðshópur 

Viðskiptavinir þjónustunnar eru annars vegar öryrkjar í atvinnuleit og hins vegar fyrirtæki 

í leit að vinnuafli.  

Atvinnuleitendurnir eiga það eitt sameiginlegt að vera öryrkjar og lifa við skerta 

starfsgetu en eru að öðru leyti fjölbreyttur hópur einstaklinga með ólíka hæfileika og getu. 

Þeir eru af báðum kynjum og á breiðu aldursbili en líkt og nefnt var í kafla 2.1.2. eru yngri 

einstaklingar líklegri en þeir eldri til að vera í vinnu (Sigríður Anna Einarsdóttir, 2013). 

Þarfir viðskiptavina atvinnumiðlunarinnar geta verið mjög misjafnar og líklegt er að sumir 

þurfi meiri aðstoð en aðrir.  

Atvinnurekendur geta verið fyrirtæki með starfsemi af ýmsu tagi en þurfa þó að 

uppfylla skilyrði eins og að aðstaða sé fyrir einstaklinga með hefta starfsgetu. Þessi skilyrði 

eru eðli málsins samkvæmt misjöfn eftir þörfum einstaklinga.   

4.4.1 Hringsjá 

Í kafla 2.1.2. þar sem fjallað var um viðhorf öryrkja til atvinnu var vísað í niðurstöður 

könnunar sem sýndu fram á fylgni milli námsþátttöku öryrkja og virkni þeirra á 

vinnumarkaði (Guðrún Hannesdóttir, 2010; Sigríður Anna Einarsdóttir, 2013). Þeir sem 

höfðu lokið einhverju námi eftir að þeir urðu lífeyrisþegar voru líklegri en aðrir til þess að 

vera á vinnumarkaði. Grétar Pétur er meðvitaður um þetta og hyggst herja sérstaklega á 
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þennan markaðshóp, þ.e. námsmenn (Grétar Pétur Geirsson, munnleg heimild, 29. janúar 

2015).  

Hringsjá er náms- og starfsendurhæfingarmiðstöð fyrir fólk sem vill endurmeta eða 

styrkja stöðu sína til að komast aftur út á vinnumarkaðinn, oft eftir hlé vegna sjúkdóma, 

slysa eða annarra áfalla (Hringsjá, e.d.). Markmið stofnunarinnar er að skilja við 

einstaklinga úr endurhæfingu á þann hátt að þeir séu færir um að finna störf við hæfi á 

almennum vinnumarkaði og geti tekist á við almennt nám í framhaldsskólum.  

Grétar Pétur situr nú í stjórn Hringsjár og hefur því sterk tengsl við stofnunina (Grétar 

Pétur Geirsson, munnleg heimild, 29. janúar 2015). Ekki hefur formlega verið gengið frá 

samningum en fulltrúi Hringsjár hefur staðfest að áhugi sé fyrir hendi af hálfu 

stofnunarinnar fyrir einhvers konar samstarfi við atvinnumiðlun fyrir öryrkja (Helga 

Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2015). Hugmyndin er sú að einstaklingum, sem 

útskrifast frá Hringsjá náms- og starfsendurhæfingu og stefna út á vinnumarkaðinn, sé 

vísað til atvinnumiðlunarinnar og fái þar aðstoð við að finna vinnu við hæfi. 

4.5 Starfsemi og þjónustuþættir 

Starfsemin gengur fyrst og fremst út á að veita persónulega þjónustu og sérfræðiaðstoð 

til einstaklinga og fyrirtækja. Aðaláhersla verður lögð á vinnumiðlun, þ.e. ráðgjöf og 

aðstoð til atvinnurekenda og atvinnuleitenda í þeim tilgangi að leiða þessa tvo hópa 

saman á árangursríkan hátt.  

Viðskiptavinir geta leitað til miðlunarinnar með ýmsum hætti. Hægt verður að hringja 

eða fá þjónustu í húsakynnum fyrirtækisins. Heimasíðan verður samt sem áður 

mikilvægasti samskiptamiðill fyrirtækisins. Þar geta atvinnurekendur auglýst laus störf og 

atvinnuleitendur skoðað og sótt um störf. Áhersla verður lögð á að setja heimasíðuna upp 

með slíkum hætti að sem flestir geti nýtt sér hana. 

Það sem er einna helst ábótavant við þá þjónustu sem öryrkjum býðst við atvinnuleit í 

dag, er einstaklingsmiðuð þjónusta við atvinnuleitendur (Bryndís Theodórsdóttir, 

munnleg heimild, 16. mars 2015). Því verður mikil áhersla lögð á að veita persónulega og 

góða þjónustu í takt við þarfir hvers og eins.  

Markaðs- og kynningarstarfsemi kemur til með að vera mikilvægur þáttur í 

starfseminni og sér í lagi í upphafi. Um er að ræða kynningu á þeirri starfsemi sem 
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atvinnumiðlunin býður upp á en einnig öflugt fræðslustarf sem miðar að því að kynna 

öryrkja sem mikilvægan hluta af vinnuaflinu og vinna gegn fordómum. 
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5 Markaðsgreining 

Áður en lagt er af stað í það ferli að stofna nýtt fyrirtæki er mikilvægt að greina umhverfið 

sem fyrirtækið kemur til með að starfa í. Innan markaðsfræðinnar er að finna útbreiddar 

aðferðir til þess að standa að slíkri umhverfisgreiningu með skilvirkum hætti, til dæmis 

SVÓT og PEST greiningar. Með því að nota þessi hjálpartæki er reynt að tryggja að tekið 

sé tillit til allra viðeigandi áhrifavalda í ytra umhverfi, ekki einungis á þeim markaði sem 

stefnt er að, heldur í þjóðfélaginu öllu. 

5.1 SVÓT 

SVÓT greining hefur verið notuð sem hjálpartæki við stefnumótun og gerð 

langtímaáætlana í fyrirtækjum í meira en hálfa öld og hafa vinsældir hennar nokkurn 

veginn haldist síðan hún kom fyrst fram á sjónvarsviðið (Hill og Westbrook, 1997). SVÓT 

felur bæði í sér innri og ytri greiningu og tilgangur hennar er að skilgreina styrkleika og 

veikleika í starfsemi fyrirtækis og koma auga á tækifæri og ógnanir í umhverfi þess. 

Upplýsingarnar eru síðan notaðar til að móta stefnu sem miðar að því að byggja á 

styrkleikum, útiloka veikleika, nýta tækifæri sem eru til staðar í umhverfinu og takast á 

við ógnanir (Dyson, 2004). Í töflu 2 má sjá niðurstöður SVÓT greiningu fyrir atvinnumiðlun 

fyrir öryrkja. 

