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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða stöðu og reynslu kvenna sem þurftu að hverfa af 

vinnumarkaði vegna heilsubrests. Með þvinguðum starfslokum fylgja breytingar á 

hlutverkum og lífsháttum. Rannsóknarefnið beindist að því hvaða áhrif breytingarnar höfðu á 

líðan, félagslega þætti og aðlögunarhæfni.  

Viðbrögð þátttakenda við breyttum aðstæðum voru skoðuð út frá hugtakinu 

aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli meðal annars að með því að leggja fyrir þá könnunina 

á  aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (KANS), íslenskri útgáfu af þvermenningarlega 

mælitækinu Career Adapt-Ability Scale (CAAS). Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð 

sem byggir á viðtölum við sjö konur á örorku sem höfðu enga eða litla menntun eftir 

skyldunám.  

Niðurstöður sýndu jákvætt viðmót þátttakenda gagnvart vinnu, það er að þeir vildu 

almennt vera virkir á vinnumarkaði þrátt fyrir heilsubrest. Í ljós kom talsverður munur á milli 

aðlögunarhæfni þátttakenda, þar sem víddin stjórn hafði mest áhrif. Því meiri stjórn því 

farsælari urðu starfslok. Á heildina litið voru þátttakendur ánægðir með sinn starfsferil. Allir 

upplifðu þeir breytingar á lífshlutverkum og daglegum athöfnum í kjölfar heilsubrestsins. 

Flestir upplifðu minni samskipti við vini og ættinga sem gat leitt til einangrunar. Þátttakendur 

voru flestir ósáttir við að hefja starfslok og sumir upplifðu fordóma gagnvart öryrkjum.  

Niðurstöður geta gagnast náms- og starfsráðgjöfum þar sem þeir eru mikilvægur hlekkur 

og stuðningur í ráðgjöf við einstaklinga með skerta starfsgetu, í starfsendurhæfingu sem og 

ráðgjöf við starfslok. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the condition and experience of women who had to 

withdrawn from the labour force due to health reasons. Forced retirement leads to changes 

in roles and lifestyles. This study looks at the impact they have on individual well-being, 

social components and adaptability. 

The participant´s reactions to their changed situation was analysed with the concept of 

career adaptability as well as administrating KANS to them, an Icelandic version of the 

Career Adapt-Ability Scale (CAAS). The study conducted was a qualitative research and based 

on interviews with seven invalidated women that had none or little education.  

The results showed that the participants had a positive attitude towards work, they 

generally wanted to be active in the labour force despite health reasons. The survey 

revealed significant differences between participant´s career adaptability, where the 

dimension of control had the most importance. Higher scale of control leads to more 

successful retirement. Overall, the participant´s were satisfied with their careers. All 

participants experienced changes in life roles and daily activities due to health reasons. A 

majority of participants experienced isolation from friends and relatives. They experienced 

discontent regarding early retirement and some had experienced prejudices towards 

invalids.  

These results can benefit career counselors because they are an important link in the 

advice and support that comes to counseling individuals with disabilities, vocational 

rehabilitation and counseling regarding retirement. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Markmið hennar var að skoða stöðu og reynslu nokkurra kvenna sem 

þurftu að hefja starfslok sín vegna heilsubrests. 

Val mitt á viðfangsefni er tilkomið eftir að fylgjast með nánum ættingjum glíma við 

heilsubrest og yfirgefa vinnumarkað alfarið. Það hefur gengið misvel þar sem einstaklingarnir 

eru ólíkir. Í meistaranámi mínu í náms- og starfsráðgjöf varð mér ljóst hve mikilvægt er að 

einstaklingar séu sáttir við að enda starfsferilinn. Áhugi minn beindist að því hvað lægi að 

baki farsælum starfslokum öryrkja. Til að afmarka rannsóknarefnið ákvað ég að beina sjónum 

mínum að kvenkyns öryrkjum þar sem rannsóknir hafa sýnt að starfsferill karla og kvenna er 

ólíkur. Þar sem þessi hlið náms- og starfsráðgjafar hefur lítið verið skoðuð er rannsókn mín 

tilraun til þess að fá innsýn í viðhorf og sýn einstaklinga sem þurfa að hverfa af vinnumarkaði 

vegna heilsubrests. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og Ragnhildar Ísleifs Ólafsdóttur náms- og starfsráðgjafa hjá 

Vinnumálastofnun. Færi ég þeim bestu þakkir fyrir faglega og góða ráðgjöf og ábendingar. Að 

lokum vil ég þakka vinkonu minni Berglindi H. Andrésdóttur fyrir tæknilega aðstoð og 

viðmælendum mínum sérstaklega fyrir að hafa gefið sér tíma til að taka þátt í rannsókninni 

því án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Starfslok kvenna og karla vegna heilsubrests kallar gjarnan á mikla endurskoðun á fyrri 

lífsháttum, atvinnu og aðlögun að breyttum hlutverkum og veruleika. Þannig hafa góð 

viðbrögð og mikil aðlögunarhæfni einstaklings mikið að segja um líkur á farsælum 

starfslokum í nútímasamfélagi.  

Á Íslandi hefur öryrkjum fjölgað í takt við önnur ríki OECD. Konur eru fjölmennari en 

karlmenn í hópi öryrkja, 60% á móti 40%, sjá töflu 1. Tíðni örorku eykst jafnt og þétt með 

aldri (Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010; Stefán Ólafsson, 

2005; Tryggvi Þór Herbertsson, 2005; Tryggingastofnun, 2014). Algengustu orsakir örorku eru 

stoðkerfisvandamál, geðraskanir, hjarta og æðasjúkdómar og slys. Hluti skýringar af 

fjölguninni er talinn félagslegur, það er vegna viðhorfa og vanþekkingar eða vegna 

misskilnings meðal almennings, hjá atvinnurekendum, í heilbrigðis- og félagskerfinu og hjá 

löggjafanum. Þá getur skortur á samræmdum aðgerðum og yfirsýn skýrt fjölgunina (Ingibjörg 

Þórhallsdóttir, 2009; Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010; 

Tryggingastofnun, 2014). 

 

Tafla 1: Örorkulífeyrisþegar, skipting eftir kyni og aldurbili í desember 2013. 
Aldur    Örorkulífeyrisþegar   Hlutfall af mannfjölda  

18-66 ára     
    Karlar Konur    Karlar Konur 

18 - 19 ára   113 59 
 

2,40% 1,30% 

20 - 24 ára   382 235   3,00% 1,90% 

25 - 29 ára   372 392 
 

3,10% 3,40% 

30 - 34 ára   428 628   3,60% 5,50% 

35 - 39 ára   463 775 
 

4,20% 7,20% 

40 - 44 ára   500 921   4,60% 8,80% 

45 - 49 ára   647 1.126 
 

6,20% 10,70% 

50 - 54 ára   843 1.431   7,90% 13,10% 

55 - 59 ára   1.043 1.693 
 

10,10% 16,50% 

60 - 64 ára   1.084 1.838   12,20% 21,10% 

65 - 66 ára   487 863   15,50% 27,70% 

Samtals    6.362 9.961   6,00% 9,60% 

 (Tryggingastofnun Íslands, 2014). 

 

Algengustu ástæður örorku meðal kvenna eru stoðkerfis- og geðraskanir 

(Tryggingastofnun, 2014). Þó fleiri konur séu öryrkjar er hlutfall kynjanna á vinnumarkaði 

nokkurn veginn jafnt en frá árinu 2009 hefur virkni kvenna á vinnumarkaði aldrei mælst eins 
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mikil og nú (Fjármála og efnahagsráðuneytið, 2014). Jafnrétti kynjanna er bundið í lög á 

vinnumarkaði (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Staða kvenna 

á vinnumarkaði er aftur á móti ólík stöðu karla (Stefán Ólafsson, 2005) og starfsferill kvenna 

oft á tíðum öðruvísi og flóknari en karla (Farmer og fleiri, 1997). Það má meðal annars rekja 

til barneigna en konur taka gjarnan hlé á starfsferlinum á meðan á fæðingarorlofi stendur. Þá 

fara margar konur í hlutastörf í framhaldi af fæðingarorlofi. Þar að auki virðast konur oftar 

vera ábyrgðarmenn heimilisins (Byles, Vo, Forder, Thomas, Banks, Rodgers og Bauman, 2015; 

Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011; Farmer og fleiri, 1997; Stefanía Óskarsdóttir, 

Tryggvi Þór Herbertsson og Unnur Dís Skaptadóttir, 2004; Tryggingastofnun, 2014; Tryggvi 

Þór Herbertsson, 2005). Því má ætla að þær taki meiri ábyrgð á fjölskyldunni og heimilishaldi 

en karlar. Álag getur myndast samhliða þessum hlutverkum og eiga konur frekar á hættu að 

þjást af streitu og depurð í kjölfar þessa (Helga Eysteinsdóttir, 2006; Tryggingastofnun, 

2014). Afleiðing alls þessa er meðal annars sú að konur verða frekar öryrkjar en karlar 

(Stefán Ólafsson, 2005).  

Fjárhagslegar aðstæður öryrkja eru bágar og margir búa við fátækt eða standa á 

fátækramörkum (Guðrún Hannesdóttir, 2010; Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og 

Stefán Ólafsson, 2010; Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, James Rice, Knútur 

Birgisson, Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010). Það er hægt að rekja til lágra örorkubóta ásamt 

flókinna tekjutenginga almenna bótakerfisins (Lög um almennatryggingar nr. 117/1993; 

Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, James Rice, Knútur Birgisson, Eiríkur Karl 

Ólafsson Smith, 2010). Það gerir að verkum að öryrkjum er haldið frá vinnumarkaði að vissu 

leyti og með því endurspeglast að öryrkjar búa við félagslega útskúfun í atvinnumálum 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014; Stefán Ólafsson, 2010).  

Félagslegar aðstæður öryrkja markast meðal annars af samfélagslegum hindrunum 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014; Rannveig Traustadóttir, Kristín 

Björnsdóttir, James Rice, Knútur Birgisson, Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010; Stefán Ólafsson, 

2010). Aðgengi öryrkja að samfélaginu hefur mikil áhrif á félagslegar aðstæður. Aðgengi er 

víðtækt hugtak en þannig getur meðal annars skortur á aðgengi að vinnumarkaði, menntun, 

menningu og upplýsingum hindrað þátttöku öryrkja að samfélaginu og ýtt undir fordóma 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Þannig skapast hætta á félagslegri 
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einangrun (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014; Stephens, Noone og Alpass, 

2014; Wong og Earl, 2009).  

Menntunarstig öryrkja er almennt minna en hjá öðrum samfélagsþegnum. Jafnframt er 

hlutfall öryrkja hærra hjá þeim sem eru með lægra menntunarstig en þeir sem hafa 

háskólamenntun. Þær meginástæður sem taldar eru skýra lægra menntunarstig öryrkja eru 

meðal annars lélegt aðgengi að manngerðu umhverfi, vöntun á stuðningi og aðstoð við hinn 

fatlaða og félagsleg einangrun í skólum og útskúfun (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014).  

Það má ætla að þeir sem hafi minni menntun gegni frekar störfum sem bjóða upp á meiri 

áhættu á slysum og sjúkdómum sem getur leitt til örorku (Guðrún Hannesdóttir, Sigurður 

Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010; Stefán Ólafsson, 2005). Það sama gildir um 

láglaunastörf, en starfstétt er einn hættuvaldur á að lenda í örorku.   

Vinnumarkaðurinn er lagskiptur sem aðgreinir einstaklinga í starfsstéttir (Blustein, 2006). 

Láglaunafólk, í lægri starfstétt en hærri starfstétt, er hærra hlutfall öryrkja en þeir öryrkjar 

sem koma úr hærri stéttum (Stefán Ólafsson, 2005). Meðal skýringa á þessu er að lægri 

stéttir hafa ekki sömu tækifæri og efri stéttir (Blustein, 2006) en menningarauður, félags- og 

fjárhagsleg staða hafa meðal annars talsverð áhrif á menntaframvindu einstaklinga (Blustein, 

2006; Juntunen, Ali, Pietrantonio, 2013). Slík misskipting gæða leiðir að að verkum að 

láglaunafólk á meiri hættu á að enda sem öryrkjar en þeir sem þéna meira og búa við betri 

lífskjör (Stefán Ólafsson, 2005).  

Virðing helst í hendur við starfsstétt og menntun (Blustein, 2006; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún 

Ásbjörg Stefánsdóttir, 2006). Einstaklingar sem hafa meiri menntun og eru ofar í starfsstétt 

öðlast meiri virðingu. Jafnframt er kynferði breyta þegar kemur að atvinnuskiptingu og 

virðingu (Blustein, 2006; Blustein, Kenna, Gill og Devoy, 2008; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2005). Minni virðing er borin fyrir hefðbundnum kvennastörfum en hefðbundnum 

karlastörfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Það er því samhengi milli launa, starfs, 

menntunnar og kyns en hversu mikilla áhrifa gætir á félagslegri mismunun er 

menningarbundið (Blustein, 2006). Öryrkjar eru að miklum hluta án atvinnu og þar að auki er 

meirihlutinn konur. Með ofangreindar forsendur í huga var ákveðið að þátttakendur 

rannsóknarinnar yrðu konur sem væru á örorku. Jafnframt að þær hefðu enga eða litla 
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menntun að loknu skyldunámi. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða stöðu og reynslu 

nokkurra kvenna sem þurftu að hverfa af vinnumarkaði vegna heilsubrests. Með starfsmissi 

og starfslokum fylgja róttækar breytingar á hlutverkum og lífsháttum og efni þessarar 

ritgerðar beindist að því hvaða áhrif þær höfðu á líðan, félagslega þætti og aðlögunarhæfni 

einstaklinga. 

Vinna er jafn mikilvæg konum og körlum (Farmers og fleiri, 1997; McMahon og Patton, 

2006; Tryggingastofnun, 2014). Hún hefur margvísleg áhrif á líf fólks og er einstaklingum 

yfirleitt mjög mikilvæg. Vinna skapar tekjur og veitir fjárhagslegt sjálfstæði einstaklings. Hún 

veitir einnig einstaklingi félagslega stöðu í þjóðfélaginu þar sem einstaklingurinn notar vinnu 

sem tæki til að lýsa og skilgreina sjálfan sig (Blustein, 2006; Blustein, Kenna, Gill og Devoy, 

2008; Landy og Conte, 2010; Savickas, 2011; Stefán Ólafsson, 2005, Wong og Earl, 2009). 

Jafnframt byggir sjálfsmynd og þroski einstaklingsins á vinnu þar sem vinna er meðal annars 

vettvangur til félagslegra tengsla. Þar að auki kemur vinna reglu á daglegt líf fólks og skapar 

einstaklingum tilgang og merkingu í lífi þess. Vinna mótar því að miklu leyti einstaklinginn og 

umhverfi hans og veitir vellíðan (Blustein, 2006; Landy og Conte, 2010; Stefán Ólafsson, 

2005). 

Það getur haft miklar afleiðingar fyrir einstaklinga að fara af vinnumarkaði. Einkum þegar 

það er í neyð, eins og með uppsögn eða vegna lélegrar heilsu (Earl, Gerrans og Halim, 2015; 

Landy og Conte, 2010; Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Wong og Earl, 2009). Rannsóknir 

sýna stöðugt neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinga sem hafa ekki val um starfslok sín. Þá 

getur andleg, líkamleg og félagsleg heilsa farið versnandi og aðlögun að starfslokum getur 

orðið léleg og tekið lengri tíma (Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Wong og Earl, 2009). 

Það getur leitt til þess að einstaklingar verða óvirkir í samfélaginu og afleiðingin er meðal 

annars einangrun (Stephens, Noone og Alpass, 2014; Wong og Earl, 2009). Eins getur 

sjálfsmynd og sjálfsöryggi þeirra minnkað sem getur orðið til þess að einstaklingar snúa ekki 

aftur á vinnumarkað sem eiga þess kosts. Þetta er þó ekki algilt. Líðan og velferð einstaklinga 

fer eftir hversu vel eða illa gengur að aðlagast starfslokum (Earl, Gerrans og Halim, 2014; 

Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Wong og Earl, 2009). 

Það er margt sem hefur áhrif á aðlögun starfsloka. Það er einstaklingnum í hag ef hann 

minnkar markvisst við sig vinnu fremur en að hætta alfarið fullri vinnu (Earl, Bednall og 

Muratore, 2015; Wong og Earl, 2009). Rannsóknir hafa sýnt jákvæð áhrif á að undirbúa 
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starfslok (Donaldson, Earl og Muratore, 2010; Earl, Bednall og Muratore, 2015; Earl, Gerrans 

og Halim, 2015; Noone, Stephens og Alpass, 2009; Wong og Earl, 2009). Einstaklingar þurfa 

að átta sig á starfslokaferlinu, meðal annars hvaða breytingar eru í vændum og hver 

hlutverkaskiptin verða (Wong og Earl, 2009). Einnig þarf að huga að tómstundum, 

fjárhagslegri-, félagslegri- og heilsufarslegri stöðu. Auk þess hefur aðlögun að starfslokum 

reynst betri hjá þeim einstaklingum sem hafa hærri tekjur, betri andlega og líkamlega heilsu 

(Donaldson, Earl og Muratore, 2010; Earl, Gerrans og Halim, 2015; Wong og Earl, 2009). 

Síðast en ekki síst hafa rannsóknir sýnt að viðhorf gagnvart vinnu hefur áhrif á aðlögun 

starfsloka. Því meira sem vinnan skiptir einstakling máli því erfiðara verður að aðlagast 

starfslokum (Wong og Earl, 2009).  

Hnattvæðing, stöðug endurnýjun þekkingar og ör framþróun, kallar á góða 

aðlögunarhæfni einstaklinga í samfélagi og atvinnulífi ef vel á ganga. Jafnframt skiptir miklu 

máli sú hæfni einstaklinga til að aðlagast breytingum sem kunna að verða á starfsferli, allt frá 

nýju starfi til starfsloka. Þá reynir á aðlögunarhæfni einstaklingsins til að takast á við þau 

verkefni sem breytingunum fylgja og þar getur náms- og starfsráðgjöf komið við sögu. 

Náms og starfsráðgjöf (e. school and career counseling) er fyrir alla, allt frá bernsku til 

fullorðinsára, skóla til atvinnulífs og starfsloka. Náms- og starfsráðgjafar hafa ýmis hlutverk 

og starfa víða í samfélaginu. Náms- og starfsráðgjöf er aðstoð og ráðgjöf með það 

meginmarkið að leiðarljósi að efla vitund einstaklinga um hæfileika sína, viðhorf og áhuga 

þannig að þeir geti notið sín í námi og starfi. Náms- og starfsráðgjafar veita ævilanga ráðgjöf 

sem ætlað er að auðvelda einstaklingum að átta sig á styrkleikum sínum, færni og áhuga til 

farsællar ákvörðunartöku (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; Menntamálaráðuneytið, 

2007). Í því samhengi hjálpa ráðgjafar ráðþegum meðal annars að byggja upp sjálfsmynd, 

sjálfstraust, valdeflingu, efla samskiptahæfni, auka starfshæfni einstaklinga með aukin 

lífsgæði að markmiði og veita aðra persónulega ráðgjöf (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; 

Guðrún Hannesdóttir, 2009; Salvör Kristjánsdóttir, 2012). Einnig hjálpa þeir ráðþegum að 

takast á við breytingar á starfsferlinum (Super, 1980). Það er meðal annars með 

einstaklingum í tengslum við vinnumarkað og starfsendurhæfingu. Náms- og starfsráðgjöf er 

því hentug þegar kemur að ráðgjöf við starfsendurhæfingu og starfslok. 

Náms- og starfsráðgjafar hafa þó lítið komið að ráðgjöf við öryrka. En ef horft er á náms- 

og starfsráðgjöf út frá samþykktum Evrópusambandsins frá 2008 um ævilanga náms- og 
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starfsráðgjöf (European Comission, 2008; European lifelong guidance policy network, 2011-

2012) sem og íslenskum framhaldsfræðslulögum (Lög um framhaldsfræðslu, 2010) kveður 

við annan tón. Þar kemur fram mikilvægi þess að einstaklingar sem standa frammi fyrir 

skyndilegum eða þvinguðum starfslokum líkt og starfamissi vegna heilsubrests, eigi aðgang 

að þeirri sérþekkingu og þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar veita. Sú sérþekking felur 

meðal annars í sér að náms- og starfsráðgjafar mæla og vinna með aðlögunarhæfni 

einstaklinga á náms- og starfsferli. En líkt og áður hefur komið fram segir mikil 

aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli til um líkur að farsælum starfslokum. 

Áður en lengra er haldið er vert að líta á meginhugtök rannsóknarinnar. Í fyrstu verður 

gerður greinarmunur á örorku, fötlun, skerðingu og hömlun þar sem þátttakendur hafa verið 

læknisfræðilega metnir á líkamlegri- og andlegri getu. Því næst eru starfslok skilgreind sem 

og aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. Þessi hugtök skipta máli þegar rætt er um 

starfamissi sem og ráðgjöf til öryrkja, hvort sem hún beinist að sjálfseflingu einstaklingsins, 

endurhæfingu eða starfslokum.  

1.1 Örorka, fötlun, skerðing og hömlun 

Hugtökin örorka (e. invalidity), fötlun (e. handicap), skerðing (e. impairment) og hömlun (e. 

disability) eru meginhugtök  rannsóknarinnar. Í huga margra er fötlun á einstaklingi 

þroskaskerðing eða líkamleg sjáanleg fötlun (Rannveig Traustadóttir og Kristiansen, 2004). 

Færri gera sér grein fyrir að fötlun getur komið í kjölfar veikinda eða slysa og verið bæði 

líkamleg og andleg. Þá er gjarnan rætt um örorku þar sem skerðing verður á starfsgetu 

einstaklings og örorka verður afleiðing fötlunar. Hversu mikla eða litla starfsgetu 

einstaklingar hafa er því fyrst og fremst mælingin á örorku. En þó hafa orðið miklar 

breytingar á skilningi og viðhorfi fólks á Vesturlöndum og þar meðtalið á Íslandi (Stefán 

Ólafsson, 2005). 

Viðtekinn skilningur, skilgreiningar og notkun hugtakana hafa verið með fjölbreyttum 

hætti á hverjum tíma fyrir sig og hefur einskorðast við viðhorf, hópa og menningu hvers 

lands fyrir sig (Öryrkjabandalag Íslands, 2015). Þetta stýrir því hvernig brugðist er við fötluðu 

fólki og endurspeglast í þjóðfélaginu, meðal annars í lögum um fatlaða sem og öryrkja 

(Stefán Ólafsson, 2005).  
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Öryrkjar eru þeir sem fengið hafa örorkumat og þiggja örorkulífeyrisgreiðslur. 

Tryggingastofnun ríkisins metur örorku einstaklings. Þetta krefst læknisfræðilegs mats sem 

byggt er á örorkumatsstaðli (Lög um almannatryggingar nr. 117/1993 og 379/1999, 

Tryggingastofnun ríkisins, e.d.). Einstaklingur sem metinn er með 75% örorku á rétt á fullum 

örorkulífeyri og sá sem metinn er til 50-74% örorku fær örorkustyrk (Lög um 

almannatryggingar nr. 117/1993 og 379/1999). Í mörgum tilfellum er þó fyrst veittur réttur 

til endurhæfingarlífeyris eða tímabundins örorkulífeyris þegar ekki er ljóst hver starfshæfni 

verður til frambúðar (Lög um almennatryggingar nr. 117/1993). Á þessu tímabili standa 

starfsendurhæfingarúrræði til boða fyrir öryrkja.  

