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Ágrip 

Rannsóknin sem liggur til grundvallar meistaraverkefninu beinist að sjálfræði fólks með 
þroskahömlun á heimilum þess og byggist á blönduðum aðferðum þar sem notað var  
samleitandi blandað snið (e. convergent parallell design). Megindlegra og eigindlegra 
gagna var aflað hvort í sínu lagi og niðurstöður settar fram samhliða þegar við átti en í 
þessu tilviki var meiri áhersla lögð á megindlega gagnaöflun. Annars vegar er um að 
ræða spurningakönnun sem send var til forstöðumanna í búsetuþjónustu fyrir fullorðið 
fólk með þroskahömlun á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangurinn var að kanna viðhorf 
þeirra til sjálfræðis þjónustunotenda. Hins vegar var um að ræða viðtöl þar sem leitast 
var við að fá fram sjónarhorn tveggja karlmanna með þroskahömlun og með hvaða 
hætti þeir upplifa sjálfræði í daglegu lífi. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á 
það hvað laðar fram og hvað dregur úr sjálfræði fólks með þroskahömlun á heimilum 
þess og í einkalífi. Enn fremur að skoða með hvaða hætti hægt sé að vinna gegn 
nauðung og þvingunum á heimilum fólks með þroskahömlun. Niðurstöður 
rannsóknarinnar benda til þess að fólk með þroskahömlun búi við meira sjálfræði hvað 
varðar hversdagslega hluti en þegar kemur að stórum ákvörðunum í lífinu eins og til 
dæmis hvar og með hverjum þau búa. Helstu þættir sem laða fram sjálfræði eru virðing 
fyrir óskum og löngunum þjónustunotandans og nægt starfsfólk til að sinna 
einstaklingsbundinni þjónustu. Helstu þættir sem draga úr sjálfræði fólks með 
þroskahömlun eru forræðishyggja, of fátt starfsfólk og of lítill tími til að sinna 
einstaklingsbundinni þjónustu. Niðurstöður benda einnig til þess að töluvert sé um að 
nauðung sé beitt í búsetuþjónustu, oftast í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að 
viðkomandi skaði sjálfan sig eða aðra. Samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað 
fólk ber forstöðumönnun að leita til sérfræðiteymis í þeim tilgangi að fá ráðgjöf til þess 
að koma í veg fyrir nauðung. Þeir forstöðumenn sem höfðu leitað eftir ráðgjöf höfðu 
þurft að bíða lengi eftir svari, ef þeir á annað borð höfðu fengið svar. Biðtíminn var allt 
að þrjú ár. Á meðal þess sem forstöðumenn töldu að gæti komið í veg fyrir nauðung var 
að gera skriflega samninga við íbúa, fræða og leiðbeina starfsfólki og að virða óskir íbúa. 
Helstu lærdómar sem draga má af niðurstöðunum er að draga þarf úr forræðishyggju 
starfsfólks í búsetuþjónustu, auka valkosti og efla þau kerfi sem eiga að aðstoða við að 
koma í veg fyrir nauðung, s.s. sérfræðiteymið sem á að veita ráðgjöf.  
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Abstract 

Autonomy in the homes of people with intellectual disabilities. 

The study underlying this master's thesis focuses on the autonomy of people with 
intellectual disabilities in their homes, using mixed methods and convergent parallel 
design where quantitative and qualitative data are obtained separately but presented 
concurrently. On the one hand, there was a survey sent to the care—home managers in 
homes for adults with intellectual disabilities in the capital area. The purpose was to 
investigate their attitude towards the service of the customer. On the other hand, 
there were interviews with two men with learning disabilities about how they 
experience autonomy in everyday life in their homes. The aim of the study was to 
highlight what attracts and what reduces the autonomy of people with intellectual 
disabilities in their homes and in private life. Furthermore, the aim is to examine ways 
of preventing compulsion in homes with people with intellectual disabilities. The results 
of the study indicate that people with intellectual disabilities have more autonomy in 
everyday life than when it comes to large decisions in life such as, for example, where 
and with whom they live. The factors that most attract autonomy are, for example, 
respect for the wishes and desires of the service user and sufficient staff to engage in 
individualized services. Those factors that most reduce the autonomy of people with 
intellectual disability are paternalism, too few staff and too little time to provide 
individualized services. The results also indicate that there is considerable amount of 
compulsion used in housing services, usually in order to prevent the person from 
injuring himself or herself. According to the Act on Retention of Persons with 
Disabilities, service providers must seek counselling to a specialist team of counselling 
to prevent compulsion. The care—home managers who had sought advice and received 
an answer had been waiting for a long time and those who had not received an answer 
had waited for up to three years. Among factors that care—home managers believed 
could prevent compulsion was to make written contracts, education and guidance to 
staff and that the wishes of users were respected. The main lessons learned from the 
results are the need to reduce the level of paternalism of staff in housing services, 
increase options and strengthen the systems that should assist in preventing 
compulsion, e.g. the specialist team of counselling to prevent compulsion.  
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1 Inngangur 

Öllu fullorðnu fólki finnst mikilvægt að vera við stjórnvölinn í eigin lífi. Þar er fólk með 
þroskahömlun engin undantekning, en það hefur lengi búið við forræðishyggju 
sérfræðinga og fagfólks. Í núgildandi löggjöf í málefnum fatlaðs fólks og í 
mannréttindasáttmálum er kveðið skýrt á um rétt fólksins til sjálfræðis (Lög um málefni 
fatlaðs fólks nr. 59/1992; Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011; Sameinuðu 
þjóðirnar, 2007). Sjálfræði fólks með þroskahömlun er því verðugt rannsóknarefni og 
verður að öllum líkindum seint rannsakað til fullnustu. 

1.1 Rannsóknin í hnotskurn 
Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar beinist að sjálfræði fólks með þroskahömlun á 
heimilum þess og byggir á blönduðum aðferðum. Gagna var aflað með tvennum hætti. 
Annars vegar spurningakönnun sem beindist að því að kanna hvernig forstöðumenn í 
búsetuþjónustu fyrir fullorðið fólk með þroskahömlun vinna með sjálfræði 
þjónustunotenda. Hins vegar er um að ræða viðtöl þar sem leitast var við að fá fram 
sjónarhorn fólks með þroskahömlun og með hvaða hætti það upplifir sjálfræði í daglegu 
lífi. Markmiðið er að varpa ljósi á það hvað laðar fram og hvað dregur úr sjálfræði fólks 
með þroskahömlun á heimilum þess. Enn fremur að skoða með hvaða hætti hægt sé að 
vinna gegn nauðung á heimilum fólks með þroskahömlun.  

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við eru tvær:  

1.  Hvað dregur úr og hvað laðar fram sjálfræði hjá fólki með þroskahömlun á 
heimilum þess? 

2. Með hvaða hætti er hægt að koma í veg fyrir nauðung í þjónustu við fólk með 
þroskahömlun? 

Meistaraverkefnið er hluti af stærri rannsókn sem unnin er við Rannsóknarstofu í 
þroskaþjálfafræðum sem ber yfirskriftina Sjálfræði og fólk með þroskahömlun og byggir 
á viðtölum við fólk með þroskahömlun á aldrinum 26—66 ára og vettvangsathugunum 
á heimilum þeirra og víðar (Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður 
Stefánsdóttir, 2014; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Ástæðan fyrir vali umfjöllunarefnisins var fyrst og fremst að þetta er þarft 
umræðuefni og lítið rannsakað. Mér bauðst að taka viðtöl fyrir áðurnefnda rannsókn en 
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hafði þegar ákveðið að framkvæma megindlega rannsókn um svipað efni, en með meiri 
áherslu á nauðung. Ég hef starfað sem þroskaþjálfi inni á heimilum fólks með 
þroskahömlun og hef mikið velt því fyrir mér hvernig draga megi úr nauðung. Ég hef 
einnig tekið þátt í umræðum um nauðung og sjálf fundið leiðir til þess að koma í veg 
fyrir nauðung. Mér fannst því áhugavert að kanna hvað þroskaþjálfar og annað fagfólk í 
þjónustu við fólk með þroskahömlun hefði að segja. Ástæðan fyrir því að senda 
spurningakönnun til forstöðuþroskaþjálfa í búsetu á höfuðborgarsvæðinu var þeir voru 
helst taldir geta veitt upplýsingar um viðfangsefnið.  

1.2 Fyrirliggjandi þekking 
Erlendar og íslenskar rannsóknir gefa vísbendingar um að fólk með þroskahömlun hafi í 
mörgum tilvikum búið við forræðishyggju starfsfólks á heimilum þess og að svo sé enn, 
þótt vísbendingar séu um að dregið hafi úr því (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, 2011; 
Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014; Hawkins, Redley og Holland, 2011; Hooren, 
Widdershoven, Borne og Curfs, 2002; Kristín Björnsdóttir, 2011; Mill, Mayes og 
McConnell, 2010). Þar af leiðandi er mikilvægt að skoða sjálfræði fólksins og hvernig 
hægt sé að koma í veg fyrir að nauðung sé beitt en eins og áður segir er í núgildandi 
lögum og mannréttindasáttmálum gert ráð fyrir að fatlað fólk eigi rétt á því að taka 
eigin ákvarðanir og stjórna lífi sinu með þeim stuðningi sem til þarf (Sameinuðu 
þjóðirnar, 2007). Það sem þessi rannsókn hefur umfram undangengnar rannsóknir er að 
hér er fjallað um nauðung, en hún hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð hér á landi.  

1.3 Gildi rannsóknarinnar 
Hagnýtt gildi þess að framkvæma rannsókn sem þessa er fyrst og fremst að hún bætir 
við þekkingu á lífi og aðstæðum fólks með þroskahömlun og sjálfræði þess. Enn fremur 
gæti rannsóknin aukið umhugsun og umræðu um sjálfræði fólks með þroskahömlun og 
hvernig hægt er að laða fram sjálfræði og koma í veg fyrir að beita þurfi nauðung. 
Vísindalegt gildi hennar er að hún dregur fram sjónarhorn bæði forstöðumanna í 
búsetuþjónustu og fólks með þroskahömlun um sjálfræði og varpa ljósi á hvernig lög og 
mannréttindasáttmálar nýtast forstöðumönnum við að vinna með sjálfræði 
einstaklinganna að leiðarljósi og skilgreina hvað er nauðung og hvað ekki. Um er að 
ræða nýtt viðfangsefni, þ.e. sjálfræði fólks og nauðung sem þarf að beina sjónum 
sérstakleg að.  
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1.4 Hugtök sem tengjast sjálfræði 
Í umræðu um sjálfræði eru oft notuð önnur hugtök samhliða, svo sem 
sjálfsákvörðunarréttur, sjálfstæði og valdefling. Ekki er alltaf ljóst með hvaða hætti 
þessi hugtök eru notuð, en ft virðist skorta þekkingu um sjálfræði sem siðferðilegt 
hugtak (Björnsdóttir, Stefánsdóttir, og Stefánsdóttir, 2015). Ofangreind hugtök koma 
fram í ritgeðinni en hér á eftir er úskýrt hvaða skilgreiningar höfundur notar um 
hugtökin.  

Hugtakið sjálfsákvörðunarréttur (e. self determination) snýst fyrst og fremst um 
réttinn til að velja eða hafna og taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf og aðstæður 
(Goodley, 2000). 

Hugtakið sjálfstæði, í tengslum við fatlað fólk, er meðal annars útskýrt í 
hugmyndafræði um sjálfstætt líf. Sjálfstætt líf þýðir ekki að fatlað fólk þurfi ekki á 
öðrum að halda, heldur að fatlað fólk vilji sömu tækifæri og val í daglegu lífi og ófatlað 
fólk telur sjálfsagt (Glasby og Littlechild, 2009; Johnstone, 2001). Það sem mestu máli 
skiptir er að fatlað fólk þarf, líkt og annað fólk, að vera við stjórnvölinn í eigin lífi (Glasby 
og Littlechild, 2009). 

Hugtakið valdefling byggist á tilfærslu á valdi til fatlaðs fólks. Valdefling á sér stað í 
þjónustu við fólk í gegnum gagnkvæm samskipti sem stuðla að því að eyða ójöfnuði. 
Samskipti af þessum toga leiða af sér öflugri sjálfsmynd, sjálfstraust og sjálfsvirðingu, 
ásamt auknu valdi fólks yfir eigin aðstæðum og lífi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006a). 
Samkvæmt Ramcharan og Borland, (2002) felst valdefling í því að aðstoða einstakling 
með það fyrir augum að efla getu hans til þess að stjórna eigin lífi, taka sjálfstæðar 
ákvarðanir, nýta réttindi sín og öðlast þau lífsgæði sem eðlileg þykja. 

Þessi hugtök koma gjarnan fram í rannsóknum sem beinast að sjálfræði, en um þær 
verður fjallað hér á eftir. 

1.5 Uppbygging greinargerðarinnar 
Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Annars vegar er greinargerð og hins vegar tímaritsgrein til 
ritrýningar. Í öðrum kafla greinargerðarinnar er fjallað um fræðilegan bakgrunn 
rannsóknarinnar en hann byggir á norræna tengslaskilningnum á fötlun og kenningum 
um sjálfræði. Litið verður á hefðbundnar kenningar um sjálfræði og kenningar um 
aðstæðubundið sjálfræði. Fjallað verður um mannréttindi og lagalegan rétt fatlaðs fólks 
og í framhaldi af því fjallað um skilgreiningar á ofbeldi, nauðung og forræðishyggju. Eins 
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verður litið á önnur hugtök sem notuð eru samhliða hugtakinu sjálfræði. Að síðustu 
verður fjallað um íslenskar og erlendar rannsóknir sem snúa að sjálfræði.  

Í þriðja kafla greinargerðarinnar verður fjallað um aðferðafræði og framkvæmd 
rannsóknarinnar og í fjórða kafla verður stutt umfjöllun um niðurstöður 
rannsóknarinnar. Fimmti kafli er lokaorð greinargerðarinnar og svo heimildaskrá 
hennar. 