Tafla 2. SVÓT greining  

Styrkleikar: Veikleikar: 

Þekking og tengslanet 
stofnanda 

Reynsluleysi af starfsemi 
atvinnumiðlana 

Vinnusamningur TR Erfitt að virkja stofnanir 

  

Ógnanir: Tækifæri: 

Óaðgengilegur 
vinnumarkaður 

Engin atvinnumiðlun 
öryrkja til staðar 

Ranghugmyndir um 
öryrkja 

Áhugi öryrkja til 
atvinnuþátttöku 
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5.1.1 Styrkleikar 

Verðandi stofnandi, Grétar Pétur, mun fara fyrir starfseminni en hann hefur áralanga 

reynslu og mikla þekkingu á málefnum öryrkja ásamt því að vera þekktur innan 

öryrkjasamfélagsins. Hann hefur unnið með borgarstjórn og ríkisstjórn í fjölda ára og 

byggt upp gott tengslanet (Grétar Pétur Geirsson, munnleg heimild, 29. janúar 2015). 

Þessi sterku tengsl við viðskiptavini og samstarfsaðila eru mikilvæg. 

Tryggingastofnun ríkisins býður fyrirtækjum og öryrkjum upp á það fyrirkomulag að 

gera með sér vinnusamning, sem getur reynst styrkleiki fyrir þessa starfsemi. Á vef 

Tryggingastofnunar er fyrirkomulagið útskýrt á eftirfarandi hátt: „Vinnusamningur er 

uppsegjanlegur af beggja hálfu og skulu ákvæði uppsagnar vera í samræmi við almenna 

kjarasamninga í þeirri starfsgrein. Í vinnusamningi skal kveðið á um þriggja mánaða 

reynslutíma og hlutfall endurgreiðslu launa og launatengdra gjalda hins fatlaða, sem skal 

aldrei vera hærra en 75% og aldrei lægra en 25%. Auk fastra launa skal Tryggingastofnun 

ríkisins greiða atvinnurekanda sama hlutfall og að ofan greinir af öllum launatengdum 

gjöldum, sem atvinnurekandi greiðir vegna starfsmannsins“ (Tryggingastofnun, e.d. b). 

Þetta skapar hvata fyrir atvinnurekendur til að nýta sér þjónustu og krafta öryrkja. 

5.1.2 Veikleikar 

Þrátt fyrir mikla þekkingu á málefnum öryrkja hefur stofnandi ekki starfað áður í 

atvinnumiðlun. Þó hefur hann sinnt stjórnunarstörfum og þeim fylgir ávallt einhvers konar 

mannauðsstjórnun (Grétar Pétur Geirsson, munnleg heimild, 29. janúar 2015). 

Eitt af því sem mikilvægt er að verði til staðar svo að reksturinn geti gengið upp er 

viðmót hins opinbera og stofnana sem tengjast starfseminni á einhvern hátt. 

Vinnumálastofnun, Hringsjá og sveitarfélögin eru meðal þeirra sem mikilvægt er að ná 

góðu samstarfi við. Líkt og kom fram í kafla 4.4.1 hefur Hringsjá sýnt áhuga á mögulegu 

samstarfi en þó er óvíst er hversu móttækilegar stofnanir munu vera fyrir umræddu 

samstarfi og gæti það lagt stóran stein í götu starfseminnar ef ekki tekst að virkja þessar 

stofnanir. 

5.1.3 Ógnanir 

Áhugi og geta til þátttöku á vinnumarkaði skortir ekki meðal öryrkja (Guðrún 

Hannesdóttir, 2010). En vinnumarkaðurinn verður að geta tekið á móti því fólki sem hefur 
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áhuga á að taka þátt. Það að vinnumarkaðurinn sé að litlu leyti aðgengilegur 

hreyfihömluðu fólki er til dæmis stór hindrun. Erfitt er að meta starfsgetu einstaklings í 

hjólastól þegar ekki gert ráð fyrir honum á vinnumarkaði til að byrja með (Grétar Pétur 

Geirsson, 2008). Þetta er í samræmi við þær kenningar sem segja að aðstæður í 

samfélaginu séu hluti af skilgreiningunni á örorku en fjallað var um þessar kenningar í 

kafla 2.1. Einnig er algengt að atvinnurekendur hafi ýmis konar ranghugmyndir varðandi 

fatlað fólk en staðreyndin er sú að fatlað fólk tekur sjaldnar veikindadaga, helst lengur í 

störfum og lendir sjaldnar í vinnuslysum (Roessler og Bolton, 1985; Bressler og Lacy, 1980; 

McCarthy, 1988). Þetta bendir til þess að breyta þurfi viðhorfum atvinnurekenda til 

öryrkja þannig að litið sé á þá sem virkan hluta af vinnuaflinu. 

5.1.4 Tækifæri 

Í dag er engin atvinnumiðlun starfandi á Íslandi sem sérhæfir sig í atvinnumálum öryrkja. 

Rannsóknir sýna að dræm atvinnuþátttaka öryrkja stafar ekki af áhugaleysi en aðspurð 

sögðust rúm 64% þeirra sem ekki voru í launavinnu hafa áhuga á launaðri vinnu nú eða í 

náinni framtíð (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Þegar spurt var hvað svarendur töldu helst 

standa í vegi fyrir atvinnuþátttöku öryrkja, kom í ljós að ýmsir þættir vinnumarkaðar og 

bótakerfis lenda oftast efst á blaði. 21,16% svöruðu að vinnumarkaður, vinnuveitendur 

og vinnuaðstaða væru ástæðan og 20,77% nefndu kerfið, tekjutengingu og missir bóta. 

Það virðist því vera mikil þörf á fyrirtæki af þessu tagi. Fyrirtæki sem beitir sér fyrir 

bættum vinnuaðstæðum innan fyrirtækja og getur hjálpað öryrkjum að koma auga á þau 

ónýttu tækifæri sem eru til staðar.  

Tölfræðin hefur sýnt okkur að öryrkjar eru að stærstu leyti einstaklingar sem hægt er 

að virkja á vinnumarkaði. Rannsóknir hafa sýnt að vilji fyrirtækja til þess að ráða öryrkja 

hjálpar þeim að öðlast viðurkenningu sem „samfélagslega ábyrgt“ og bætir ímynd þeirra 

út á við (McCarthy, 1986). Jafnframt hafa fjölmargir sérfræðingar innan 

viðskiptafræðinnar bent á að fyrirtæki ættu að líta á samfélagslega ábyrgð sem 

fjárfestingu, fremur en kostnað (Stroup, Neubert, og Anderson, 1987). Eitt af hlutverkum 

atvinnumiðlunarinnar verður að opna augu fyrirtækja fyrir þessari staðreynd og benda á 

tækifærin sem liggja í þessum vannýtta hópi vinnuafls. 
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5.2 PEST 

PEST er annað vel þekkt greiningartól innan markaðsfræðinnar sem metur aðstæður í 

hagkerfinu í heild sinni, í stað þess að einblína á ákveðinn geira eða landsvæði (Peng og 

Nunes, 2007). Með því að nota PEST greiningu er gert ráð fyrir að ákveðnar ytri og óbeinar 

aðstæður í viðskiptaumhverfinu hafi áhrif á getu fyrirtækis til þess að skapa virði (Ward 

og Rivani, 2005).  Um er að ræða mat á pólitískum, efnahagslegum, félagslegum og 

tæknilegum þáttum, eins og landsframleiðslu, verðbólgu, atvinnuleysi og peningastefnu 

ásamt fleiri þáttum sem hafa áhrif á öll fyrirtæki innan hagkerfis, óháð eðli reksturs. 