Miklar tekjutengingar í almannatryggingakerfinu hamla atvinnuþátttöku 

örorkulífeyrisþega. Hver króna sem öryrki vinnur sér inn á almennum vinnumarkaði skerðir 

lífeyrinn um nákvæmlega sömu upphæð og einstaklingurinn hefur fengið í tekjur. Þetta 

kallast “króna á móti krónu” skerðing eða 100% skerðing á sérstakri framfærsluuppbót (Lög 

um almannatryggingar nr. 117/1993). Með þessum hætti minnkar hvati til atvinnuþátttöku 

og öryrkjum að vissu leyti haldið frá vinnumarkaði (Öryrkjabandalag Íslands, 2015). 

Árið 2013 var byrjað á endurskoðun laga um almannatryggingar. Meðal annars var fjallað 

um starfsgetumat sem taka á við af kerfi örorkumats (Velferðarráðuneytið, 2007). 

Starfsgetumat metur færni einstaklingsins út frá líkamlegum, andlegum og félagslegum 

forsendum til að taka virkan þátt í samfélaginu (Virk, 2015). Með því er ákveðinn 

viðsnúningur þar sem beint er sjónum að getu og styrkleikum einstaklingsins en ekki einblínt 

á hvað hann geti ekki. Með tilkomu starfsgetumats verða tryggð réttindi þeirra öryrkja sem 

hafa til þess getu, að snúa aftur á vinnumarkað (Öryrkjabandalag Íslands, 2015).  

Afleiðingar örorku geta verið margvíslegar, meðal annars sálrænar, félagslegar og 

fjárhagslegar (Coe og Zamarro, 2011; Quine, Wells,  og Kendig, 2007; Stefán Ólafsson, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem ekki stunda vinnu eiga í meiri hættu við að glíma við lægra 

sjálfsmat og lægri sjálfsvirðingu. Einnig koma frekar fram einkenni um þunglyndi, kvíða, 

eirðarleysi og framtaksleysi í samanburði við þá sem stunda vinnu. Hversu miklar 

afleiðingarnar verða, fer eftir einstaklingnum sjálfum, persónuleika, aldri, kyni, fyrri reynslu 

og aðstæðum (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Wong og Earl, 2009). 

Félagslegar afleiðingar örorku skipa stóran sess í lífi öryrkja. Að öllu jöfnu minnka 

félagsleg samskipti þegar einstaklingur fer af vinnumarkaði. Sambönd og tengsl sem myndast 
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hafa við vinnufélaga minnka eða rofna. Auk þess getur dregið úr heimsóknum til ættingja og 

vina (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Wong og Earl, 2009). Þetta getur leitt til einangrunar en 

meirihluti öryrkja upplifir félagslega einangrun (Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og 

Stefán Ólafsson, 2010; Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014).  

Meirihluti öryrkja upplifir mikla fordóma í daglegu lífi vegna örorku sinnar eða fötlunar 

(Guðrún Hannesdóttir, 2010; Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 

2010; Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Fordómar (e. predjudice) þýðir 

hleypidómar eða ógrundaðir dómar (Árni Böðvarsson, 1993). Með öðrum orðum er það 

dómar sem felldir eru án þess að gagnrýnin hugsun eigi sér stað. Almennt er ýmis áreitni, 

stríðni eða einelti tengt við fordóma í garð öryrkja.  

Aðgengi, í félagslegri og andlegri merkingu, er forsenda samfélagsþátttöku fatlaðs fólks 

(Guðrún Hannesdóttir, 2010; Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014; Steinunn 

Þóra Árnadóttir, 2013; Öryrkjabandalag Íslands, 2015). Með góðu aðgengi er verið að vísa í 

víðasta skilning sem tekur til margra þátta, svo sem manngerðu umhverfi, úrræða við 

starfsendurhæfingu, upplýsingum, þjónustu, menntun og menningu (Steinunn Þóra 

Árnadóttir, 2013; Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Skortur á aðgengi ýtir 

undir einmanaleika og fordóma. Rannsóknir sýna að fatlað fólk upplifir mikla fordóma og eru 

marktæk tengsl við að upplifa einangrun (Guðrún Hannesdóttir, 2010; Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir, 2014).  

Á Íslandi er engin ein skilgreining á orðinu fötlun, heldur er hugtakið skilgreint á ýmsa 

vegu á ólíkum vettvöngum. Í Íslenskri orðabók er vísað í orðið fatlanir þegar flett er upp 

orðinu fötlun. Skilgreining orðsins fatlaður í sömu bók er „1) sem ber sýnileg merki sjúkdóms 

eða meiðsla; 2) forfallaður; 3) fjölfatlaður“ (Árni Böðvarsson, 1993). Hins vegar er örorka 

skilgreind sem „(Mikil eða alger) skerðing á starfsgetu (af slysi eða veikindum, t.d. lömun)“ 

(Árni Böðvarsson, 1993). Þrátt fyrir þetta má segja að takmarkaður og mismunandi skilningur 

felist í skilgreiningunum og að þau skarist talsvert. Samt sem áður er jafnan bæði hugtökin, 

fötlun og örorka, sett undir sama hatt í opinberum gögnum og vísað til beggja, það er bæði 

fatlaðra og öryrkja. Þetta má sjá í lagasafni Íslands um málefni fatlaðs fólks (Lög um málefni 

fatlaðra nr. 59/1992). 

Hugtakanotkun hefur breyst meðfarandi ríkjandi sjónarhornum í fötlunarfræðum. Þar 

eru greind tvö meginsjónarhorn á fötlun, læknisfræðileg sjónarhorn (e. the medical model) 
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og félagsleg sjónarhorn (e. social model). Í læknisfræðilegu sjónarhorni er litið á fötlun sem 

frávik frá hinu almenna, það er að fötlun sé kvöð og andstæða þess að vera heilbrigður og 

eðlilegur. Jafnframt er fötlunin álitin vera upphaf erfiðleika einstaklingsins sem beri að 

meðhöndla. Samfélagið leitast við að laga einstaklinginn að umhverfi sínu með ýmis konar 

greiningum á líkamlegum og andlegum frávikum (Stefán Ólafsson, 2005; Öryrkjabandalag 

Íslands, 2015). Þannig er áhersla á galla eða skerðingu einstaklingsins og fötlun jafnt og 

líkamleg og andleg skerðing (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). 

Félagslega nálgunin aðgreinir líffræðilega og félagslega þætti en 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO breytti skilgreiningu sinni á fötlun þar sem 

greinamunur var gerður á hugtökunum skerðing, fötlun og hömlun. Takmarkanir á 

líkamlegri-, skyn- eða andlegri virkni kalla þeir skerðingu þar sem hún líffræðileg. Fötlun og 

hömlun eru hins vegar af félagslegum toga. Samfélagslegar hindranir, félag-, efnahags-, 

menningarlegar eða fordómar, útiloka eða takmarka þátttöku hins fatlaða til jafns við aðra í 

daglegu lífi (Dóra S. Bjarnason, 2001; Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010; 

Ólafur Stefánsson, 2005).  

Tengslalíkön er enn ein nálgunin á fötlunarhugtakinu. Helst ber að nefna hér Norræna 

tengslalíkanið sem hefur þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi er fötlun misgengi milli einstaklings og 

samfélags, það er að fatlaður einstaklingur er ekki talinn venjulegur samkvæmt stöðluðum 

hugmyndum. Í öðru lagi er fötlun bundin ákveðnum aðstæðum og því ræðst af aðstæðum 

hverju sinni hvort tiltekin skerðing einstaklings teljist fötlun eða ekki. Í þriðja lagi er fötlun 

afstæð og hluti af ákveðnu ferli. Með því er átt við þær misjöfnu ákvarðanir hvenær líkamleg 

einkenni teljast vera fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006; 

Stefán Ólafsson, 2005). 

Á hinum síðari árum hefur verið litið til skilgreiningar alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, 

fötlun og heilsu (e. International classification of functioning, disabilities and health, ICF). 

Hún byggir á því, líkt og tengslalíkön, að læknisfræðileg- og félagsleg sjónarhorn renni saman 

í eina heild þar sem bæði fatlaður einstaklingur og umhverfi þurfi að starfa saman. Í stað 

þess að fötlun og örorka taki við þegar heilsa dvínar horfir ICF á færni einstaklingsins í þeim 

aðstæðum og umhverfi sem hann býr við (Landlæknir, 2009). Til að fá fram heilstæða mynd 

og lesendur átti sig betur á þessum atriðum, má sjá helstu þætti hér fyrir neðan í töflu 2 en 
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Fötlun Örorka Samfélagsumhverfi Lífsskilyrði

Frumorsök: Bein afleiðing: Aðlögun velferðarríkisins: Lífsgæði:

Skert virkni  eða geta Tryggingar velferðarríkisins Kjör

Takmörkun tækifæra Réttindi Jöfnun tækifæra

Skert vinnugeta Aðgengi Atvinnuþáttaka

Skert þáttökugeta í samfélaginu Aðlögun Þáttaka í samfélaginu

Stoðkerfi vinnuþáttöku

Stoðkerfi 

Samfélagsþáttaka 

Líkamlegar og andlegar 

hömlur vegna sjúkdóma, 

slysa eða meðfæddra 

eiginleika

þar má sjá hvernig líkamlegir, sálrænir og félagslegir þættir tvinnast saman. Út frá samverkun 

þáttanna má svo túlka og greina stöðu öryrkja hverju sinni. 

Tafla 2: Samspil fötlunar, örorku og samfélagsumhverfis við lífsskilyrði. 

(Stefán Ólafsson, 2005). 

 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra (e. convention on the rights of 

persons with disabilities) var undirritaður af þjóðríkjum hans árið 2007, að Íslandi meðtöldu. 

Við þýðingu sáttmálans yfir á íslensku var leitast við að tryggja samræmi í hugtakanotkun við 

aðra alþjóðasáttmála sem Ísland er aðili að auk þess að mæta kröfum hagsmunasamtaka um 

endurskoðaða hugtakanotkun (Innanríkisráðuneytið, 2013a). Þar segir í 1. grein: 

Markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 

mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja 

slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess. Til fatlaðs fólks 

teljast þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega skertir eða sem hafa skerta 

skynjun til frambúðar sem kann, þegar víxlverkun verður milli þessara þátta og tálma af 

ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í samfélaginu á 

jafnréttisgrundvelli (Innanríkisráðuneytið, 2013b). 

Með þessum orðum er undirstrikað að samningurinn byggir á félagslegum 

sjónarhornum, það er að samfélagslegar hindranir eiga stóran þátt í að skapa fötlun 

einstaklingsins með sínum takmörkunum. 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna er ákveðinn tímamótasamningur þar sem 

alþjóðasamfélagið viðurkennir að fatlað fólk skuli njóta sama réttar og aðrir 

samfélagsþegnar. Þetta á jafnt við réttinn til þátttöku í samfélagi og vinnuréttindi, það er að 

tryggja skal rétt þeirra til vinnu á vinnumarkaði án aðgreiningar. Í 27. grein samningsins 

kemur fram að aðildaríki sáttmálans eigi að 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 
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stendur opið, er án aðgreiningar og er því aðgengilegt“ (Innanríkisráðuneytið, 2013b). Nú er 

unnið að fullgildingu sáttmálans á Íslandi (Alþingi, 2015-2016). 

Að hafa atvinnu eru sjálfsögð mannréttindi. Þetta á einnig við fatlaða einstaklinga, 

burtséð frá starfsgetu. Í íslenskum lögum eru þessi réttindi (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

52/1992) og þegar kafað er dýpra í lagabálkinn má sjá í 12. kafla, sem tilheyrir 

atvinnumálum, að réttarstaða fatlaðra er sterk þegar kemur að atvinnumálum (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 52/1992; Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Þrátt fyrir það eru margir 

öryrkjar og fatlaðir, sem hafa starfsgetu að einhverju marki, án atvinnu. 

Eins og sjá má hér að ofan hefur merking hugtakanna örorka, fötlun, skerðing og hömlun 

tekið breytingum í áranna rás. Fyrst og fremst hafa þau fylgt ríkjandi sjónarhornum hverju 

sinni, það er læknisfræðilegu sjónarhorni, félagslegri nálgun og tenglslalíkönum. Ríkjandi 

viðhorf hefur leitt til þess að öryrkjar eiga að hafa sama rétt í samfélaginu og aðrir 

þjóðfélagsþegnar. Samfélaginu ber því að fjarlægja hindranir sem öryrkjar, með starfsgetu, 

standa frammi fyrir þegar á vinnumarkaðinn er haldið. En margir öryrkjar eru án nokkurrar 

starfsgetu og búa við mikinn heilsubrest. Þeir hafa ekki annan kost en að draga sig af 

vinnumarkaðnum og hefja starfslok sín fyrr en aðrir þjóðfélagsþegnar. Hér næst verður 

fjallað um starfslok. 

1.2 Starfslok  

Hægt er að skilgreina starfslok (e. retirement) á tvennan máta. Í fyrsta lagi þegar 

einstaklingur telur sig hafa lokið starfsferli í sínu aðalstarfi. Einstaklingurinn getur þó verið 

enn í hlutastarfi í sama starfi eða á öðrum starfsvettvangi í fullu starfi eða hlutastarfi. Í öðru 

lagi almennari skilgreining þegar einstaklingur hættir alfarið að vinna á vinnumarkaði og snýr 

ekki aftur (Coe og Zamarro, 2011). Algengast er að starfslok hefjist þegar einstaklingar hafa 

náð tilteknum aldri, það er þegar réttindi hafa náðst til ellilífeyris við 67 ára aldur (Lög um 

eftirlaun til aldraða nr. 113/1994). Starfslok öryrkja hefjast þó fyrr. Þau geta verið skyndileg, 

fyrir þá sem lenda í slysi eða hæg þegar einstaklingar missa heilsuna yfir ákveðið tímabil. Auk 

þess eru þau ekki háð aldri. Í ljósi slíkra starfsloka, þegar einstaklingar neyðast til þess að 

yfirgefa vinnumarkaðinn vegna heilsubrests eru starfslok þvinguð, það er að einstaklingar 

hafa ekki val (Szinovacz og Devay, 2004; Wong og Earl, 2009).  
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Almennt er talið að stjórn einstaklings á nánasta umhverfi hafi mikið að segja um velferð 

hans og vellíðan (Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Zarit, Pearlin og Schaei, 2003) á meðan 

stjórnleysi geti haft skaðleg áhrif (Pearlin og Pioli, 2003; Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007). 

Þeir þættir sem hafa áhrif á aðlögun að starfslokum og breyttum hlutverkum, er meiri hjá 

þeim einstaklingum sem velja sjálfir hvenær starfslok verða. Þá er yfirleitt litið á ákvörðun 

um starfslok sem jákvætt ferli andstætt þeim sem þurfa að hefja starfslok nauðugir. Það að 

hafa ekki val um starfslok eykur líkur á verri líkamlegri og andlegri heilsu (Byles, Vo, Forder, 

Thomas, Banks, Rodgers, Bauman, 2015; Shultz, Morton og Weckerle, 1998), auk verri og 

lengri aðlögunar að nýjum hlutverkum (Solinge og Henkens, 2005). Til viðbótar getur 

varnarleysi komið fram hjá einstaklingum sem neyðast til að ljúka störfum og neikvæðar 

sálrænar og tilfinningalegar afleiðingar í kjölfarið sem geta varað í lengri tíma. Slíkum 

tilfinningum hefur verið líkt við sorgarferli (Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Wong og 

Earl, 2007). 

Aðrir þættir á aðlögun starfsloka eru þó nokkrir. Þekktastir þeirra eru heilsa og 

fjárhagsleg innkoma, en því betri heilsa og meiri innkoma því meiri velferð og sátt 

einstaklings (Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Wong og Earl, 2007). Hjúskaparstaða hefur 

einnig verið sett í samhengi við aðlögun á starfslokum (Price og Joo, 2005) en einstaklingar 

sem eiga maka hafa tilhneigingu til að skýra frá betri andlegri heilsu og lífshamingju en þeir 

sem ekki eiga maka (Bierman, Fazio og Milkie, 2006). Aðrir þættir sem þekktir eru sem hafa 

áhrif á aðlögun starfsloka er meðal annars aldur, kyn og fjöldi ára síðan starfslok hófust 

(Wong og Earl, 2009). Rannsóknir þar sem aldur er áhrifaþáttur gefa til kynna að aldur er 

jákvæður samfara vellíðan og góðri aðlögun en neikvæður þegar hann er tengdur við 

líkamlega heilsu (Moor, Zimprich, Schmitt og Kliegel, 2006). Niðurstöður eldri rannsókna þar 

sem kyn er áhrifaþáttur eru ekki eins afdráttalausar. Eldri rannsóknir sýna að konur upplifa 

minni vanda við aðlögun að starfslokum en karlmenn. Helstu ástæður eru raktar til ólíks 

starfsferils karla og kvenna (Byles, Vo, Forder, Thomas, Banks, Rodgers og Bauman, 2015). 

Hins vegar sýna nýrri rannsóknir að konur upplifi meiri vanda við aðlögun að starfslokum. 

Það virðist einnig vera svo að konur upplifi meiri streitu við starfslok (Midanik, Soghikian, 

Ransom og Tekawa, 1995). Hluti skýringar á þessum viðsnúningi er hægt að rekja til aukinnar 

þátttöku kvenna á vinnumarkaði, minnkandi aðgreiningar á kynhlutverkum (Byles, Vo, 

Forder, Thomas, Banks, Rodgers og Bauman, 2015) og að konur eru oftar ábyrgðarmenn 
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heimilisins en karlar (Byles, Vo, Forder, Thomas, Banks, Rodgers og Bauman, 2015; Eva 

Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). 

Eftir því sem meiri tími líður frá starfslokum, minnkar streita og kvíði hjá báðum kynjum 

(Hippel, Henry, og Matovic, 2008). 

Eins og áður hefur komið fram sýna nýlegar rannsóknir að undirbúningur starfsloka skipti 

máli (Donaldson, Earl og Muratore, 2010; Earl, Bednall og Muratore, 2015; Earl, Gerrans og 

Halim, 2015; Noone, Stephens og Alpass, 2009; Wong og Earl, 2009; Quine, Wells, Vaus og 

Kendig, 2007) það er hverjar ástæður starfsloka séu; heilsufar, viðhorf einstaklings til vinnu 

og starfsloka og hvernig andlegar, félagslegar, og fjárhagslegar aðstæður einstaklingur býr 

við. Síðast en ekki síst er góð aðlögunarhæfni einstaklinga hæfileiki til að eiga farsæl starfslok 

(Earl, Gerrans og Halim, 2015; Wong og Earl, 2009).  

Eins og fram hefur komið hér skiptir góð aðlögunarhæfni einstaklingsins miklu máli við 

starfslok, hvort sem þau eru fyrirsjáanleg eða ófyrirsjáanleg. Ófyrirsjáanleg starfslok eru 

þegar heilsubrestur verður við slys eða sjúkdóm en fyrirsjáanleg starfslok eru til dæmis 

starfslok sem hefjast við 67 ára aldurinn þegar réttindi hafa náðst til ellilífeyris. Hér að neðan 

verður fjallað um aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. 

1.3 Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (e. career adaptability) er hægt að skoða frá mörgum 

sjónarhornum. Í þessari ritgerð verður notast við skilgreiningu úr hugsmíðakenningu Savickas 

sem fjallað verður um hér á eftir. Savickas skilgreinir aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

sem hæfni til að aðlagast fyrirsjáanlegum og ófyrirsjáanlegum breytingum á starfsferli sem 

og að geta tekist á við ýmis áföll á starfsferli. Það er hversu tilbúin (e. readyness) og hæf (e. 

able) er manneskjan til að aðlagast nýjum aðstæðum eða umhverfi (Savickas, 1997; Savickas, 

2011). Einstaklingar með mikla aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli takast á við fjölbreyttar 

kröfur, ólíkar áherslur og örar breytingar á sveigjanlegan hátt. Þeir laga eigin viðbrögð og 

aðferðir að nýjum aðstæðum hverju sinni. Ennfremur veltur góð aðlögun á náms- og 

starfsferli á sterkum vilja einstaklingsins og sjálfsstjórn. Aðlögunin tekst bæði á við innri þætti 

einstaklings og ytri þætti í umhverfi og samfélagi. Að mati Savickas er mikilvægt að 

einstaklingar aðlagist (e. adaption) vel breytingum sem þeir standa frammi fyrir ef vel á að 

fara (Savickas, 2005; Sharf, 2013).  
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Savickas telur að þeir sem búa yfir aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli hafi fimm 

einkennandi víddir, umhugsun (e. concern), stjórn (e. control), forvitni (e. curiosity) og 

sjálfstraust (e. confidence). Í kjölfar hugsmíðakenningar var þróað þvermenningarlegt 

mælitæki undir stjórn Savickas, sem mælir aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli, CCAS (e. 

career adapt-ability scale). Í íslenskri þýðingu ber mælitækið nafnið Könnun á 

aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (KANS). Líkt og í kenningu Savickas byggir kvarði CAAS 

á þeim fimm ofangreindu víddum tengdum aðlögunarhugtakinu á náms- og starfsferli, sem 

mældar eru í mælitækinu. Hins vegar gáfu niðurstöður þáttagreiningar á Íslandi til kynna að 

svarendur greina ekki þær fimm víddir sem Savickas leggur upp með, heldur sýna fjórar 

víddir þar sem stjórn og sjálfstraust renna saman í eina vídd. Nokkrum atriðum og tveimur 

víddum, samfélagsvitund og forlagatrú, var því bætt við upprunalega lista CAAS sem skiluðu 

réttmætari mælingum í nokkrum tilfellum sem og að flest aðtriðin virtust bæta réttmæti 

mælitækisins (Einarsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Smáradóttir og Kjartansdóttir, 2015; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014; Sigríður Bríet Smáradóttir, 2010; 

Vilhjálmsdóttir, Kjartansdóttir, Smáradóttir, Einarsdóttir, 2012). Hér fyrir neðan má sjá 

víddirnar sex sem lýsa þeim eiginleikum sem æskilegt er að hafa sem viðhorf, skoðanir og í 

hæfni. Jafnframt koma fram þeir eiginleikar sem notast er við til að takast á við vanda sem 

upp getur komið í hverri vídd.  

 

Tafla 3: Fjórar víddir alþjóðlega mælitækisins CAAS. 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014). 

 

Tafla 4: Tvær viðbótarvíddir mælitækisins KANS. 

Vídd aðlögunarhæfni Viðhorf og skoðanir Hæfni 
Hegðun sem notuð er til að takast 

á við vanda
Vandamál á starfsferli 

Umhugsun 

Ráðagerð 

(e. Planful )

Áætlanagerð

(e. Planning )

Vita af (e. Aware )

Taka þátt (e. Involved)

Undirbúa (e. Preparing )

Skeytingarleysi

 (e. Indifference)

Stjórn 

Afgerandi 

(e. Decisive )

Ákvörðun

(e. Decision Making )

Ákveðinn (e. Assertive )

Agaður (e. Diciplined )

Viljasterkur (e. Willful )

Óákveðni 

(e. Indecision)

Forvitni 

Spurull 

(e. Inquisitive )

Könnun 

(e.Exploring )

Gera tilraunir 

(e. Experimenting )

Óraunsær

(e. Unrealism )

Sjálfstraust

Áhrifaríkur

 (e. Efficacious )

Vandamálalaun

(e. Problem Solving )

Þolgóð (e. Persistent )

Kappsamur (e. Striving )

Iðinn (e. Industrious )

Heftur

 (e. Inhibition )
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Vídd  
aðlögunarhæfni 

Viðhorf og  
skoðanir 

Hæfni Hegðun sem notuð 
er til að takast á við 

vanda 

Vandamál á 
starfsferli 

Samvinna Hjálpsamur Tengjast öðrum Samúð 
Fá aðra með sér  

Skilningur 

Einangrun 

Samfélagsvitund Gefandi Hugsjón Jákvæðni 
Vongóður 
Einbeittur 

Andfélagsleg/ur 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014). 