Í sjötta kafla er fyrrnefnd tímaritsgrein til ritrýningar og þar koma fram niðurstöður 
rannsóknarinnar. Hún skiptist í svipaða kafla og greinargerðin nema í henni er mest 
áhersla lögð á niðurstöður rannsóknarinnar og umræður um þær.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir verður fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur en hann er í fjórum 
hlutum. Í fyrsta hluta er fjallað um norræna tengslaskilninginn á fötlun. Í öðrum hluta er 
sjónum beint að sjálfræði, þar á meðal kenningar og hugmyndir um sjálfræði. Auk þess 
verður fjallað um forræðishyggju og nauðung, sem eru andstæður sjálfræðis. Einnig 
verður litið á hugtök sem tengjast sjálfræði og eru notuð samhliða í umræðu um 
sjálfræði. Í þriðja hluta er fjallað um íslenskar og erlendar rannsóknir sem beinast að 
sjálfræði og í fjórða hluta er umfjöllun um mannréttindi og lagaumhverfi sem tengist 
sjálfræði.  

2.1 Norræni tengslaskilningurinn á fötlun 
Síðustu áratugi hafa tekist á læknisfræðileg og félagsleg sjónarhorn á fötlun. 
Meginmunur þessara tveggja sjónarhorna er að læknisfræðileg sjónarhorn skilgreina 
fötlun út frá skerðingum, svo sem hreyfihömlun og þroskahömlun. Félagsleg sjónarhorn 
leggja höfuðáherslu á að það séu fyrst og fremst félagslegar og umhverfislegar 
hindranir sem fatli fólk, en ekki líkamlegar eða andlegar skerðingar (Rannveig 
Traustadóttir, 2006).  

Til félagslegra sjónarhorna á fötlun telst til dæmis það sem kallað er norræni 
tengslaskilningurinn. Á Norðurlöndunum má greina sameiginlegan skilning á fötlun sem 
þó er ekki algildur en Tøssebro, (2004) bendir á að um sé að ræða fjölskyldu af 
hugmyndum sem eiga það sameiginlegt að líta á fötlun sem tengsl á milli einstaklingsins 
og þess manngerða umhverfis sem hann lifir og hrærist í. Norræni tengslaskilningurinn 
á rætur sínar að rekja til þróunar norræna velferðarsamfélagsins sem byggist á 
hugmyndum um jafnrétti og borgaraleg réttindi allra (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 
Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006). Talað er 
um að fötlun sé „misræmi milli getu einstaklingsins og krafna umhverfisins um hæfni og 
virkni“ (Tøssebro, 2004, bls. 4). Þetta misvægi er vegna þess að geta einstaklingsins er 
ekki innan þess ramma sem er fyrir fram samþykktur af samfélaginu en einnig vegna 
þess að umhverfið er ekki aðlagað að mannlegum fjölbreytileika (Rannveig 
Traustadóttir, 2006, 2009; Tøssebro, 2004). Því er litið svo á að fötlun sé afstæð og 
aðstæðubundin, skerðing getur valdið fötlun í einum aðstæðum en ekki öðrum. Þannig 
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getur blindur maður talað í síma án þess að skerðing hans hafi áhrif (Rannveig 
Traustadóttir, 2006, 2009; Tøssebro, 2004). Þá hefur einnig verið bent á að breytilegt er 
á mismunandi tímum hvaða stig greindarvísitölu telst til þroskahömlunar. Sé litið til 
Evrópu á 20. öld, var mismunandi við hvaða stig greindarvísitölu var miðað, við 
skilgreiningu á þroskahömlun. Það gat verið allt frá IQ=85 og þar undir til IQ=50 og þar 
undir. Því var misjafnt hversu stórt hlutfall fólks taldist vera með þroskahömlun á þessu 
tímabili (Rannveig Traustadóttir, 2006, 2009; Tøssebro, 2004).  

Með norræna tengslaskilningnum er einhliða læknisfræðilegum skilning á fötlun 
hafnað og sjónum beint að umhverfinu og hvernig það mótar líf og reynslu fatlaðs fólks 
(Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006). Með því að 
beita norræna tengslaskilningnum á fötlun í þessari rannsókn er sjónum beint að 
hindrunum í umhverfinu en ekki skerðingu og vanhæfni fólks með þroskahömlun. Þar 
sem norræni tengslaskilningurinn gerir ráð fyrir að fötlun sé háð aðstæðum og umhverfi 
fellur hann vel að kenningum um aðstæðubundið sjálfræði sem fjallað verður nánar um 
hér á eftir.  

2.2 Kenningar um sjálfræði 
Margar kenningar eru til um sjálfræði, þar á meðal hefðbundnar kenningar en einnig 
kenningar um aðstæðubundið sjálfræði, sem hafa gagnrýnt þær hefðbundnu. Hér 
verður fjallað um báðar hliðar. Einnig verður fjallað um hugmyndir um forræðishyggju. 
Það er mikilvægt fyrir þetta verkefni vegna þess að hefðbundnar hugmyndir um 
sjálfræði hafa hugsanlega haft áhrif á það að fólki með þroskahömlun hefur ekki verið 
treyst til þess að nýta sjálfræði sitt. Það hefur meðal annars birst í því að ráðin hafa 
verið tekin frá þeim og forræðishyggja litað framkomu og viðhorf í þeirra garð. 
Hugmyndir um aðstæðubundið sjálfræði gera ráð fyrir að fólk geti notið aðstoðar við að 
nýta sjálfræði sitt og gætu ef til vill ýtt undir sjálfræði fólks með þroskahömlun.  

Til eru kenningar sem vísað hafa til sjálfræðis sem hæfileika einstaklingsins til að 
vera gerandi í eigin lífi. Forsenda þess er þá að búa yfir hæfni til að taka ákvarðanir og 
ráða yfir mikilvægum þáttum eigin lífs (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Kant, (1785/2003) 
segir sjálfræði vera grundvöll þeirrar göfgi sem manneðlið og allt skynsamlegt eðli hafi 
til að bera. Hann leggur áherslu á að maðurinn setji sín eigin lögmál og breyti 
samkvæmt þeim eða samkvæmt lögmálum sem aðrir hafi sett og hann gert að sínum 
lögmálum. Hann leggur áherslu á frelsi viljans og skynsemi mannsins. Dworkin, (1988) 
segir sjálfræði vera túlkað á mismunandi hátt. Það sé stundum túlkað sem jafngildi 
frelsis, stundum það sama og frjáls vilji. Auk þess sé sjálfræði lagt að jöfnu við reisn, 
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ráðvendni, sjálfstæði, ábyrgðarkennd og sjálfsþekkingu. Enn fremur hafi hugtakið verið 
tengt við sjálfsákveðni, gagnrýna ígrundun, frelsi frá skyldum, og að þekkja sína eigin 
hagsmuni. Að mati Dworkin er sjálfræði einkenni manneskjunnar og eftirsótt gæði að 
hafa það.  

Ætla má að íslensk núgildandi Lögræðislög (nr. 71/1997) hafi verið skrifuð út frá 
hugmyndum líkt og Dworkin og Kant lýsa um sjálfræði, en út frá þeirra hugmyndum má 
ætla að fólk með þroskahömlun teljist varla til sjálfráða einstaklinga, þar sem það myndi 
þurfa að uppfylla skilyrði sem mörg hver eru illviðráðanleg ófötluðu fólki, hvað þá fólki 
með þroskahömlun. Umfjöllun þeirra er í anda þess að maðurinn sé „eyland“, engum 
háður og gegni ekki skyldum gagnvart öðrum. Um þetta hefur verið fjallað, aðallega af 
femínistum, sem hafa gagnrýnt kenningar þeirra og aðrar hefðbundnar kenningar um 
sjálfræði eins og fram kemur hér á eftir. 

2.2.1 Aðstæðubundið sjálfræði 

Femínískir fræðimenn, svo sem Mackenzie og Stoljar, (2000); Meyers, (28. júní 
1999/2010); Stoljar, (2014); Turoldo, (2010) gagnrýna hefðbundnar kenningar um 
sjálfræði og tala um að þær séu of karllægar. Þær benda á að ekki sé tekið tillit til þeirra 
margbreytilegu tengsla sem manneskja hafi við annað fólk, skuldbindingar, 
væntumþykju og virðingu. Einnig þykja þær líta fram hjá flóknum áhrifum kúgunar og 
undirokunar á fólk og félagslegum víddum sjálfsins. Auk þess er talað um innri kúgun 
jaðarsettra einstaklinga og hvernig hún getur stjórnað ákvörðunum þeirra og 
löngunum. Þessar fræðikenningar skilgreina sjálfræði sem aðstæðubundið og nota 
hugtakið „aðstæðubundið sjálfræði“ (e. relational autonomy). 

Ástríður Stefánsdóttir, (2012) segir að gildi þess að skilgreina sjálfræði 
aðstæðubundið, eins og femínísku fræðimennirnir geri, felist ekki aðeins í því að með 
því megi greina ákveðna tegund kúgunar sem hefðbundnar kenningar geti verið blindar 
á, heldur sýni hún einnig leiðir til að aflétta slíkri kúgun. Umræðan um sjálfræði fjalli því 
ekki einungis um það hvernig einstaklingurinn taki ákvörðun sína, heldur dragi hún 
einnig fram mikilvægi þess að búa í umhverfi sem gerir hverjum og einum kleift að 
rækta sjálfræði sitt. Slík hugsun sé sérstaklega mikilvæg með tilliti til aðstæðna fatlaðs 
fólks. Sama segja McLeod og Sherwin, (2000) sem fjalla einnig um hvernig undirokun 
dragi úr trausti fólks á sjálft sig og trú þess á að það geti sjálft tekið ákvarðanir og haft 
vald yfir eigin lífi. Það sé vegna þess að undirokun svipti fólki tækifærum til að þroska 
með sér þá hæfileika sem nauðsynlegir eru til að iðka sjálfræði. Fólkinu finnist það vera 
einskis virði og óhæft, sem dragi úr sjálfsvirðingu og sjálfstrausti. Þess vegna þurfi að 
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hafa sjálfs—traust eða sjálfs—vantraust í huga þegar verið er að meta eða efla 
hæfileika til sjálfræðis, því sjálfræði sé háð sjálfs—trausti. 

Davy, (2015) bendir á að hefðbundnar kenningar um sjálfræði leggi of mikla áherslu 
á að einstaklingur þurfi að vera engum háður til að geta talist sjálfráða en of litla 
áherslu á tengsl hans við annað fólk og það hafi áhrif á ákvarðanatöku eða verði fyrir 
áhrifum af ákvarðanatöku hvers annars. Einnig sé of mikil áhersla lögð á persónulega 
ábyrgð sem geti orðið til þess að aðstæður fólks séu taldar afleiðingar persónulegrar 
ákvarðanatöku eða persónuleikabrests. Fólk geti sjálfu sér um kennt séu aðstæður þess 
slæmar og það krefjist ekki viðbragða frá öðrum. Hún leggur áherslu á að reisn sé 
eiginleiki sem stuðla beri að því að einkenni allar manneskjur. Því sé mikilvægt að komið 
sé fram við fólk af virðingu fyrir reisn þess. Þannig eigi sjálfræði að vera aðgengilegt 
öllum, án hindrana, líkt og hús án stiga. Til þess að þetta geti orðið fyrir fólk með 
þroskahömlun, nefnir hún þrjú mikilvæg atriði. Í fyrsta lagi mikilvægi stuðnings, sem 
getur verið tilfinningalegur, andlegur og/eða fjárhagslegur. Í öðru lagi að fólk geti haft 
talsmann sem sér einstaklinginn sem fullgilda manneskju og gerir sér grein fyrir öllum 
möguleikum einstaklingsins, félagslegum og tilfinningalegum. Í þriðja lagi nefnir hún að 
gera fólki kleift að rækta með sér hæfileika sem eru forsenda sjálfræðis, þeir gætu verið 
sjálfsöryggi, sjálfsvirðing og sjálfstraust. Í stað þess að leita að því sem vanti upp á til að 
ákvarða hversu sjálfráður einstaklingur er, megi líta til þessara þriggja þátta og draga 
athyglina að þeim sem forsendu sjálfræðis.  

Þar sem margt fólk með þroskahömlun þarf aðstoð í daglegu lífi, er það í miklum 
tengslum við til dæmis starfsfólk eða fjölskyldu og nýtur oft aðstoðar við að taka 
ákvarðanir, hefur jafnvel persónulega talsmenn til aðstoðar við að tjá óskir sínar. Það 
má því með sanni segja að sjálfræði þess sé aðstæðubundið, meðal annars vegna þess 
að viðhorf þess fólks sem það er í tengslum við eru mismunandi, sumt virðir sjálfræði 
þess eins og best verður á kosið, á meðan annað sýnir mikla forræðishyggju í 
samskiptum við það (Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014).  

2.2.2 Sjálfræði og forræðishyggja 

Eitt af því sem getur dregið úr eða komið í veg fyrir að fólk með þroskahömlun fái 
tækifæri til að þróa sjálfræði sitt er sú forræðishyggja fagfólks og sérfræðinga sem bent 
hefur verið á að hafi lengi verið ríkjandi í málaflokkum fatlaðs fólks (Guðrún V. 
Stefánsdóttir o.fl., 2014).  

Samkvæmt hugmyndum Dworkin (1988) er forræðishyggja röskun á frelsi 
einstaklinga til gjörða, réttlætt með rökum sem eingöngu snúa að velferð, hagsmunum, 
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hamingju, þörfum, þágu og gildum manneskjunnar sem verður fyrir þannig þvingun. 
Hann segir það hljóta að vera brot á sjálfræði annarrar manneskju að koma fram við 
hana af forræðishyggju. Það hljóti að vera valdarán að hindra fólk í því að gera það sem 
það vill gera eða hafa bein áhrif á ákvarðanatöku þess. Það geta komið upp aðstæður 
þar sem einstaklingi finnst þurfa að grípa inn í ákvarðanir annarrar manneskju, til 
dæmis ef honum finnst hún vera hvatvís í ákvörðunum og framkvæma án 
vitsmunalegrar umhugsunar. Það getur samkvæmt hugmyndum Dworkin flokkast sem 
forræðishyggja. Hins vegar gæti „ruddaleg“ þvingun til að koma í veg fyrir að manneskja 
stefni sér í mikla hættu ekki talist til forræðishyggju. Hann segir að þegar það sé gert, 
þurfi að ganga úr skugga um að það sé í þágu þess sem þarf að þola fortölur eða 
þvingun. 