Fyrirtæki geta ekki haft áhrif á eða breytt þessum þáttum í ytra umhverfi sínu en með því 

að koma auga þá er hægt að bregðast við á réttan hátt. Tafla 3 sýnir PEST greiningu fyrir 

atvinnumiðlun fyrir öryrkja. 

Tafla 3. PEST greining  

Stjórnmála- 
og lagalegir Efnahagslegir Félagslegir Tæknilegir 

Lög og 
reglugerðir 

Hagvöxtur og 
verðbólga 

Viðhorf 
samfélagsins 

Þróun og 
framfarir 

Stöðugleiki 
stjórnmála Atvinnuleysi 

Menntun og 
lífsskilyrði 

Internetið og 
farsímatækni 

Skattaumhverfi  

Lýðfræðileg 
samsetning 
vinnuaflsins  

Stefna 
stjórnvalda í 
málefnum 

öryrkja    
 

5.2.1 Stjórnmálalegt og lagaumhverfi 

Lög og reglugerðir spila stórt hlutverk í þessari starfsemi og munu móta starfsumhverfið. 

Sérstaklega þarf að huga að reglugerð nr. 159/1995 um öryrkjavinnu og reglugerð nr. 

376/1996 um atvinnumál fatlaðra. 

Sviptingar í íslenskum stjórnmálum hafa verið tíðar á síðustu misserum (Ólafur Þ. 

Harðarson, munnleg heimild, 24. mars 2015). Stefnuleysi stjórnvalda í þessum málaflokki 

er það sem hefur einkennt atvinnumál fatlaðs fólks (Kristjana Jokumsen og Rannveig 
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Traustadóttir, 2014) og er ein meginástæðan talin vera skortur á fjárveitingum. Stefna 

stjórnvalda hverju sinni í málefnum öryrkja skiptir miklu máli og atburðarásir á vettvangi 

stjórnmála geta breytt pólitískum áherslum og stuðningi við starfsemina. Skattastefna 

hefur jafnframt áhrif á rekstrarafkomu. 

5.2.2 Efnahagslegt umhverfi 

Verðbólga og vaxtahækkanir hafa áhrif á efnahagsreikning flestra fyrirtækja (Mishkin, 

2003). Verðbólga á Íslandi hefur oft verið mikil og sveiflukennd en hefur farið lækkandi 

síðan 2012 og er nú 1,6% (Hagstofa Íslands, 2015 a), sem er undir verðbólgumarkmiði 

Seðlabankans (Seðlabanki Íslands, 2015).  

Atvinnuleysi hefur aukist hér líkt og annars staðar í kjölfar efnahagshrunsins 2008 en 

þrátt fyrir það hefur atvinnuleysi á Íslandi verið lágt í samanburði við önnur lönd í lengri 

tíma. Sem dæmi mælist atvinnuleysi innan Evrópusambandsins nú 9,8% (OECD, 2015). 

Atvinnuleysisstig mótar mannauðsstefnu fyrirtækja og því hærra sem atvinnuleysi verður 

í samfélaginu, eykst framboð hæfra einstaklinga sem keppast um hverja stöðu. Þetta 

getur minnkað hvata fyrirtækja til að ráða inn öryrkja. Í uppsveiflu eru fleiri ráðningar og 

aukin útgjöld í kaupum á margs konar þjónustu (Guichard og Rusticelli, 2010). Spáð er að 

hagvöxtur hér á landi verði 4,2% á árinu (Seðlabanki Íslands, 2015, febrúar) og 

atvinnuleysi mældist 4,7% í febrúar (Hagstofa Íslands, 2015 b). Allt hefur þetta veruleg 

áhrif á eftirspurn eftir þjónustu atvinnumiðlunar.  

5.2.3 Félagslegt umhverfi 

Líkt og talað var um í SVÓT greiningunni skiptir viðhorf samfélagsins til öryrkja sem 

vinnuafls gríðarlega miklu máli. Fordómar gagnvart öryrkjum eru til staðar og þessi hópur 

einstaklinga er í mikilli hættu á að lenda utangarðs, meðal annars á vinnumarkaði (Barnes 

og Mercer, 2005).  

Mikil samkeppni ríkir á vinnumarkaði í dag og erfitt getur reynst að fá vinnu án 

fullnægjandi menntunar (Botha, 2010). Háskólamenntun eykur þekkingu en er 

vinnuveitendum einnig tákn um dugnað og eykur líkur á að umsækjandi sé valinn í starf. 

Menntunarstig öryrkja hefur farið hækkandi en hópurinn á þó enn töluvert langt í land ef 

hann er borinn saman við þjóðina í heild (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og 

Stefán Ólafsson,  2001). 
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Umræðan um breytingar á lýðfræðilegri samsetningu vinnuaflsins hefur aukist mikið 

vegna áskorana sem þær hafa í för með sér. Á sama tíma og lífaldur fólks hækkar hefur 

fæðingartíðni hríðlækkað. Í mannfjöldaspá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir að fjöldi 

fæddra umfram dána árið 2050 verði 2.015, á sama tíma og áætlaður mannfjöldi verður 

482.579, miðað við 330.508 í dag (Hagstofa Íslands, 2015 c). Hækkandi hlutfall aldraðra 

af heildarfjölda fólks leiðir af sér skort á virkum þátttakendum á vinnumarkaði, sem gæti 

stuðlað að jákvæðari viðhorfum í garð öryrkja sem viðurkenndum hluta vinnuaflsins.  

5.2.4 Tæknilegt umhverfi 

Tæknin í dag er örari en áður og geta fyrirtækja til þess að fylgjast með og hagnýta sér 

tækninýjungar hefur sífellt meiri áhrif á samkeppnisstöðu þeirra. Íslendingar eru mjög 

tæknivædd þjóð og voru 95% íbúa landsins til dæmis virkir netnotendur á árinu 2013 en 

hvergi mældist hlutfallið hærra í allri Evrópu (Hagtíðindi, 2014). Internetið er 

grundvallarþáttur í starfsemi atvinnumiðlana í dag (Jane Hatton, munnleg heimild, 14. 

febrúar 2015) því ferlið gengur út á að auglýsa lausar stöður innan fyrirtækja á heimasíðu 

og fá umsækjendur til þess að sækja um störf við hæfi í gegnum heimasíður. Mikil aukning 

hefur orðið í notkun einstaklinga á farsímum og snjallsímum (Hagtíðindi, 2014) og 

fyrirtæki bjóða í auknum mæli upp á þjónustu í smáforritum (e. „app“). Það er því mjög 

mikilvægt að fyrirtæki afli sér góðrar þekkingar á  framboði af tæknilegri þjónustu og 

eiginleikum hennar sem bjóðast í tengslum við  starfsemi þeirra.  
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6 Rannsókn 

Hér verður farið yfir framkvæmd og niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir hóp 

fyrirtækja. Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf fyrirtækja til ráðninga öryrkja 

og áhuga þeirra á mögulegu samstarfi við atvinnumiðlun fyrir öryrkja. Markmiðið var 

jafnframt að kanna hversu hátt hlutfall fyrirtækja hefur heyrt um það fyrirkomulag sem 

vinnusamningur við Tryggingastofnun felur í sér og um leið nýta tækifærið til að koma 

þeim upplýsingum á framfæri.   