Í rannsókninni mun hugtakið aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli beinast að hversu vel 

þátttakendur ná að aðlagast breytingum sem verða á hlutverkum þeirra við að hverfa af 

vinnumarkaði og hefja ófyrirsjáanleg starfslok sín sem urðu vegna heilsubrests. 

Hér hefur verið fjallað um hve vinna er sjálfsögð mannréttindi og manninum nauðsynleg, 

sálrænt, fjárhagslega og félagslega. Þegar einstaklingar verða öryrkjar og fara af 

vinnumarkaði, missa þeir eitthvað af þessu öllu, ásamt margvíslegum hlutverkum. Þá er 

mikilvægt fyrir öryrkja að hafa góða aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli sem getur varpað 

ljósi á slík þvinguð starfslok. Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli er mikilvægt bjargráð 

þegar einstaklingar standa frammi fyrir starfslokum. Hægt er að mæla aðlögunarhæfni á 

náms- og starfsferli hjá náms- og starfsráðgjafa, með KANS mælitækinu. Þar með hefur verið 

sýnt fram á að öryrkjar og fatlaðir eigi fullt erindi að þeirri sérþekkingu sem náms- og 

starfsráðgjafar búa yfir. Hér hefur einnig verið fjallað um hugtökin örorku, fötlun, skerðingu 

og hömlun frá ýmsum sjónarhornum. Í þessari rannsókn verða hugtökin samofin, þar sem 

rannsóknin fjallar um öryrkja, sem hafa einhvers konar skerðingu sem vísar í fötlun.  

Næst verða kynntar þær kenningar sem rannsóknin byggir á. Þær eru einkenna- og 

þáttakenning (e. trait and factory theory), kenning John L. Hollands um starfsval (e. theory of 

career choice) og lífsskeiðakenning (e. life-span theory) Donald E. Supers. Þar næst verður 

fjallað um hugsmíðakenningu Savickas. Savickas uppfærir kenningar Hollands og Supers og 

notast við helstu styrkleika þeirra, starfsmannagerðir og lífsþemu,  í sína eigin kenningu 

ásamt því að bæta við lykilhugtakinu aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (Savickas, 2005). 

kenningarnar henta vel til að gefa innsýn og auka skilning lesenda á því ferli sem öryrkjar 

standa frammi fyrir þegar draga eða hætta þarf alfarið vinnu og aðlagast þarf starfslokum. 

Einkenna- og þáttakenningin kemur að gagni þar sem hún parar saman áhuga, hæfni og 

umhverfi einstaklings. Við starfslok falla niður hlutverk og æskilegt er að ný hlutverk komi í 

staðinn. Bæði lífskeiða- og hugsmíðakenningin fjalla um hvernig þróun starfsferils fari fram á 
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mismunandi æviskeiðum þar sem lífshlutverk hvers skeiðs er að takast á við fjölbreytt 

verkefni og laga sig að breytingum. Þessar þrjár kenningar geta gagnast í ráðgjöf með tilliti til 

áhuga, hæfni, getu og aðlögunar á náms- og starfsferli og síðast en ekki síst að breyttum 

lífshlutverkum, líkt og þegar starfamissir vegna heilsubrests er. 

 Að lokum er umfjöllun um CAAS mælitæki sem Savickas útbjó og þróaði, sem mælir 

aðlögunarhæfni einstaklinga á náms- og starfsferli. Í framhaldinu verður fjallað um KANS sem 

þróað var á Íslandi í samvinnu við rannsóknarteymi sem Savickas stýrði (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014).  

1.4 Kenning Hollands um áhuga og starfsmannagerðir 

Kenning Hollands fellur undir einkenna- og þáttakenningu sem er starfsáhugakenning byggð 

á hugmyndafræði um samsvörun einstaklings og umhverfis (e. person- environment fit). 

Kenningin sýnir fram á tengsl áhuga, umhverfis og starfsvals og vísar einkenni (e. trait) til 

persónuleika einstaklingsins en þáttur (e. factor) vísar til persónueinkenna sem æskilegt er 

að hafa til að standa sig vel í starfi. Kenningin vísar þannig í mat á eiginleikum einstaklings og 

starfs (Sharf, 2013). 

Holland leit svo á að starfsval (e. vocational exploration) og starfsaðlögun (e. adjustment) 

stæðu fyrir framlengingu á persónuleika einstaklingsins. Einstaklingar tjá áhuga sinn og gildi í 

gegnum val sitt á starfi. Hann lagði áherslu á að aðstoða einstaklinga við að skilja sjálfa sig og 

umhverfi með inngripum, eins og með áhugasviðskönnunum og sjálfskönnunaræfingum. 

Tvær sálfræðilegar áhugakannanir (e. psychological inventories) voru mikilvægar í þróun 

kenningar hans en þær eru Vocational Preference Inventory (e. VPI) og Self-Directed Search 

(e. SDS). Þessi mælitæki mæla á ólíkan hátt mat á eigin hæfni og áhuga. Holland gerði sér 

grein fyrir að kenning hans gæti aðeins náð yfir hluta þeirra breyta sem liggja að baki 

starfsvali. Aldur, kyn, stéttarstaða, gáfur og menntun gætu haft áhrif á líkanið. Með það að 

leiðarljósi gerði hann grein fyrir hvernig einstaklingur og umhverfi hafa samvirkandi áhrif 

hvort á annað (Holland, 1958; Holland, 1996; Holland, Powell og Fritzsche, 1997; Sharf, 

2013). 

Örorka (örorkumat) segir til um getu einstaklings, andlega og líkamlega. Öryrki sem hefur 

tök á því að fara aftur á vinnumarkaðinn þarf gjarnan að endurskilgreina sig út frá hæfni og 

getu. Þar kemur kenning Hollands til nota ásamt könnunum hans en með slíkum verkfærum 
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áttar einstaklingurinn sig á núverandi hæfni og áhuga. Starfaval hans markast því mikið út frá 

getu. 

Í kenningu sinni telur Holland að einstaklingar flokki störf eftir ákveðnum staðalmyndum 

(e. stereotypes) sem finnast í menningu samfélaga. Í framhaldinu flokkaði hann einstaklinga í 

sex manngerðir og störf niður í sex starfssvið. Starfssviðin henta öryrkjum misvel fyrir 

líkamlega og/eða andlega heilsubresti. 

 

                                 Handverkssvið        Vísindasvið 

 

 

                       Skipulagssvið            Listasvið  

 

 

                                                Athafnasvið   Félagssvið 

Mynd 1: Sexhyrningur Hollands.  

 

Þessi flokkun á manngerðum og störfum á að auðvelda einstaklingum að finna 

samsvörun milli áhuga og starfsumhverfis. Samkvæmt kenningu Hollands er einstaklingurinn 

að leita í það starfsumhverfi sem samræmist best áhuga, viðhorfum og gildum svo hann fái 

notið sín sem best í starfi (Holland, 1997). 

Örorka hefur áhrif á starfsferil og atvinnuþáttöku einstaklinga. Fáir öryrkjar halda sínum 

fyrrverandi störfum eftir örorkumat (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Þannig þurfa þeir sem fara 

aftur á vinnumarkaðinn að fá heildarmynd yfir áhuga, hæfni og starfsgetu sína. Öryrkjar 

þurfa oftar en ekki að draga úr vinnu, breyta um vinnu eða hætta alfarið á vinnumarkaði, 

með tilliti til starfsgetu. Kenning Hollands kemur þá að gagni í ráðgjöf þar sem hún parar 

saman áhuga, hæfni og umhverfi. Með henni getur öryrkinn endurskilgreint sjálfan sig og 

fundið út frá áhuga og hæfni nýja möguleika, hvort sem það snýr að atvinnu eða 

tómstundum. Sviðin sex standa sem táknmynd af vali einstaklingsins og auðvelda honum að 

staðsetja sig. 

Ólíkir þættir aðgreina kenningu Hollands og Supers en Hugsmíðakenning Savickas byggir 

á þeim. Holland aðhyllist að para saman einstaklinga og umhverfi en Super leggur áherslu á 
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sjálfsþekkingu einstaklingsins, þarfir, gildi, áhuga, hæfileika, greind og stöðu með tilliti til 

starfsþroska. Kenning Supers, sem verður fjallað um hér á eftir, gagnast því við sjálfskoðun 

einstaklingsins sem og að finna út ný lífshlutverk eftir starfamissi.  

1.5 Lífskeiðakenning Supers 

Með tilurð Lífskeiðakenningar (e. life-span theory) Supers snérist áhersla í starfsráðgjöf frá 

pörun einkenna við þætti til nýrrar sýnar þar sem félagsleg smíð, huglæg hugsun og hlutverk 

einstaklings varð aðaláherslan. Í stað þess að para saman hæfni og áhuga horfir Super á 

ævilanga þróun starfsferilsins sem hefst í æsku, það er hvernig einstaklingur tekst á við hluti 

tengda störfum í gegnum allan starfsferilinn (Savickas, 2005; Savickas, 1997; Sharf, 2013; 

Super, 1990). Kenningin sýnir hvernig einstaklingur þroskast með árunum og lærir smám 

saman að þekkja sjálfan sig, þarfir, gildi, áhuga, hæfileika, greind og stöðu sem og að sjá sig í 

nútíð og framtíð (Super, 1953; Super, 1980; Super, 1990). 

Samkvæmt Super er þróun starfsferils huglægt ferli sem markar sjálfsmynd (e. self-

concept) og sjálfsvitund (e. self-identity) einstaklinga. Sjálfsmynd er sú mynd sem 

einstaklingur hefur af sjálfum sér, hugmyndir og sjálfsmat. Sjálfsvitund er huglægari upplifun 

af sjálfum sér og gegnir mikilvægu hlutverki sem hefur síðan áhrif á hegðun einstaklingsins, 

bæði félagslega og persónulega (Super, 1980). Bogalíkanið hér á mynd 2. sýnir hvernig 

mótun sjálfsins á sér stað. 
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Mynd 2: Bogalíkan Supers (Super, 1990). 

 

Hér birtist bogalíkanið sem táknmynd. Sjálfið er þungamiðjan sem byggir á stöðugum 

súlum, en lífshlutverk og lífsstig móta það. Persónueiginleikar og umhverfisþættir hafa áhrif á 

lífsstigin og þar með lífshlutverkin og sjálfið. Vinstri uppistaða líkansins sýnir persónuleikann, 

þarfir, gildi, áhuga, hæfileika og gáfur. Í hægri uppistöðu líkansins er fjölskyldan, samfélagið, 

efnahagur og aðrir umhverfisþættir sem einnig hafa áhrif á stöðu einstaklingsins. Efst fyrir 

miðju er síðan sjálfið (Sharf, 2013). 

Super lagði áherslu á að þróun náms- og starfsferils hæfist snemma og að þróunin 

mótaðist út frá hlutverkum og reynslu sem einstaklingur upplifir í gegnum ævina. Super 

talaði um sex lífshlutverk (e. life roles) sem eru þroskaskeið einstaklingsins í lífinu. Þau eru að 

vera barn (e. children), stunda nám (e. study), hafa starf (e. work), vera þátttakandi í 

samfélaginu (e. community service), eiga heimili og fjölskyldu (e. home and family) og það 

síðasta, að eiga frítíma eða stunda tómstundir (e. leisure activities). Þó væri það ekki fyrr en á 

fullorðinsárum sem að einstaklingurinn myndi sinna öllum hlutverkunum. Einnig leggur 

Super áherslu á að einstaklingar endurupplifi (e. recycling) þroskaskeiðin með ólíkri reynslu. 

Sem dæmi getur einstaklingur sem hefur menntað sig og komið sér fyrir í starfi orðið 
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námsmaður aftur með ólíkri upplifun (Savickas, 2005; Super, 1990). Í þessu samhengi er vert 

að geta að öryrkjar standa gjarnan frammi fyrir breyttum hlutverkum í daglegu lífi. Sum 

hlutverk hverfa með minnkandi starfsgetu á meðan önnur koma inn í staðinn.  

Kenning Supers getur gagnast við ráðgjöf fyrir öryrkja. Hún er huglæg og eflir því vitund 

um sjálfsmynd hvers einstakling fyrir sig og vitund um samfélagið sem hann býr við. Með 

kenningunni læra einstaklingar að þekkja betur sjálfa sig og þær stöður og aðstæður sem 

þeir búa nú við. Auk þess kemur kenningin að notum við umfjöllun og skilgreiningu hlutverka 

hjá öryrkjum. Skilningur á lífshlutverkum gagnast þeim sem takast á við breytt hlutverk. En 

við starfslok verður missir á starfshlutverkinu. 

Hér hafa verið kynntar kenning Hollands um áhuga og einkenni sem og lífsskeiðakenning 

Supers. Savickas sameinar þessar tvær kenningar í eina heildstæða ráðgjafarkenningu innan 

hugsmíðahyggjunnar. Það gerir hann með því að notast við helstu styrkleika þessara tveggja 

kenninga ásamt kenningu Kelly og frásagnarráðgjafarkenningum, auk þess að koma með 

sínar eigin áherslur. Úr kenningu Hollands tekur Savickas hugmyndafræðina um áhugasvið og 

manngerðir. Savickas leggur áherslu á að sjálfsmynd einstaklingsins og samfélag er breytilegt. 

Því er val ekki endanlegt heldur breytingum háð. Manngerðarsviðin ná þó ekki utan um 

þroska starfsferils né einstaklingsins. Þar styðst Savickas við lífsþemu Supers. Hann aðlagar 

kenningu Supers og þróar hana til að takast á við breytt starfsumhverfi í nútíma samfélagi. 

Savickas innleiddi hugtakið um aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli þar sem 

vinnumarkaðurinn var orðinn mikið breyttur því sem áður var og einstaklingar skiptu oftar 

um starf en áður (Savickas, 2011). Forsendur nýrrar kenningar telur Savickas vera þær 

breytingar í samfélaginu sem hafa átt sér stað á síðustu áratugum, þar með talið á 

vinnumarkaði. Með hugsmíðahyggjunni er Savickas að mæta þróun samfélagsins og fylgja 

breyttum tímum (Savickas, 2011). Hér verður fjallað nánar um hugsmíðakenningu hans. 

1.6 Hugsmíðakenning Savickas 

Vinnumarkaður á 20. öldinni hefur tekið stakkaskiptum og breyst úr því að fara úr 

stöðugleika í óstöðugleika sem hægt er meðal annars að rekja til aukinnar hnatt- og 

tækniþróunar (Savickas, 2005; Savickas, 2009). Í kjölfar þessa hafa nýjar kenningar og 

hugmyndir um starfsþróun (e. career development) komið fram á sjónarsviðið. 

Hugsmíðakenning (e. career construction theory) Savickas telst til nýlegri kenninga í 

starfsþróunarfræðum. Þar er litið á náms- og starfsferil út frá félagslegri hugsmíðahyggju 
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með áherslu á einstaklinginn sjálfan. Eins og áður hefur komið fram þróast hugsmíðahyggja 

út frá tveimur eldri kenningum, frá Holland og Super (Savickas, 2005; Savickas, 2011; Sharf, 

2013). Auk þess notar Savickas kenningu Kelly um persónulegar hugsmíðar (e. psychology of 

personal construct) sem og frásagnaraðferð (e. narrative) við ráðgjöf sína (Savickas 1997; 

Savickas, 1999; Savickas, 2011). 

Hugsmíðakenning Savickas fjallar um hvernig einstaklingar tjá og túlka sína fyrri reynslu á 

huglægan máta, setja hana í samhengi og sjá tilgang með henni. Með öðrum orðum er 

Savickas að leggja áherslu á að ná utan um huglæga starfsþróun einstaklinga og þá merkingu 

sem einstaklingar smíða utan um sitt eigið líf. Með því skapar einstaklingur sinn starfsferil. 

Það er að hver einstaklingur finnur sína merkingu í gegnum minningar og reynslu með tilliti 

til framtíðar (Savickas, 2005; Savickas, 2011). Það krefst þess að einstaklingur hafi mikla 

sjálfsvitund, góða sjálfsmynd og sjálfsþekkingu. Hugsmíðahyggja fjallar um hvernig starfsferill 

þróast út frá persónulegri og félagslegri smíði einstaklings. Hún leggur áherslu á hvernig 

einstaklingar túlka framsetningu veruleikans. Með kenningunni er starfsferill skoðaður út frá 

víðara samhengi, þar sem litið er á þróun einstaklinga sem afl sem er knúið áfram með 

aðlögun að umhverfi frekar en með innri þroska einstaklingsins. Með því að skoða starfsferil 

einstaklings út frá  félagslegu sjónarmiði beinist athyglin að túlkun einstaklingsins á 

veruleikanum, merkingu og félagslegum hlutverkum (Savickas, 2005).  

Savickas telur að einstaklingar smíði sjálfsmynd sína með því að endurspegla reynslu sína 

í gegnum tungumálið, það er með frásögn. Án tungumálsins verði ekki sú endurspeglun né 

íhugun sem þarf til þess að einstaklingur verði meðvitaður um sitt sjálf. Samkvæmt kenningu 

Savickas tjáir einstaklingurinn því sig í gegnum frásagnaraðferð. Í gegnum frásögnina skín 

sjálfsmynd einstaklingsins sem breytist í áranna rás, eftir því á hvaða lífsþema er ríkjandi. Það 

krefst sjálfsskilnings, sérstakrar sjálfsmeðvitundar til að búa til samfellu yfir fortíð, nútíð og 

framtíð (Savickas, 2005; Savickas, 2011). Með örsögum (e. micronarratives) af mikilvægum 

atriðum og þáttum, greinir ráðgjafi undirliggjandi þemu og hjálpar einstaklingnum að skilja, 

túlka, greina og setja sjálfsmynd sína í samhengi. Þannig hjálpar frásögn einstaklingsins 

honum að öðlast skilning til að fá heildstæða sýn og dýpri merkingu yfir náms- og starfsferil 

sinn sem eykur líkur að góðri ákvarðanatöku til framtíðar (Savickas, 2005; Savickas, 2011). 

Hugsmíðakenningin gerir greinamun á hugtökunum sjálfi og sjálfsmynd. Sjálfið er stærra 

en sjálfsmyndin. Sjálfið er í stöðugri þróun jafnhliða þróun umhverfis. Því má segja að þróun 
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sjálfsins fylgi einstaklingum út lífið (Savickas, 2005). Í félagslegum kenningum, líkt og 

hugsmíðakenningunni, hefur sjálfsmynd margar skilgreiningar sem þó skorðast við skilning 

einstaklingsins á sjálfum sér í samfélagi. Í hugsmíðahyggjunni er hugtakið sjálfsmynd það 

hvernig einstaklingur hugsar og hvað honum finnst um sjálfan sig í tengslum við félagsleg 

hlutverk sem hann gegnir í samfélaginu. Þar sem hlutverk einstaklings taka breytingum á 

æviskeiðinu þarf einstaklingur sífellt að endurskoða sjálfsmynd sína. Sjálfsmyndin er því 

einnig, líkt og sjálfið, í stöðugri þóun út ævina (Savickas, 2011).  

Kenningin leggur áherslu á þrjú megin hugtök. Þau eru starfsmannagerð (e. vocational 

personality),  lífsþema (e. life theme) og aðlögunarhæfni (e. adaptability).  

Kenning Hollands um starfsmannagerðir tekur mið af getu, þörfum, gildum og 

hagsmunum einstaklingsins. Holland og Savickas telja að einstaklingurinn leiti í þau störf þar 

sem áhugi og hæfileikar renna saman (Savickas, 1999). Savickas telur kenningu Holland vera 

mjög gagnlega til hliðsjónar við mat á sérstöðu einstaklingsins með tilliti til áhuga og hæfni.  

Fyrst og fremst gegna niðurstöðurnar því hlutverki að bæta skilning ráðþega og ráðgjafa 

á sögu ráðþega. Þannig geta starfsmannagerðarsviðin sex opnað möguleika til íhugunar og 

könnunar frekar en að spá fyrir um framtíðina (Sharf, 2013). Þetta gagnast öryrkjum við 

endurmat á stöðu sinni með tilliti til hæfni og getu. 

Savickas leggur ekki  áherslu á að hægt sé að mæla einkenni og þætti út frá tölfræðilegri 

aðferðarfræði og para saman, líkt og í Holland gerir. Í stað þess einblínir Savickas á að nota 

starfsmannagerðir Hollands til að greina sögu ráðþega og hvernig ráðþegi hefur mótað og 

byggt náms- eða starfsferil sinn (Sharf, 2013). Þar að auki telur Savickas að erfitt sé að 

styðjast við einkenna- og þáttagreiningu við ráðgjöf (e. trait-and-factor guidence) þar sem 

störf eru síbreytileg í nútímasamfélögum (Savickas, 2001; Savickas,  2005). 

Hugtakið lífsþema er komið frá lífskeiðskenningu Supers. Lífsþema varpar ljósi á 

hugmyndir einstaklinga um þá sjálfa (Savickas, 2001). Samkvæmt Savickas er lífsþema vandi 

eða málefni sem hefur mikla þýðingu fyrir einstaklinginn. Einstaklingurinn vill eftir fremsta 

megni leysa vandann eða málefnið umfram önnur viðfangsefni í lífinu. Enn fremur leitar 

hann leiða til að ná því marki (Savickas, 2005). Þannig leggja einstaklingar fram sínar 

hugmyndir í starfaval sitt og fá með því skýringu á hvernig einstaklingar þeir eru, svo kölluð 

sjálfsmynd. Savickas lýsir starfsþróun sem ferli í þroska sjálfsmyndar. Super leit á að 

sjálfsmynd væri samtvinnuð af líffræðilegum einkennum og félagslegum hlutverkum sem 
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einstaklingur gegnir. Þessi hlutverk eru síðan flokkuð undir lífsþemu sem einstaklingur 

tilheyrir hverju sinni. Þess vegna er vinna ekki lykilhlutverk í lífi einstaklings heldur er áhersla 

á mikilvægi vinnunnar í tengslum við önnur hlutverk sem einstaklingurinn gegnir (Savickas 

2005; Super, 1984). Eins og áður hefur komið fram skipti Super lífshlutverkunum niður í sex 

flokka, það er að vera barn, að stunda nám, hafa starf, vera þátttakandi í samfélagi, eiga 

heimili og fjölskyldu og eiga frítíma eða stunda tómstundir. Lífshlutverkin í 

hugsmíðakenningunni ganga út frá því að útskýra starfsval hvers og eins. Einstaklingar leitast 

við að átta sig á hvers konar einstaklingar þeir eru (Savickas, 2005). Starfsferilssögur afhjúpa 

þemu í frásögn einstaklings sem þeir nota til að taka mikilvægar ákvarðanir.  

Komið hefur fram að hugsmíðahyggjan leggur áherslu á sjálfsþekkingu, sjálfsmynd og 

starfsþróun einstaklingsins. Fyrst og fremst þarf einstaklingurinn að tileinka sér þessa 

vitneskju. En allt er breytingum háð og það á einnig við með starfslokum. Við taka ný 

hlutverk og er þá góð hæfni æskileg til að aðlagast vel. 

Lykilhugtakið í hugsmíðarkenningunni er aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (e. career 

adaptability). Í gegnum lífið þurfa einstaklingar að aðlaga sig að breytingum. Það geta verið 

breytingar líkt og að ljúka skólagöngu, hefja starfsferil sinn eða að ljúka störfum á 

vinnumarkaði. Allar breytingar kalla á hæfni til að aðlagast. Aðlögunarhæfni á náms- og 

starfsferli segir til um hvernig einstaklingar smíða og stýra starfsferli sínum og getur sagt til 

um hvernig einstaklingur tekst á við innri persónuleg mál eða mál sem snúa að samfélaginu. 

Þannig getur aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli falið í sér að aðlagast verkefnum á 

starfsferli, breytingum á störfum og persónulegum áföllum (Savickas, 2005).   