Vilhjálmur Árnason segir að erfitt geti verið að finna hæfilegt jafnvægi sjálfræðis og 
forræðis þegar um samband fagmanns og þjónustunotanda sé að ræða. Í sumum 
tilvikum sé eðlilegt og sjálfsagt að þjónustunotandinn ráði sér algjörlega sjálfur, í öðrum 
væri óábyrgt af fagmanni að taka ekki ákvarðanir fyrir hann til að vernda hagsmuni 
hans. Hið síðarnefnda segir hann eiga við þegar þjónustunotandi getur af einhverjum 
ástæðum ekki metið aðstæður sínar, en það skipti máli af hverju vangetan stafar, til 
dæmis geti hún stafað af skorti á upplýsingum og þá beri að gefa þær upplýsingar til að 
gera einstaklingnum kleift að taka ákvörðun en það vilji oft verða misbrestur á því 
(Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Vilhjálmur Árnason, (2003) setur upp á skýran hátt hvernig hin almenna skylda, að 
virða sjálfræði manna togast á við aðrar skyldur sem verða mikilvægari við ákveðnar 
aðstæður: 

Virða ber sjálfræði persónunnar – 

• nema þegar henni er ekki sjálfrátt (verðmæti í húfi: Velferð hennar) 

• nema þegar athafnir hennar skaða aðra (sjálfræði eða velferð 
annarra) 

• nema það hafi í för með sér ósanngjarna mismunun (réttlæti) 
Sýna ber umhyggju fyrir velferð manneskjunnar –  

• nema þegar það ógnar sjálfræði hennar (sjálfræði hennar) 

• nema það hafi í för með sér ósanngjarna mismunun (réttlæti) (bls. 
62). 

Vilhjálmur segir þessar undantekningar helgast af því að það sé bæði rangt að skaða 
aðra og að láta ósjálfráða manneskju skaða sjálfa sig. Viðlíka hugmyndir eru teknar til 
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greina í lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, sem fjallað verður nánar um í kafla hér 
á eftir.  

Forræðishyggja og nauðung getur í sumum tilvikum talist til ofbeldis, en samkvæmt 
Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni, WHO, er ofbeldi skilgreint svohljóðandi:  

Ofbeldi er vísvitandi beiting líkamlegra yfirburða eða valds, með hótunum 
eða beinni valdbeitingu, gegn sjálfum sér, annarri manneskju eða gegn hópi 
eða samfélagi, sem annaðhvort leiðir til eða er líklegt að leiði til slysa, 
dauða, sálræns skaða, þroskaskerðingar eða annars missis (World Health 
Organization, e.d.—b; Þröstur Haraldsson, 2002, bls. 849).  

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin skiptir ofbeldi í fjóra flokka: Líkamlegt—, 
kynferðislegt— og andlegt ofbeldi og loks sviptingu eða vanrækslu (World Health 
Organization, e.d.—a). Fatlað fólk er í meiri hættu en annað fólk á að vera beitt ofbeldi 
(World health organization, e.d.—c). 

Það getur verið erfitt að ákveða hvort virða eigi sjálfræði eða koma fram af 
forræðishyggju, þegar bæði getur talist til ofbeldis. Annars vegar þvingun (líkamleg eða 
andleg) og hins vegar vanræksla. Starfsfólk í þjónustu við fólk með þroskahömlun þarf 
því að ígrunda vel athafnir sínar og meta í hverju tilviki hvort er mikilvægara, sjálfræðið 
eða velferðin, líkt og Vilhjálmur Árnason, (2003) bendir á. Þessi glíma kemur einnig fram 
í sumum rannsóknanna sem getið verður um hér á eftir. Í þessum aðstæðum ætti þó að 
vera hægt að laða fram sjálfræði með því að aðstoða fólk við að taka sjálft ákvarðanir 
og/eða að það hafi persónulega talsmenn. Slíkt er í anda samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, hugmynda um aðstæðubundið sjálfræði og norræna 
tengslaskilningsins.  

2.3 Rannsóknir á sjálfræði í aðstæðum fólks með þroskahömlun 
Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa fjallað um sjálfræði fólks með þroskahömlun, eða það 
hefur komið við sögu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, 2011, 2015; Guðrún V. 
Stefánsdóttir o.fl., 2014; Kristín Björnsdóttir, 2011). Niðurstöður þessara rannsókna 
eiga það sameiginlegt að þar kemur fram að allir þátttakendur höfðu á einhverjum 
tímabilum í lífi sínu upplifað sig valdalausa og að þeir fengju ekki að ráða aðstæðum 
sínum. Meðal annars fengu þátttakendur ekki að ráða hvar þeir bjuggu og með 
hverjum. Þátttakendur lífssögurannsóknar upplifðu sig algjörlega valdalausa þegar þeir 
bjuggu á stofnun en höfðu örlítið meira um líf sitt að segja eftir að þeir fluttu á sambýli 
(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Í nýrri íslenskri rannsókn um sjálfræði fólks með 
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þroskahömlun, sem gerð var á árunum 2013—2017, kemur fram að forræðishyggju af 
hálfu starfsfólks í búsetuþjónustu gæti enn í vissum mæli en þó sé hún á undanhaldi 
(Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014, 2015). 

Í erlendum rannsóknum hefur lítið verið fjallað um sjálfræði fólks með 
þroskahömlun, oft tengist sú umfjöllun heimlbrigðismálum. Wullink, Widdershoven, 
Van Schrojenstein Lantman—de Valk, Metsemakers og Dinant, (2009) framkvæmdu 
yfirlitsrannsókn, þar sem skoðuð var 791 rannsókn um fólk með þroskahömlun, 
heilbrigðismál og sjálfræði. Rannsóknirnar voru frá árunum 1990—2007, en aðeins í 39 
þeirra var fjallað um sjálfræði.  

Meðal erlendra rannsókna sem fjalla um sjálfræði fólks með þroskahömlun eru 
rannsóknir Hawkins o.fl., (2011); Hooren o.fl., (2002). Þær eiga það sameiginlegt að 
umönnunarskyldur (e. duty of care) starfsfólks í búsetuþjónustu rákust á sjálfræði 
einstaklinga með Prader—Willi heilkenni, sem getur haft í för með sér óhóflega neyslu 
matar. Hlutverk starfsfólksins var meðal annars að sjá til þess að þjónustunotendur 
gættu hófs í mataræði og helst að þeir myndu léttast. Það reyndist þeim hins vegar 
erfitt að gera það án þess að hefta sjálfræði þeirra. Starfsfólkið taldi sig þurfa að hafa vit 
fyrir þjónustunotendum sínum, því það vissi hvað væri þeim fyrir bestu, líkt og kom 
fram í rannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2015).  

Mill o.fl., (2010) fjölluðu um sex ungmenni sem bjuggu í foreldrahúsum og inngöngu 
þeirra inn í fullorðinshlutverk og leiðir þeirra til að öðlast meira sjálfstæði og sjálfræði. 
Leiðir þeirra voru mismunandi. Sum gerðu ekkert til að öðlast meira sjálfræði og fóru 
ekki fram á neinar breytingar, ef til vill vegna lærðrar hlýðni eða annarra aðstæðna. 
Önnur höfðu frumkvæði að því að öðlast meira sjálfræði og ein var gröm út í fjölskyldu 
sína og mótmælti afskiptum hennar á ögrandi hátt. Sum voru beinlínis hvött af 
foreldrum sínum til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Það var því misjafnt hvort 
þátttakendur upplifðu sig sjálfráða og hvort þeir kröfðust sjálfræðis. Svipaðar 
niðurstöður komu fram í nýrri íslenskri rannsókn en þar bjuggu þátttakendur ekki í 
foreldrahúsum (Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum Wehmeyer, Wehmeyer og Bolding, (2001) hafa margir 
þættir áhrif á sjálfsákvörðunarrétt (e. self—determination). Í fyrsta lagi efnislegt 
umhverfi, svo sem aðgengi, hjálpartæki og fleiri úrræði sem ýta undir sjálfstæði og 
bjóða upp á aukna valmöguleika fyrir fólk til að velja á milli. Annar þáttur sem hefur 
áhrif á sjálfsákvörðun er hvernig umhverfið ýtir undir samfélagsþátttöku og félagslega 
færni. Til dæmis virðist búsetuform þar sem margt fólk býr saman, hvort sem það er á 
stofnunum eða sambýlum, frekar hindra sjálfræði en sjálfstæðari búseta í samfélaginu. 
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Þeir benda þó á að það sé nokkur einföldun að setja það upp tölulega, þ.e. hversu 
margir búa saman. Eðlilegra væri að skoða hvort fólk fái ráðið um það með hverjum það 
býr og eins að skoða hverjir veiti fólki þjónustu og hvernig samskipti starfsfólk hefur við 
þjónustunotendur. Til dæmis hvort það komi fram við þá af virðingu og hvort þjónustan 
ýti undir sjálfstæði og sjálfræði, einblíni á langanir þjónustunotenda og stuðli að 
tækifærum til að velja og hafna og ganga út frá því að þeir hafi vald yfir eigin lífi.  

Niðurstöður rannsóknanna allra gefa til kynna að flest ef ekki allt fólk með 
þroskahömlun hafi einhvern tímann í lífinu mætt hindrunum þegar sjálfræði er annars 
vegar. Rannsóknir sem snúa að starfsfólki gefa til kynna að það lendi oft í klemmu við 
að ákveða hvort það á að láta velferð einstaklingsins eða sjálfræði hans ráða og getur 
það reynst mjög erfitt að meta hvað sé rétt í því sambandi. Rannsóknirnar þar sem fólk 
með þroskahömlun segir sjálft frá gefa til kynna að það upplifi sig ekki ráða lífi sínu 
sjálft, sérstaklega hvað varðaði ákvarðanir sem hafa mikil áhrif á líf þeirra. Í 
rannsókninni verða báðar þessar hliðar skoðaðar, þ.e. hlið fólks með þroskahömlun og 
hlið starfsfólksins, í þessu tilviki forstöðumanna í búsetuþjónustu.  

2.4 Mannréttindi og lagalegt umhverfi  
Mikilvægt tæki í réttindamálum fatlaðs fólks er samningur Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks. Hann á að vera grundvöllur fyrir lagasetningu og breytingu á 
lögum varðandi fatlað fólk og ber að hafa hann til hliðsjónar í öllu starfi með fötluðu 
fólki, þar á meðal í búsetuþjónustu. Því er mikilvægt að fjalla um hann og þær greinar 
sem helst tengjast rannsókninni.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og valfrjáls bókun við hann 
var tekinn til undirritunar þann 30. mars 2007 og Ísland undirritaði samninginn þann 
sama dag sem og valfrjálsu bókunina án fyrirvara (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 
Undirritun samningsins hafði það í för með sér að bannað var að setja ný lög eða gera 
nýjar breytingar á lögum sem brytu í bága við samninginn. Samningurinn var fullgildur 
hér á landi á haustdögum 2016 en hefur ekki verið löggildur enn. 

Markmiðið samningsins er að „efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og 
grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra, jafnframt því að efla og vinna að 
virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisn þess“ (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Fjórða grein 
samningsins leggur þær skyldur á aðildarríki að aðlaga almenna löggjöf að samningnum 
og afnema löggjöf sem brýtur í bága við hann. Að taka mið af framgangi mannréttinda 
fatlaðs fólks skuli vera hefðbundinn hluti af stefnumótun og virkt samráð skuli haft við 
fatlað fólk og hagsmunasamtök þess varðandi öll atriði sem skipta máli (Quinn, 2009; 
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Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Quinn, (2009) fjallar um þau gildi sem koma fram í þriðju 
grein samningsins, sem eru meðal annars virðing fyrir meðfæddri göfgi, sjálfræði 
einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin ákvarðanir og sjálfstæði þeirra, bann 
við mismunun, að fatlað fólk geti tekið virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar og 
fleira. Quinn segir þessi gildi vera byltingarkennd í málefnum fatlaðs fólks og enn 
byltingarkenndari í málefnum fólks með þroskahömlun. Þessi gildi ýmist verndi fatlað 
fólk gegn valdbeitingu, uppfóstri hæfileika fatlaðs fólks til að taka sér stöðu á meðal 
samborgara sinna sem jafngildir þátttakendur í samfélaginu eða valdefli fatlað fólk til að 
nýta sér þau nýju tækifæri sem hljótast af jafnréttisstefnumörkun. Þessi gildi falla vel að 
hugmyndum um aðstæðubundið sjálfræði sem fjallað var um hér að ofan. 

12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er ein 
mikilvægasta greinin hvað varðar sjálfræði. Þar segir meðal annars að fatlað fólk skuli 
njóta gerhæfis til jafns við aðra á öllum sviðum mannlífs og að aðildarríkin skuli gera 
viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlað fólk geti leitað eftir aðstoð til að nýta gerhæfi 
sitt (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Gerhæfi er „hæfileiki til þess að ráða sér og réttindum 
sínum sjálfur, svo að gilt sé að lögum“ (Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, e.d.). Ákvæði 
12. greinar samrýmast hugmyndum um aðstæðubundið sjálfræði, sem fjallað hefur 
verið um, þar sem kveðið er á um að fatlað fólk geti leitað eftir aðstoð til að nýta 
gerhæfi sitt. Tólfta greinin er einnig grunnurinn að Lögum um réttindagæslu fyrir fatlað 
fólk (nr. 88/2011), meðal annars kaflanum um persónulega talsmenn. Því er þessi grein 
mikilvæg í tengslum við sjálfræði og grundvöllur umræðu rannsóknarinnar um sjálfræði, 
nauðung og persónulega talsmenn.  