6.1 Aðferðafræði 

Framkvæmd var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar meðal 56 fyrirtækja en 

algengt er að nota þessa rannsóknaraðferð þegar viðhorf hóps til ákveðins viðfangsefnis 

er kannað (Blumberg, Cooper og Schindler, 2011). Ákveðið var að spyrja minni hóp 

þátttakenda þar sem spurningar voru ýmist lokaðar eða opnar og hvatt var til ítarlegra 

svara. Markmiðið með opnu spurningunum var að þátttakendur hefðu tækifæri til að 

koma skoðunum sínum á framfæri án nokkurra takmarkanna.  

Könnunin var send til fulltrúa 56 fyrirtækja. Af þeim 56 sem fengu könnunina senda 

svöruðu 20 fyrirtæki, eða 35,7%. Þátttakendur voru ýmist mannauðsstjórar, 

framkvæmdastjórar eða forstjórar fyrirtækja. Öryrkjar eru fjölbreyttur hópur einstaklinga 

og var því ákveðið að velja fyrirtæki með starfsemi af ýmsu tagi sem gæti endurspeglað 

þessa fjölbreytni, hvort sem um er að ræða framleiðslustörf, skrifstofustörf eða annað. 

Valið var takmarkað við stærri fyrirtæki þar sem starfsmenn eru fleiri en 50 talsins. 

Líklegra þykir að stærri fyrirtæki hafi bolmagn til að styðja sérstaklega við starfsmenn með 

ólíkar þarfir. Fyrirtækin voru valin af handahófi af lista VR úr árlegri könnun þeirra um 

Fyrirtæki ársins (VR, e.d.). Í könnuninni eru starfsmenn beðnir um að leggja mat á nokkra 

lykilþætti í vinnuumhverfi sínu og áhugavert er að skoða viðhorf meðal fyrirtækja sem 

skora hátt í könnun á kjörum og líðan starfsmanna sinna.  

Spurningalisti (sjá viðauka 2) var notaður sem mælitæki við rannsóknina og hann 

skiptist í tvo hluta. Spurningarnar voru átta talsins. Þar af voru fjórar spurningar lokaðar, 

sem þýðir að þátttakendur velja úr fyrirfram gefnum svarmöguleikum, og þrjár spurningar 

opnar, en þar gátu þátttakendur skrifað svör í nokkrum línum og komið skoðun sinni á 
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framfæri. Með þessari aðferð fæst oft dýpri skilningur á viðhorfum þátttakenda, líkt og 

leitað var eftir í þessari könnun.  

Notast var við Google Drive til að búa til spurningakönnunina og hún því næst send út 

rafrænt (sjá viðauka 3) á viðeigandi aðila innan fyrirtækisins. Sú aðferð er auðveld í 

framkvæmd en helsti galli er hins vegar sá, að svarhlutfall spurningalista sem sendur er í 

tölvupósti er nær alltaf lægra heldur en fæst með viðtölum og ómögulegt er að stjórna 

fjölda svara. 

Hönnun spurningalistans var með einföldum hætti og var einungis spurt um 

viðfangsefnið sjálft. Ekki þótti nauðsynlegt að notast við bakgrunnsbreytur þar sem leitað 

var eftir viðhorfi og stefnu fyrirtækisins en ekki persónulegra skoðana þess aðila sem 

svaraði fyrir hönd fyrirtækisins. Reynt var að hafa spurningalistann stuttan og uppsettan 

á einfaldan hátt til að auka líkur á svörun. 

Líkt og fjallað var um í inngangi ritgerðarinnar hefur rannsakandi tengsl við 

viðfangsefnið sem rannsakað er, en mun gæta fyllsta hlutleysis í greiningu og umfjöllun 

sinni. Aðrar takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtak er tiltölulega lítið miðað við 

megindlega rannsókn og svarhlutfall ekki hátt, eða 35%, svo ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum og yfirfæra á aðra hópa. Niðurstöðurnar varpa þó einhverju ljósi á viðhorf 

til öryrkja sem finnast á vinnumarkaði.   

Gögnum rannsóknarinnar var safnað dagana 20. mars til 5. apríl. Ítrekunarpóstur var 

sendur til allra í úrtakinu 27. mars til þess að minna á könnunina. Úrvinnsla úr gögnum 

hófst 6. apríl og við tölfræðilega úrvinnslu var notast við Google Drive forritið og Microsoft 

Excel. 

6.2 Greining og úrvinnsla gagna 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í senn áhugaverðar og mikilvægar fyrir stofnun þessa 

fyrirtækis og verða þær fyrst birtar hér á þann hátt að svörin eru sýnd, með kökuritum 

þar sem það á við. Þrátt fyrir að ekki sé um að ræða stóran hóp fyrirtækja, fengust 

fjölbreytt svör við opnu spurningunum sem gefa góða innsýn í viðhorf fyrirtækja til 

ráðninga öryrkja. Fyrst verður farið yfir svör úr fyrri hluta spurningakannaninnar sem 

samanstendur af fjórum lokuðum spurningum. Næst verður farið ítarlega yfir þau svör 
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sem fengust úr opnu spurningunum og niðurstöðurnar túlkaðar en opnu spurningarnar 

voru einnig fjórar talsins.  

6.2.1 Lokaðar spurningar 

Markmiðið með lokuðu spurningunum var að fá innsýn í almenn viðhorf þátttakenda til 

ráðninga öryrkja ásamt því að kanna hversu mörg fyrirtæki eru meðvituð um tilvist 

vinnusamnings við öryrkja. 

Til að byrja með var spurt hvort að fyrirtæki hafi heyrt um það fyrirkomulag sem 

vinnusamningur við öryrkja felur í sér, sjá mynd 1. Helmingur aðspurðra, eða 50%, 

svöruðu því játandi, sem er mun hærra hlutfall en búist var við.  

 

Mynd 1. Hefur þú eða fyrirtækið þitt heyrt um það fyrirkomulag sem vinnusamningur við öryrkja felur í 
sér? 

Vinnumálastofnun er í dag sá aðili sem sér um gerð og kynningu vinnusamninga milli 

öryrkja og fyrirtækja en þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að hægt sé að efla 

kynningu fyrirkomulagsins á vinnumarkaði. Í framhaldi af þessari spurningu var útskýrt 

hvað samningurinn felur í sér (sjá viðauka 3). Tilgangurinn var að nýta tækifærið og 

upplýsa fyrirtæki um fyrirkomulagið. 
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Næsta spurning var tvískipt en þátttakendur máttu sleppa seinni liðnum ef svarið við 

þeim fyrri var neitandi. Spurt var hvort fyrirtækið sé með sérstaka stefnu varðandi 

ráðningar öryrkja og líkt og sést á mynd 2 hér fyrir neðan svöruðu allir spurningunni 

neitandi. Niðurstöðurnar benda til þess að það sé sjaldgæft að fyrirtæki hafi sérstaka 

stefnu um ráðningar öryrkja.  