Savickas lýsir aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli sem ákveðnum hæfileika til að 

aðlagast breytingum á starfshlutverkum sem krefjast þess að einstaklingurinn geti ráðið fram 

úr fyrirsjáanlegum og ófyrsjáanlegum verkefnum sem og að geta tekist á við ýmis áföll á 

starfsferli. Með öðrum orðum er aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli hæfileikinn til að geta 

lagað sig að breyttum aðstæðum án mikilla vandkvæða (Savickas, 1997). Savickas leggur 

áherslu á þróun aðlögunarhæfninnar sem og ferlið að aðlagast. Með því er aðlögunarhæfni á 

náms- og starfsferli sálfélagslegt hugtak sem vísar í sjálf einstaklingsins og samskipti hans við 

umhverfið (Savickas, 2005; Sharf, 2013). Þannig getur aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

verið framlenging einstaklingsins út í félagslegt umhverfi. Í samfélaginu stjórna síðan 

einstaklingar eigin starfshegðun en sú hegðun tekur mið af þroskaverkefnum einstaklingsins 
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hverju sinni. Það gerir einstaklingnum auðveldara fyrir að tengja sjálfsmynd sína við störf og 

smíða sína merkingu og sinn starfsferil (Savickas, 2005). Sjálfið er í stöðugri þróun í takt við 

umhverfið sem tekur sífelldum breytingum, þannig nær þróun og þroski einstaklings yfir allt 

æviskeiðið (Savickas, 2005).  

Savickas telur að þeir sem búa yfir aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli hafi fimm 

einkennandi þætti. Þeir eru eftirfarandi: einstaklingur lætur sig varða um framtíð sína ( e. 

concern), taki stjórn (e. control) á eigin lífi og ferli, sýni forvitni (e. curiosity) með því að afla 

sér sjálfsþekkingar og starfsþekkingar, sjálfsöryggi (e. confidence) til að standa undir 

væntingum og leysa hindranir og samvinna (e. co-opration) það er að nema og starfa með 

öðrum (Savickas, 2005). 

Vegna stöðugra breytinga á vinnumarkaði hefur aðlögunarhæfni þótt mikilvægur 

eiginleiki í nútíma samfélagi. Talsvert umbreytingarferli verður þegar einstaklingur sest í 

helgan stein við starfslok sín. Einstaklingur með mikla aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

aðlagar eigin viðbrögð og aðferðir að nýjum aðstæðum hverju sinni og meðhöndlar 

fjölbreyttar kröfur, breytilegar áherslur og örar breytingar á sveigjanlegan hátt. Sá 

einstaklingur sem ekki aðlagast breyttum aðstæðum í sínu lífi eða samfélagi getur orðið 

utangáttar. Þar af leiðandi er aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli mikilvæg á mörgum 

sviðum og má segja að aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli sé mikilvægt mælitæki þegar 

kemur að því að ljúka starfsferli líkt og öryrkjar gera.  

Í kjölfar hugsmíðakenningar var þróað mælitæki undir stjórn Savickas, sem mælir 

aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. Mælitækið er einnig hægt að nota við ráðgjöf þegar 

einstaklingar ljúka störfum sínum og fara af vinnumarkaði. Þannig geta ráðgjafar bent á 

styrkleika og veikleika við breyttum hlutverkum sem öryrkjar standa frammi við. Næst verður 

fjallað um mælitækið KANS. 

1.7 Mælitækið KANS  

Savickas þróaði þvermenningarlega mælitækið CCAS (e. career adapt-ability scale) en það 

byggir á kenningu hans um smíð starfsferilsins. Mælitækið kannar og mælir aðlögunarhæfni 

einstaklinga á náms- starfsferli. Mælitækið var þróað í mörgum löndum samtímis. Ísland var 

hluti af alþjóðlegu vísindasamstarfi um hönnun á slíku mælitæki undir stjórn Savickas 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014; Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2010; 
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Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf. e.d.). Í íslenskri þýðingu ber mælitækið 

heitið Könnun á aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (KANS).  

Í fyrsta hluta í vísindasamstarfi verkefnisins á Íslandi, snérist vinnan um að þýða erlend 

atriði, kanna áreiðanleika og réttmæti og leggja upprunalega kvarðann CAAS fyrir íslenska 

nemendur í grunn- og framhaldsskólum (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2010; Vilhjálmsdóttir, 

Kjartansdóttir, Smáradóttir, Einarsdóttir, 2012). Líkt og í kenningu Savickas byggir kvarði 

erlenda mælitækisins CAAS á fimm víddum tengdum aðlögunarhugtakinu á náms- og 

starfsferli, umhugsun, stjórn, forvitni, sjálfstrausti og samvinnu sem eru mældar í 

mælitækinu. 

Hins vegar gáfu niðurstöður þáttagreiningarinnar á Íslandi til kynna að svarendur greina 

ekki þær fimm víddir sem Savickas leggur upp með í mælitækinu CAAS heldur sýna fjórar 

víddir þar sem stjórn og sjálfstraust renna saman í eina vídd. Auk þess kom í ljós að nokkrir 

þættir kröfðust nánari athugunar. Þó var áreiðanleiki KANS mælitækisins góður og víddirnar 

voru að virka á æskilegan hátt á Íslandi (Einarsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Smáradóttir og 

Kjartansdóttir, 2015; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014; Guðrún Birna 

Kjartansdóttir, 2010; Sigríður Bríet Smáradóttir, 2010; Vilhjálmsdóttir, Kjartansdóttir, 

Smáradóttir, Einarsdóttir, 2012).  

Árið 2010 var farið að þróa menningarbundin atriði KANS mælitækisins. Þar var listinn 

lagður fyrir eldri einstaklinga, háskólanemendur. Nokkrum atriðum og tveimur víddum, 

samfélagsvitund og forlagatrú, var bætt við upprunalega lista CAAS (sjá mynd 3).  

 

Könnun á 
aðlögunarhæfni 

á náms- og 
starfsferli KANS 

Umhugsun 

Stjórn 

Forvitni 

Sjálfstraust 

Samvinna 

Samfélagsvit
und 
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Mynd 3: Sex víddir KANS mælitækis. 

 

Breytingarnar skiluðu réttmætari mælingum í nokkrum tilfellum sem og að flest aðtriðin 

virtust bæta réttmæti mælitækisins. Heildarniðurstöður bentu til að mælitækið væri 

áreiðanlegt og réttmætt sem hægt væri að nota í ráðgjöf og við rannsóknir á Íslandi 

(Einarsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Smáradóttir og Kjartansdóttir, 2015; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

og Andrea G. Dofradóttir, 2014; Sigríður Bríet Smáradóttir, 2010; Vilhjálmsdóttir, 

Kjartansdóttir, Smáradóttir, Einarsdóttir, 2012). 

Samkvæmt Savickas er umhugsun (e. concern) einn mikilvægasti þátturinn í 

aðlögunarhæfni. Hér myndar einstaklingurinn skilning á því hversu mikilvægt er að 

skipuleggja framtíð sína út frá sínum ferli. Með því verður framtíðin raunverulegri. Í þessum 

þætti þróast framtíðarviðhorf. Æskilegt er að viðmót einstaklingsins einkennist af bjartsýni 

svo að hann verði meðvitaður um sín framtíðarverkefni (Savickas, 2005). 

Með stjórn (e. control) er átt við að einstaklingur hafi stjórn á eigin starfsferli. 

Einstaklingur gerir sér grein fyrir að hann mótar og ber ábyrgð á starfsferli sínum. Til þess 

þarf hann að hafa sjálfsaga, vera samviskusamur og skipulagður til þess að geta tekið 

ákvarðanir um þroskatengd verkefni í námi eða starfi. Með því verður einstaklingurinn 

ákveðnari sem er hvetjandi við ákvörðunartöku (Savickas, 2005). Almennt er talið að stjórn 

einstaklings á nánasta umhverfi hafi mikið að segja um velferð hans og vellíðan (Quine, 

Wells, Vaus og Kendig, 2007; Zarit, Pearlin og Schaei, 2003) á meðan stjórnleysi geti haft 

skaðleg áhrif (Pearlin og Pioli, 2003; Quine, Wells, Vaus ath. 

Forvitni (e. curiosity) einkennist af kerfisbundinni upplýsingaleit. Það er að einstaklingur 

leitar upplýsinga um nám og störf. Einnig þarf að hafa opinn huga og fara í innri skoðun, það 

er sjálfsskoðun til að skilja vilja sinn. Jafnframt þarf hann að afla sér upplýsinga á grundvelli 

þess sem hann samsvarar sig við í vinnuumhverfi og starfi (Savickas, 2005). 

Sjálfstraust (e. confidence) er að hafa traust á eigin hæfni og getu til að leysa úr 

hindrunum hvort sem það tengist daglegu lífi eða náms- og starfsferli. Einstaklingur bætir 

sjálfstraust sitt og trú á eigin getu þegar hann sigrast á hindrunum með því að vinna af 

kappsemi og iðni í eigin þágu. Gott sjálfstraust styrkir ákvörðunartöku um framtíðina 

(Savickas, 2005). 
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Samvinna (e. cooperation) er hæfni við að starfa með öðrum einstaklingum í góðum 

samskiptum. Með samvinnu á einstaklingur auðvelt með að tengjast öðrum og fá aðra í lið 

með sér. Þar að auki þarf einstaklingur að vita að ekki er alltaf hægt að ná öllu fram í 

samvinnu við aðra (Sigríður Bríet Smáradóttir, 2010).  

Samfélagsvitund (e. social concern) er vitneskja einstaklings um að framlag til 

samfélagsins skiptir máli. Með því að standa sig vel í samfélaginu og láta gott af sér leiða, 

eykur einstaklingur sjálfsmynd sína (Einarsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Smáradóttir og 

Kjartansdóttir, 2015; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014). 

Handbók íslenska mælitækisins KANS kom út árið 2014 og er nauðsynleg við túlkun 

niðurstaðna úr KANS listanum. Þar fá notendur upplýsingar um hvernig fólk í fimm 

aldurshópum kemur út á víddunum sex. Þar eru einnig niðurstöður fleiri bakgrunnsbreyta, til 

dæmis kynferði, búseta og menntun, sem þarf að taka tillit til (Sérfræðisetur Háskóla Íslands, 

e.d.; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014). 

KANS mælitækið er tæki fyrir þá einstaklinga sem þarfnast ráðgjafar á náms- og 

starfsferli sínum. Það mælir aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli einstaklings með áherslu á 

sex víddir, umhugsun, stjórn, forvitni, sjálfstraust, samvinnu og samfélagsvitund. Rannsóknir 

sýna að aðlögunarhæfni er lykilþáttur sem sýnir fram á hvernig einstaklingar aðlagast 

breyttum aðstæðum þar á meðal óvæntum aðstæðum sem starfamissir og starfslok geta 

verið (Vilhjálmsdóttir, Kjartansdóttir, Smáradóttir, Einarsdóttir, S. 2012). 

Hér hefur verið kynnt hugsmíðakenning Savickas ásamt einkenna- og þátttakenningu 

Hollands og lífsskeiðakenningu Supers. Síðast en ekki síðst hefur verið fjallað um KANS 

mælitækið sem mælir aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli einstaklings með áherslu á sex 

víddir, umhugsun, stjórn, forvitni, sjálfstraust, samvinnu og samfélagsvitund. Að jafnaði 

breyta þvinguð starfslok á starfsferli einstaklinga hlutverkum þeirra í lífinu. Það getur leitt til 

þess að hlutverkum fækki talsvert eða hverfi alveg með öllu. Önnur hlutverk geta þó komið í 

staðinn í breyttri mynd. Þar sem þessi hlutverkamissir er ekki sjálfvalinn heldur nauðugur er 

vert að athuga og skoða hvernig viðmælendum rannsóknarinnar hefur tekist að aðlagast 

breyttum aðstæðum, með víddum KANS mælitækisins í huga. Næst verður greint frá 

rannsóknarspurningum rannsóknarinnar. 
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1.8 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða stöðu og reynslu nokkurra kvenna sem  þurftu að 

hverfa af vinnumarkaði og hefja starfslok sín vegna heilsubrests. Með starfslokum fylgja 

róttækar breytingar á hlutverkum og lífsháttum og mun efni þessarar ritgerðar beinast að því 

hvaða áhrif þær hafi á líðan, félagslega þætti og aðlögunarhæfni einstaklinga. 

 

1. Hver er upplifun kvenna á örorku á því að ljúka störfum vegna heilsubrests? 

2. Hvernig fara starfslokin fram? 

3. Hvernig er upplifun kvenna á örorku út frá hugtakinu um aðlögunarhæfni á náms- og 

starfsferli? 

4.  Hafa einstaklingarnir fengið ráðgjöf á starfslokaferlinu? 

 

Með því að spyrja slíkra spurninga er leitast eftir svörum sem geta varpað ljósi á hvaða ferli 

einstaklingar ganga í gegnum þegar þeir þurfa að takast á við að ljúka störfum fyrr en ætlað 

var. Til viðbótar er vonast eftir að umræðan í samfélaginu auki skilning á stöðu einstaklinga, 

öryrkja og þeirra sem þurfa að hætta að vinna fyrir aldur fram. Leitast er eftir svörum hvað 

megi betur fara til að auka virkni öryrkja í þjóðfélaginu með tilliti til líkamlegrar og andlegrar 

heilsu auk samfélagslegs ávinnings. 
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2 Aðferð 

Markmið rannsóknar var að skoða stöðu og reynslu nokkurra kvenna sem þurftu að hverfa af 

vinnumarkaði og ljúka störfum vegna heilsubrests. Sjónum verður beint að því hvaða áhrif 

þær breytingar geta haft á líðan, félagslega þætti og aðlögunarhæfni einstaklinga. 

Við rannsóknina var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods). Slíkar aðferðir eru taldar henta vel þegar skoða á viðfangsefni frá fleiri en einu 

sjónarhorni. Með því fær rannsakandi betri skilning á aðstæðum, upplifun, viðhorfi og 

reynslu þeirra einstaklinga sem rannsóknin beinist að. Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er 

lögð til grundvallar í eigindlegum rannsóknaraðferðum, þar sem reynt er að öðlast dýpri 

skilning á ákveðnu viðfangsefni eða fyrirbæri sem tiltekinn hópur upplifir. Með því reyna 

rannsakendur að auka skilning á daglegu lífi og reynslu einstaklinga af ákveðnum fyrirbærum 

(Berg, 2009). Áhersla er lögð á hvernig þátttakendur túlka sitt eigið líf (Berg, 2009; Hennik, 

Hutter og Bailey, 2011). Aðferðin byggir á hugmyndum og kenningum um að sjálfur 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans (Posac og Carey, 1997). Einnig veitir aðferðin 

ákveðin skilning á viðhorfi og hegðun einstaklinga sem og að afhjúpa merkingu sem 

einstaklingar setja í sínar aðstæður og reynsluheim (Hennik, Hutter og Bailey, 2011). Með 

aðferðinni má ætla að sjónarhorn þátttakenda komi skýrt fram með tjáningu þeirra. 

Eigindleg rannsóknaraðferð hefur þá kosti fram yfir aðrar rannsóknaraðferðir að hægt er að 

kafa enn dýpra ofan í einstaka efnisþætti, ef tilefni gefst, og fá með því ítarlegri upplýsingar 

um málefni sem og að skoða viðfangsefni frá fleiri en einu sjónarhorni (Hennik, Hutter og 

Bailey, 2011). Með því öðlaðist rannsakandi betri skilning á aðstæðum, viðhorfi og upplifun 

viðmælanda. Jafnframt hafði rannsakandi þann kost að geta spurt um málefni sem fram 

höfðu komið í fyrri viðtölum. Með slíkri aðferð var hægt að ná fram mismunandi sýn 

(Neuman, 2006). 

Rannsóknin byggir á opnum hálfstöðluðum viðtölum (e. open-semi-structured 

interviews) þar sem notaðar eru opnar spurningar og rannsakandi reynir að öðlast djúpan 

skilning á reynslu og skynjun þátttakenda. Með því veitir það rannsakanda innsýn í 

tilfinningar og hugsanir þátttakenda um þau málefni sem eru rannsökuð (Berg, 2009). Þá 

geta þáttakendur sagt frá upplifun sinni í eigin orðum auk þess að segja frá viðhorfi á sínum 

forsendum (Kvale og Brinkman, 2009). Tekin voru viðtöl við 8 einstaklinga sem hafa þurft að 

hefja starfslok sín fyrr en ætlun var. Að því gefnu var spurst fyrir um á meðal vina og 



37 

 

ættingja, með fyrrgreindum skilyrðum á viðmælendum, og fengust viðmælendur í 

rannsóknina með þeim ábendinum. 

2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á opnum hálfstöðluðum viðtölum við sjö einstaklinga. Notast var við 

markvisst úrtak (e. purposeful sampling), það er að einstaklingar voru valdir sérstaklega með 

tilliti til að henta rannsókninni og geta gefið miklar upplýsingar um rannsóknarefnið (Berg, 

2009; Hennik, Hutter og Bailey, 2011). Haft var samband við vini og vandamenn og fengust 

ábendingar um þátttakendur þannig. Nokkur atriði voru sett sem skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni, en þau voru að þátttakendur yrðu að hafa náð 35 ára aldri með enga eða litla 

formlega menntun að loknu skyldunámi sem og að hafa dottið út af vinnumarkaði vegna 

heilsubrests. Jafnframt var skilyrði að örorkumat hafi farið fram. 

Viðtöl voru tekin upp og afrituð orðrétt með nafnleynd ásamt því að skrá hugleiðingar og 

athugasemdir í lok hvers viðtals. Viðtölin voru frá því að vera frá um það bil 34 mínútna löng 

til rúmlega klukkustundar löng. Rannsakandi varð við óskum viðmælanda hvar viðtölin fóru 

fram og fóru þau öll fram á heimili viðmælandi nema eitt sem fór fram á heimili 

rannsakanda. Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni. Til að tryggja 

nafnleynd og trúnað hefur nöfnum allra þátttakenda verið breytt og þeim gefin gervinöfn.  

Þátttakendur voru: 

Birna Dís Lárusdóttir er 52 gömul og býr á höfuðborgarsvæðinu. Hún er gift og á tvö 

uppkomin börn. Hún hefur verið öryrki síðan hún var um það bil 30 ára gömul þegar miklir 

stoðverkir urðu til þess að hún varð óvinnufær. Í framhaldinu veiktist hún af andlegum 

veikindum, þunglyndi og kvíða sem hún hefur nú komist yfir. Fyrrum störf eru til dæmis 

almenn útiverk í sveit, „pikkaló“ á hóteli og söltun á síld. 

Þórunn Sigurðardóttir er 37 ára gömul og býr úti á landi. Hún er gift og á tvö börn. 

Þórunn lenti í slysi árið 1996 sem varð til þess að hún fékk mikla stoðverki í kjölfarið. Ásamt 

því hefur hún glímt við mikinn kvíða. Hún var metin öryrki í kringum árið 2000. Fyrri störf eru 

verslunarstörf, ræstingar og fiskvinnsla. 

Fjóla Ragnarsdóttir er 49 ára gömul og býr úti á landi. Hún er í sambúð og á fimm börn. 

Hún var metin öryrki árið 2001 vegna stoðkerfisvandamála sem byrjuðu þegar hún var ung. 
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Síðar veiktist hún andlega, fékk þunglyndi og mikinn kvíða. Fyrri störf eru umönnunarstörf, 

verslunarstörf, fiskvinnsla og vinna í sláturhúsi. 

Margrét Þórisdóttir er 45 ára gömul og býr úti á landi. Hún er gift og á tvö börn. Hún var 

metin öryrki árið 2002 í kjölfar greiningu sjúkdóms. Fyrri störf eru verksmiðjustörf, 

verslunarstörf og fiskvinnsla. 

Íris Guðmundsdóttir er 54 ára gömul og býr úti á landi. Hún er gift og á tvö uppkomin 

börn. Íris lenti í slysi árið 1994 og var hún metin öryrki árið 2001. Fyrri störf eru kjötvinnsla, 

fiskvinnsla, verkstjórn og verslunarstörf. 

Elín Björk Einarsdóttir er 64 ára gömul og býr á höfuðborgarsvæðinu. Hún er gift og á 

þrjú uppkomin börn. Íris var metin öryrki árið 2012 í kjölfars greinds sjúkdóms. Þar áður 

hefur hún glímt við mikinn stoðkerfisvanda. Fyrri störf eru söltun á síld, fiskvinnsla, 

verslunarstörf og umönnunarstörf. 

María Baldursdóttir er 37 ára gömul og býr á höfuðborgarsvæðinu. Hún er einstæð og á 

eitt barn. Hún var metin öryrki árið 2011 vegna andlegra veikinda, þunglyndis, kvíða og 

félagsfælni. Fyrri störf eru umönnunarstörf og verslunarstörf. 

2.2 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst 17. janúar 2015 þegar hugmynd verkefnisins var fest niður með 

samþykki leiðbeinanda. Tilkynning til Persónuverndar vegna vinnslu persónuupplýsinga við 

gerð rannsóknarinnar var hluti af undirbúningi rannsóknar. Viðtalsrammi var búinn til sem 

var í stöðugri þróun út rannsóknina. Þá var hafist handa við að finna þátttakendur og taka 

viðtöl sem reyndist tiltölulega auðvelt og fljótlegt þar sem ábendingar bárust frá vinum og 

vandamönnum. Haft var samband við þátttakendur símleiðis og í gegnum Facebook, þeim 

kynnt stuttlega fyrirkomulag og tilgangur rannsóknarinnar. Allir brugðust vel við og gátu hitt 

rannsakanda fljótlega eftir að hann hafði samband við þá. 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum við þátttakendur. Opin hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl voru tekin við sjö einstaklinga og voru viðtölin allt frá 34 mínútum upp í 

rúmlega klukkustundar löng. Þátttakendur völdu hvar viðtölin færu fram, sex þeirra fóru 

fram á heimili þátttakenda og eitt þeirra fór fram á heimili rannsakanda.   

Í upphafi viðtals var ítrekað við alla þátttakendur að trúnaðar yrði gætt og nafnleyndar. 

Áður en viðtölin fóru fram, var upplýst samþykki fengið frá þátttakendum með undirskrift. Í 
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viðtölum var stuðst við viðtalsramma (sjá viðhengi) sem innihélt fyrirfram ákveðnar 

spurningar sem byggðar voru á viðfangsefni rannsóknar. Reynt var að fá fram hjá 

þátttakendum hvernig upplifun af skyndilegum starfslokum hafi verið sem og 

aðlögunarhæfni að breyttu lífi.  

KANS aðlögunarhæfnipróf var lagt fyrir viðmælendur í lok viðtals. Mælitækið byggir á 

hugsmíðahyggju Savickas og mælir aðlögunarhæfni einstaklinga á náms- starfsferli. KANS 

skiptist í sex víddir: umhugsun, stjórn, forvitni, sjálfstraust, samvinna og samfélagsvitund. 

Svarmöguleikar KANS eru fimm, á kvarðanum lítill, nokkur, frekar mikill, mikill og mjög mikill. 

Staðhæfingar í mælitækinu eru alls 36 og tilheyra sex staðhæfingar umhugsun, sex stjórn, 

sex forvitni, sex sjálfstrausti, sjö þeirra samvinnu og fimm staðhæfingar tilheyra 

samfélagsvitund. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin sjö voru tekin upp á Ipad rannsakanda sem hefur innbyggt upptökutæki. Að loknum 

viðtölum voru þau afrituð orðrétt ásamt athugasemdum og lauk afritun mest tveimur dögum 

eftir hvert viðtal. Auk þess var aðdragandi og hugleiðingar í lok viðtals skráð af rannsakanda. 