Í 19. grein samningsins er meðal annars kveðið á um að fötluðu fólki sé tryggt 
tækifæri til að ráða sjálft hvar það býr og með hverjum til jafns við annað fólk og að ekki 
skuli þvinga það til að búa þar sem tiltekið búsetuform ríkir, en svo virðist sem fólk með 
þroskahömlun fái oft litlu um það að ráða (Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014). Í 21. 
grein er kveðið á um að fatlað fólk hafi tjáningar— og skoðanafrelsi til jafns við aðra og 
aðgengi að upplýsingum á því formi sem hentar því (Sameinuðu þjóðirnar, 2007).  

Þetta eru aðeins fáar af mörgum greinum samningsins sem tengja má við sjálfræði. 
Þrátt fyrir að samningurinn hafi ekki enn verið lögfestur hér á landi, má sjá merki um að 
atriði úr honum hafi verið innlimuð í lög og reglugerðir fyrir þann tíma, til dæmis Lög 
um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) sem verða til umfjöllunar hér á eftir. Í 
lok ársins 2015 voru sett ný lög, Lög um breytingu á ýmsum lögum til undirbúnings 
fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (nr. 115/2015) en 
séu þau skoðuð, þá fjalla þau að stærstum hluta um breytingu á orðalagi í hinum ýmsu 
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lögum, t.d. er orðinu „menn“ skipt út fyrir „fólk“ og í stað orðins „fatlaðir“ kemur 
„fatlað fólk“. Því innifela þessi lög engar byltingarkenndar lagabreytingar, aðeins 
breytingar á orðalagi.  

Kveðið er á um sjálfræði og málefni því tengd í íslenskum lögum og reglugerðum, 
bæði sem varða fatlað fólk og aðra þegna. Þar ber helst að nefna Lögræðislög (nr. 
71/1997), þar sem fram kemur að menn verði lögráða við 18 ára aldur og að lögráða 
maður sé bæði sjálfráða og fjárráða. Í þessum lögum er ekki gert ráð fyrir að fólk þurfi 
aðstoð við að taka ákvarðanir um líf sitt líkt og kveðið er á um í Samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Því útiloka þessi lög hóp fólks með þroskahömlun. 

Árið 2011 voru sett Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) og þar er 
meðal annars kveðið á um bann við beitingu nauðungar í samskiptum við fatlað fólk, 
nema veitt hafi verið undanþága til þess að beita nauðung eða um sé að ræða 
neyðartilvik (10. grein). Ákvæðin taka til allra þeirra sem veita fötluðu fólki þjónustu á 
heimilum þess og í daglegu lífi og er þjónustuaðilum gert skylt að fræða þá sem vinna 
með fötluðu fólki um hvað nauðung sé og til hvaða aðgerða megi grípa til þess að 
komast hjá því að beita nauðung. Í 11. grein er nauðung skilgreind sem „athöfn sem 
skerðir sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og fer fram gegn vilja hans eða þrengir svo að 
sjálfsákvörðunarrétti hans að telja verði það nauðung þótt hann hreyfi ekki 
mótmælum“. Gefin eru dæmi um hvað telst til nauðungar og er þar meðal annars nefnd 
líkamleg valdbeiting, til dæmis í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að fatlaður 
einstaklingur skaði sjálfan sig eða aðra eða valdi stórfelldu eignatjóni á sínum eigum 
eða annarra. Einnig getur það talist til nauðungar að skerða ferðafrelsi einstaklings eða 
aðgengi hans að eigum sínum takmarkað eða þær fjarlægðar gegn vilja hans. Jafnframt 
telst það til nauðungar að valdi eða þvingum sé beitt við athafnir daglegs lífs, til dæmis 
að einstaklingur sé þvingaður til athafna, svo sem að taka lyf eða nota hjálpartæki. 
Dæmi um atriði sem talin eru til nauðungar hafa komið fram í rannsóknum sem tengjast 
sjálfræði (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, 2011, 2015; Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 
2014; Hawkins o.fl., 2011; Hooren o.fl., 2002; Kristín Björnsdóttir, 2011; Mill o.fl., 2010). 

Í 12. grein fyrrgreindra laga er kveðið á um að í sérstökum og einstaklingsbundnum 
tilvikum sé heimilt að víkja frá banni við beitingu nauðungar að fengnu leyfi sérstakrar 
undanþágunefndar, sé sýnt fram á að tilgangur nauðungar sé í fyrsta lagi að koma í veg 
fyrir að fatlaður einstaklingur valdi sjálfum sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu 
eignatjóni. Einnig á það ákvæði við um fyrirbyggjandi aðgerðir sem ætlað er að koma í 
veg fyrir að þannig aðstæður komi upp. Í öðru lagi má veita undanþágu til að tryggja að 
grunnþarfir viðkomandi einstaklings séu uppfylltar, svo sem varðandi fæðu, heilsu og 



24 

hreinlæti eða til að draga úr hömluleysi sem kann að vera afleiðing fötlunar. Þegar 
bregðast þarf við aðstæðum þannig að til greina komi að beita þurfi nauðung, skal 
þjónustuaðili leita til sérfræðiteymis sem er skipað einstaklingum með sérþekkingu á 
málefnum fatlaðs fólks og þekkingu og reynslu af aðferðum til að koma í veg fyrir 
beitingu nauðungar (14. grein). Hlutverk þess er í fyrsta lagi að veita þjónustuaðilum og 
forstöðumönnum ráðgjöf, meðal annars um hvað teljist til nauðungar og aðferðir til að 
komast hjá beitingu nauðungar. Í öðru lagi að veita umsögn um beiðnir um undanþágur 
frá banni við beitingu nauðungar. Í þriðja lagi að taka við tilkynningum um beitingu 
nauðungar í neyðartilvikum (skv. 13. grein), hvort sem það er á grundvelli undanþágu 
eða ekki og halda skrá um beitingu nauðungar. Ráðherra skipar skv. 15. grein einnig 
undanþágunefnd sem fjallar um umsóknir um undanþágu og tekur ákvörðun um hvort 
undanþága skuli veitt.  

Framangreind lög eru sett meðal annars til að tryggja að sjálfsákvörðunarréttur (og 
þar með sjálfræði) fatlaðs fólks sé virtur og tryggja að allra leiða sé leitað til að koma í 
veg fyrir að skerða þurfi þann rétt. Í rannsókninni voru forstöðumenn í búsetuþjónustu 
spurðir um þessi atriði og hvernig þessi lög nýttust í þjónustu við fólk með 
þroskahömlun.  

Ein af þeim leiðum sem farin hefur verið til að tryggja öllum möguleika til að nýta 
sjálfsákvörðunarrétt sinn og þar með sjálfræði, er að tryggja þeim sem erfitt eiga með 
að tjá sig, rétt til að velja sér persónulegan talsmann. Í Lögum um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk (nr. 88/2011) og Reglugerð um persónulega talsmenn fatlaðs fólks (nr. 
972/2012) segir að lögráða einstaklingur sem vegna fötlunar sinnar eigi erfitt með að 
gæta hagsmuna sinna eigi rétt á að velja persónulegan talsmann sér til aðstoðar. 
Hlutverk persónulegs talsmanns er útlistað í 3. grein reglugerðarinnar, en það er meðal 
annars að styðja fatlaðan einstakling við að taka sjálfstæðar ákvarðanir og aðstoða 
hann við að átta sig á þeim valkostum sem hann hefur í hvert sinn. Einnig er sett skylda 
á þjónustuveitendur að kalla alltaf til persónulegan aðstoðarmann með hinum fatlaða 
einstaklingi þegar verið sé að ræða málefni sem varða hagsmuni, heilsu og velferð hans. 
Persónulegur talsmaður á einnig að vera einstaklingnum innan handar varðandi 
persónuleg málefni og styðja hann við undirbúning upplýstrar ákvörðunar, svo sem um 
heilbrigðisþjónustu, val á búsetu, atvinnu, tómstundir og fleira. Umbjóðandinn á rétt á 
því að persónulegur talsmaður sitji húsfundi og aðra fundi þar sem ákveðið er hvernig 
fjármunum hans skuli ráðstafað. Persónulegur talsmaður getur aðstoðað umbjóðanda 
sinn við ráðstöfun fjármuna vegna daglegra útgjalda og ræður samkomulag þeirra á 
milli hversu víðtækt það umboð er.  
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Í 4. grein Laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) segir að 
svæðisbundnir réttindagæslumenn skuli starfa á landinu. Ráðherra skuli ráða þá að 
fenginni umsögn heildarsamtaka fatlaðs fólks. Hlutverk þeirra er, samkvæmt 5. grein, 
„að fylgjast með högum fatlaðs fólks á sínu svæði og vera því innan handar við 
réttindagæslu hvers konar, hvort sem það er vegna meðferðar einkafjármuna þess, 
þjónustu sem það á rétt á eða varðandi önnur persónuleg réttindi eða einkamál þess“. 
Þeir skulu einnig, samkvæmt 8. grein, halda skrá um persónulega talsmenn á sínu svæði 
og hafa eftirlit með störfum þeirra. Einnig skulu þeir vera fötluðum einstaklingum innan 
handar við að afturkalla umboð persónulegs talsmanns, óski þeir eftir því. Einnig getur 
réttindagæslumaður, með samþykki fatlaðs einstaklings, afturkallað umboð 
persónulegs talsmanns telji hann viðkomandi ekki gegna skyldum sínum.   

Það að hafa persónulegan talsmann, sem starfar samkvæmt framansögðu, getur 
fallið undir ákvæði í 12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um að fatlað fólk geti 
leitað aðstoðar til að nýta gerhæfi sitt og einnig hugmyndir um aðstæðubundið 
sjálfræði sem fjallað var um hér á undan. Það getur jafnframt ýtt undir sjálfræði fólks 
sem á erfitt með að tjá óskir sínar. Eitt af því sem kannað var í rannsókninni sem hér er 
til umfjöllunar var hvort og hvað margir þjónustunotendur hefðu persónulega 
talsmenn. Um niðurstöðurnar verður fjallað nánar um í niðurstöðukafla greinarinnar 
sem fylgir með.   

Í þessum kafla hefur verið farið yfir vítt svið hvað varðar sjálfræði fólks með 
þroskahömlun. Fjallað var um norræna tengslaskilninginn á fötlun, kenningar um 
sjálfræði, hugtök sem tengjast sjálfræði, rannsóknir sem snúa að sjálfræði og laga— og 
mannréttindalegt umhverfi sjálfræðis. Í næsta kafla verður fjallað um aðferðafræði og 
framkvæmd rannsóknarinnar.  



26 

3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Markmið rannsóknar þessarar var að varpa ljósi á það hvað laðar fram og hvað dregur 
úr sjálfræði fólks með þroskahömlun á heimilum þess. Enn fremur að skoða með hvaða 
hætti hægt sé að vinna gegn nauðung og þvingunum í þjónustu við fólk með 
þroskahömlun. Um blandaða rannsóknaraðferð var að ræða þar sem bæði 
megindlegum og eigindlegum aðferðum var beitt við gagnaöflun í þeim tilgangi að fá 
breiðari mynd af viðfangsefninu (Creswell, 2013; Johnson, Onwuegbuzie og Turner, 
2007). Spurningalistar voru sendir til forstöðumanna í búsetuþjónustu á 
höfuðborgarsvæðinu og tekin voru viðtöl við tvo karlmenn sem eru notendur 
búsetuþjónustu. Notað var samleitandi blandað snið (e. convergent parallell design) þar 
sem megindlegra og eigindlegra gagna var aflað hvort í sínu lagi og niðurstöður settar 
fram samhliða þegar við átti en í þessu tilviki var meiri áhersla lögð á megindlega 
gagnaöflun. Þetta var gert í þeim tilgangi að fá bæði sjónarhorn þjónustuveitenda og —
notenda í búsetuþjónustu.  

3.1 Megindlegur hluti 
Spurningakönnunin var unnin út frá megindlegum rannsóknarhefðum, sem ganga út á 
að fá upplýsingar um einkenni ákveðins þýðis í þeim tilgangi að skilja hegðun þess. 
Oftast er notað úrtak þegar þýðið er stórt og leitast við að alhæfa út frá niðurstöðum 
um úrtakið yfir á allt þýðið (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 
2013). Ekki var tekið úrtak en spurningalisti sendur á alla 74 forstöðumenn í 
búsetuþjónustu fyrir fullorðið fólk með þroskahömlun á höfuðborgarsvæðinu. 
Megindlegar rannsóknir falla undir lýsandi rannsóknir, sem gera rannsakanda kleift að 
draga saman einkenni ákveðins hóps eða mæla viðhorf og skoðanir gagnvart tilteknu 
málefni (Ary o.fl., 2010).  

Sendur var út rafrænn spurningalisti með 26 spurningum sem sneru að sjálfræði 
fólks með þroskahömlun og lagagreinum um persónulega talsmenn og um nauðung. 
Spurningarnar voru bæði lokaðar og opnar. Flestar þeirra voru á Likert—kvarða í fimm 
flokkum. Einnig voru spurningar þar sem þátttakendur voru beðnir að raða svörum í 
mikilvægisröð frá 1—12. Í opnu spurningunum var þátttakendum boðið að koma sínum 
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sjónarmiðum á framfæri. Þær buðu ýmist upp á töluleg svör eða ekki. Spurningalistinn 
var prófaður í tveimur rýnihópum og viðeigandi breytingar gerðar í kjölfarið.  

Við úrvinnslu gagnanna var notuð lýsandi tölfræði, en hún felst í því að finna hvað er 
dæmigert fyrir gögnin og er sett fram með myndum og töflum (Amalía Björnsdóttir, 
2013). Aðgengi að þátttakendum var með þeim hætti að sendur var tölvupóstur með 
hlekk á rafræna spurningakönnun, ásamt kynnisbréfi, til tengiliða hjá hverju 
sveitarfélagi höfuðborgarsvæðisins fyrir sig, sem og hjá sjálfseignarstofnunum. 
Tengiliðirnir áframsendu tölvupóstinn til forstöðumanna í búsetuþjónustu við fullorðið 
fólk og sendu ítrekanir tvisvar til að hvetja fólk til að taka þátt. Könnunin var opin í 
febrúar og fram í mars 2016. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar og fékk 
númerið S7698/2016. Við gerð rafrænu könnunarinnar var notast við SurveyMonkey. 
Við úrvinnslu gagnanna voru niðurstöður færðar í Excel og búnar til myndir og tafla.   