 

Mynd 2. Er fyrirtækið með sérstaka stefnu varðandi ráðningar öryrkja? 

Síðari spurningin sneri að því hver sú stefna væri en þar sem ekkert fyrirtækjanna sem 

svöruðu er með sérstaka stefnu varðandi ráðningar öryrkja eru engar niðurstöður úr 

seinni liðnum.  

Næst var spurt hvort fyrirtækið telji að þau geti bætt ímynd sína með því að ráða 

öryrkja, sjá mynd 3. 

 

Mynd 3. Telur þú að ráðningar öryrkja geti bætt ímynd fyrirtækisins? 

70% þátttakenda svöruðu þessari spurningu játandi og jákvætt er að hlutfallið sé eins 

hátt og raun ber vitni. Ef fyrirtæki telja að ráðningar öryrkja geti bætt ímynd þeirra er 

líklegra að þau sækist eftir þjónustu atvinnumiðlunarinnar. Þetta hlutfall verður reynt að 

hækka enn frekar með öflugu kynningarstarfi.  
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Í síðustu lokuðu spurningunni var spurt hvort fyrirtækið telji að ráðningar öryrkja sé 

hluti af samfélagslegri ábyrgð þess, sjá mynd 4.  

 

Mynd 4. Telur þú að ráðningar öryrkja sé hluti af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja? 

Líkt og sjá má á mynd 4 svöruðu öll fyrirtæki nema tvö þessari spurningu játandi. 

Niðurstöðurnar gefa sterklega til kynna að almennt viðhorf á vinnumarkaði sé að 

ráðningar öryrkja séu hluti af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og það eru góðar fréttir 

fyrir atvinnumiðlunina. Hluti af kynningarstarfsemi hennar verður að sýna fyrirtækjum 

niðurstöður rannsókna þess efnis að með því að sinna samfélagslegri ábyrgð geti þau 

aukið samkeppnisforskot sitt (Porter og Kramer, 2006). 

6.2.2 Opnar spurningar 

Í þessum hluta var reynt að grafa dýpra og fá betri innsýn í hvað það er sem stendur helst 

í vegi fyrir áhuga fyrirtækja á samstarfi við atvinnumiðlun fyrir öryrkja og jafnframt fá 

hugmyndir um hvernig hægt er að gera slíkt samstarf eftirsóknarvert. Svörin voru 

fjölbreytt og hér verður reynt að stikla á stóru, en um leið greina frá helstu niðurstöðum. 
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Mynd 5. Hverja teljið þið helstu ávinninga þess að ráða öryrkja í vinnu í ykkar fyrirtæki? 

Í fyrstu opnu spurningunni var spurt hvað fyrirtækið telur helstu ávinninga þess að ráða 

öryrkja í vinnu til sín, sjá mynd 5. Tvö fyrirtæki svöruðu því að enginn sérstakur ávinningur 

hljótist af því að ráða öryrkja i vinnu. Nokkrir sögðust ekki meðhöndla öryrkja eða 

ráðningar þeirra öðruvísi en annarra heldur horfi einungis á getu og hæfileika 

einstaklingsins. Algengast var að fyrirtæki telji helsta ávinninginn vera að sýna 

samfélagslega ábyrgð eða gefa öryrkjum tækifæri til þess að gera gagn. Tvö fyrirtæki 

nefndu sparnað í launakostnaði og fyrir eitt fyrirtækjanna var helsti ávinningur sá að fá 

fólk sem er tilbúið að vinna styttri dagvinnuvaktir, en hið síðarnefnda kemur ekki 

sérstaklega fram í súluritinu hér fyrir ofan. Nokkur fyrirtæki töluðu um mikilvægi þess að 

hafa fjölbreytt vinnuafl og einhverjir nefndu sérstaklega að öryrkjar geti líka haft eitthvað 

til málanna að leggja og þá oft með sjónarmið sem aðrir þekkja ekki.  

Eitt fyrirtækjanna svaraði á eftirfarandi hátt: 

Á íslandi hefur átt sér stað viss öryrkjavæðing sem grundvallast á auknum 
áhuga menntaðs fólks til að vandamálavæða samfélagið. Þó vissulega séu 
margir sannarlega öryrkjar hefur hugtakið öryrki öðlast víðari skilning og 
réttætingu á ákveðnum aumingjaskap og skapað flóttaleið fyrir falska öryrkja. 

Viðhorf fyrirtækja á vinnumarkaði eru bersýnilega ólík og það er von rannsakanda að 

skilningur á markhópi atvinnumiðlunarinnar muni dýpka við að fá innsýn í þessi ólíku 

viðhorf. 
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Mynd 6. Hvað teljið þið að standi í vegi fyrir að ráða öryrkja í vinnu í ykkar fyrirtæki? 

Næst var spurt hvað fyrirtækið telur að standi í vegi fyrir að ráða öryrkja í vinnu, sjá 

mynd 6. Í þessari spurningu var algengt að nefnd væru fleiri en eitt atriði og þar af leiðandi 

sýnir súluritið fleiri svör en fjölda þátttakenda. 20% svöruðu því að ekkert stæði í vegi fyrir 

ráðningum öryrkja innan fyrirtækisins og jafnvel að þau séu með öryrkja í vinnu í dag. Þrjú 

fyrirtæki nefndu kostnað við veikindadaga og mikla fjarveru. Önnur svör gefa til kynna að 

þrátt fyrir að flest fyrirtæki hafi jákvæð viðhorf til ráðninga öryrkja er ákveðið 

þekkingarleysi til staðar á því hvað örorka er. Langflestir nefndu eðli starfa, stress og hraða 

á vinnustað, sem helstu hindrun. Flókin og krefjandi verkefni eða að háskólamenntunar 

sé krafist var einnig meðal svara. Þessi svör eru flokkuð saman í súluritinu sem „Of 

krefjandi störf“. Að lokum voru nokkrir sem töluðu um aðgengi og húsnæði sem hamlandi 

þátt. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að mikil þörf sé á aukinni fræðslu meðal 

fyrirtækja um öryrkja sem vinnuafl. Eitt fyrirtækjanna svaraði svo: 

Húsnæði er hamlandi þáttur, mikið um þrönga stiga og langa ganga. Viðhorf 
stjórnenda er almennt á þeim nótum að vilja ávallt ráða hæfasta 
einstaklinginn og því miður eru neikvæð viðhorf gagnvart öryrkjum og þeir 
ólíklegir til að falla í hóp hæfasta einstaklingsins. 