Þegar afritun lauk var lesið yfir öll gögn rannsóknarinnar og þannig fékk rannsakandi 

heildarmynd af upplifun þátttakenda afumfjöllunarefninu. 

Greining fyrstu gagnanna hófst þegar gagnasöfnun var enn í gangi. Stuðst var við opna 

kóðun (e. open coding) við gagnagreiningu þar sem gögnin eru lesin vandlega yfir, línu fyrir 

línu og leitað er að hugtökum, þemum (e. themes) eða svokölluðum kóðunarflokkum sem 

skipt geta máli fyrir rannsóknina. Síðan var beitt markvissri kóðun (e. focused coding) en þá 

eru gögnin lesin út frá einum kóðunarflokki eða þema sem kom í ljós í opinni kóðun. Leitað 

er eftir tilteknum atriðum í gögnunum, hver meginþemun eru og hver undirþemu (Hennik, 

Hutter og Bailey, 2011). 

2.4 Siðferðisleg álitamál 

Þegar unnið er að rannsókn þarf að hafa siðareglur í huga og standa vörð um siðferðisleg 

álitamál þáttakenda (Kvale og Brinkman, 2009). Taka þurfti tillit til nokkurra slíkra mála við 

vinnu rannsóknarinnar. Eitt megin atriðið var velferð og réttlæti þátttakenda. Þess vegna var 

leitast við að þátttakendur myndu samþykkja óþvingað að taka þátt í rannsókninni og gaf 

rannsakandi þeim tíma og tækifæri til að samþykkja eða hafna. Allir viðmælendur sem leitað 
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var til samþykktu þátttöku. Við upphaf hvers viðtals voru viðmælendur upplýstir um 

rannsóknina, trúnað og var trúnaðaryfirlýsing undirrituð í tveimur eintökum, það er ein fyrir 

viðmælanda og ein fyrir rannsakanda. Með því var hugað að þagnarskyldu og varkárni beggja 

aðila. Enn fremur var aftur gerð grein fyrir að viðmælendur gátu hvenær sem er hætt 

þátttöku í rannsókninni, á hvaða stigi sem var eða óskað eftir að sleppa að svara ákveðnum 

spurningum. Engin þátttakendanna óskaði eftir því að hætta þátttöku. Að lokinni rannsókn 

voru upptökur og afrit eyðilögð.  

Í eigindlegri rannsókn er rannsakandi helsta rannsóknartækið og því skiptu fagleg og 

vönduð vinnubrögð lykilmáli (Hennik, Hutter og Bailey, 2011). Mikilvægt er að trúnaður og 

traust ríki á milli rannsakanda og viðmælenda. Rannsakandi þurfti að vera meðvitaður um 

eigin gildi, viðhorf, hugmyndir og vera án fordóma til að greina og túlka rétt og satt frá 

viðtölum viðmælanda. Þó svo að staðið sé rétt að baki rannsóknar má alltaf ætla að 

hugmyndir, þekking og reynsla rannsakanda hafi einhver áhrif á rannsóknina (Kvale og 

Brinkman, 2009). Síðast en ekki síðst ber að tryggja að rannsóknin hafi ekki neikvæð áhrif á 

velferð eða orðspor viðmælenda (Kvale og Brinkman, 2009). 
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3 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Markmið rannsóknarinnar 

var að skoða upplifun, stöðu og reynslu nokkurra kvenna sem þurftu að hverfa af 

vinnumarkaði og ljúka störfum vegna heilsubrests. Áhersla var lögð á að skoða 

aðlögunarhæfni þátttakenda á náms- og starfsferli og hvaða áhrif starfslok hafi á líðan og 

félagslega þætti einstaklinganna. 

Ýmsar áhugaverðar niðurstöður komu fram í viðtölunum og tvö meginþemu komu fram í 

gögnunum. Niðurstöðum er skipt niður í tvo kafla eftir meginþemum. Fyrri kaflinn nefnist 

Starfslok og skýrir frá sýn þátttakenda á starfsferil sinn ásamt viðhorfi og upplifun af því að 

fara af vinnumarkaði. Seinni kaflinn nefnist Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli og skýrir 

hann frá því hvernig þátttakendur aðlaga sig að breyttum aðstæðum í lífinu, með því að 

færast af vinnumarkaði í að hefja starfslok.  

Þegar gögnin voru skoðuð með tilliti til náms- og starfsferils þátttakenda og þvingaðra 

starfsloka komu fram fimm undirþemu sem eru ánægja og óánægja, sátt og ósátt, 

harðneskja, engin ráðgjöf og að lokum fordómar. 

3.1 Starfslok  

3.1.1 Ánægja og óánægja 

Ánægja skiptir miklu máli þegar litið er til starfsferils einstaklinga. Þegar viðhorf þátttakenda 

var skoðað virtist almenn ánægja ríkja hjá þeim um starfsferilinn. Jafnframt höfðu þeir 

almennt jákvætt viðhorf til vinnu. Þátttakendur höfðu allir verið virkir á vinnumarkaðnum frá 

unglingsaldri og höfðu þátttakendurnir ávallt verið í fullri vinnu og einungis minnkað 

tímabundið vinnu þegar barneignir áttu sér stað. Starfsferill þátttakenda var yfirleitt mjög 

fjölbreyttur sem markaðist af láglaunastörfum. Elstu þátttakendurnir höfðu unnið frá 

barnsaldri sem tíðkaðist á þeim tíðaranda. Flestir þátttakendanna voru miklir vinnuþjarkar 

sem höfðu unnið líkamlega erfiðisvinnur í gegnum tíðina. Ætla má að það tengist lágu 

menntunarstigi þátttakanda, stétt sem og aðgengi að atvinnu (Blustein, 2006). Margir njóta 

ekki þess að geta valið sér störf eftir áhuga, eiginleikum eða hæfni. Né heldur að vinnan sé 

vettvangur sem einstaklingar geta tjáð og skilgreint sig út í samfélagið (Blustein, Kenna, Gill 

og Devoy; 2008). Þess í stað taka einstaklingar það sem fyrir höndum býðst, oft líkamlega 

erfiðisvinnu. 
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Allir þátttakendur tala um hversu gaman þeim þótti að vera á vinnumarkaðnum og 

vinna. Birna Dís segir: „mjög gott, yndislegt“, Þórunn segir: „mér fannst rosalega gaman að 

vinna og hefur alltaf þótt gaman að vinna“, Fjóla segist hafa verið „ánægð“, Margréti fannst 

„gaman“, Íris segir: „mér fannst aldrei leiðinlegt að vinna sko alveg sama hvað ég var að 

gera“, Elínu Björk fannst „gaman“ að vinna og bætir seinna við „ég hafði gaman af því að fara 

í vinnuna og naut þess að vinna“. Hins vegar var viðhorf Maríu til vinnu annað. Henni fannst 

gaman í vinnunni þegar hún var unglingur en síðan hafi það breyst í að vera „skylda“ sem hafi 

valdið henni seinna meir „hugarangri“ eftir að hún byrjaði að veikjast andlega. María „varð 

kvíðin fyrir að mæta í vinnuna“ og „feisa“ allt þetta fólk, er hún þá að vísa til þess að hún 

vann verslunarstörf. Hún segir: 

 

Ég bara varð svo… svo stressuð þú veist með að fara með strákinn á leikskólann og mæta 

á réttum tíma í vinnuna, ég meina ef ég kom ekki á réttum tíma þá bara opnaði ekkert 

búðin sko, ég var bara ein til 10 en… en... mér bara leið ekkert vel og bara með sjálfa 

mig… þú veist ég var að selja föt og ég bara varð feit eftir meðgönguna og… vinnan var 

bara svolítið vesen veistu? …þá fannst mér ekkert orðið lengur gaman í vinnunni. 

 

María segir einnig: 

Þetta var þriðja verslunin sem ég var að vinna í og ég veit bara ekki af hverju ég leitaði 

alltaf í það (að starfa í verslun) því það var ekkert að gera… þú veist ég var alltaf að gera 

það sama aftur og aftur, laga sama dótið eða brjóta sömu fötin aftur og aftur allan 

daginn kannski og svo náttúrulega var misjafn hvort að var mikið að gera og það var 

kannski bara ekkert að gera alla vikuna og svo loksins svona á föstudögum komu 

einhverjir viðskipatvinir… þú veist vá sko. 

 

Sex þátttakendur rannsóknarinnar höfðu litla menntun að baki. Einn þeirra, Birna Dís, var 

húsgagnasmiður og einn, María, var að mennta sig til stúdentsprófs. Vegna þessa höfðu 

flestir þátttakendur unnið láglaunastörf allan sinn starfsferil. Láglaunastörf koma sem næst 

fjárhagslegri upphæð öryrkjalífeyris (lög og reglugerðir á sviði almannatrygginga, nr. 

1221/2014. 1. grein) og því má ætla að frekari fjárhagsleg sátt sé hjá þeim sem hafa minni 

menntun en meiri. Þrátt fyrir það var Íris lengi vel ekki ánægð með sína fjárhagsstöðu, vildi 

komast á vinnumarkaðinn og „náttúrulega að fá mín laun því að við vorum þarna bara svona 
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tiltölulega kannski ný byggt hús þannig að ég hafði ekkert efni á því að vera öryrki bara, það 

auðgast enginn á því”. 

3.1.2 Sátt eða ósátt 

Við greiningu gagna með hliðsjón af hversu sáttir þátttakendur voru með starfslok sín, kom í 

ljós að langur tími leið þar til að þeir urðu fullsáttir með hlutskipti sitt. Sátt virðist byggjast 

fyrst og fremst að sjálfstæðri ákvörðun einstaklingsins og læknisfræðilegri tilvísun í 

örorkumat.  

Birna Dís segir: 

Já því ég hafði alltaf sko... hafði bara alltaf gert allt og... og ég meina ég var í bílskúrnum 

með fósturföður mínum í að gera upp bíla og allt mögulegt ég meina ég gerði alltaf allt 

og svo bara hrinur allt í einu bakið og þá var ég í síldinni fyrir austan já að salta og já 

auðvitað var ég mjög lengi að sætta mig við það og það er það kannski í rauninni sem ég 

er búin að vera að leiðbeina þeim sem eru að missa nú er ég 53 ára að verða og þeir sem 

eru á mínum aldri og eru kannski að missa heilsuna núna þá er ég kannski að segja við 

þau að þau fengu kannski 25-30 ár á vinnumarkaði og úti í lífinu að geta verið nýtur 

þjóðfélagsþegn svo verið bara ánægð með það. 

 

Þórunn segir:  

Já þetta er komið til að vera, það er ekki hægt að laga þetta. Sko það tók mig náttúrulega 

sko rooosalega langan tíma að sætta mig við þetta sko... og það er kannski bara svona 4 

ár síðan að ég bara okei þú‘st þetta er komið til að vera, ég verð bara að komast upp úr 

þessu og vera... bara komast upp úr þessu og læra að lifa með þessu skilurðu? 

 

Ólíkt fyrrgreindum konum er Fjóla ekki sátt og segir: „ég er alltaf að athuga, mig  langar 

svo… en það þarf að vera svo lítið þó það væri ekki nema 3 tímar“. Hér vísar Fjóla í það að 

hún heldur enn í vonina með að komast út á vinnumarkaðinn og finna sér vinnu við sitt hæfi.  

Elín Björk er á báðum áttum, hún segir að henni hafi verið tilkynnt af lækni að hún færi 

ekki út á vinnumarkaðinn aftur og hafi það tekið langan tíma að „skilja það“ og segir hún: 

Jaaa, ég er reyndar aldrei sátt. […] það tók mig 3-4 ár að skilja það, ég hætti að vakna 

með það á morgnanna að nú gæti ég örugglega farið að fara að sækja vinnu aftur, ég er 

ný hætt því. 
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Hins vegar þegar leið á viðtalið breyttist viðhorfið hjá henni og sagði hún: 

Nei en ég veit það bara ég er búin að sætta mig við það að ég geri ekki það sem ég gerði, 

ég fer ekki í bæinn til þess að skoða í búðir og ég er alls ekki að að fara í vinnu, ég fer 

ekki… eða minna í leikhús og bíó og allt svona er dottið niður en ég finn svo sem ekkert 

fyrir því, ég fer sjaldan en nýt þess þá. 

 

Margrét er sú eina sem varð strax sátt við að fara af vinnumarkaðnum. Áður en að 

greining sjúkdóms átti sér stað, sem fylgir mikil þreyta og verkir, var Margrét að vinna hálfan 

daginn. Hún var orðin það orkulaus að eftir vinnu varð hún að leggja sig. Hún segir: „ég var 

að vinna 3 tíma frá 9-12 og kom svo heim eftir hádegi að leggja mig og það er ekkert líf… þú 

veist vera alltaf þreyttur“. Auk þess vildi læknir Margrétar að hún færi á örorku. Í 

framhaldinu tóku þau hjónin sameiginlega ákvörðun um að Margrét myndi hætta að vinna 

„og ég gæti bara sparað þreytuna og gert eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni“. Ætla má 

af svörum Margrétar að hún sé sátt við starfslokin þar sem hún tók sjálfstæða ákvörðun auk 

þess sem hún hefur öðlast betri líkamlegri líðan sem hún getur að einhverju leyti stjórnað 

með því að vinna ekki.  

Íris segist vera orðin sátt í dag að stunda ekki vinnu þó að það hafi tekið hana „langan 

tíma“ að sættast við það. 

3.1.3 Harðneskja  

Birna Dís varð öryrki mjög ung. Hún er með örorkulífeyri til 67 ára aldurs en þrátt fyrir mikla 

líkamlega verki þá hefur Birna reynt að fara út á vinnumarkaðinn „hef unnið eitthvað svona 

svolítið með síðan sko, svona stundum geta unnið sko…“. Henni finnst með því að flytja 

búferlum í höfuðborgina að þá bjóðist henni aukin tækifæri til að vinna. Núna sé hún að 

vinna sirka átta til tíu tíma á viku í bókhaldsvinnu, tímabundið. 

Áður en að Þórunn fór í gegnum örorkumat hafði hún reynt að harka af sér í 

ræstingarvinnu. Hún segir: 

 

Ég fann alltaf svo til, en ég bara æ helvítis aumingjaskapur er þetta, maður finnur alltaf 

eitthvað til þú veist, en svo þegar ég var farin að vera þannig að ég dofnaði alltaf orðið 

niður í fæturnar þegar ég var að skúra og gera eitthvað svona, þá bara svona já… það er 

eitthvað að gerast þarna.  
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Þar að auki segir hún að þrátt fyrir að hafa getað rakið verkina til slyssins sem hún lenti í þá 

gat hún „alltaf fundið einhverjar ástæður fyrir af hverju ég fann til þanna og þanna“. Þannig 

hafi Þórunn verið meðvituð um af hverju hún fann til en reynt eftir bestu getu að stunda 

vinnuna. Til viðbótar reyndi Þórunn að stunda vinnu eftir að hún var metin öryrki. Sú vinna 

reyndi ekki eins á líkamann líkt og ræstingarnar. Af þessu má ráða að þrátt fyrir að þurfa ekki 

að vinna, hafi hún beitt sig hörku til að komast aftur á vinnumarkaðinn. Þórunn segist ekki 

hafa hætt vegna líkamlegrar áreynslu eða verkja heldur segir hún: „mér finnst svo erfitt að 

hitta nýtt fólk og svona að ég bara höndlaði það ekki, ég var búin að vera svo mikið heima“. 

Það má velta því fyrir sér hver sé orsakavaldurinn, kvíði Þórunnar eða áhættuþáttur að þeir 

sem stundi ekki vinnu eigi í meiri hættu að glíma við lægra sjálfsmat, lægri sjálfsvirðingu og 

neikvæð andleg einkenni.  

Eins og fram hefur komið glímir Fjóla bæði við líkamlega verki og andleg veikindi. Þrátt 

fyrir það langar hana að komast aftur út á vinnumarkaðinn og hún fylgist reglulega með 

atvinnuauglýsingum. Hún segir vissulega að hún geti ekki unnið við hvað sem er „ég gæti 

alltaf… reynt að þrauka líkamlegu, eins og þú veist þá hef ég verið að vinna með félaginu 

mikið í erfidrykkjum og svona og ég læt mig hafa það“. 

Áður en Margrét fékk sjúkdómsgreiningu sína var hún búin að minnka við sig vinnu og 

vann hálfan daginn. Hún fann oft til mikilla verkja og þreytu sem gerði það að verkum að hún 

þurfti að leggja sig eftir vinnu til að endurheimta einhverja orku. Þrátt fyrir það hélt hún 

áfram að starfa og þrauka áfram þangað til að greining fór fram og tók þá ákvörðun um það 

að draga sig út af vinnumarkaðinum. 

Íris reyndi að fara í sína gömlu vinnu eftir mikla endurhæfingu sem stóð yfir í 3 ár. Hún 

segir: 

Ég hélt að ég gæti alveg græjað það (vinnuna) en það kom bara annað upp á bátinn 

nema hvað svo seinna þá reyndi ég aftur og þá var ég að afgreiða í verslun og það var nú 

bara sko klukkutími á dag og 2 tímar á föstudögum, en það var til þess að þá var ég sem 

sagt… jaaa bara orðið að liggja fyrir á laugardögum og sunnudögum, þá náttúrulega sá ég 

það að það gekk ekki upp, þá ákvað ég það að til þess að vera ekki komin í göngugrind 

um 50 þá yrði ég bara að hætta þessu. 

 



46 

 

Elín Björk var orðin mjög illa haldin af tvenns konar gigt áður en sjúkdómur greindist hjá 

henni. Hvað sem því líður þá sagðist hún ekki hafa látið það „tefja“ sig í vinnunni, hún hafi 

bara „haldið áfram“ og bætir við „ég var orðin mjög slæm að það var eiginlega bara harka 

sem rak mig áfram”. 

Ólíkt öðrum þátttakendum glímir María við andleg veikindi, það eru því ekki líkamlegar 

hindranir sem stoppa Maríu við ýmiss konar vinnu. Hún segist hafa „hamast“ við það að vera 

að vinna og reynt að „kýla sig áfram“ í vinnu þar til hún  missti „alla löngun“ og á endanum, 

áður en hún fór af vinnumarkaði, var hún byrjuð að „ljúga og hringja mig inn veika“ og að 

henni hafi ekki langað „að fara á fætur, hvað þá í vinnu“. 

3.1.4 Skortur á ráðgjöf  

Náms- og starfsráðgjafar starfa víða í samfélaginu. Ráðgjöf og verkefni þeirra ákvarðast við  

vettvang hvers og eins en náms- og starfsráðgjafar starfa meðal annars á atvinnumiðlunum, 

við endurhæfingu, fyrirtækjum og á öllum stigum í skólakerfinu. Ætla má að fullt tilefni er 

fyrir náms- og starfsráðgjafa að koma að ráðgjöf við starfamissi og starfslokum. En meirihluti 

þátttakenda rannsóknarinnar höfðu hvorki boðist ráðgjöf af neinu tagi né sótt sér slíka af 

sjálfsdáðum við starfslokaferlið.   

Birna Dís segist hafa „áhuga á ráðgjöf“ hún hafi „bara ekki hugsað út í það“ enda finnst 

henni atvinna vera orðin fjarlæg sér þar sem hún hafi verið „mörg ár bara heima“.  

Þórunni var boðið eitt sinn upp á starfsendurhæfingu. Hún hafi mætt samviskusamlega í 

fyrstu með „áhuga“ en síðar fór að draga af þar sem henni fannst aðrir þátttakendur í 

starfsendurhæfingunni hafa haft neikvæð áhrif á sig. Hún segir: 

Ég sem sagt fór í eða sótti námskeið og hénna ég er búin að þjást af kvíða í mörg ár eftir 

að ég átti fyrsta barnið mitt og hénna þá bara höndlaði ég ekki að vera í þessum hóp af 

því það var svo mikið af einstaklingum sem voru allan daginn æjæjæj aumingja ég! Þeir 

áttu svo erfitt og bágt og voru ekkert tilbúnir að reyna að koma sér áfram og upp úr sínu 

og ég bara höndlaði ekki að horfa upp á eða þú veist horfa og hlusta á þessa einstaklinga 

allan daginn að vera að vorkenna sér, þetta var (að fara í starfsendurhæfingu) orðin 

meiri kvöð en ánægja að fara og reyna að gera eitthvað fyrir sjálfan sig þanna. Ég var 

bara orðin að vera í kvíðakasti og svitna bara við það að fara. 

 

Þórunn segist hafa fengið upplýsingar um starfsendurhæfingu frá heimilislækni sínum og 

hún vissi ekki til að náms- og starfsráðgjafi hafi komið að þessari starfsendurhæfingu. 
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Fjóla sótti einnig starfsendurhæfingu á tímabili, það er þegar hún var í boði. Henni fannst 

gott að sækja endurhæfinguna og „fór að meðaltali svona þrisvar í viku“. Hins vegar hafi 

þetta starf fallið niður og „hún því aldrei útskrifast“ sem varð til þess að hún „datt svoldið... 

mikið niður... því ég hef ekkert til að, æi þú veist hvað ég á við það er ekkert sem bíður mín 

úti við“. 

Margrét, Íris, Elín, hafa ekki hlotið neina ráðgjöf né starfsendurhæfingu. Þær segja að 

enginn hafi boðið þeim upp á slíkt né að þær hefðu gert sér grein fyrir því að þær gætu sótt 

sér ráðgjöf til náms- og starfsráðgjafa við starfamissi, endurhæfingu eða starfslok.  

Segja má að María sé sú eina af þátttakendum sem hefur hlotið ráðgjöf þegar hún fór á 

tímabundna örorku. Hún fór þó ekki til náms- og starfsráðgjafa. María segir; „ég bara... já 

fattaði ekki að fara til námsráðgjafa, auðvitað hefði það verið sniðugt þar sem ég var búin að 

ákveða að taka einhverja áfanga í skólanum“. María fór að sjálfsdáðum til félagsráðgjafa og í 

framhaldinu komst hún aftur af stað í námi sínu, en hún stefnir á að klára menntaskóla. Hún 

segir að „það er svo mikilvægt að hafa eitthvað að gera sko... uuu já bara eins og 

sálfræðingurinn minn segir... að sko þó að það sé bara lítið þá gerir það helling fyrir mann“. 

3.1.5 Fordómar 

Rannsóknir sýna að öryrkjar, fatlaðir og atvinnulausir upplifa fordóma, félagslega útskúfun og 

félagslega einangrun í þjóðfélaginu oft á tíðum (Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og 

Stefán Ólafsson, 2010; Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir,   2014).  

Birna Dís segist hafa upplifað fordóma og tók dæmi, „já ég fór hénna í snyrtiakademíuna 

skólann og ég sagðist vera öryrki en viðkomandi vildi skrifa að ég væri föndurkona en ég þú 

veist ég er öryrki hitt er bara hobbí“. Jafnframt segir hún:  

 

…en samt samt hef ég upplifað það að einhvern veginn finnst mér að augun horfi á mig 

og... einhver augu horfi á mig og segi bíddu afhverju ert þú ekki að vinna það er ekkert 

að þér ég hef oft upplifað það enda ég fór... ég fór í hugræna atferlismeðferð og einmitt 

það gerði mig svo gott að einmitt bíddu hver er það sem er að segja þetta, er það ekki 

bara hér í kollinum á þér sem hugsar þetta já. 

 

Fjóla tekur undir með Birnu Dís og segir: 
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já ég upplifi hénna svona… ég upplifi… ég veit ekki hvort að fordómarnir eru bara mest 

hjá mér eða hvort þetta er… mér finnst þetta samt vera einhvern veginn umhverfið 

hérna þú veist… hún er ekki að vinna og svona. 