3.1.1 Þátttakendur 

Spurningalistinn var sendur til 74 forstöðumanna, en þeim var frjálst að fela 
deildarstjórum/yfirþroskaþjálfum að svara listanum ef við átti. Alls tóku 52 þátt í 
könnuninni, sem er 70% svarhlutfall og voru 49 forstöðumenn, einn deildarstjóri eða 
yfirþroskaþjálfi og staða tveggja kom ekki fram. Fimm þátttakendur svöruðu aðeins 
litlum hluta af könnuninni (bakgrunnsspurningum), en 47 svöruðu meirihluta 
spurninganna (90% þátttakenda). 

Meirihluti svarenda var á aldrinum 41—60 ára, en færri á öðrum aldursbilum (sjá 
töflu 1). Meirihluti svarenda voru þroskaþjálfar (sjá töflu 1). Rúmlega helmingur 
þátttakenda störfuðu á sambýli þegar rannsóknin var framkvæmd og rúmlega 
þriðjungur á íbúðakjarna. Hér er notast við orðið „sambýli“, þótt formlega sé það orð 
úrelt, en þar er átt við heimili þar sem fólk hefur eigin herbergi en deilir eldhúsi, stofu 
og e.t.v. salernum með öðrum. Það gefur ítarlegri upplýsingar um búsetuformið en 
orðið „heimili“, sem getur verið heimili eins eða fleiri saman.  

Þjónustunotendur á viðkomandi heimilum voru frá fjórum upp í tíu, að meðaltali 
sex. Spurningarnar náðu aðeins til þeirra sem höfðu forstöðu yfir heimilum þar sem 
íbúar eru sjálfráða, þ.e. eldri en 18 ára. Meirihluti þjónustunotenda var á aldursbilinu 
26—65 ára (sjá nánar töflu 2). Tjáningarleiðir sem þjónustunotendur þátttakenda 
notuðu voru margvíslegar og fjölbreyttar á hverju heimili (sjá töflu 2). 
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Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda megindlegrar könnunar. 

  Hlutfall Fjöldi 

Staða 
 

Forstöðumaður 
Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri 
Svarar ekki 

94 
2 
4 

49 
1 
2 

Aldur 
 

30 ára eða yngri 
31—40 ára 
41—50 ára 
51—60 ára 
61 ára og eldri 
Svarar ekki 

6 
15 
40 
33 
4 
2 

3 
8 
21 
17 
2 
1 

Menntun 
 

Þroskaþjálfi grunnám* 
Þroskaþjálfi framhaldsnám** 
Fötlunarfræði 
Önnur uppeldismenntun 
Önnur háskólamenntun 
Annað 
Svarar ekki 

60 
11 
6 
2 
17 
2 
2 

31 
6 
3 
1 
9 
1 
1 

Tegund búsetuþjónustu Sambýli *** 
Íbúðakjarni**** 
Svarar ekki 

54 
35 
11 

28 
18 
6 

* t.d. BA, BEd eða þroskaþjálfapróf frá Þroskaþjálfaskóla Íslands. ** t.d. MA, MEd eða PhD. *** Þar 
sem fólk býr í einstaklingsrýmum (herbergjum) en samnýtir eldhús, dagstofu og e.t.v. salerni. **** Þar 
sem nokkrar íbúðir eru t.d. í fjölbýlishúsi, með sér eldhúsi og baði. 
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Tafla 2. Upplýsingar um þjónustunotendur forstöðumannanna 

  Hlutfall Fjöldi 

Fjöldi þjónustunotenda Þrír 
Fjórir 
Fimm  
Sex 
Sjö 
Átta 
Níu 
Tíu 
Svarar ekki 

2 
17 
35 
15 
5 
6 
8 
10 
2 

1 
9 
18 
8 
3 
3 
4 
5 
1 

Aldur 
þjónustunotenda***** 

18—25 ára 
26—40 ára 
41—65 ára 
66 ára og eldri 
Svarar ekki 

25 
56 
73 
21 
4 

13 
29 
38 
11 
2 

Tjáningaraðferðir 
þjónustunotenda***** 

Talað mál 
Tákn með tali  
Táknmál 
Snertitákn 
Bliss eða annað myndrænt táknkerfi 
Með aðstoð tölvubúnaðar 
Bendingar og svipbrigði 
Eiga erfitt með að tjá óskir sínar og 
langanir 
Annað 
Svarar ekki 

81 
37 
8 
8 
23 
13 
58 
46 
 
2 
8 

42 
19 
4 
4 
12 
7 
30 
24 
 
1 
4 

***** Gefinn var kostur á að velja fleiri en einn svarmöguleika. 

3.2 Eigindlegur hluti 
Í eigindlega hlutanum er stuðst við fyrirbærafræði, en þá er leitast við að skilja félagsleg 
fyrirbæri í þeim tilgangi að fá heildrænan skilning á fyrirbærið í stað þess að greina á 
tölfræðilegan hátt. Leitast er við að skilja og túlka mannlega og félagslega hegðun frá 
sjónarhorni þátttakenda á tilteknum vettvangi. Ekki er leitast við að alhæfa um 
niðurstöður eigindlegra rannsókna heldur veita innsýn í aðstæður og sjónarhorn 
þátttakenda (Ary o.fl., 2010). Félagsleg fyrirbæri eru skoðuð og leitast við að skilja þau 
út frá sjónarhorni viðmælenda og reynslu þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Leitað var eftir þátttakendum með því að senda tölvupóst á nokkur heimili í 
búsetuþjónustu með tilgangsúrtaki, þar sem leitast er við að velja viðmælendur sem 
hafa persónulega þekkingu af fyrirbærinu sem er til rannsóknar (Katrín Blöndal og 
Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Ég valdi að senda póst á þessi heimili þar sem ég þekkti 
örlítið til þeirra og var málkunnug nokkrum íbúum sem þar bjuggu og vissi að þeir gætu 
tjáð sig um reynslu sína. Tveir karlmenn á miðjum aldri lýstu áhuga á að taka þátt. Þeir 
unnu báðir á almennum vinnumarkaði og bjuggu á íbúðakjörnum. Þeir hafa báðir lokið 
grunnskólaprófi frá sérskóla auk þess sem annar hafði farið eina önn í lýðháskóla 
erlendis. Þeir hafa báðir gott vald á töluðu máli, en svör þeirra voru að jafnaði stutt og 
hnitmiðuð. Vísað er í viðtölin við þá undir dulnefni og verða þeir nefndir Arnar 
Jóhannesson og Sveinn Hallgrímsson eða Arnar og Sveinn.  

Ég tók opin viðtöl á heimilum þátttakenda sumarið 2013. Opin viðtöl eru ein af 
meginaðferðum eigindlegra rannsókna. Þau gefa innsýn í afstöðu þátttakenda til þess 
sem spurt er um og reynt að kafa djúpt í reynslu þeirra og hugmyndir til að skilja 
sjónarhorn þeirra (Esterberg, 2002). Lagt var upp með fyrirfram ákveðnar spurningar og 
spurt nánar út í ýmis atriði til að fá dýpri svör. Dæmi um spurningar voru hversu miklu 
viðkomandi fengi ráðið um ýmis atriði í daglegu lífi, svo sem varðandi hvað ætti að vera 
í matinn, hver aðstoðaði við persónulegt hreinlæti og hvenær þeir færu út. Einnig var 
spurt um stærri ákvarðanir eins og til dæmis um val á búsetu. Spurt var um bakgrunn, 
þ.e. búsetu frá upphafi og skólagöngu, vináttu, áhugamál og fleira. Einnig voru 
þátttakendur spurðir spurninga sem tengjast nauðung. Viðtölin tvö voru hljóðrituð og 
afrituð og síðan greind í sambærileg þemu og niðurstöður úr megindlegu 
spurningakönnuninni, í þeim tilgangi að gefa rannsókninni meiri dýpt og auka réttmæti 
hennar. Réttmæti kristallast í spurningunni um hvort rannsóknaraðferðin rannsaki það 
sem henni er ætlað (Kvale, 1989; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 
2013). Með því að nota tvær aðferðir og tvö sjónarhorn, þ.e. bæði notenda og veitenda 
þjónustu, leitaðist ég við að auka réttmæti rannsóknarinnar. Einnig með því að leita til 
aðila sem hafa þekkingu á rannsóknarefninu. Spurningakönnun megindlega hlutans var 
send á allt þýðið og því er ekki hætta á valskekkju í því úrtaki. Það sem helst ógnar 
réttmæti rannsóknarinnar er að þátttakendur í eigindlega hlutanum voru aðeins tveir 
og mjög líkir og endurspegla því ekki breidd þýðisins sem þeir standa fyrir. Aftur á móti 
er ekki leitast við að alhæfa út frá viðtölunum við þá, enda er ekki gert ráð fyrir því í 
eigindlegum rannsóknum. 

Við greiningu gagna var notuð öxulkóðum, þar sem gögnin eru skipulögð í flokka og 
undirflokka sem tengjast innbyrðis (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Gögnin voru 
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greind í tvö yfirþemu og samtals fimm undirþemu í samræmi við 
rannsóknarspurningarnar og megindlegu gögnin: 

• Sjálfræði, sem var greint í þrjú undirþemu, viðhorf, kerfislega þætti og skipulag 
heimila og vinnubrögð starfsfólks. 

• Þekking og nýting á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, sem var greint í tvö 
undirþemu, persónulega talsmenn og nauðung (Í þetta þema féllu aðallega megindleg 
gögn.)  

Í rannsóknum vakna oft siðferðileg álitamál og um þau verður fjallað hér á eftir.  

3.3 Siðferðileg álitamál 
Við rannsóknir vakna oft mörg siðferðileg álitamál, sérstaklega þegar rannsóknir eru 
unnar með viðkvæmum hópum. Eigindlegar rannsóknir ganga oft nálægt þátttakendum 
og taka oft á tíðum á viðkvæmum málum (Esterberg, 2002). Sumum þátttakendum gæti 
reynst erfitt að tjá sig, svo sem vegna talörðugleika, skerts sjálfstrausts, lærðrar hlýðni, 
einmanaleika og reynslu af kúgun. Það á sérstaklega við um fólk með þroskahömlun. 
Þess vegna ber rannsakendum að fara varlega í hvernig þeir túlka það sem þátttakendur 
tjá og varast að láta sínar eigin skoðanir lita túlkunina. Þar er hættan sú að 
þátttakendum séu lögð orð í munn (Booth og Booth, 1996). Þar sem þátttakendur í 
eigindlega hlutanum tjáðu sig mjög skýrt var ekki þörf á að geta í eyður eða óskýr orð 
og því ekki hætta á að leggja þeim orð í munn. Ekki er hægt að útiloka að lærð hlýðni 
eða reynsla af kúgun hafi litað eitthvað af svörum þeirra.  

Í rannsóknum er lögð áhersla á að vernda þátttakendur með því að halda nöfnum 
þeirra leyndum, bæði í ræðu og riti og halda trúnað við þá (Bogdan og Biklen, 1998). Þó 
getur verið erfitt að fela fólk algerlega þegar um svo fámennan hóp er að ræða, sem 
fólk með þroskahömlun er, í litlu landi. Því ber að ræða við þátttakendur um að 
hugsanlega geti einhverjir gert sér grein fyrir hverjir þeir eru út frá þeim upplýsingum 
sem þeir gefa (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006b). Þátttakendum í eigindlega hluta 
rannsóknarinnar var gerð grein fyrir að niðurstöður yrðu birtar undir nafnleynd og að í 
rannsóknarskýrslu fengju þeir dulnefni. Reynt væri eftir fremsta megni að setja 
niðurstöður fram á þann hátt að ekki væri hægt að bera kennsl á þá, en að það væri 
ekki alltaf hægt að koma alveg í veg fyrir að þeir þekktust. Þeir voru sáttir við það og 
voru í raun hissa á að um þá ríkti nafnleynd. Útskýrt var fyrir þeim að þar sem þetta 
væri skólaverkefni, væri skylda að hafa það þennan hátt á.  

Ein af þeim meginreglum sem lögð er til grundvallar siðferði í rannsóknum er 
sjálfræðisreglan, sem fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar og 
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leiðir af sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda og að þeir viti hvað 
þeir eru að samþykkja (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendum í viðtalshlutanum 
voru kynnt markmið og tilgangur rannsóknarinnar og gáfu þeir skriflegt upplýst 
samþykki fyrir þátttöku sinni, án þvingunar. Farið var yfir samþykkið lið fyrir lið áður en 
þeir undirrituðu það, til að tryggja að þeir skildu það og það sem þeir skildu ekki var 
útskýrt betur. Þeim var gerð grein fyrir að þeir þyrftu ekki að taka þátt eða svara 
einstökum spurningum frekar en þeir vildu og að þeir mættu hætta við þátttöku sína á 
hvaða stigi rannsóknarferlisins sem væri og fengu upplýsingar um við hvern þeir ættu 
að hafa samband ef til þess kæmi. Þeir skildu það og samþykktu og hafa til þessa ekki 
nýtt sér rétt sinn á að hætta þátttöku. Báðir þátttakendur áttu auðvelt með að tjá sig en 
skildu ekki allar spurningarnar. Í þeim tilfellum voru spurningar umorðaðar þannig að 
þeir skildu þær. 