Annað fyrirtæki talaði um áhugaverðan vinkil í tengslum við fordóma meðal starfsmanna 

og er svarið sýnt í heild sinni hér fyrir neðan: 

Erum með of mörg öryggistengd og sérhæfð störf, vaktavinna sem krefst 
vinnutíma allan sólarhringinn. Oft eru þetta líka fordómar hjá starfsmönnum 
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að ráða öryrkja til okkar í vinnu. Það þarf meiri fræðslu til starfsmanna. 
Starfsmenn líta gjarnan niður á þau störf sem þessir aðilar eru að sinna og 
erfitt að fá heilbrigðan einstakling til að sinna því samhliða. Þannig að það þarf 
að efla fræðsluna og samkenndina. Fá stjórnendur til að slaka á kröfum til 
starfsmanna því það eru ekki allir eins. Störfin okkar krefjast mikils sjálfstæðis 
í starfi þar sem það er mikill hraði og oft ekki tími til að staldra við. 

Rannsakandi telur það jákvætt að fyrirtæki vilji meiri fræðslu, bæði fyrir stjórnendur sína 

og starfsmenn. Þetta sýnir vilja til þess að breyta viðhorfum og fyrirtækjamenningu. Auk 

þess gefur þetta til kynna að fyrirtæki séu opin fyrir að kynna sér málefni þessa hóps.  

 

Mynd 7. Hvernig teljið þið að hægt væri að auka áhuga fyrirtækisins á samvinnu og viðskiptum við 
sérstaka atvinnumiðlun fyrir öryrkja? 

Að lokum voru fyrirtæki spurð hvernig hægt væri að auka áhuga þeirra á samvinnu og 

viðskiptum við sérstaka atvinnumiðlun fyrir öryrkja. Sjö fyrirtæki af þeim tuttugu sem 

svöruðu sögðust ekki vita hvernig hægt væri að auka áhuga þeirra. Öll önnur svör snerust 

á einhvern hátt um aukið upplýsingaflæði, eins og sést á mynd 7. Flest fyrirtæki nefndu 

betri kynningu á starfseminni og nokkrir nefndu kynningu á því hvað þessir einstaklingar 

hafa upp á að bjóða. Nokkur fyrirtæki töluðu um að hægt væri að auka áhuga þeirra með 

því að sýna dæmi um árangursríkt samstarf vinnumiðlunarinnar við önnur fyrirtæki. 

Þessar upplýsingar geta nýst atvinnumiðluninni þegar farið er af stað í markaðsstarf. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að fyrirtæki séu opin fyrir hugmyndinni um ráðningar 

öryrkja en þurfi meiri upplýsingar til þess að geta myndað sér skoðun um hvort öryrkjar 

passi inn í þeirra fyrirtæki.  
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7 Niðurstöður og umræður 

Hér verður rýnt enn frekar í þau svör sem fengust í rannsókninni, þau skoðuð í samhengi 

við fræðilega kaflann og ályktanir dregnar út frá niðurstöðum. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar voru settar fram í upphafi: 

 Er rekstrargrundvöllur fyrir stofnun atvinnumiðlunar fyrir öryrkja á Íslandi? 

 Hverjar eru helstu hindranir og hvað er hægt að gera til þess að gera slíka 
starfsemi aðlaðandi í augum fyrirtækja? 

 

Líkt og áður hefur komið fram er rannsóknin ekki nógu stór til að hægt sé að alhæfa út 

frá niðurstöðum en þær gefa þó ákveðna vísbendingu um viðhorf markaðarins. Er von 

rannsakanda sú að niðurstöðurnar muni nýtast starfsfólki atvinnumiðlunarinnar við að 

skilja markhóp sinn betur og ekki síður við að koma auga á hvar er mesta þörfin fyrir aukna 

fræðslu. Í rannsókninni kom ýmislegt fram sem varpar ljósi á stöðu öryrkja, sem verður 

nú dregið saman, túlkað og notað til að svara ofangreindum rannsóknarspurningum eins 

og unnt er.  

7.1 Viðhorf aðila vinnumarkaðarins 

Niðurstöðurnar virðast styðja við þá félagslegu nálgun á viðfangsefninu sem bendir til 

þess að örorka sé að einhverju leyti til komin af því að á vinnumarkaði og í samfélaginu 

eru þröskuldar til staðar sem hindra þátttöku fatlaðra einstaklinga (Finkelstein, 1993; 

Barnes, 2000). Ráðningar öryrkja eru ekki ofarlega á forgangslista fyrirtækja, ef marka má 

niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrirtæki virðast ekki setja sér sérstaka stefnu varðandi 

ráðningar öryrkja, líkt og niðurstöður úr spurningu 2 sýna, en nokkur fyrirtæki komu því á 

framfæri að þau taki virkan þátt í að endurhæfa og koma öryrkjum aftur til starfa eða séu 

með öryrkja innan raða fyrirtækisins.  

Eitt af því sem kom rannsakanda á óvart voru niðurstöður úr spurningu 1 sem sýndu 

hversu mörg fyrirtæki virðast meðvituð um það fyrirkomulag sem vinnusamningur TR 

felur í sér. Áður en lagt var af stað í þetta verkefni taldi rannsakandi að fáir hefðu vitneskju 

um fyrirkomulagið. Það er því ljóst að helsta ástæða þess að ráðningar öryrkja eru ekki 

fleiri en raun ber vitni, er önnur en sú að fyrirtæki viti ekki af möguleikanum um að hægt 

sé að ráða til sín einstakling þar sem hluti launa er greiddur af ríkinu. Rannsakandi telur 
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því að atvinnumiðlunin ætti að leggja meiri áherslu á kynningu annarra ávinninga sem 

felast í ráðningum öryrkja. Rannsakandi veltir einnig fyrir sér hvort þau fyrirtæki sem voru 

sér meðvituð um fyrirkomulagið um vinnusamning hafi verið þau sem viljugri voru til að 

svara könnuninni.   

Fyrirtækin sem tóku þátt í þessari könnun voru flest sammála um að ráðningar öryrkja 

séu hluti af samfélagslegri ábyrgð þeirra. Samfélagsleg ábyrgð var líka algengasta svarið 

við spurningu 5 þar sem spurt var um helstu ávinninga þess að ráða öryrkja í vinnu. Þrátt 

fyrir þessar niðurstöður, gefa tölur um atvinnuleysi meðal öryrkja til kynna að fyrirtæki 

séu ekki að sinna umræddri samfélagslegri ábyrgð sem skyldi. Niðurstöðurnar benda þó 

til þess að meirihluti telji ráðningar öryrkja geta bætt ímynd þeirra, eins og sjá má í 

spurningu 3, og það telur rannsakandi gefa góða von um að hægt sé að vekja áhuga á 

samstarfi. Atvinnumiðlunin getur í markaðsstarfi sínu stuðst við niðurstöður rannsókna 

sem hafa sýnt að vilji fyrirtækja til þess að ráða öryrkja bætir ímynd þeirra út á við og 

hjálpar þeim að öðlast viðurkenningu sem „samfélagslega ábyrgt“ (McCarthy, 1986) og 

jafnframt kenningu fræðimanna innan viðskiptafræðinnar um að ekki eigi að líta á 

samfélagslega ábyrgð sem kostnað, heldur fjárfestingu (Stroup, Neubert og Anderson, 

1987). 