 

Fjóla kemst að þeirri niðurstöðu að fordómarnir séu í þjóðfélaginu frekar en að vera 

hennar hugsun. Hún segist vera „baggi eða eitthvað svoleiðis“ á þjóðfélaginu og tekur einnig 

fram „mér finnst ég bara ekki… eeee… hvernig á maður að orða það… ég er bara ekki 

samboðin... já út úr, ekki samboðin bara samfélaginu“. 

Margrét segist ekki hafa orðið vör við neina gagnrýni eða fordóma yfir að vera ekki 

útivinnandi, en hún hafi heyrt frá öðrum sjúklingum með hennar greiningu sem hafa orðið 

fyrir fordómum. Hún segir einkum öryrkja verða fyrir fordómum og þá aðalega öryrkja sem 

glíma við andleg veikindi. Undir þetta taka Íris og Elín Björk og segjast þær ekki finna fyrir 

neinum fordómum. Íris segir: 

 

En það er kannski vegna þess að sko að það sést að það er ekki í lagi, ég er hölt en hitt er 

annað mál að það fólk sem sést ekki utan á það finnur alveg fyrir fordómum, því þú ert 

ekki veik fyrr en að þú ert með einhverjar umbúðir eða að sjáist á þér fötlun og það held 

ég bara eða ég er bara alveg viss um það, það fólk sem er þannig að það fólk er alveg 

búið að ganga í gegnum það að það er bara ekkert að því. 

 

Elín Björk vann við ummönnun í heimaþjónustu, þar á meðal geðfatlaðra, áður en hún 

varð öryrki sjálf.  Hún segir að það séu frekar fordómar í þjóðfélaginu gagnvart öryrkjum sem 

beinist aðalega að andlegum veikindum einstaklinga. Engu að síður segir hún: 

 

Mér finnst nú bara fordómarnir liggja mest hjá sjúklingunum sjálfum skal ég segja þér, 

hann upplifir sig sem bara aumingja og hann sé óhæfur og hafi ekkert hér að gera. 

 

María segist upplifa mikla fordóma í sinn garð. Hún hafði þetta að segja: 

 

Sko ég finn fyrir skrítnu viðmóti stundum gagnvart mér… já og svona svipum til mín… til 

dæmis sko þegar ég spyr hvort það sé öryrkjaafsláttur þá svona gónir fólk á mig, ég 

meina ég gæti verið með einhvern sjúkdóm eða eitthvað en sko… ég tek þessu alla 
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vegana þannig að þú veist… þeir sjá að þetta er einhver geðveiki fattarðu? … ég finn 

mest fyrir þessu hjá jafnöldum mínum og yngra fólki sem kannski veit voðalítið um lífið 

ennþá… mér finnst óþægilegt að til dæmis að sko hitta einhvern gamlan bekkjarfélaga 

eða eitthvað og þurfa að útskýra fyrir honum afhverju ég sé ekki að vinna… þú veist án 

þess að vera að gefa eitthvað mikið upp fattaru? 

 

Á heildina litið voru þátttakendur ánægðir með sinn starfsferil. Þeim fannst gaman að 

vinna og höfðu unnið mikið og fjölbreytt störf um ævina. Þeir reyndu allir að harka af sér 

mikla líkamlega- og suma hverja andlega heilsubresti, til þess að vera áfram á vinnumarkaði. 

Flestir upplifðu ósætti við að hefja starfslok sín og tók það langan tíma að sátt náðist. 

Þátttakendur voru mjög meðvitaðir um fordóma í garð örykja. Sumir þeirra höfð upplifað 

fordóma á meðan aðrir höfðu orðið varir við þá gagnvart öðrum öryrkjum. 

3.2 Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

Helstu niðurstöður hvað varðar aðlögunarhæfni þátttakenda á náms- og starfsferli voru á 

þrennan máta. Þrjú megin þemu komu fram við aðlögun að breyttum aðstæðum og 

hlutverkum hjá þátttakendum. Fyrsta þemað var að þátttakendur voru virkir félagslega sem 

snéri að tómstundum, samskiptum og félagsstörfum. Annað þemað var að þátttakendur 

höfðu lítil félagsleg samskipti sem gat leitt til einangrunar í samfélaginu. Þriðja þemað var 

skipulagning eftir þörfum.  

Þessar niðurstöður er hægt að heimfæra yfir á víddirnar í KANS mælitækinu sem mælir 

aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. Þannig má sjá að félagsleg virkni þátttakenda 

endurspeglast í víddunum sjálfstraust, samfélagsvitund og stjórn í aðlögunarhæfni á náms- 

og starfsferli. Einangrun vísar í lágt sjálfstraust einstaklinga í aðlögunarhæfni á náms- og 

starfsferli og skipulag í víddina stjórn á aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli.  

3.2.1 Félagsleg virkni 

Þátttakendur voru að mestu virkir í einhvers konar félagsskap, tómstundum eða 

samfélagsþátttöku. Þó voru þeir að mestu einir heima allan daginn og dregið hafði úr 

félagslegum samskiptum við ættingja og vini. 

Birna Dís hefur verið mjög virk í ýmsu félagslegu starfi og tómstundum. Hún er félagi í 

gallerý sem selur handverk, er í skátastarfi og slysavarnadeild. Eftir flutninga í höfuðborgina 

segir Birna: „ég á eftir að finna hvað ég ætla að fara í hér í bænum“ því „hún sækist eftir því 
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að vera í einhverjum félagsskap“ og bætir við „ég er mjög gjörn á það að ef ég fer í einhvern 

félagsskap að ég er komin í einhverjar stjórnir eða nefndir áður en ég veit af“. Birna Dís telur 

félagsleg samskipti vera helsta hvatann við það að fara á vinnumarkaðinn aftur. Hún segir: 

 

Aðalega að vera innan um fólk… passa að einangrast ekki af því að vera heima að það er 

bara það sem gerist að þú bara dempast niður. 

 

Seinna segir hún að handverksgalleríið hafi „bjargað“ sér hvað félagsskap varðar. Hins 

vegar hafi hún fundið fyrir einangrun á staðnum sem hún bjó, sem og maður hennar sem 

einnig er öryrki. Hún tiltekur að maðurinn hennar hafi verið einangraður, ekkert hafi verið í 

boði fyrir hann í sinni gömlu heimabyggð og það hafi verið helsta ástæðan fyrir flutningi 

þeirra til höfuðborgarinnar til að rjúfa einangrunina. 

Margréti líður vel heima enda er hún „heimakær“. Hún dundar sér „stundum svolítið 

mikið í höndunum, prjóna eða hekla eða eitthvað”. Þau hjónin eiga sameiginlegar tómstundir 

og eru dugleg að iðka þær. Eftir að hún varð öryrki fann hún sér hlutverk og menntaði sig í 

skrifstofunámi.  

Íris segir félagsleg tengsl sín vera góð og hafi í raun og veru ekki breyst svo mikið við það 

að verða óvinnufær. Henni nægir að eiga „fáa en góða vini“ og „gæti verið mun meira í 

félagsskap“ ef hún vildi það. Enn fremur segist hún „stundum ekki leita í félagsskap“, og 

segist ekki leiðast einni því að hún hafi verið vön því þar sem maðurinn hennar er sjómaður 

og því lítið við mestan hluta vikunnar. Hún segir: 

 

Maður þarf svolítið að læra það að vera heima og þetta er spurning um það hvort að 

maður ætli að einangra sig bara félagslega og helst bara ekki láta neinn vita af sér sko 

eða þá bara að reyna að halda sönsum og fá sér… búa til einhver verkefni sem að maður 

ræður við. Ég gerði það… mér datt allt í einu í hug að ég kynni að prjóna en það var nú 

ekki fyrr en að ég var sem sagt að verða amma þá mundi ég það nú…. og síðan hef ég 

verið í svona félagsskap sem sagt þá hannyrðafólks. 

 

Þórunn er einnig í slysavarnadeild líkt og Birna Dís. Hún segir deildina vera mjög virka og 

gaman að starfa í henni. Hún segir hvatann við að vera meðlimur að „það kemur svoldið út 
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þú’st að taka þátt í einhverju, vera að reyna að halda sér í einhverjum hóp“. Hún er einnig í 

spilahóp.  

Fjóla tók þátt í STARFA starfsendurhæfingu á síðasta ári. Henni fannst mjög gott að 

hafast eitthvað við. Þar stundaði hún meðal annars nám í bóklegum greinum. Hún telur 

félagsleg samskipti vera það besta við endurhæfinguna. Hún er í félagi kvenna og er í 

líkamsræktarhóp þegar hún getur. 

Elín Björk er mikið heima við þar sem orkuleysi hrjáir hana. Hana segist ekki skorta 

félagsskap og finnur ekki fyrir að vera einangruð enda eru ættingjar og vinir duglegir að 

hringja og heimsækja hana. Hún segir jafnframt: „mér finnst ég í raun ekkert vera að missa af 

svo miklu“. Elín Björk segir að sér finnist það ekki skipta svo miklu máli hvort hún sé 

þátttakandi í samfélaginu vegna þess að hún sé þegar búin að vera að vinna í 50 ár og hafi 

með því „greitt sinn skerf“.  

María upplifir ekki einangrun þó svo hún segist „hundleið á að hanga heima alla daga“. 

María segist vita samt sem áður hvernig „tilfinningin er að vera einangraður“. Þegar andleg 

veikindi hennar hafi verið sem mest langaði hana „alls ekki að fara og út og hitta fólk“ því 

henni hafi fundist það „vont og óþægilegt“. Nú segist hún vera meðvituð um það hversu 

mikilvægt það sé fyrir sig að „fara út, hitta vini, fara í heimsóknir og svona bara fara í gymmið 

og svona...“ [...] því annars verð ég verri af þunglyndinu og kvíðin… þarna félagsfælnin ríkur 

alveg upp, þannig að ég þarf að fara reglulega bara út… sko annað en að sækja strákinn á 

leikskóla og í Bónus“. María segist eiga stóran vinahóp og er hún meðal annars í 

„saumaklúbb sem er nú aðalega bara til að koma saman og spjalla og svoleiðis“. Hún seigist 

þó „finna fyrir því að ekki sé alltaf hægt að nálgast vinina þar sem flestir vinna á daginn“, og 

finnst henni það leitt þegar „andlega hliðin er slæm“. 

3.2.2 Einangrun 

Fjarvera einstaklinga frá vinnu getur haft miklar félagslegar breytingar í för með sér. Flest 

allir þátttakendurnir hafa minnkað heimsóknir til ættingja og vina sem og dregið úr almennri 

félagslegri þátttöku í þjóðfélaginu eftir að þeir urðu öryrkjar. Aðlögunarhæfni þátttakenda 

sem og sjálfstraust og drifkraftur hvers einstaklings eru forsendur þess að þátttakendurnir 

upplifi ekki einangrun. Þórunn segir að sér finnist hún ekki tilheyra ákveðnum hópi: 
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Æi ég veit ekki, manni finnst maður ekki… maður er ekki fullþegn í þjóðfélaginu sko, 

maður verður svolítið svona út á hliðarlínunni, maður hættir eiginlega eða kunna að hafa 

samskipti almennilega við fólk það er svona eiginlega það fyrsta sem ég fór að pæla í 

þú‘st svona æi þegar maður er í hóp þá þú‘st um hvað á ég eiginlega að tala?... heyrðu jú 

já ég setti í þvottavél í morgun, ógeðslega spennandi, bara já hénna maður lærir eða 

hættir eiginlega að geta haft almennileg samskipti við fólk það svona finnst mér svona 

leiðinlegast í þessu, fyrir utan það að bara að þurfa að hanga heima eins og ég segi. 

 

Þórunn telur sig vera félagslega einangraða og segist vera frekar „léleg“ að fara í 

heimsóknir til ættinga og vina og „ekki nógu dugleg að rækta kannski tengslin við vinina“. 

Þegar talið berst að ágæti vinnunnar segir Þórunn að það besta við hana er „að vera innan 

um fólk og vera í hóp… og leysa ákveðin verkefni“. Jafnframt vildi hún að boðið væri upp á 

einhvers konar endurhæfingu „bara til að koma sér úr þessari einangrun, þú veist að vera 

ekki alltaf heima og bíða eftir að dagarnir líði hreinlega sko og þá hefði maður eitthvað 

verkefni“.  

Fjóla upplifir skort á félagsskap. Ættingjar hennar eru fjarri og hún telur sig ekki eiga 

marga vini. Henni bauðst að taka þátt í endurhæfingu og fannst „voðalega gott að hafa 

eitthvað“. Þegar hún gat, stundaði hún líkamsrækt í hóp sem hún gerði meðal annars fyrir 

félagsskapinn og segir „það var rosalega gott að geta verið í þeim hóp, það var mjög jákvætt 

og gott“. Fjóla sagði einnig „því ég hef ekkert til að, æi þú veist hvað ég á við, það er ekkert 

sem bíður mín úti við“. Síðar í viðtalinu sagði Fjóla um félagsleg samskipti „sem mér finnst 

rosalega erfitt... mér finnst ég einangruð“. Því næst sagði Fjóla: 

 

Maður dettur bara út félagslega líka sko, maður tilheyrir í raun engum og það finnst 

mér… eða ég á vinkonur hér í kring en… en ég er bara einhvernveginn ein hér. 

 

Fjóla myndi vilja komast aftur á vinnumarkaðinn til að hafa einhvern félagsskap svo hún 

yrði „ekki alltaf ein“. 

3.2.3 Skipulag 

Með tímanum sættust þátttakendur á aðstæður sínar og fóru að skipuleggja tíma og dagleg 

störf út frá getu, líkamlegri og andlegri. 
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Birna Dís segist vera skipulögð að eðlisfari og fari það eftir líkamlegri heilsu hvernig hún 

tekst á við daginn með tilliti til húsverka. Undir þetta tekur Þórunn og segist vilja hafa 

ákveðna „rútínu“ yfir daginn. Hún byrjar daginn á því að stunda líkamsrækt og fara síðan í að 

sjá um heimilið og börnin. Þegar hún upplifir dag þar sem er heilsan er í ólagi þá dreifir hún 

dagsverkunum til lengri tíma. Sem dæmi getur hún átt það til að „moka stéttina í nokkrum 

hollum yfir daginn“. Með því passar hún sig á að ofreyna sig ekki og dreifir álaginu. Eins er 

með Margréti þar sem getur verið mikill munur á sjúkdómnum hennar. 

Tímabilin eru misjöfn hjá Fjólu og fara þau eftir „líkamlegri heilsu og andlegri líðan“. Hún 

segir að eftir að hún greindist sem öryrki hafi hún reynt að halda sér virkri með einhvers 

konar skipulagi. Hún segir:  

 

Svona fyrst á eftir hélt ég alltaf þessari rútínu, fór á fætur, ég fór út eða sinnti 

heimilisstörfum [...] þá fór ég alltaf út að rölta með hundinn og fann mér eða var með 

nokkurs konar stundaskrá og versla reglulega og svo áttum við stelpudag ég og stelpan 

eða fattarðu? Svona þú veist það var einhver svona rútína sem maður bara... hún hefur 

ekki verið síðastliðið ár eða rúmt ár... bara ekki hægt að lofa neinu af því ég veit ekki 

hvernig ég verð í dag eða á morgun]. 

 

Íris hefur einnig ákveðið skipulag og hefur aðlagast verkum samkvæmt getu. Hún segir 

að áður fyrr hafi hún „drifið í hlutunum“ og hætti ekkert fyrr en hún var búin að klára 

verkefnin sín á heimilinu. Í kjölfarið hafi hún „þurft að leggjast fyrir í nokkra daga“. Núna hins 

vegar tekur hún bara eitt verkefni fyrir í einu og hvílir sig á milli. Hún segir: „það getur tekið 

mig 3 daga að þrífa húsið og skúra og svona, en það er allt í lagi“. 

 

Elín Björk hefur lært inn á sína heilsu. Hún segir að hún hafi búið sér til „prógramm til að 

fara eftir“. Hún segir um heimilisstörfin: 

 

Ég geri þetta bara svolítið kerfisbundið, ég er búin að búa mér til kerfi og ég er sem sé 5 

daga vikunnar í þessu kerfi, þetta er eins og hver önnur stundaskrá því ég get svo lítið í 

einu. 
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María hefur útbúið sér stundaskrá sem hún fer eftir á virkum dögum. Í henni eru bæði 

heimilisstörf og nám í fjarnámi. Hún segist „beita sig hörku“ til að fara eftir stundaskránni því 

annars á hún til að „stara bara út í loftið og gera ekkert og þá er dagurinn bara búinn í ekki 

neitt og ég verð leið eða þunglynd bara“.  

Með skipulagi má sjá að ákveðin aðlögun hafi átt sér stað hjá þátttakendum að öðrum 

hlutverkum. Fram kemur hjá þátttakendum að þeim finnist gott að hafa ákveðið skipulag og 

að hafa eitthvað til að stefna að. Þátttakendur hafa með því endurskapað merkingu á 

breyttum hlutverkum með aðlögunarhæfni. Hversu mikil aðlögunarhæfni þátttakendur hafa 

verður skoðað hér næst. 

3.3 Niðurstöður KANS  

Íslenska útgáfa mælitækisins KANS skiptist í sex víddir: umhugsun, stjórn, forvitni, 

sjálfstraust, samvinna og samfélagsvitund. Þátttakendur voru beðnir um að meta við hverja 

vídd hversu vel þeir hefðu þroskað með sér eftirfarandi styrkleika með því að krossa við 

viðeigandi svarmöguleika fyrir hverja staðhæfingu. Svarmöguleikarnir eru fimm, á 

kvarðanum lítill, nokkur, frekar mikill, mikill og mjög mikill. Staðhæfingar í mælitækinu eru 

alls 36 og tilheyra sex staðhæfingar umhugsun, sex stjórn, sex forvitni, sex sjálfstrausti, sjö 

þeirra samvinnu og fimm staðhæfingar tilheyra samfélagsvitund. 

Í fyrstu var rýnt í svör þátttakanda með eigindlegri rannsóknaraðferð og niðurstöður 

túlkaðar út frá hverjum og einum. Það var gert til að sjá hvort samhljómur kæmi fram í 

frásögn þátttakenda og KANS mælitækisins sem og að bera saman þátttakendur. Til þess að 

lesandi geri sér grein fyrir efni málsins verða hér tekin dæmi um hverja vídd mælitækisins.  

Á fyrstu vídd mælitækisins er umhugsun einstaklinga könnuð. Þar eru meðal annars 

staðhæfingarnar „hugsa um hvernig framtíð mín verður“ og „undirbúa mig fyrir framtíðina“. 

Á meðan nær allir krossuðu við „mikill“ eða „mjög mikill“ um það hvernig þeir hugsuðu til 

framtíðar var mikill einstaklingsmunur á seinni staðhæfingunni. Þar voru svörin allt frá því að 

vera „lítill“ upp í „mjög mikill“. Sjá mátti að þeir sem glímdu við andleg veikindi mátu sig mun 

lægra en þeir þátttakendur sem voru metnir öryrkjar út frá sjúkdómi eða líkamamlegum 

meinum. 

Önnur vídd KANS mælitækisins mælir stjórn. Þar eru staðhæfingar eins og „taka ábyrgð á 

því sem ég geri“ og „taka sjálfstæðar ákvarðanir“. Það var einn þátttakandi sem skar sig 
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mikið úr fjöldanum en það var Fjóla sem mat sig mjög lágt á öllum staðhæfingunum. Eins og 

áður hefur komið fram glímir Fjóla bæði við stoðkerfisverki og andleg veikindi. Það á ef til vill 

sinn þátt í að henni finnist hún ekki hafa stjórn á lífi sínu. María skoraði einnig lágt á þessari 

vídd. 

Þriðja víddin mælir forvitni. Þar voru þátttakendur mjög mismunandi í svörun. Birna Dís 

krossaði við „nokkur“ þegar um var að ræða staðhæfinguna „kanna umhverfi mitt“. Hún 

staðsetur sig því heldur lægra en í samanburði við það sem kom fram í viðtalinu við hana. Þar 

tók hún fram að hún væri mjög virk í samfélaginu og tæki þátt í ýmsum félagsstörfum. Eins 

ætlaði hún sér, eftir flutninga til höfuðborgarinnar, að finna sér eitthvað félagsstarf. Þrátt 

fyrir það mat hún aðra undirþætti forvitni „frekar mikill“ sem gefur heildinni það að hún skori 

vel á víddinni forvitni. 

Fjórða víddin mælir sjálfstraust. Eins og áður skáru þátttakendur sem glímdu við andleg 

veikindi sig úr hópi hinna þátttakendanna. María kom verst út úr svöruninni með lang lægsta 

sjálfsmatið. Hún glímir við fjölþætt andleg veikindi, það er þunglyndi, kvíða og félagsfælni 

sem má yfirfæra á sjálfsmat hennar og lágt sjálfstraust. Einnig mat Fjóla sig lágt í þættinum. 

Hinir þátttakendurnir voru nokkuð stöðugir með ágætis svörun á staðhæfingunum, það er 

frá „frekar mikill“ upp í „mjög mikill“ styrkleiki. Erfitt var að átta sig á sjálfstrausti Írisar þar 

sem svörun staðhæfinganna spannaði alla svarmöguleikana, jafnt í báðar áttir, það er frá 

„litlu“ til „mjög mikils“, ólíkt sem fram kom í viðtali. Til að mynda mat hún sig vel í 

skilyrðingunni „að nýta hæfileika mína“ en lítið „í að yfirstíga hindranir“.  

Fimmta víddin mælir samvinnu. Dæmi um staðhæfingar þar eru „semja vel við alls konar 

fólk“ og skilja að „í samvinnu get ég ekki fengið allt sem ég vil“. Þar mátu þátttakendur sig að 

mestu með allar staðhæfingar í sama dálkinn, þó svo að dálkarnir hafi verið mismunandi. Til 

dæmis var Margrét með öll sín svör í dálknum „mikill“ sem og Elín en Fjóla með öll sín svör í 

flokknum „nokkur“. Þetta er nokkuð athyglisvert þar sem þátttakendur voru mjög svo 

stöðugir í svöruninni. 

Sjötta og síðasta víddin mælir samfélagsvitund. Á þeim kvarða mátu nær allir 

þátttakendur sig ofarlega í svörun en dæmi um staðhæfingar eru „vera virk/ur í mínu 

samfélagi“ og „vilja að framlag mitt skipti máli í samfélaginu“. Þórunn var með hátt mat og 

sjálfri sér samkvæm miðað við viðtalið sem tekið var. Svörun Elínar stangaðist þó á við 

viðtalið. Þar segist hún „vera búin að skila sínu“ til samfélagsins þar sem hún er búin að vinna 
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mikið um ævina og orðin 61 árs þegar hún varð öryrki. Samt sem áður finnst henni það skipta 

mikið máli að framlag hennar skipti máli, að hún sé virk í samfélaginu og að starf hennar 

komi öðrum til góða.  

Niðurstöður eigindlega túlkunnar á KANS var að nokkuð gott samræmi væri á milli 

frásagnar þátttakenda og svörunnar í mælitækinu KANS. Þátttakendur voru að mestu 

samkvæmir sjálfir sér þó örlítið frávik hafi verið í frásögn Birnu Dísar og Elínar. 

Hefbundin úrlesning niðurstaða mælitækisins KANS fór einnig fram, þar sem 

ákveðnar breytur þátttakenda liggja að baki, svo sem aldur og kyn, til þess að fá 

heildarkvarða (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014; Sérfræðisetur 

Háskóla Íslands, e.d.). Hér fyrir neðan á töflu 5 má sjá hvað þátttakendur skoruðu á víddum, 

meðaltal þeirra á kvarða og hundraðstölu samkvæmt aldri og kyni, það er viðmiðunarhópur 

sem eru Íslendingar af sama kyni og á svipuðum aldri. Samanburður við viðmiðunarhóp gefur 

vísbendingar um hversu vel eða illa þátttakandi stendur í samanborið við viðmiðunarhóp 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014). 