Önnur mikilvæg regla í siðferði rannsókna er skaðleysisreglan sem kveður á um að 
rannsakendur forðist að valda skaða. Rannsóknir mega ekki fela í sér óþarfa áhættu 
fyrir þátttakendur og skulu rannsakendur ganga úr skugga um það að áhættan sé í 
algjöru lágmarki og að ávinningur sé nægur til að réttlæta hana (Sigurður Kristinsson, 
2013). Forðast var að valda þátttakendum skaða og var það gert með því að gæta fyllstu 
nafnleyndar og gæta þess að koma fram við þá af virðingu, bæði á meðan á viðtölunum 
stóð og í umfjöllun um þau.  
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4 Niðurstöður í hnotskurn 

Markmiði rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það hvað laðar fram og hvað dregur úr 
sjálfræði fólks með þroskahömlun á heimilum þess. Enn fremur að skoða með hvaða 
hætti hægt sé að vinna gegn nauðung og þvingunum á heimilum fólks með 
þroskahömlun. Hér á eftir verða meginniðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram og 
hvaða lærdóma má af þeim draga. Nánar er fjallað um niðurstöður og þær túlkaðar í 
þeirri ritrýndu grein sem unnin var og ætlað er að birta í ritrýndu tímariti eða bók (sjá í 
næsta hluta). Meðhöfundar greinarinnar eru leiðbeindendur mínir Guðrún Valgerður 
Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fólk með þroskahömlun búi við 
meira sjálfræði hvað varðar hversdagslega hluti en þegar kemur að stórum ákvörðunum 
í lífinu, eins og til dæmis hvar og með hverjum þau búa. Þeir þættir sem helst laða fram 
sjálfræði eru virðing fyrir óskum og löngunum þjónustunotandans, nægt starfsfólk til að 
sinna einstaklingsbundinni þjónustu, hjálpartæki við tjáningu, gott sjálfstraust og nægt 
framboð af valmöguleikum hvað varða búsetu, tómstundir, atvinnu og þátttöku í 
samfélaginu. Þeir þættir sem helst draga úr sjálfræði fólks með þroskahömlun eru 
forræðishyggja, of fátt starfsfólk og of lítill tími til að sinna einstaklingsbundinni 
þjónustu, lítið sjálfstraust og ónægt framboð af valmöguleikum varðandi búsetu, 
tómstundir, atvinnu og þátttöku í samfélaginu. Niðurstöður benda jafnframt til þess að 
töluvert sé um það að nauðung sé beitt í búsetuþjónustu, oftast í þeim tilgangi að koma 
í veg fyrir að viðkomandi skaði sjálfan sig eða aðra. Þeir forstöðumenn sem höfðu leitað 
eftir ráðgjöf sérfræðiteymis í þeim tilgangi að koma í veg fyrir nauðung höfðu þurft að 
bíða lengi eftir svari, ef þeir á annað borð höfðu fengið svar, en biðtíminn var allt að 
þrjú ár. 

Meðal þess sem forstöðumenn töldu að gæti komið í veg fyrir nauðung var að gera 
skriflega samninga við íbúa, fræða og leiðbeina starfsfólki og að virða óskir íbúa, samtöl 
við íbúa á jafnréttisgrundvelli, hvatning og kærleikur. Reynt væri að lesa í hvað 
þjónustunotendur væru að tjá með ögrandi hegðun og koma í veg fyrir aðstæður þar 
sem beita þyrfti nauðung. 

Helstu lærdómar sem draga má af niðurstöðunum eru þessir: 
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• Draga þarf úr forræðishyggju með því að virða óskir þjónustunotenda og gefa 
þeim tækifæri til að læra af reynslunni. 

• Auka þarf sjálfræði fólks með þroskahömlun, sérstaklega hvað varðar stærri 
ákvarðanir, svo sem um búsetu. 

• Auka þarf raunverulega valkosti um búsetu, fjölbreyttari tegundir búsetu og 
notendastýrða persónulega aðstoð, þar sem fólk stýrir sjálft sinni þjónustu.  

• Efla þarf þau kerfi sem eiga að aðstoða við að koma í veg fyrir nauðung, s.s. 
sérfræðiteymið sem á að veita ráðgjöf þar um.  

• Það kom mjög á óvart hversu langan tíma tekur sérfræðiteymið að svara 
umsóknum um ráðgjöf. Tryggja þarf teyminu nægilegt fé og aðstöðu til að 
uppfylla skyldu sína. 

• Gera þarf átak í því að fá persónulega talsmenn fyrir þá sem þess þurfa og óska, 
með því vekja meiri athygli á þeim möguleika og gera það á einhvern hátt 
eftirsóknarverðara að taka sér það hlutverk á hendur.  

 

4.1 Lokaorð 
Tæp fjögur ár eru síðan vinna við þetta verkefni hófst. Á þessum tíma hefur ýmislegt 
gengið á í lífinu og því hafa nokkur hlé orðið á vinnunni. Ég er reynslunni ríkari, þetta var 
fyrsta alvöru rannsóknin sem ég hef framkvæmt. Það er von mín að ritgerð þessi skili 
nýrri þekkingu og geti orðið að gagni í umræðu um sjálfræði og nauðung. Það mun 
sjálfsagt alltaf verða þörf á því að velta þessu viðfangsefni fyrir sér, í öllu starfi með fólki 
með þroskahömlun. Það er von mín að síðari rannsóknir sýni fram á enn frekari 
framfarir á þessu sviði, sjálfræði fólks með þroskahömlun verði sjálfsagt mál og 
nauðung eitthvað sem tilheyrir fortíðinni. Ég hef unnið með fólki með þroskahömlun í 
12 ár og á þeim tíma hef ég ítrekað tekið eftir því að reynt er að vernda það frá því að 
gera mistök og brot gegn sjálfræði afsökuð með því. Flest lærum við mest af reynslunni, 
ekki síst mistökum okkar og er sá lærdómur undirstaða þroska. Hver kannast ekki við 
máltækið „Brennt barn forðast eldinn“? Með því að koma í veg fyrir að fólk geri mistök, 
er því hægt að segja að það sé verið að hamla þroska þess. Tilhugsunin um það leiðir í 
ljós félagslega sýn á þroskahömlun, sem merkir að hún er að hluta til komin vegna 
samfélagslegra hindrana.  
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Grein til ritrýningar –  

Sjálfræði og nauðung á heimilum fólks með 
þroskahömlun 

Tveir andstæðir pólar 
Höfundar: Guðrún Benjamínsdóttir, Guðrún Valgerður Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir. 

Ágrip 

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar beinist að sjálfræði fólks með þroskahömlun á 
heimilum þess og er byggð á blönduðum aðferðum þar sem notað var samleitandi 
blandað snið (e. convergent parallell design). Megindlegra og eigindlegra gagna var 
aflað hvort í sínu lagi og niðurstöður settar fram samhliða þegar við átti en í þessu tilviki 
var meiri áhersla lögð á megindlega gagnaöflun. Annars vegar er um að ræða 
spurningakönnun sem send var til forstöðumanna í búsetuþjónustu fyrir fullorðið fólk 
með þroskahömlun á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangurinn var að kanna viðhorf þeirra til 
sjálfræðis þjónustunotenda. Hins vegar er um að ræða viðtalsrannsókn þar sem leitast 
er við að fá fram sjónarhorn tveggja karlmanna með þroskahömlun og með hvaða hætti 
þeir upplifa sjálfræði í daglegu lífi. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það 
hvað laðar fram og hvað dregur úr sjálfræði fólks með þroskahömlun á heimilum þess 
og í einkalífi. Enn fremur að skoða með hvaða hætti hægt sé að vinna gegn nauðung á 
heimilum fólks með þroskahömlun. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fólk 
með þroskahömlun búi við meira sjálfræði hvað varðar hversdagslega hluti en þegar 
kemur að stórum ákvörðunum í lífinu eins og til dæmis hvar og með hverjum þau búa. 
Helstu þættir sem laða fram sjálfræði eru virðing fyrir óskum og löngunum 
þjónustunotandans og nægt starfsfólk til að sinna einstaklingsbundinni þjónustu. Helstu 
þættir sem draga úr sjálfræði fólks með þroskahömlun eru forræðishyggja, of fátt 
starfsfólk og of lítill tími til að sinna einstaklingsbundinni þjónustu. Niðurstöður benda 
einnig til þess að töluvert sé um að nauðung sé beitt í búsetuþjónustu, oftast í þeim 
tilgangi að koma í veg fyrir að viðkomandi skaði sjálfan sig eða aðra. Samkvæmt lögum 
um réttindagæslu fyrir fatlað fólk ber forstöðumönnun að leita til sérfræðiteymis í þeim 
tilgangi að fá ráðgjöf til þess að koma í veg fyrir nauðung. Þeir forstöðumenn sem höfðu 
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leitað eftir ráðgjöf höfðu þurft að bíða lengi eftir svari, ef þeir á annað borð höfðu 
fengið svar. Biðtíminn var allt að þrjú ár. Á meðal þess sem forstöðumenn töldu að gæti 
komið í veg fyrir nauðung var að gera skriflega samninga við íbúa, fræða og leiðbeina 
starfsfólki og að virða óskir íbúa. Helstu lærdómar sem draga má af niðurstöðunum er 
að draga þarf úr forræðishyggju starfsfólks í búsetuþjónustu, auka valkosti og efla þau 
kerfi sem eiga að aðstoða við að koma í veg fyrir nauðung, s.s. sérfræðiteymið sem á að 
veita ráðgjöf.  

Inngangur 
Öllu fullorðnu fólki finnst mikilvægt að vera við stjórnvölinn í eigin lífi. Þar er fólk með 
þroskahömlun engin undantekning, en það hefur lengi búið við forræðishyggju 
sérfræðinga og fagfólks. Í núgildandi löggjöf í málefnum fatlaðs fólks og í 
mannréttindasáttmálum er kveðið skýrt á um rétt fólksins til sjálfræðis (Lög um málefni 
fatlaðs fólks nr. 59/1992; Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011; Sameinuðu 
þjóðirnar, 2007). Sjálfræði fólks með þroskahömlun er því verðugt rannsóknarefni og 
verður að öllum líkindum seint fullrannsakað.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var fullgiltur hér á landi í 
september 2016 (Velferðarráðuneytið, 2016). Samningurinn kveður meðal annars á um 
að fötluðu fólki sé tryggt tækifæri til að ráða sjálft hvar það býr og með hverjum til jafns 
við annað fólk og að ekki skuli þvinga það til að búa þar sem tiltekið búsetuform ríkir 
(Sameinuðu þjóðirnar, 2007), en svo virðist sem fólk með þroskahömlun fái oft litlu um 
það að ráða (Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014). Samningurinn, Lög um réttindagæslu 
fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) og Reglugerð um persónulega talsmenn fatlaðs fólks (nr. 
972/2012) kveða á um að lögráða einstaklingur sem vegna fötlunar sinnar eigi erfitt 
með að gæta hagsmuna sinna eigi rétt á að velja persónulegan talsmann sér til 
aðstoðar. Í Lögræðislögum (nr. 71/1997) er ekki gert ráð fyrir að fólk þurfi slíka aðstoð 
við að taka ákvarðanir. 

Markmiðið þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar var að varpa ljósi á það 
hvað laðar fram og hvað dregur úr sjálfræði fólks með þroskahömlun á heimilum og í 
einkalífi. Enn fremur að skoða með hvaða hætti hægt sé að vinna gegn nauðung og 
þvingunum á heimilum fólks með þroskahömlun. 

Rannsóknin beinist annars vegar að sjálfræði fólks með þroskahömlun og hins vegar 
um nauðung í þjónustu við það. Niðurstöður innlendra sem erlendra rannsókna á þessu 
sviði gefa til kynna að flest, ef ekki allt fólk með þroskahömlun, hefur einhvern tíma í 
lífinu mætt hindrunum þegar sjálfræði er annars vegar og upplifað valdaleysi yfir eigin 
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lífi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, 2011, 2015; Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014; 
Kristín Björnsdóttir, 2011; Mill, Mayes og McConnell, 2010). Í nýrri íslenskri rannsókn, 
þar sem fólk með þroskahömlun segir frá, kemur fram að forræðishyggju gæti enn í 
vissum mæli en þó sé hún á undanhaldi (Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2014; Guðrún V. 
Stefánsdóttir, 2015). Rannsóknir, þar sem starfsfólk í þjónustu við fólk með 
þroskahömlun segir frá, gefa til kynna að það lendi oft í togstreitu við að ákveða hvort 
það eigi að láta velferð einstaklingsins eða sjálfræði hans ráða og getur það reynst mjög 
erfitt að meta hvað sé rétt í því sambandi (Hawkins, Redley og Holland, 2011; Hooren, 
Widdershoven, Borne og Curfs, 2002). Það sem rannsóknin sem hér er til umfjöllunar 
bætir við er að hún skoðar nauðung í búsetuþjónustu, en það efni hefur lítið verið 
rannsakað fram að þessu, en er hér rannsökuð með tilliti til mannréttinda, laga um 
réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) og kenninga um sjálfræði.  

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn sem unnin er við Rannsóknarstofu í 
þroskaþjálfafræðum sem ber yfirskriftina Sjálfræði og fólk með þroskahömlun (Guðrún 
V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014). 

Í greininni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1.  Hvað dregur úr og hvað laðar fram sjálfræði hjá fólki með þroskahömlun í 
búsetuþjónustu? 

2. Með hvaða hætti er hægt að koma í veg fyrir nauðung í þjónustu við fólk með 
þroskahömlun? 

Fræðilegur bakgrunnur 
Hér verður fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur en hann byggist á norræna 
tengslaskilningnum á fötlun og hugmyndum um aðstæðubundið sjálfræði. Til þess að 
varpa ljósi á aðstæðubundnar kenningar um sjálfræði verða eldri og hefðbundnari 
hugmyndir um sjálfræði skoðaðar. Auk þess er sjónum beint að hugmyndum um 
forræðishyggju og ofbeldi.  