Niðurstöður úr spurningu 5 benda til þess að fyrirtæki séu ekki meðvituð um aðra 

ávinninga þess að ráða öryrkja. Fyrirtæki geta sem dæmi laðað að sér fjölbreyttari hóp 

viðskiptavina og aukið samkeppnisforskot sitt með því að auka fjölbreytni vinnuaflsins 

(Evenbreak, e.d.) en einungis tvö fyrirtæki nefndu fjölbreytt vinnuafl þegar spurt var um 

helstu ávinninga. Þrjú fyrirtæki í könnuninni nefndu fleiri veikindadaga og kostnað vegna 

þeirra sem hindrun fyrir því að ráða öryrkja, sem gefur til kynna að fyrirtæki séu ekki 

meðvituð um niðurstöður rannsókna sem sýnt hafa að öryrkjar eru að meðaltali með færri 

veikindadaga, færri vinnuslys og hærri starfsaldur.  

Atvinnumiðlunin þarf að mati rannsakanda að leggja mikla áherslu á fræðslu, bæði 

meðal fyrirtækja og annarra þátttakenda vinnumarkaðarins. Líkt og kom fram í 

niðurstöðum úr spurningu 6 voru eðli starfa algengasta ástæða sem fyrirtæki sögðu 

standa í vegi fyrir ráðningum öryrkja. Krefjandi störf, langir vinnudagar, líkamleg störf og 

flókin verkefni telur rannsakandi ekki vera hindrun. Öryrkjar eru fjölbreyttur hópur og 

meðal þeirra finnast einstaklingar sem eru latir, taka sér veikindadaga, hafa að baki sér 
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mismikla menntun og hæfni. Slíkir einstaklingar finnast líka meðal þeirra sem glíma ekki 

við skerta starfsgetu eða fötlun. 

Yfir helmingur fyrirtækja sem tóku þátt í könnuninni töluðu um í svörum sínum við 

spurningu 7 að meiri kynning gæti aukið áhuga þeirra á samvinnu og viðskiptum við 

atvinnumiðlun fyrir öryrkja. Ekki vekur furðu að fyrirtæki óski eftir frekari upplýsingum 

varðandi starfsemina þar sem að atvinnumiðlunin hefur ekki enn verið stofnuð. Önnur 

fyrirtæki tóku sérstaklega fram að þörf sé á fræðslu til að vinna bug á fordómum sem eru 

til staðar meðal starfsfólksins og að starfsmenn líti gjarnan niður á þau störf sem öryrkjar 

sinna. Þessar niðurstöður eru í takt við væntingar rannsakanda og upplýsingar sem 

fengust frá erlendri fyrirmynd en líkt og sjá má í fræðilega kaflanum á bls. 9, þar sem 

fjallað er um starfsemi bresku atvinnumiðlunarinnar Evenbreak, hefur fyrirtækið lagt 

gífurlega mikið upp úr markaðsstarfsemi og að kynna jákvæða ímynd fatlaðs fólks á 

vinnumarkaði vegna fordóma sem eru til staðar þar í landi (Jane Hatton, munnleg heimild, 

14. febrúar 2015).  

7.2 Samantekt ályktana 

Eins og fram kom í upphafi kaflans var leitast eftir að svara tveimur rannsóknar-

spurningum í þessu verkefni. Fyrri rannsóknarspurningin var undirstaða verkefnisins: 

 Er rekstrargrundvöllur fyrir stofnun atvinnumiðlunar fyrir öryrkja á Íslandi? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa sterklega til kynna að þörf sé á atvinnumiðlun fyrir 

öryrkja á Íslandi sem aðstoðar einstaklinga með skerta starfsgetu að ná saman við aðila 

vinnumarkaðarins og getur um leið stuðlað að fræðslu til fyrirtækja og stofnana til að 

vinna á fordómum.   

Seinni spurningin var tvískipt og styður við fyrri spurninguna: 

 Hverjar eru helstu hindranir og hvað er hægt að gera til þess að gera slíka 
starfsemi aðlaðandi í augum fyrirtækja? 

Rannsóknin gefur vísbendingar um að hindrun gæti falist í því að á vinnumarkaði ríkir 

ákveðið þekkingarleysi um stöðu öryrkja, sér í lagi hvað varðar að setja alla öryrkja undir 

sama hatt. Ekki fengust afgerandi niðurstöður um hvernig hægt er að gera starfsemina 

aðlaðandi í augum fyrirtækja en þær benda þó til þess að kynning á starfseminni og 
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öryrkjum sé í öllu falli lykilatriði. Þessar niðurstöður eru mikilvægar fyrir stofnun 

atvinnumiðlunarinnar. 
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8 Lokaorð 

Fordómar í garð öryrkja er staðreynd en nýleg rannsókn um stöðu fatlaðs fólks hér á landi 

í tengslum við félagslega útskúfun og fordóma staðfestir þetta (Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir, 2014). Það er þó trú höfundar að fordómar þessir stafi fyrst og 

fremst af þekkingarleysi, því erfitt er að skilja það sem maður ekki veit. Aukin fræðsla er 

lykillinn að því að útrýma óæskilegum staðalímyndum á vinnumarkaði og í samfélaginu. 

Tilgangur þessa verkefnis var að safna hagnýtum upplýsingum sem gætu nýst við 

stofnun á nýju fyrirtæki, atvinnumiðlun fyrir öryrkja. Viðtal sem höfundur átti við Jane 

Hatton, eiganda atvinnumiðlunar fyrir öryrkja í Bretlandi, reyndist sérstaklega hjálplegt 

og kom þar ýmislegt nytsamlegt fram. Hatton var jafnframt boðin og búin til að aðstoða 

frekar ef fleiri spurningar og vangaveltur vakna síðar í ferlinu. Að hafa myndað þetta 

tengslanet kemur sér vel og athyglisvert væri að fara í vettvangsferð til London og skoða 

starfsemina þar enn frekar, en ekki gafst færi til þess við vinnslu þessarar ritgerðar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar skiluðu áhugaverðum og nytsamlegum upplýsingum. Með 

því að heyra frá stjórnendum fyrirtækja, sem stunda starfsemi af ýmsu tagi, fékkst innsýn 

í hugsanagang og viðhorf til öryrkja sem vinnuafls.  

Von höfundar er að með fræðsluátaki og vitundarvakningu í samfélaginu sé hægt að 

virkja öryrkja og fyrirtæki á vinnumarkaði en líkt og rannsóknir sýna getur ávinningurinn 

verið gífurlegur, bæði í formi fjárhagslegs sparnaðar þjóðfélagsins og ekki síður aukinni 

velferð öryrkja. Verkefni þetta og stofnun atvinnumiðlunar fyrir öryrkja er vonandi skref í 

rétta átt. 
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Viðauki 1 – Fyrirspurn til Vinnumálastofnunar 

Sæll Gissur 

Kristín heiti ég og er að vinna lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptafræði við HÍ. Verkefnið 

fjallar um stofnun sérstakrar atvinnumiðlunar fyrir öryrkja (ekki rekin í hagnaðarskyni) og 

er ég að kanna rekstrargrundvöll fyrir slíkri miðlun ásamt því að finna hindranir og 

þröskulda. 