 

Tafla 5: Niðurstöður þátttakenda úr mælitækinu KANS. 

Einstaklingur  Aldur  Heildarkvarði  

Alls stig  Meðalatal á kvarða  
Hundraðstala skv. 

aldri og kyni 

Birna Dís Lárusdóttir  52 125 3,5 16 

Þórunn Sigurðardóttir  37 130 3,6 34 

Fjóla Ragnarsdóttir  49 72 2 0 

Margrét Þórisdóttir  45 129 3,6 34 

Írís Guðmundsdóttir  54 112 3,1 6 

Elín Björk Einarsdóttir  64 149 4,1 59 

María Baldursdóttir  37 81 2,3 0 

 

 

Niðurstöður þátttakenda úr mælitækinu KANS má sjá í töflu 5 hér að ofan. Birna Dís fékk 

meðaltalið 3,5 á heildarkvarða, þá má sjá að 16% viðmiðunarhópsins skoraði jafn hátt eða 

lægra en hún, 84% viðmiðunarhópsins skoruðu því hærra en Birna Dís á heildarkvarðanum.  

Þórunn fékk meðaltalið 3,6 á heildarkvarða. 34% viðmiðunarhópsins skoraði jafn hátt 

eða lægra en hún og því var 66% viðmiðunarhópsins sem skoraði hærra er Þórunn á 

heildarkvarðanum. 
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 Fjóla kom illa út í skori úr KANS mælitækinu. Fjóla fékk meðaltalið 2,0 á heildarkvarða 

en það jafngildir að allir úr viðmiðunarhópnum skoruðu hærra en hún.  

Margrét fékk meðaltalið 3,6 á heildarkvarða úr KANS mælitækinu. 34% 

viðmiðunarhópsins skoraði jafn hátt eða lægra en hún og því var 66% viðmiðunarhópsins 

sem skoraði hærra en Margrét á heildarkvarðanum. 

Íris fékk meðaltalið 3,1 á heildarkvarða úr KANS mælitækinu. 6% viðmiðurnarhópsins 

skoraði jafn hátt eða lægra en hún og því var 94% viðmiðunarhópsins sem skoraði hærra en 

Íris.  

Elín Björk fékk meðaltalið 4,1 á heildarkvarða úr KANS. 59% viðmiðurnarhópsins skoraði 

jafn hátt eða lægra en hún en 41% viðmiðunarhópsins skoraði hærra en Elín. Elín kom best út 

úr KANS mælitækinu af þátttakendum í rannsókninni. 

María, líkt og Fjóla, kom einnig illa út úr KANS mælitækinu. Hún skoraði 2,3 á 

heildarkvarða KANS mælitækinu sem jafngildir að allur viðmiðunarhópurinn  skoraði hærra 

en María. 

Niðurstöður sýna fyrst og fremst hversu fjölbreyttur hópur öryrkja er. Á heildina litið var 

ekki hægt að finna ákveðið munstur á milli þátttakenda enda einstaklingarnir ólíkir þótt 

margt svipi til með þeim. Engu að síður kom í ljós að þeir þátttakendur sem voru bæði 

líkamlega og andlega veikir fylgdust að og jafnframt skáru sig talsvert frá hinum í svörun þar 

sem þeirra heildarkvarði var minni úr KANS mælitækinu og því aðlögunarhæfni á náms- og 

starfsferli einnig minni. Einnig voru þátttakendur nær allir undir viðmiðunarhóp í skori. Þá 

hafði víddin stjórn mestu áhrif á hversu vel tókst til að aðlagast. Því meiri sem þátttakendur 

fannst þeir hafa stjórn því farsælari urðu starfslokin. 
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4 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og rannsóknarspurningum 

svarað. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða stöðu og reynslu nokkurra kvenna sem  

þurftu að hverfa af vinnumarkaði og hefja starfslok sín vegna heilsubrests. Með þvinguðum 

starfslokum fylgja róttækar breytingar á hlutverkum og lífsháttum og lögð var áhersla á að fá 

fram hvaða áhrif slíkar breytingar höfðu á líðan, félagslega þætti og aðlögunarhæfni 

einstaklinga. Í ljós kom að þátttakendurnir er fjölbreyttur hópur öryrkja sem ekki er hægt að 

setja saman undir einn hatt. Þátttakendur hafa mismunandi sögur af upplifun, viðhorfi og 

þörfum þótt að margt sé þeim sameiginlegt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ekki var hægt að greina í sundur 

rannsóknarspurningarnar Hver er upplifun kvenna á öroku á því að ljúka störfum vegna 

heilsubrests og Hvernig fara starfslokin fram? Fyrst og fremst er upplifunin 

einstaklingsbundin og markast af ákveðnu ferli sem starfslok eru. Til að lesendur geri sér 

betur grein fyrir skyldleikanum verða hér nefnd dæmi. Annars vegar er einstaklingur sem 

lendir í slysi og missir heilsuna. Við tekur endurhæfing sem leiðir í ljós mikla skerta 

starfshæfni. Í framhaldinu fer einstaklingurinn í örorkumat. Slík starfslok eru skyndileg. Hins 

vegar er það þegar heilsu einstaklings hrakar yfir langan tíma. Þess vegna markast upplifun 

einstaklinga af hvernig ferli starfslokanna fer fram. Hér verður leitast við að svara þessum 

tveimur rannsóknarspurningum.  

Af gögnum rannsóknarinnar má ráða ánægju þátttakendanna af því að vera virkur á 

vinnumarkaði. Þeir sýndu jákvætt viðmót gagnvart vinnu og vildu þeir almennt vera virkir á 

vinnumarkaði. Þetta styður við aðrar innlendar og erlendar rannsóknir sem sýna að mikill 

meirihluti öryrkja vilja vera hluti af vinnumarkaðnum (Landy og Conte, 2010; Stefán Ólafsson, 

2005). Þátttakendur voru jafnframt ánægðir með sinn starfsferil og hvað þeir hefðu áorkað. 

Samkvæmt kenningu Hollands leitar einstaklingurinn í það starfsumhverfi sem samræmist 

honum best, með hliðsjón af áhuga, viðhorfum og gildum svo einstaklingurinn fái notið sín 

sem best í starfi (Holland, 1997) en þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa sinnt störfum 

sínum af áhuga. Super taldi að starfsferill þróaðist ævilangt samhliða þroska einstaklingsins, 

það er að starfsval væri valið út frá lífsskeiðum og þeim hlutverkum sem einstaklingurinn 

tækist á við (Savickas 2005, Sharf, 2013). Eftir því sem sjálfið og sjálfsmyndin þroskaðist urðu 

þátttakendur rannsóknarinnar meira meðvitaðir um reynslu sína. Þeir leituðu þá gjarnan í 
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sambærileg störf sem þeim hafði áður líkað vel við að vinna. Þessar niðurstöður samræmast 

því hversu mikilvæg vinna er einstaklingum á fjölmörgum sviðum (Blustein, 2006; Blustein, 

Kenna, Gill og Devoy, 2008; Landy og Conte, 2010; Stefán Ólafsson, 2005).  

Félagsleg staða þátttakenda var misjöfn. Best stóðu þeir þátttakendur sem höfðu mest 

aðgengi að samfélaginu, þá er einna átt við búsetu, félagsskap og góða fjárhagslega stöðu 

(Blustein, 2006; Juntunen, Ali, Pietrantonio, 2013; Stefán Ólafsson).  Þátttakendur höfðu 

enga eða litla menntun að baki þegar þeir urðu öryrkjar. Eins og fram hefur komið eru meiri 

líkur á að þeir sem hafi minni menntun gegni frekar störfum sem bjóða upp á meiri áhættu á 

slysum og sjúkdómum sem getur leitt til örorku (Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius 

og Stefán Ólafsson, 2010; Stefán Ólafsson, 2005). Það á einnig við um láglaunastörf því 

starfstétt er einn hættuvaldur á að lenda í örorku (Stefán Ólafsson, 2005). Einnig er hægt er 

að ætla að minna val fyrir lítið menntaða öryrkja en meira menntaða öryrkja, sé til að stunda 

vinnu sem hentar núverandi heilsu. Þar að auki, þó svo að þátttakendur hefðu ekki stundað 

hálaunastörf um ævina sem borin var mikil virðing fyrir, lækkaði félagsleg staða þeirra er þeir 

urðu öryrkjar. Þetta má sjá til dæmis hjá þeim sem töldu sig einangraða.  

Miklar breytingar verða á lífsgæðum og lífshögum fólks þegar það glímir við heilsubrest 

og neyðist til að fara af vinnumarkaði (Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Wong og Earl, 

2009). Jafnan voru þátttakendur ósáttir við að hefja starfslok og tók það í flestum tilfellum 

langan tíma að þátttakendur urðu sáttir við stöðu sína. Það endurspeglast í því hversu mikið 

harðræði þátttakendur beittu sig við að halda sér í vinnu með mikla líkamlega verki og/eða 

andleg veikindi. Þessi harðneskja stóð oft yfir í langan tíma allt þar til að þátttakendur ýmist 

áttuðu sig á því að slíkt gengi ekki eða að læknir ráðlagði að viðkomandi lyki alfarið störfum á 

vinnumarkaði. Einstaklingar upplifa meiri óánægju við starfslok ef þeir hafa ekki stjórn á 

aðstæðum, geta ekki valið um starfslok sín (Pearlin og Pioli, 2003; Quine, Wells, Vaus og 

Kendig, 2007; Schultz, Morton og Weckerle, 1998) og eru neydd eins og með lélegri heilsu 

(Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007; Wong og Earl, 2009). Þá geta komið fram neikvæðar 

sálrænar og tilfinningalegar afleiðingar (Quine, Wells, Vaus og Kendig, 2007). Þátttakendur 

voru mjög meðvitaðir gegn fordómum í garð örykja. Sumir þátttakendanna höfðu uplifað 

fordóma á meðan aðrir höfðu orðið varir við þá gagnvart öðrum öryrkjum. Rannsóknir sýna 

að öryrkjar upplifa mikla fordóma í samfélaginu (Félagsvísindastofnun, 2011; Guðrún 

Hannesdóttir, 2010; Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 
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Líta þarf á heildarmyndina til að fá fram upplifun og ferli starfsloka hvers og eins 

einstaklings, bæði til innri- og ytri þátta. Innri þættir snúa meðal annars að líðan 

einstaklingsins, andlegri og líkamlegri líðan. Að fara af vinnumarkaði og missa það hlutverk 

sem einstaklingur hefur í vinnu getur valdið miklum breytingum. Ef einstaklingur finnur sér 

önnur hlutverk í stað þeirra sem fóru, tilgang og merkingu með lífi sínu eru minni líkur á að 

breytingin verði til hins verra (Savickas, 2005). Aftur á móti er framtaksleysi, lítil virkni, 

skortur á frumkvæði, lítið sjálfstraust og lítil aðlögunarhæfni meðal annars þættir sem draga 

úr líkum á vel heppnuðum starfslokum (Quine, wells, Vaus og Kendig, 2007; Savickas, 2005; 

Wong og Earl, 2009). 

4.1 Mikilvægi aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

Hér verður svarað rannsóknarspurningunni Hver er upplifun kvenna á örorku út frá hugtakinu 

um aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli? Super og Savickas lögðu áherslu á lífsþema 

einstaklingsins. Lífsþema er þráður endurtekinna stefa í lífi einstaklingsins og skýrir 

hugmyndir einstaklingsins um val á störfum. Þannig gefur lífsþema skýringu á sjálfsmynd 

einstaklinga og hugmyndum þeirra um framtíðina (Savickas, 2005). Lífsþemað, að ljúka 

störfum vegna heilsubrests, var stýrandi þáttur í smíði veruleika þátttakanda, enda lífsþemað 

að miklu leyti óstjórnlegt. Það fór því eftir hversu sterkt lífsþemað endurspeglaðist í víddum 

á aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli.  

Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli tilheyrir bæði innri- og ytri þáttum. Einstaklingur 

með mikla aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli getur ráðið fram úr fyrirsjáanlegum og 

ófyrirsjáanlegum verkefnum sem og geta tekist á við ýmis áföll, eins og starfslok vegna 

heilsubrests geta verið (Savickas, 1997; Savickas, 2011). Auk þess eiga einstaklingar með 

mikla aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli auðveldara að meðhöndla breytingar á 

sveigjanlegan hátt. Það gera þeir með því að aðlaga eigin viðbrögð og aðferðir að nýjum 

aðstæðum hverju sinni (Savickas, 2005; Sharf, 2013). Þess vegna getur góð aðlögunarhæfni á 

náms- og starfsferli bæði haft áhrif á andlega- og félagslega þætti. Þátttakendur höfðu 

misjafna aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. Upplifun þátttakenda sem höfðu góða 

aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli voru almennt jákvæðari af starfslokum en þeirra sem 

höfðu litla aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. Þeir sem höfðu góða og jákvæða 

sjálfsmynd, sjálfstraustst og liðu vel andlega voru jafnframt félagslega virkir. Allir 

þátttakendurnir upplifðu breytingar á lífshlutverkum og daglegum athöfnum. Flestir lærðu 
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að skipuleggja tíma og dagleg störf út frá getu, andlegri og líkamlegri. Þeir komu sér upp 

ákveðnu skipulagi eða „rútínu“ til að fylgja eftir í dagsins önn. Þrátt fyrir að oft liði langur tími 

að slíkt skipulag myndaðist, sýnir það ákveðna aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli að 

breyttum hlutverkum í daglegu lífi.  

Ytri þættir sem höfðu áhrif á upplifun þátttakanda af að ljúka störfum vegna heilsubrests 

eru nokkrir. Að mestu voru þátttakendur virkir að einhverju leyti í sínu samfélagi. Þeir sóttu í 

einhvers konar félagsskap, stunduðu líkamsrækt, tómstundir eða félagsmál. Þeir sögðust þó 

að mestu vera einir heima allan daginn og þótti flestum að dregið hefði úr félagslegum 

samskiptum við ættingja og vini og fólk almennt. Á meðan sumir sögðust ekki skorta 

félagsskap voru aðrir sem upplifðu mikla einangrun. Þessar niðurstöður eru sambærilegar 

öðrum rannsóknum, þar sem félagsleg samskipti minnka að öllu jöfnu þegar einstaklingur fer 

af vinnumarkaði (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014) sem getur leitt til félagslegrar einangrunar (Guðrún Hannesdóttir, 

Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010; Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 

2014). Í áframhaldi af umræðu um aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli verður hér rætt um 

hverja og eina vídd út frá eigindlegum niðurstöðum KANS. 

Umhugsun er ein víddin á aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. Þar þurfa einstaklingar 

að hafa viðhorf um ráðagerð og hæfni í áætlunargerð eða skipulagi líkt og kemur fram í 

niðurstöðum þátttakenda. Flestir þátttakendur höfðu lært með tímanum að skipuleggja ný 

hlutverk sem fylgdu því að missa vinnuna, eða daglega „rútínu“ sem og þær athafnir sem 

kröfðust ákveðinnar andlegar- eða líkamlegar getu sem var takmörkuð hjá þeim. En það var 

ekki alltaf svo að skipulag ríkti. Til að mynda hélt Íris því fram að hún gæti farið aftur út á 

vinnumarkaðinn og fór í gamla starfið sitt. Stuttu seinna kom í ljós að hún réði ekki við 

vinnuna, það var því hálfgert skeytingarleysi af hennar hálfu. 

Með víddinni stjórn endurspeglaði einna best fyrir um hve vel þátttakendum tókst að 

aðlagast breyttum aðstæðum. Með stjórn er átt við að hafa afgerandi viðhorf og skoðanir. 

Það er ef til vill erfitt að hafa stjórn á aðstæðum þegar andleg eða líkamleg meiðsli ganga 

ekki til baka líkt og hjá þátttakendum. Samt sem áður, með því að skapa sér ný hlutverk og 

hafa í huga að lífshlutverk Supers geta flust fram og til baka er hægt að ná stjórn á lífi sem 

einkennist af heilsubrestum. Margrét var einna hæðst af þátttakendum í þessari vídd. Hún 

hafði sjálf tekið ákvörðun um að hætta að vinna og hefja starfslok. Hún var ákveðin í því og 
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viljastyrkurinn var sterkur, en óákveðni er einkenni þeirra sem hafa litla stjórn á náms- og 

starfsferli. 

Forvitni er ein víddin á náms- og starfsferli. Þar þurfa einstaklingar að vera spurulir og 

hafa hæfni til að kanna. Þeir þurfa og einnig að gera tilraunir, taka áhættu og rannsaka. Með 

tilliti til lítillar ráðgjafar sem þátttakendur höfðu, var forvitni lítil á náms- og starfsferli. 

Þátttakendur voru lítið í að afla sér upplýsinga, kanna eða að rannsaka.   

Þegar litið er á skor víddarinnar sjálfstraust kom í ljós að víddin spáði fyrir um farsæl 

starfslok, þar sem hátt sjálfstraust er til góðs. Birna með gott sjálfstraust, hún var iðin og 

leitaði sér uppi ýmsan félagsskap. Hægt er að segja að hún hafi verið kappsöm þar sem hún 

var komin í stjórnir eða í fremstu röð félagasamtakanna sinna. Þetta er sú hegðun sem notuð 

er til að takast á við vanda í víddinni sjálfstraust auk þess að vera þolgóður. Aftur á móti var 

Fjóla ekki eins vel stödd, þar sem hún skoraði lágt á þessari vídd. Einkum upplifði hún sig sem 

einmana og fannst vanta félagsskap. Henni vantaði drifkraft og var að mestu framtakslaus. 

Hún var því heft en það er það einkenni sem kemur á móti góðu sjálfstrausti. 

Með víddinni samvinna er ætlast til að einstaklingar séu hjálpsamir og tengjast öðrum 

einstaklingum böndum. Þeir finna til samúðar og skilnings. Jafnframt fá þeir aðra með sér í 

samvinnu. Ef samvinnu skortir eiga einstaklingar á hættu að einangrast. Þó svo að Fjóla taldi 

sig einangraða lagði hún annan skilning í einangrun, það er að hún átti lítið að ættingjum, 

vinum eða kunningum sér nálægt. En Fjóla var virk í samvinnu eftir sín starfslok, meðal 

annars starfaði hún með kvenfélagi og fór í líkamsrækt þegar hún hafði getu.  

Að lokum er það víddin samfélagsvitund. Þátettakendur rannsóknarinnar voru með 

gefandi viðhorf og skoðanir. Það mátti sjá í gegnum þátttöku þeirra í félagssamtökum og 

tómstundum. Þátttakendur voru því langt í frá að vera andfélagslegir en það er vandi þess 

sem hefur litla aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli í samfélagsvitund (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014). Hér hefur fyrstu tveimur spurningum 

rannsóknarinnar verið svarað. Næst verður þriðju  rannsóknarspurningunni svarað.  

4.2 Náms- og starfsráðgjöf við starfamissi 

Hér verður leitast við að svara spurningunni Hafa einstaklingarnir fengið ráðgjöf á 

starfslokaferlinu? Meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar höfðu hvorki boðist ráðgjöf af 

neinu tagi né sótt sér slíka af sjálfsdáðum við örorkumatsferlið. Jafnframt gerðu þátttakendur 
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ekki sér grein fyrir að þeir gætu sótt sér ráðgjöf til náms- og starfsráðgjafa. Aðeins tveir 

þátttakendanna höfðu byrjað í endurhæfingu en í einu tilfellinu hentaði sú endurhæfing ekki, 

Þórunni, og í hinu tilfellinu lagðist starfsemi endurhæfingarinnar af, Fjólu. María var sú eina 

sem sótti sér ráðgjöf af sjálfsdáðum en hana fékk hún hjá félagsráðgjafa. Sú ráðgjöf gagnaðist 

henni mjög vel. Því er vert að draga hér fram hversu ráðgjöf er mikilvæg öryrkjum og ætti að 

vera sem aðgengilegust. 

Þegar einstaklingur getur ekki sinnt starfi sínu eða verið þátttakandi á vinnumarkaði 

vegna hindrana af völdum heilsubrests, er við hæfi að leita sér ráðgjafar. Ráðgjafar geta 

leiðbeint einstaklingum með næstu skref. Náms- og starfsráðgjafar hafa þann grunn að 

stuðla að velferð einstaklinga með hagsmuni þeirra að leiðarljósi en meginhlutverk náms- og 

starfsráðgjafa er að aðstoða einstaklinginn að finna sér farveg á náms- og starfsferli sínum. 

Þar sem einstaklingurinn er í stöðugri þróun allt sitt líf, með tilheyrandi þroskaskeiðum og 

lífshlutverkum, verður náms- og starfsráðgjöf að fylgja samhliða þeirri þróun.  Ævilöng náms- 

og starfsráðgjöf sinnir meðal annars því hlutverki. Einkum hefur verið sýnt fram á að sér- og 

fagþekking náms- og starfsráðgjafa eigi fullt erindi meðal annars á svið endurhæfingar, 

örorkumats eða starfamissis (Salvör Kristjánsdóttir, 2012). Engu að síður er fjöldinn allur sem 

ekki leitar sér ráðgjafar.  

Í ljósi þessa þarf að huga að náms- og starfsráðgjafarþjónustunni á Íslandi. Enginn 

þátttakendanna í rannsókninni tengdi þjónustu náms- og starfsráðgjafa við starfslok, 

endurhæfingu eða við ráðgjöf sem gæti komið þeim að góðum notum, né voru náms- og 

starfsráðgjafar hvergi viðriðnir í örorkuferlinu. Ljóst er að gera þarf úrbætur á þessu sviði. 

Fyrst og fremst þyrfti að fræða almenning, atvinnurekendur og stofnanir um hvað náms- og 

starfsráðgjöf stendur fyrir. Einkum er Tryggingastofnun er sú stofnun sem snýr hvað mest að 

öryrkjum. Þar ætti að vera öflug upplýsingagjöf um ráðgjöf og þær leiðir sem standa 

öryrkjum til boða, þar meðtalin náms- og starfsráðgjöf. Þannig opnast bæði dyr fyrir öryrkja, 

fatlaða og aðra ráðþega sem og fyrir náms- og starfsráðgjafa. Að öllu samanlögðu þarf 

starfsstétt náms- og starfsráðgjafa að taka niðurstöðu þessarar rannsóknar til skoðunar og 

gera úrbætur starfsstéttinni til góða.  

4.3 Allir eiga rétt á að hafa atvinnu 

Öryrkjar standa frammi fyrir ýmsum hindrunum við atvinnuþátttöku. Möguleikar einstaklinga 

á vinnumarkaði án menntunar eru minni en þeirra sem hafa menntun (Juntunen, Ali, og 
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Pietrantonio, 2013). Jafnframt hafa minni menntaðir ekki mikið val á fjölbreyttum störfum 

líkt og menntaðir hafa. Minna menntaðir leiðast þá gjarnan í störf sem krefjast meira 

líkamlegs erfiðis, og jafnvel andlega, sem gerir það að verkum að minna menntaðir eru í 

meiri hættu á að verða öryrkjar (Juntunen, Ali og Pietrantonio, 2013).  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru bæði búsettir á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni og var áberandi sá munur sem var á tækifærum og aðgengi að 

starfsendurhæfingu, atvinnu sem og öðrum úrræðum. Lítið eða alls ekkert var í boði fyrir 

einstaklingana sem bjuggu á landsbyggðinni á meðan þó nokkur úrræði voru í boði á 

höfuðborgarsvæðinu. Í grundvallarreglum Sameinuðu þjóðanna um jafna þátttöku fatlaðra 

kemur fram í 7. reglu að „aðildarríkin skyldu viðurkenna þá meginreglu að gera verður 

fötluðum kleift að njóta mannréttinda sinna, einkum á sviði atvinnumála. Jafnt í borgum, 

bæjum og til sveita skulu þeir njóta jafnréttis til arðbærs og launað starfs á 

vinnumarkaðnum“ (Innanríkisráðuneytið, 2013b). Íslenska ríkinu ber því skylda til að útrýma 

þessum mismun og veita öllum öryrkjum óháð búsetu jöfn tækifæri til atvinnu. 