Á Norðurlöndunum má greina sameiginlegan skilning á fötlun sem þó er ekki 
algildur. Tøssebro, (2004) bendir á að um sé að ræða fjölskyldu af hugmyndum sem 
eiga það sameiginlegt að líta á fötlun sem tengsl á milli einstaklingsins og þess 
manngerða umhverfis sem hann lifir og hrærist í. Talað er um að fötlun sé „misræmi á 
milli getu einstaklingsins og krafna umhverfisins um hæfni og virkni“ (Tøssebro, 2004, 
bls. 4). Því er litið svo á að fötlun sé afstæð og aðstæðubundin, skerðing getur valdið 
fötlun í einum aðstæðum en ekki öðrum (Rannveig Traustadóttir, 2006, 2009; Tøssebro, 
2004).  



 

43 

Með norræna tengslaskilningnum er einhliða læknisfræðilegum skilning á fötlun 
hafnað og sjónum beint að umhverfinu og hvernig það mótar líf og reynslu faltað fólks 
(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig 
Traustadóttir, 2006). Með því að beita norræna tengslaskilningnum á fötlun í þessari 
rannsókn er sjónum beint að hindrunum í umhverfinu en ekki skerðingu og vanhæfni 
fólks með þroskahömlun. Þar sem norræni tengslaskilningurinn gerir ráð fyrir að fötlun 
sé háð aðstæðum og umhverfi, fellur hann vel að kenningum um aðstæðubundið 
sjálfræði sem fjallað verður nánar um hér á eftir, en fyrst verður litið á eldri og algengari 
hugmyndir um sjálfræði 

Gjarnan hefur verið vísað til sjálfræðis sem hæfileika einstaklingsins til að vera 
gerandi í eigin lífi. Forsenda þess er þá að búa yfir hæfni til að taka ákvarðanir og ráða 
yfir mikilvægum þáttum eigin lífs (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Ýmsir fræðimenn hafa 
fjallað um sjálfræði, þar á meðal Dworkin, (1988) og Kant, (1785/2003) sem leggja mikla 
áherslu á frelsi viljans, gagnrýna ígrundun og skynsemi mannsins. Kant leggur jafnframt 
áherslu á að maðurinn setji sín eigin lögmál eða geri lögmál annarra að sínum og breyti 
samkvæmt þeim.  

Ætla má að íslensk núgildandi Lögræðislög (nr. 71/1997) hafi verið skrifuð út frá 
hugmyndum líkt og Dworkin og Kant lýsa um sjálfræði, en út frá þeirra hugmyndum má 
ætla að fólk með þroskahömlun teljist varla til sjálfráða einstaklinga, þar sem það myndi 
þurfa að uppfylla skilyrði sem mörg hver eru illviðráðanleg ófötluðu fólki, hvað þá fólki 
með þroskahömlun. Umfjöllun þeirra er í anda þess að maðurinn sé „eyland“, engum 
háður og gegni ekki skyldum gagnvart öðrum. Um þetta hefur verið fjallað, aðallega af 
femínistum, sem hafa gagnrýnt kenningar þeirra og aðrar hefðbundnar kenningar um 
sjálfræði eins og fram kemur hér næst.  

Femínískir fræðimenn, svo sem Mackenzie og Stoljar, (2000); Meyers, (28. júní 
1999/2010); Stoljar, (2014); Turoldo, (2010); Davy, (2015) gagnrýna hefðbundnar 
kenningar um sjálfræði og tala um að þær séu of karllægar. Þeim þykir ekki tekið tillit til 
þeirra margbreytilegu tengsla sem manneskja hafi við annað fólk, skuldbindingar, 
væntumþykju og virðingu. Einnig þykja þær líta fram hjá flóknum áhrifum kúgunar og 
undirokunar á fólk og félagslegum víddum sjálfsins, meðal annars hjá jaðarsettum 
einstaklingum. Þessar fræðikenningar skilgreina sjálfræði sem aðstæðubundið og nota 
hugtakið „aðstæðubundið sjálfræði“ (e. relational autonomy).   

 Ástríður Stefánsdóttir, (2012) segir að umræðan um sjálfræði fjalli ekki einungis 
um það hvernig einstaklingurinn taki ákvörðun sína, heldur dragi hún einnig fram 
mikilvægi þess að búa í umhverfi sem gerir hverjum og einum kleift að rækta sjálfræði 
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sitt. Slík hugsun sé sérstaklega mikilvæg þegar hugað er að aðstæðum fatlaðs fólks. 
Sama segja McLeod og Sherwin, (2000) sem fjalla einnig um hvernig undirokun dregur 
úr trausti fólks á sjálft sig og trú þess á að það geti sjálft tekið ákvarðanir og haft vald 
yfir eigin lífi. Undirokun svipti fólki tækifærum til að þroska með sér þá hæfileika sem 
nauðsynlegir eru til að iðka sjálfræði og því finnst það vera einskis virði og óhæft, sem 
dregur úr sjálfsvirðingu og sjálfstrausti. Davy, (2015) nefnir þrjú mikilvæg atriði til þess 
að sjálfræði sé aðgengilegt fólki með þroskahömlun. Í fyrsta lagi mikilvægi stuðnings, 
sem getur verið tilfinningalegur, andlegur og/eða fjárhagslegur. Í öðru lagi að fólk geti 
haft talsmann sem sér einstaklinginn sem fullgilda manneskju og gerir sér grein fyrir 
öllum möguleikum einstaklingsins, félagslegum og tilfinningalegum. Í þriðja lagi nefnir 
hún að gera fólki kleift að rækta með sér hæfileika sem eru forsenda sjálfræðis. Þeir 
gætu verið sjálfsöryggi, sjálfsvirðing og sjálfstraust. Í stað þess að leita að því sem vanti 
upp á til að ákvarða hversu sjálfráður einstaklingur er, megi líta til þessara þriggja þátta 
og draga athyglina að þeim sem forsendu sjálfræðis. 

Eitt af því sem getur dregið úr eða komið í veg fyrir að fólk með þroskahömlun fái 
tækifæri til að þróa sjálfræði sitt er sú forræðishyggja fagfólks og sérfræðinga sem bent 
hefur verið á að hafi lengi verið ríkjandi í málaflokkum fatlaðs fólks (Guðrún V. 
Stefánsdóttir o.fl., 2014). Samkvæmt Dworkin (1988) er forræðishyggja röskun á frelsi 
einstaklinga til gjörða, réttlætt með rökum sem eingöngu snúa að velferð, hagsmunum, 
hamingju, þörfum, þágu og gildum manneskjunnar sem verður fyrir þannig þvingun. 
Hann segir það hljóta að vera brot á sjálfræði annarrar manneskju að koma fram við 
hana af forræðishyggju.  

Vilhjálmur Árnason segir að erfitt geti verið að finna hæfilegt jafnvægi sjálfræðis og 
forræðis þegar um samband fagmanns og þjónustunotanda sé að ræða. Í sumum 
tilvikum sé eðlilegt og sjálfsagt að þjónustunotandinn ráði sér algjörlega sjálfur, í öðrum 
væri óábyrgt af fagmanni að taka ekki ákvarðanir fyrir hann til að vernda hagsmuni 
hans. Hið síðarnefnda segir hann eiga við þegar þjónustunotandi er af einhverjum 
ástæðum óhæfur til að meta aðstæður sínar, en það skipti máli af hverju vanhæfnin 
stafar. Til dæmis geti vanhæfnin stafað af skorti á upplýsingum og þá beri að gefa þær 
upplýsingar til að gera einstaklingnum kleift að taka ákvörðun en það vilji oft verða 
misbrestur á því (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Vilhjálmur Árnason (2003) setur upp á skýran hátt hvernig hin almenna skylda, að 
virða sjálfræði manna togast á við aðrar skyldur sem verða mikilvægari við ákveðnar 
aðstæður. Hann segir að virða beri sjálfræði persónunnar nema þegar henni er ekki 
sjálfrátt, athafnir hennar skaði aðra eða að það hafi í för með sér ósanngjarna 
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mismunun. Sýna beri umhyggju fyrir velferð manneskjunnar nema þegar það ógni 
sjálfræði hennar eða hafi í för með sér ósanngjarna mismunun (bls. 62). Vilhjálmur segir 
þessar undantekningar helgast af því að það sé bæði rangt að skaða aðra og að láta 
ósjálfráða manneskju skaða sjálfa sig. Viðlíka hugmyndir eru teknar til greina í lögum 
um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011). Í aðstæðum sem hér var lýst er helst 
hætta á að nauðung sé beitt, samkvæmt niðurstöðum megindlega hluta 
rannsóknarinnar. Helsta ástæða nauðungar var hætta á að sá/sú sem henni var beitt/ur 
skaðaði sjálfan sig eða aðra. Þátttakendur eigindlega hlutans greindu ekki frá þess 
háttar nauðung en annar hafði upplifað að verða fyrir óþarfa afskiptum sem hann 
upplifði sem nauðung. 

Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 
Markmið rannsóknar þessarar var að varpa ljósi á það hvað laðar fram og hvað dregur 
úr sjálfræði fólks með þroskahömlun á heimilum þess. Enn fremur að skoða með hvaða 
hætti hægt sé að vinna gegn nauðung og þvingunum í þjónustu við fólk með 
þroskahömlun. Um blandaða rannsóknaraðferð var að ræða þar sem bæði 
megindlegum og eigindlegum aðferðum var beitt við gagnaöflun í þeim tilgangi að fá 
breiðari mynd af viðfangsefninu (Creswell, 2013; Johnson, Onwuegbuzie og Turner, 
2007). Spurningalistar voru sendir til forstöðumanna í búsetuþjónustu á 
höfuðborgarsvæðinu og tekin voru viðtöl við tvo karlmenn sem eru notendur 
búsetuþjónustu. Notað var samleitandi blandað snið (e. convergent parallell design) þar 
sem megindlegra og eigindlegra gagna var aflað hvort í sínu lagi og niðurstöður settar 
fram samhliða þegar við átti en í þessu tilviki var meiri áhersla lögð á megindlega 
gagnaöflun. Þetta var gert í þeim tilgangi að fá bæði sjónarhorn þjónustuveitenda og —
notenda í búsetuþjónustu.  

Megindlegur hluti 
Spurningakönnunin var unnin út frá megindlegum rannsóknarhefðum, sem ganga út á 
að fá upplýsingar um einkenni ákveðins þýðis í þeim tilgangi að skilja hegðun þess. 
Oftast er notað úrtak þegar þýðið er stórt og leitast við að alhæfa út frá niðurstöðum 
um úrtakið yfir á allt þýðið (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 
2013). Ekki var tekið úrtak en spurningalisti sendur á alla 74 forstöðumenn í 
búsetuþjónustu fyrir fullorðið fólk með þroskahömlun á höfuðborgarsvæðinu. 
Megindlegar rannsóknir falla undir lýsandi rannsóknir, sem gera rannsakanda kleift að 
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draga saman einkenni ákveðins hóps eða mæla viðhorf og skoðanir gagnvart tilteknu 
málefni (Ary o.fl., 2010).  

Sendur var út rafrænn spurningalisti með 26 spurningum sem sneru að sjálfræði 
fólks með þroskahömlun og lagagreinum um persónulega talsmenn og um nauðung. 
Spurningarnar voru bæði lokaðar og opnar. Flestar þeirra voru á Likert—kvarða í fimm 
flokkum. Einnig voru spurningar þar sem þátttakendur voru beðnir að raða svörum í 
mikilvægisröð frá 1—12. Í opnu spurningunum var þátttakendum boðið að koma sínum 
sjónarmiðum á framfæri. Þær buðu ýmist upp á töluleg svör eða ekki. Spurningalistinn 
var prófaður í tveimur rýnihópum og viðeigandi breytingar gerðar í kjölfarið.  

Við úrvinnslu gagnanna var notuð lýsandi tölfræði, en hún felst í því að finna hvað er 
dæmigert fyrir gögnin og er sett fram með myndum og töflum (Amalía Björnsdóttir, 
2013). Aðgengi að þátttakendum var með þeim hætti að sendur var tölvupóstur með 
hlekk á rafræna spurningakönnun, ásamt kynnisbréfi, til tengiliða hjá hverju 
sveitarfélagi höfuðborgarsvæðisins fyrir sig, sem og hjá sjálfseignarstofnunum. 
Tengiliðirnir áframsendu tölvupóstinn til forstöðumanna í búsetuþjónustu við fullorðið 
fólk og sendu ítrekanir tvisvar til að hvetja fólk til að taka þátt. Könnunin var opin í 
febrúar og fram í mars 2016. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar og fékk 
númerið S7698/2016. Við gerð rafrænu könnunarinnar var notast við SurveyMonkey. 
Við úrvinnslu gagnanna voru niðurstöður færðar í Excel og búnar til myndir og tafla.   

Þátttakendur 

Spurningalistinn var sendur til 74 forstöðumanna, en þeim var frjálst að fela 
deildarstjórum/yfirþroskaþjálfum að svara listanum ef við átti. Alls tóku 52 þátt í 
könnuninni, sem er 70% svarhlutfall og voru 49 forstöðumenn, einn deildarstjóri eða 
yfirþroskaþjálfi og staða tveggja kom ekki fram. Fimm þátttakendur svöruðu aðeins 
litlum hluta af könnuninni (bakgrunnsspurningum), en 47 svöruðu meirihluta 
spurninganna (90% þátttakenda). 

Meirihluti svarenda var á aldrinum 41—60 ára, en færri á öðrum aldursbilum (sjá 
töflu 1). Meirihluti svarenda voru þroskaþjálfar (sjá töflu 1). Rúmlega helmingur 
þátttakenda störfuðu á sambýli þegar rannsóknin var framkvæmd og rúmlega 
þriðjungur á íbúðakjarna (sjá töflu 1). Hér er notast við orðið „sambýli“, þótt formlega 
sé það orð úrelt, en þar er átt við heimili þar sem fólk hefur eigin herbergi en deilir 
eldhúsi, stofu og e.t.v. salernum með öðrum. Það gefur ítarlegri upplýsingar um 
búsetuformið en orðið „heimili“, sem getur verið heimili eins eða fleiri saman.  
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Tafla 3. Bakgrunnur þátttakenda megindlegrar könnunar. 