Í dag eru atvinnumál öryrkja, þ.e. einstaklingsaðstoð við atvinnuleit, í höndum 

Vinnumálastofnunar og það væri mikils virði að fá svör við örfáum spurningum frá fulltrúa 

stofnunarinnar sem þekkir vel til þessara mála. Eðvald Möller er leiðbeinandi minn í þessu 

verkefni og benti mér á að hafa samband við þig. 

Ef þú eða einhver sem þekkir til þessara mála hefur tök á að svara eftirfarandi spurningum 

væri það mikils metið og mikilvægt fyrir verkefnið.  

 

1. Er Vinnumálastofnun með sérstaka starfsemi eða aðgerðir til þess að koma öryrkjum í 

vinnu? 

Er leitað sérstaklega til fyrirtækja til að auka ráðningar öryrkja á vinnumarkaði eða sitja 

þeir við sama borð og aðrir atvinnuleitendur? 

2. Er starfsfólk Vinnumálastofnunar, sem sér um málefni öryrkja, sérstaklega þjálfað til að 

sjá um þau mál? 

3. Hverjir eru, að ykkar mati og reynslu, helstu þröskuldar við að koma öryrkjum í vinnu? 

 

Samvinna ykkar er mikilvægur þáttur í þessu verkefni og í að koma þessari miðlun á fót. 

Með von um svör, 

Kristín Pétursdóttir 

S: 778-8748 

kripet89@gmail.com 

mailto:kripet89@gmail.com
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Viðauki 2 – Kynningartexti 

Sæll Skúli 

 

Þessi stutta könnun er liður í lokaverkefni mínu til B.S. gráðu í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Markmið mitt með rannsókninni er að kanna viðhorf og áhuga fyrirtækja á 

ráðningum öryrkja og jafnframt kynna það fyrirkomulag sem felst í Vinnusamning 

Tryggingastofnunar. 

 

Könnunin samanstendur af 7 lokuðum og opnum spurningum. Það tekur um 10-15 

mínútur að svara og er þátttaka þín mikils metin. Athugið að könnunin er með öllu 

nafnlaus og ómögulegt að rekja svör til fyrirtækja. 

 

Hér er linkur á könnunina: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tOphE9Oz9NQd12p_g_foTNP9Jr4fBBOMACjet9Hbdec/viewform?c=0&w=1 

 

Hafið samband ef einhverjar spurningar vakna. 

 

Bestu þakkir fyrir þitt framlag. 

Kristín Pétursdóttir 

S: 778-8748 

krp12@hi.is 

https://docs.google.com/forms/d/1tOphE9Oz9NQd12p_g_foTNP9Jr4fBBOMACjet9Hbdec/viewform?c=0&w=1
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Viðauki 3 - Spurningakönnun 

Spurningakönnun 

Lokaðar spurningar: 

1. Hefur þú eða fyrirtækið þitt heyrt um það fyrirkomulag sem vinnusamningur við 

öryrkja felur í sér? 

Fyrir þá sem ekki vita, er hér útskýrt hvað slíkur samningur felur í sér: 

Tryggingastofnun ríkisins hefur heimild til að semja við atvinnurekendur á almennum 

vinnumarkaði um að ráða starfsfólk sem nýtur örorkulífeyris, örorkustyrks og 

endurhæfingarlífeyris.  

Vinnusamning má gera um fullt starf og hlutastarf. Gerður er samningur um kaup og kjör 

sem skal vera sá sami og er gildandi á hverjum tíma milli launþega og atvinnurekanda og 

skal tilgreina vinnustað og þau störf sem starfsmanni er ætlað að leysa af hendi. Í 

vinnusamningi skal kveðið á um þriggja mánaða reynslutíma og hlutfall endurgreiðslu 

launa og launatengdra gjalda hins fatlaða, sem skal aldrei vera hærra en 75% og aldrei 

lægra en 25%. 

 

2. Er fyrirtækið með sérstaka stefnu varðandi ráðningar öryrkja? 

 

2.b) Ef já, hver er sú stefna? 

 

3. Telur þú að ráðningar öryrkja geti bætt ímynd fyrirtækisins? 

 

4. Telur þú að ráðningar öryrkja sé hluti af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja? 

 

Opnar spurningar: 

Nú stendur yfir rannsóknarvinna fyrir stofnun sérstakrar atvinnumiðlunar fyrir öryrkja. 

Hlutverk miðlunarinnar verður að aðstoða atvinnurekendur að laða til sín hæfileikaríkt 

fatlað fólk og að hjálpa fötluðum atvinnuleitendum að finna vinnu hjá atvinnurekendum 

sem kunna að meta hæfni þeirra. Eftirfarandi spurningar miða að því að skilja viðhorf 
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fyrirtækja til málefnisins í þeim tilgangi að gera slíka starfsemi árangursríkari.  

Svarið spurningum eftir bestu getu. Hvatt er til ítarlegra svara. 

5. Hverja teljið þið helstu ávinninga þess að ráða öryrkja í vinnu í ykkar fyrirtæki? 

 

6. Hvað teljið þið að standi í vegi fyrir að ráða öryrkja í vinnu í ykkar fyrirtæki? 

 

7. Hvernig teljið þið að hægt væri að auka áhuga fyrirtækisins á samvinnu og 

viðskiptum við sérstaka atvinnumiðlun fyrir öryrkja?  
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Viðauki 4 – Fyrirspurn til Hringsjár 

 

Sæl Helga 

Kristín heiti ég og er að vinna lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptafræði við HÍ. 

Verkefnið fjallar um stofnun sérstakrar atvinnumiðlunar fyrir öryrkja (ekki rekin í 

hagnaðarskyni) og er ég að kanna grundvöll fyrir slíkri miðlun ásamt því að finna hindranir 

og þröskulda. 

Ein af hugmyndunum er sú að koma á einhvers konar samstarfi á milli 

atvinnumiðlunarinnar og Hringsjá. Þannig gætu einstaklingar leitað (ekkert gjald er tekið 

fyrir atvinnuleitendur) til atvinnumiðlunarinnar eftir endurhæfingu eða starfsnám og 

fengið aðstoð við að finna atvinnu í kjölfarið. Teljum við þennan hóp sérstaklega líklegan 

til að hafa áhuga og þörf á þjónustu af þessu tagi. 

Ég vildi gjarnan heyra frá fulltrúa ykkar hvort þið teljið að áhugi á slíku samstarfi sé 

fyrir hendi. Að sjálfsögðu er einungis um að ræða  „áhugakönnun“ á þessu stigi en ekki 

skuldbindingu af ykkur hálfu að neinu leyti. 

Með von um svör, 

Kristín Pétursdóttir 

S: 778-8748 

krp12@hi.is
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