Helst vildu þátttakendur rannsóknarinnar sjá fleiri hlutastörf í boði með þeim 

sveigjanleika að þeir gætu stjórnað vinnu sinni eftir hentugleika. Vísuðu þátttakendur þá í 

breytilega líðan þeirra dag frá degi. Þegar rætt er um störf með sveigjanleika er átt við þau 

störf þar sem tekið er mið af mismunandi skerðingu eða fötlun fólks. Þá er vinnutími, 

tilhögun og fyrirkomulag starfs sveigjanlegt og aðlagað getu hinum fatlaða einstaklings 

(Öryrkjabandalag Íslands, 2015). Árið 2014 gerði Öryrkjabandalag Íslands óformlega könnun 

sem leiddi í ljós að fá hlutastörf og störf með sveigjanleika sem myndu henta fötluðu fólki, 

voru auglýst (Öryrkjabandalag Íslands, 2015). Telst sú þróun nokkuð mikið áhyggjuefni þar 

sem fjölga þyrfti hlutastörfum til að auka möguleika öryrkja inngöngu inn á vinnumarkaðinn 

á ný.  

Birna Dís, þátttakandi rannsóknarinnar, hafði á yngri árum komist annað slagið út á 

vinnumarkaðinn. Hún taldi núverandi almannatryggingakerfi ekki hvetjandi fyrir öryrkja þar 

sem tekjur öryrkja skerða greiðslur frá Tryggingastofnun. Því er fjárhagslegur hvati eða 

ávinningur lítill sem enginn. Fram hafa komið tillögur um að gildandi reglur meðal annars um 

tekjuskerðingu örorkubóta verði endurskoðaðar þannig að þær letji fólk ekki frá vinnu 

(Forsætisráðuneytið, 2007). Undir þetta tekur Öryrkjabandalag Íslands og hvetur til að 100% 
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tekjuskerðing (króna á móti krónu) verði afnumin og dregið verulega úr tekjuskerðingum 

(Öryrkjabandalag Íslands, 2015).   
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5 Lokaorð 

Á síðustu árum hefur aukin vitundarvakning átt sér stað á Íslandi um getu og framlag öryrkja 

til samfélagsins. Það má rekja til aukinnar fræðslu í þjóðfélaginu þar sem áhersla er á 

mannréttindi, grunvallarfrelsi og mannlega fjölbreytni. Mannréttindum er ætlað að tryggja 

fólki grundvallaréttindi og mannvirðingu. Mannréttindi eru alþjóðleg og eiga að ná til allra, 

án mismunar. Með fullgildingu og lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks tryggir íslenska ríkið lagalega stöðu fatlaðra einstaklinga með lagasetningu um 

bann við mismunum á vinnumarkaði (Innanríkisráðnuneytið, 2007b). 

Lífsgæði öryrkja snúa meðal annars að velferð einstaklinga, framfærslu, heilbrigði og  

félagslegri stöðu. Mikið hefur áunnist með ýmsum réttinda- og baráttumálum, enn er þó 

margt sem betur má fara. Öryrkjar ættu að eiga rétt á þeim tækifærum sem öðrum 

einstaklingum stendur til boða. Þar er meðtalið að stunda atvinnu sem og að geta valið sér 

starf eftir áhugasviði sínu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að miklu leyti samhljóma niðurstöðum fyrri 

rannsókna á sviði starfsloka, fatlaðra og öryrkja. Það er meðal annars að: vinnuáhugi og 

vinnuvilji er mjög mikill meðal öryrkja, öryrkjabætur eru of lágar, öryrkjar er hópur sem býr 

við félagslega útskúfun í atvinnumálum, helstu hindranir fyrir atvinnuþátttöku öryrkja telja 

öryrkjar vera takmörkuð tækifæri, skilningur og skortur á hlutastörfum, öryrkjar verða varir 

við fordómum í sinn garð, meirihluti öryrkja er lítið menntaður, öryrkjar hafa tilhneigingu að 

einangrast, skortur á aðgengi í víðasta samhengi. Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar 

komi ekki á óvart felst gildi hennar helst í því að fá fram einstaklingsbundna upplifun 

þátttakenda. Þetta á einnig við um þær niðurstöður sem fengust úr KANS. Niðurstöðurnar 

benda til réttmætis mælitækisins, það er að könnunin mælir það sem henni er ætlað að 

mæla.  

Takmarkanir rannsóknarinnar felast í að ekki er hægt að alhæfa út frá eigindlegri rannsókn 

og frekari rannsókna sé þörf á aðlögunarhæfni fólk sem upplifa þvinguð starfslok. Engu að 

síður gefa niðurstöður innsýn í reynslu og sjónarhorn þátttakanda. 

Til að undirstrika hvaða niðurstöður komu fram í þessari rannsókn, sem snúa að 

atvinnu og starfslokum öryrkja, verða nokkrar tillögur lagðar til úrbóta. Þær tillögur eru 

sameiginlegar þeim sem þessi rannsókn hefur leitt í ljós sem og aðrar innlendar rannsóknir: 
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 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði fullgiltur og 

lögfestur. 

 Sett verði lög sem banna mismunun á vinnumarkaði. 

 Tryggja þyrfti viðunandi framfærslu. 

 Einfalda greiðslukerfi almannatrygginga. 

 Draga úr tekjutengingum og tekjuskerðingum. 

 Efla starfsendurhæfingu. 

 Starfsgetumat leysi af öryrkjamat.  

 Auka hlutastörf og sveigjanleika í starfi.  

 Stuðla að umburðalyndari vinnumarkaði og vinnuveitendum. 

 Fjölga þyrfti úrræðum, fræðslu og virkni öryrkja með tilliti til aðgengis óháð 

búsetu. 

 Auka þyrfti ráðgjöf, þar meðtalin náms- og starfsráðgjöf, samhæfingu og nýtingu 

þeirra þjónustu sem er til staðar. 

 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að venda kvæði í kross og skoða hlið 

atvinnurekanda að málefnum öryrkja. Með slíkum rannsóknum fengist viðhorf og sýn 

atvinnurekenda fram til að leita lausna og koma til móts við öryrkja og fatlaðra til að tryggja 

stöðu þeirra á vinnumarkaði. Ætla má að atvinnurekendur mikli fyrir sér að ráða til sín 

einstaklinga með skerta starfsorku, sem hefur meðal annars eðlilegar skýringar. Til þess að 

eiga þess kost að ráða einstaklinga með skerta starfsorku þarf meðal annars aðgengi og 

aðbúnaður á vinnustað að vera til fyrirmyndar. Þetta getur útheimt miklar fjárheimtur fyrir 

atvinnurekendur og er því mikilvægt að ríkisvaldið komi til móts við atvinnurekendur og 

stuðli að farsælli lausn fyrir alla aðila sem væri jafnframt þjóðhagslega hagkvæmt.  

Að öllu samanlögðu eru málefni öryrkja og fatlaðra að aukinni þátttöku á vinnumarkaði 

flókin. Of margir þættir virðast vinna gegn því að öryrkar og fatlaðir komist út á 

vinnumarkaðinn, eins og staðan er í dag. Samfélagslegar hindranir hafa komið í veg fyrir að 

þeir öryrkjar sem hafa getu og vilja til að starfa komist ekki á vinnumarkaðinn. Því er 

mikilvægt að allir aðilar sem að málefninu koma eigi fulltrúa í þverfaglegu teymi sem stillir 
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saman strengi sína og mótar stefnu sem öllum er til hagsbóta, öryrkjum, fötluðum og 

samfélaginu.  
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Viðauki I - Viðtalsrammi  

1. Núverandi aðstæður  

 Hvað ertu gömul? 

 Hvar ertu búsett? 

 Hverjar eru fjölskylduaðstæður þínar? (sambandsstaða viðmælanda, börn/ef já, hversu 

mörg?) 

  

2. Heilsa/öryrki 

 Hvað ertu metin mikill öryrki? 

 Hvað kom til að þú ert öryrki í dag? (slys, hrakandi heilsa, sjúkdómur?) 

 Hvernig er líkamleg og andleg heilsa þín? (lýsa sjúkdómi, slysi o.frv.)  

 Hvernig er venjulegur dagur hjá þér? (rútína?) 

 Hvernig birtist heilsa þín í daglegu lífi? (Hvað geturðu og getur ekki gert?) 

 Geturðu lýst fyrir mig þinni sjálfsmynd? (sjálfstraust, sjálfsskilningur, trú á eigin getu, 

seigla/þrautseigja, öruggur/óöryggur, sáttur eða ósáttur) ath. 

 Stundarðu líkamsrækt og eða andlega rækt? (hvaða og hvernig?) 

 Hver eru þín félagstengsl?  (ættingar, vinir, tómstundir eða samskipti)  

 Hvaða áhrif hafa þessar félagslegu breytingar sem sagt sem vinnan er, á þig? (einangrun eða 

nóg að gera?) 

 Finnst þér félagslegutengslin voru nógu mikil? (ef nei- hefurðu á eigin frumkvæði reynt að 

efla þau? 

 Hversu sátt ertu orðin í dag með þitt hlutskipti? 

 

3. Menntun/starf 

 

 Hver er þín menntun?  

 Hefurðu sótt eitthvað nám eða námskeið eftir að þú varst öryrki? 

 Hvernig störf hefurðu starfað í gegnum ævina áður en þú varst öryrki? (Fullt starf, ef ekki 

hver er ástæðan?) 

 Hver er þín atvinnureynsla í gegnum lífið? (ánægð/óánægð að vinna - afhverju? 

 Hefurðu farið eitthvað út á vinnumarkaðinn eftir að þú varst öryrki? 

 Hefur þér verið boðið upp á starfsendurhæfingu? (ef já- þá segja frá því – ef nei, er það 

eitthvað sem þú gætir hugsað þér að prófa?)  

 Ef þú hefðir kost á starfi/að fara út á vinnumarkaðinn með þína getu, myndirðu taka því? (Þá 

á ég við að líta til félagslega og fjárhagslegs ávinnings) 
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 Ef svo er, hvernig starf sérðu fyrir þér að þú gætir unnið? 

 Telurðu að það sé eitthvað starf nálægt þinni heimabyggð sem þú gætir unnið við? 

 Hefurðu heyrt um vinnusamning öryrkja? Og/eða starfsgeturmat hjá virk 

  

4. Annað  

 Gerðir þú eitthvað sérstakt til að aðlagast breyttum lifnaðarháttum? 

 Hver finnst þér vera upplifun þín að vera öryrki í þjóðfélaginu? (skilningur eða fordómar?) 

 Hver er þín upplifun að hefja starfslok? 

 Hefurðu fengið einhvers konar ráðgjöf í tengslum við starfslok sem varanlegur öryrki? 

 Hvað hefur tilgang í lífi þínu? 

 Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? 

 

5. Í lokin  

 

 Spyrja viðmælanda hvort það sé eitthvað sem hann vilji bæta við 

 Hvort ég megi hafa samband ef að eitthvað kemur upp eða hafi gleymst í viðtali 
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Viðauki II - Örorkustaðall 

Fyrri hluti staðalsins fjallar um líkamlega færni og þarf að fá 15 stig samanlagt til að teljast a.m.k. 75% 
öryrki. Í þeim hluta eru 14 þættir. Gefin eru stig fyrir eitt atriði í hverjum þætti og þau síðan lögð 
saman. Þó eru ekki gefin stig bæði fyrir þættina að ganga á jafnsléttu" og ,,að ganga í stiga", heldur er 
valinn sá þáttur sem gefur fleiri stig.  

Síðari hluti staðalsins lýtur að andlegri færni. Þar leggjast öll stig saman og þarf 10 stig til að teljast 
a.m.k. 75% öryrki. 

Nái umsækjandi ekki tilskildum stigafjölda í öðrum hluta staðalsins, getur hann samt verið metinn 
a.m.k. 75% öryrki, nái hann a.m.k. 6 stigum í hvorum hluta staðalsins. 

Fyrri hluti. Líkamleg færni. 

Að ganga á jafnsléttu. 

a) getur ekki gengið 15 

b getur ekki gengið nema fáein skref án þess að nema staðar eða fá veruleg óþægindi 15 

c) getur ekki gengið nema 50 metra án þess að nema staðar eða fá veruleg óþægindi 15 

d) getur ekki gengið nema 200 metra án þess að nema staðar eða fá veruleg óþægindi 7 

e) getur ekki gengið nema 400 metra án þess að nema staðar eða fá veruleg óþægindi 3 

f) getur ekki gengið nema 800 metra án þess að nema staðar eða fá veruleg óþægindi 0 

g) engin vandamál við gang 0 

Að ganga í stiga. 

a) getur ekki gengið upp og niður eitt þrep 15 

b) getur ekki gengið upp og niður milli hæða 15 

c) getur ekki gengið upp og niður milli hæða án þess að halda sér og hvíla sig 7 

d) getur ekki gengið upp og niður milli hæða án þess að halda sér 3 

e) getur eingöngu gengið upp og niður milli hæða með því að    

f) ganga út á hlið eða taka eitt þrep í einu 3 

g) getur gengið upp og niður stiga án vandræða 0 
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Að sitja á stól. 

a) getur ekki setið (án óþæginda) 15 

b) getur ekki setið (án óþæginda) 10 mínútur 15 

c) getur ekki setið (án óþæginda) nema 30 mínútur 7 

d) getur ekki setið meira en 1 klst. 3 

e) getur ekki setið meira en 2 klst. 0 

f) engin vandamál með að sitja 0 

Að standa. 

a) getur ekki staðið óstuddur 15 

b) getur ekki staðið nema eina mínútu án þess að setjast 15 

c) getur ekki staðið nema 10 mínútur án þess að setjast 15 

d) getur ekki staðið nema 30 mínútur án þess að setjast 7 

e) getur ekki staðið nema 10 mínútur án þess að ganga um 7 

f) getur ekki staðið nema 30 mínútur án þess að ganga um 3 

g) engin vandamál við stöður 0 

Að rísa á fætur. 

a) getur ekki staðið upp af stól 15 

b) getur ekki staðið upp af stól án þess að styðja sig við eitthvað 7 

c) getur stundum ekki staðið upp af stól án þess að styðja sig við    

d) eitthvað 3 

e) enginn vandi að standa upp af stól 0 

Að beygja og krjúpa. 

a) getur ekki beygt sig til að snerta hnén og rétt sig upp aftur 15 

b) getur ekki beygt sig eða kropið til að taka pappírsblað upp af    

c) gólfinu og rétt sig upp aftur 15 

d) getur stundum ekki beygt sig eða kropið til að taka pappírsblað upp af gólfinu og 
rétt sig upp aftur 

3 
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e) beygir sig og krýpur án vandkvæða 0 

Að nota hendurnar. 

a) getur með hvorugri hendi flett blaðsíðum í bók 15 

b) getur með hvorugri hendi skrúfað frá krana eða snúið rofa á eldavél 15 

c) getur með hvorugri hendi tekið upp smámynt (eða tölur) 15 

d) getur ekki notað penna eða blýant 15 

e) getur ekki hnýtt slaufu á reimar eða band 10 

f) getur ekki skrúfað frá krana eða snúið rofa á eldavél með hvorri hendinni sem er 6 

g) getur ekki tekið upp smámynt (eða tölur) með hvorri hendinni sem er 6 

h) engin vandamál með að nota hendurnar 0 

Að lyfta og bera. 

a) getur með hvorugri hendi tekið upp bók (kilju) 15 

b) getur með hvorugri hendi tekið upp og borið 1/2 l fernu 15 

c) getur með hvorugri hendi tekið upp og hellt úr fullum skaftpotti eða katli sem tekur 
1,5 l 

15 

d) getur með hvorugri hendi tekið upp og borið 2 kg poka af kartöflum 8 

e) getur ekki tekið upp og borið 1/2 l fernu með hvorri hendi sem er 6 

f) getur ekki tekið upp og borið 2 kg poka af kartöflum með hvorri hendi sem er 0 

g) engin vandkvæði við að lyfta og bera 0 

Að teygja sig. 

a) getur hvorugum handlegg lyft til að setja eitthvað í brjóstvasa 15 

b) getur hvorugum handlegg lyft til að setja á sig hatt 15 

c) getur hvorugan handlegg sett aftur fyrir bak til að fara í kápu eða frakka 15 

d) getur hvorugum handlegg lyft upp fyrir höfuð (til að ná í eitthvað) 15 

e) getur ekki lyft hvorum handlegg sem er til að setja á sig hatt 6 

f) getur ekki lyft hvorum handlegg sem er upp fyrir höfuð 0 

g) getur lyft báðum handleggjum án vandræða 0 
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Tal. 

a) getur ekki talað 15 

b) fjölskylda og vinir geta ekki skilið tal umsækjanda 15 

c) ókunnugir geta ekki skilið tal umsækjanda 15 

d) ókunnugir eiga mjög erfitt með að skilja tal umsækjanda 10 

e) ókunnugir eiga dálítið erfitt með að skilja tal umsækjanda 8 

f) engir talörðugleikar 0 

Heyrn. 

a) heyrir engin hljóð 15 

b) getur ekki fylgst með sjónvarpsþætti þó að hljóðið sé hátt stillt 15 

c) skilur ekki það sem sagt er háum rómi í annars þöglu herbergi 15 

d) skilur ekki það sem sagt er eðlilegum rómi í annars þöglu herbergi 10 

e) skilur ekki það sem sagt er eðlilegum rómi við umferðargötu 8 

f) engin vandkvæði með heyrn 0 

Sjón. 

a) greinir ekki ljós frá myrkri 15 

b) greinir ekki útlínur húsgagna 15 

c) getur ekki lesið 16 punkta letur af meira en 20 cm færi 15 

d) þekkir ekki kunningja hinum megin í herbergi 12 

e) þekkir ekki kunningja hinum megin við götu 8 

f) engin vandamál með sjón 0 

Stjórn á hægðum og þvagi. 

a) engin stjórn á hægðum 15 

b) engin stjórn á þvagi 15 

c) missir hægðir a.m.k. vikulega 15 

d) missir hægðir a.m.k. mánaðarlega 15 
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e) missir hægðir stöku sinnum 9 

f) missir þvag a.m.k. mánaðarlega 3 

g) missir þvag stöku sinnum 0 

h) góð stjórn á þvagi og hægðum 0 

Endurtekinn meðvitundarmissir. 

a) ósjálfráður meðvitundarmissir eða breyting á meðvitund a.m.k. daglega 15 

b) ósjálfráður meðvitundarmissir eða breyting á meðvitund a.m.k. vikulega 15 

c) ósjálfráður meðvitundarmissir eða breyting á meðvitund a.m.k. mánaðarlega 15 

d) ósjálfráður meðvitundarmissir eða breyting á meðvitund a.m.k. tvisvar undanfarið 
hálft ár 

12 

e) ósjálfráður meðvitundarmissir eða breyting á meðvitund einu sinni undanfarið hálft 
ár 

8 

f) ósjálfráður meðvitundarmissir eða breyting á meðvitund einu sinni undanfarin þrjú 
ár 

0 

g) enginn meðvitundarmissir 0 

Síðari hluti. Andleg færni. 

a. Að ljúka verkefnum. 

1. Getur ekki svarað í síma og ábyrgst skilaboð 2 

2. Situr oft tímum saman án þess að gera nokkuð 2 

3. Getur ekki einbeitt sér að því að lesa tímaritsgrein eða hlusta á útvarpsþátt 1 

4. Getur ekki fundið númer í símaskrá 1 

5. Geðrænt ástand kemur í veg fyrir að umsækjandi sinni fyrri áhugamálum 1 

6. Einbeitingarskortur veldur því að umsækjandi tekur ekki eftir - eða gleymir- hættu   

7. sem getur stafað af heimilistækjum eða öðru í umhverfinu 1 

8. Geðshræring, rugl eða gleymni hefur leitt til hættulegra óhappa á undanförnum 
þremur mánuðum 

1 

9. Þarf stöðuga örvun til að halda einbeitingu 1 

 

b. Daglegt líf. 
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1. Þarf hvatningu til að fara á fætur og klæða sig 2 

2. Drekkur áfengi fyrir hádegi 2 

3. Þjáist oft af geðsveiflum einhvern hluta dagsins 1 

4. Er ekki annt um útlit sitt og aðbúnað í lífinu 1 

5. Svefnvandamál hafa áhrif á dagleg störf 1 

c. Álagsþol. 

1. Andleg streita átti þátt í að umsækjandi hætti að vinna 2 

2. Oft hræðsla eða felmtur án augljósrar ástæðu 2 

3. Forðast hversdagsleg verkefni á þeim forsendum að þau muni valda of mikilli 

þreytu eða álagi 

1 

4. Ræður ekki við breytingar á daglegum venjum 1 

5. Finnst oft að svo margt þurfi að gera að það leiðir til uppgjafar vegna þreytu, 
sinnuleysis eða áhugaleysis 

1 

6. Kvíðir því að sjúkleikinn versni við að fara aftur að vinna 1 

d. Samskipti við aðra. 

1. Getur ekki séð um sig án aðstoðar annarra 2 

2. Hugaræsing vegna hversdagslegra atburða leiðir til óviðeig-   

  andi/truflandi hegðunar 2 

3. Geðræn vandamál valda erfiðleikum í tjáskiptum við aðra 2 

4. Ergir sig yfir því, sem ekki hefði angrað fyrir veikindin 1 

5. Kýs einveru sex tíma á dag eða lengur 1 

6. Hræðist að fara út án fylgdar 1 
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Viðauki 3 - KANS 

KÖNNUN Á AÐLÖGUNARHÆFNI Á NÁMS- OG STARFSFERLI 

SPURNINGALISTI 

Ég tel að styrkleiki minn sé að: 

1. Hugsa um hvernig framtíð mín verður 

2. Gera mér grein fyrir að val mitt í dag hefur áhrif á framtíð mína 

3. Undirbúa mig fyrir framtíðina 

4. Átta mig á ákvörðunum sem ég verð að taka um nám og störf 

5. Vinna skipulega að því að ná markmiðum mínum 

6. Finnast það skipta máli að ná markmiðum mínum í námi og starfi 

7. Horfa jákvætt til framtíðar 

8. Taka sjálfstæðar ákvarðanir 

9. Taka ábyrgð á því sem ég geri 

10. Standa við eigin sannfæringu 

11. Treysta á sjálfa/n mig 

12. Gera það sem er best fyrir mig 

13. Kanna umhverfi mitt 

14. Leita að tækifærum til að þroska sjálfa/n mig 

15. Skoða ýmsa valkosti áður en ég tek ákvörðun 

16. Skoða ólíkar leiðir til að gera hlutina 

17. Velta ítarlega fyrir mér þeim spurningum sem ég hef 

18. Vera alltaf forvitin/n um ný tækifæri 

19. Leysa verkefni með árangursríkum hætti 

20. Vanda mig við að gera hlutina vel 

21. Afla mér nýrrar færni 

22. Nýta hæfileika mína 

23. Yfirstíga hindranir 

24. Finna lausn á vandamálum 

25. Semja vel við alls konar fólk 

26. Leggja mitt af mörkum í liðsheildinni 

27. Vera góður hlustandi 

28. Deila með öðrum 

29. Geta skilið sjónarmið annarra 
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30. Skilja að í samvinnu get ég ekki fengið allt sem ég vil 

31. Geta fengið málefnalegri gagnrýni frá öðrum 

32. Vilja að framlag mitt skipti máli í samfélaginu 

33. Vera virk/ur í mínu samfélagi 

34. Vera vinnusamur/vinnusöm 

35. Vilja standa mig vel 

36. Vilja að starf mitt komi öðrum til góða 