  Hlutfall Fjöldi 

Staða 
 

Forstöðumaður 
Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri 
Svarar ekki 

94 
2 
4 

49 
1 
2 

Aldur 
 

30 ára eða yngri 
31—40 ára 
41—50 ára 
51—60 ára 
61 ára og eldri 
Svarar ekki 

6 
15 
40 
33 
4 
2 

3 
8 
21 
17 
2 
1 

Menntun 
 

Þroskaþjálfi grunnám* 
Þroskaþjálfi framhaldsnám** 
Fötlunarfræði 
Önnur uppeldismenntun 
Önnur háskólamenntun 
Annað 
Svarar ekki 

60 
11 
6 
2 
17 
2 
2 

31 
6 
3 
1 
9 
1 
1 

Tegund búsetuþjónustu Sambýli *** 
Íbúðakjarni**** 
Svarar ekki 

54 
35 
11 

28 
18 
6 

* t.d. BA, BEd eða þroskaþjálfapróf frá Þroskaþjálfaskóla Íslands. ** t.d. MA, MEd eða PhD. *** Þar 
sem fólk býr í einstaklingsrýmum (herbergjum) en samnýtir eldhús, dagstofu og e.t.v. salerni. **** Þar 
sem nokkrar íbúðir eru t.d. í fjölbýlishúsi, með sér eldhúsi og baði. 

 

Þjónustunotendur á viðkomandi heimilum voru frá fjórum upp í tíu, að meðaltali 
sex. Spurningarnar náðu aðeins til þeirra sem höfðu forstöðu yfir heimilum þar sem 
íbúar eru sjálfráða, þ.e. eldri en 18 ára. Meirihluti þjónustunotenda var á aldursbilinu 
26—65 ára (sjá nánar töflu 2). Tjáningarleiðir sem þjónustunotendur þátttakenda 
notuðu voru margvíslegar og fjölbreyttar á hverju heimili (sjá töflu 2).  
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Tafla 4. Upplýsingar um þjónustunotendur forstöðumannanna 

  Hlutfall Fjöldi 

Fjöldi þjónustunotenda Þrír 
Fjórir 
Fimm  
Sex 
Sjö 
Átta 
Níu 
Tíu 
Svarar ekki 

2 
17 
35 
15 
5 
6 
8 
10 
2 

1 
9 
18 
8 
3 
3 
4 
5 
1 

Aldur 
þjónustunotenda***** 

18—25 ára 
26—40 ára 
41—65 ára 
66 ára og eldri 
Svarar ekki 

25 
56 
73 
21 
4 

13 
29 
38 
11 
2 

Tjáningaraðferðir 
þjónustunotenda***** 

Talað mál 
Tákn með tali  
Táknmál 
Snertitákn 
Bliss eða annað myndrænt táknkerfi 
Með aðstoð tölvubúnaðar 
Bendingar og svipbrigði 
Eiga erfitt með að tjá óskir sínar og 
langanir 
Annað 
Svarar ekki 

81 
37 
8 
8 
23 
13 
58 
46 
 
2 
8 

42 
19 
4 
4 
12 
7 
30 
24 
 
1 
4 

***** Gefinn var kostur á að velja fleiri en einn svarmöguleika. 

 

Eigindlegur hluti 

Í eigindlega hlutanum er stuðst við fyrirbærafræði, en þá er leitast við að skilja félagsleg 
fyrirbæri í þeim tilgangi að fá heildrænan skilning á fyrirbærið í stað þess að greina á 
tölfræðilegan hátt. Leitast er við að skilja og túlka mannlega og félagslega hegðun frá 
sjónarhorni þátttakenda á tilteknum vettvangi. Ekki er leitast við að alhæfa um 
niðurstöður eigindlegra rannsókna heldur veita innsýn í aðstæður og sjónarhorn 
þátttakenda (Ary o.fl., 2010). Félagsleg fyrirbæri eru skoðuð og leitast við að skilja þau 
út frá sjónarhorni viðmælenda og reynslu þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Leitað var eftir þátttakendum með því að senda tölvupóst á nokkur heimili í 
búsetuþjónustu með tilgangsúrtaki, þar sem leitast er við að velja viðmælendur sem 
hafa persónulega þekkingu af fyrirbærinu sem er til rannsóknar (Katrín Blöndal og 
Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Ég valdi að senda póst á þessi heimili þar sem ég þekkti 
örlítið til þeirra og var málkunnug nokkrum íbúum sem þar bjuggu og vissi að þeir gætu 
tjáð sig um reynslu sína. Tveir karlmenn á miðjum aldri lýstu áhuga á að taka þátt. Þeir 
unnu báðir á almennum vinnumarkaði og bjuggu á íbúðakjörnum. Þeir hafa báðir lokið 
grunnskólaprófi frá sérskóla auk þess sem annar hafði farið eina önn í lýðháskóla 
erlendis. Þeir hafa báðir gott vald á töluðu máli, en svör þeirra voru að jafnaði stutt og 
hnitmiðuð. Vísað er í viðtölin við þá undir dulnefni og verða þeir nefndir Arnar 
Jóhannesson og Sveinn Hallgrímsson eða Arnar og Sveinn.  

Ég tók opin viðtöl á heimilum þátttakenda sumarið 2013. Opin viðtöl eru ein af 
meginaðferðum eigindlegra rannsókna. Þau gefa innsýn í afstöðu þátttakenda til þess 
sem spurt er um og reynt að kafa djúpt í reynslu þeirra og hugmyndir til að skilja 
sjónarhorn þeirra (Esterberg, 2002). Lagt var upp með fyrirfram ákveðnar spurningar og 
spurt nánar út í ýmis atriði til að fá dýpri svör. Dæmi um spurningar voru hversu miklu 
viðkomandi fengi ráðið um ýmis atriði í daglegu lífi, svo sem varðandi hvað ætti að vera 
í matinn, hver aðstoðaði við persónulegt hreinlæti og hvenær þeir færu út. Einnig var 
spurt um stærri ákvarðanir eins og til dæmis um val á búsetu. Spurt var um bakgrunn, 
þ.e. búsetu frá upphafi og skólagöngu, vináttu, áhugamál og fleira. Einnig voru 
þátttakendur spurðir spurninga sem tengjast nauðung. Viðtölin tvö voru hljóðrituð og 
afrituð og síðan greind í sambærileg þemu og niðurstöður úr megindlegu 
spurningakönnuninni, í þeim tilgangi að gefa rannsókninni meiri dýpt og auka réttmæti 
hennar. Réttmæti kristallast í spurningunni um hvort rannsóknaraðferðin rannsaki það 
sem henni er ætlað (Kvale, 1989; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 
2013). Með því að nota tvær aðferðir og tvö sjónarhorn, þ.e. bæði notenda og veitenda 
þjónustu, leitast ég við að auka réttmæti rannsóknarinnar. Einnig með því að leita til 
aðila sem hafa þekkingu á rannsóknarefninu. Spurningakönnun megindlega hlutans var 
send á allt þýðið og því er ekki hætta á valskekkju í því úrtaki. Það sem helst ógnar 
réttmæti rannsóknarinnar er að þátttakendur í eigindlega hlutanum voru aðeins tveir 
og mjög líkir og endurspegla því ekki breidd þýðisins sem þeir standa fyrir. Aftur á móti 
er ekki leitast við að alhæfa út frá viðtölunum við þá, enda er ekki gert ráð fyrir því í 
eigindlegum rannsóknum. 

Við greiningu gagna var notuð öxulkóðum, þar sem gögnin eru skipulögð í flokka og 
undirflokka sem tengjast innbyrðis (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Gögnin voru 



50 

greind í tvö yfirþemu og samtals fimm undirþemu í samræmi við 
rannsóknarspurningarnar og megindlegu gögnin: 

• Sjálfræði, sem var greint í þrjú undirþemu, viðhorf, kerfislega þætti og skipulag 
heimila og vinnubrögð starfsfólks. 

• Þekking og nýting á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, sem var greint í tvö 
undirþemu, persónulega talsmenn og nauðung (Í þetta þema féllu aðallega megindleg 
gögn.)  

Í rannsóknum vakna oft siðferðileg álitamál og um þau verður fjallað hér á eftir.  

Siðferðileg álitamál 
Við rannsóknir vakna oft mörg siðferðileg álitamál, sérstaklega þegar rannsóknir eru 
unnar með viðkvæmum hópum. Eigindlegar rannsóknir ganga oft nálægt þátttakendum 
og taka oft á tíðum á viðkvæmum málum (Esterberg, 2002). Sumum þátttakendum gæti 
reynst erfitt að tjá sig, svo sem vegna talörðugleika, skerts sjálfstrausts, lærðrar hlýðni, 
einmanaleika og reynslu af kúgun. Það á sérstaklega við um fólk með þroskahömlun. 
Þess vegna ber rannsakendum að fara varlega í hvernig þeir túlka það sem þátttakendur 
tjá og varast að láta sínar eigin skoðanir lita túlkunina. Þar er hættan sú að 
þátttakendum séu lögð orð í munn (Booth og Booth, 1996). Þar sem þátttakendur í 
eigindlega hlutanum tjáðu sig mjög skýrt var ekki þörf á að geta í eyður eða óskýr orð 
og því ekki hætta á að leggja þeim orð í munn. Ekki er hægt að útiloka að lærð hlýðni 
eða reynsla af kúgun hafi litað eitthvað af svörum þeirra.  

Í rannsóknum er lögð áhersla á að vernda þátttakendur með því að halda nöfnum 
þeirra leyndum, bæði í ræðu og riti og halda trúnað við þá (Bogdan og Biklen, 1998). Þó 
getur verið erfitt að fela fólk algerlega þegar um svo fámennan hóp er að ræða, sem 
fólk með þroskahömlun er, í litlu landi. Því ber að ræða við þátttakendur um að 
hugsanlega geti einhverjir gert sér grein fyrir hverjir þeir eru út frá þeim upplýsingum 
sem þeir gefa (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006b). Þátttakendum í eigindlega hluta 
rannsóknarinnar var gerð grein fyrir að niðurstöður yrðu birtar undir nafnleynd og að í 
rannsóknarskýrslu fengju þeir dulnefni. Reynt væri eftir fremsta megni að setja 
niðurstöður fram á þann hátt að ekki væri hægt að bera kennsl á þá, en að það væri 
ekki alltaf hægt að koma alveg í veg fyrir að þeir þekktust. Þeir voru sáttir við það og 
voru í raun hissa á að um þá ríkti nafnleynd. Útskýrt var fyrir þeim að þar sem þetta 
væri skólaverkefni, væri skylda að hafa það þennan hátt á.  

Ein af þeim meginreglum sem lögð er til grundvallar siðferði í rannsóknum er 
sjálfræðisreglan, sem fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar og 
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leiðir af sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda og að þeir viti hvað 
þeir eru að samþykkja (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendum í viðtalshlutanum 
voru kynnt markmið og tilgangur rannsóknarinnar og gáfu þeir skriflegt upplýst 
samþykki fyrir þátttöku sinni, án þvingunar. Farið var yfir samþykkið lið fyrir lið áður en 
þeir undirrituðu það, til að tryggja að þeir skildu það og það sem þeir skildu ekki var 
útskýrt betur. Þeim var gerð grein fyrir að þeir þyrftu ekki að taka þátt eða svara 
einstökum spurningum frekar en þeir vildu og að þeir mættu hætta við þátttöku sína á 
hvaða stigi rannsóknarferlisins sem væri og fengu upplýsingar um við hvern þeir ættu 
að hafa samband ef til þess kæmi. Þeir skildu það og samþykktu og hafa til þessa ekki 
nýtt sér rétt sinn á að hætta þátttöku. Báðir þátttakendur áttu auðvelt með að tjá sig en 
skildu ekki allar spurningarnar. Í þeim tilfellum voru spurningar umorðaðar þannig að 
þeir skildu þær. 

Önnur mikilvæg regla í siðferði rannsókna er skaðleysisreglan sem kveður á um að 
rannsakendur forðist að valda skaða. Rannsóknir mega ekki fela í sér óþarfa áhættu 
fyrir þátttakendur og skulu rannsakendur ganga úr skugga um að halda áhættu í algjöru 
lágmarki og að ávinningur sé nægur til að réttlæta hana (Sigurður Kristinsson, 2013). 
Forðast var að valda þátttakendum skaða og var það gert með því að gæta fyllstu 
nafnleyndar og gæta þess að koma fram við þá af virðingu, bæði á meðan á viðtölunum 
stóð og í umfjöllun um þau. 

Niðurstöður  
Í þessum kafla eru kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á að fjalla 
um með hvaða hætti sjálfræði fólks með þroskahömlun birtist í niðurstöðum 
megindlega hluta rannsóknarinnar og sambærilegar niðurstöður úr eigindlega hluta 
hennar þar sem við á. Síðan verður sjónum beint að niðurstöðum um þekkingu og 
nýtingu forstöðumanna á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, þá sérstaklega 
köflum sem fjalla um persónulega talsmenn og nauðung. Þar koma fyrst og fremst fram 
niðurstöður úr megindlegu gögnum rannsóknarinnar.  

Sjálfræði 

Hér verða kynntar þær niðurstöður er varða sjálfræði fólks með þroskahömlun á 
heimilum þess. Niðurstöður spurningalistakönnunarinnar sýna að nær allir svarendur 
(98%) telja sjálfræði skipta fólk með þroskahömlun frekar eða mjög miklu máli. Enginn 
taldi sjálfræði skipta frekar eða mjög litlu máli (sjá mynd 1).  
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Mynd 1. Hversu miklu máli skiptir sjálfræði fólks með þroskahömlun. 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar lýstu Arnar og Sveinn ekki beinum orðum hversu 
miklu máli sjálfræði skipti þá. Þó mátti gæta stolts í orðum þeirra og svipbrigðum þegar 
þeir lýstu því hverju þeir réðu sjálfir, sem kom ekki fram þegar þeir lýstu þeim 
ákvörðunum sem aðrir höfðu tekið fyrir þá. Af því má ráða að sjálfræði skipti þá miklu 
máli.    

Þátttakendur í spurningalistakönnuninni voru beðnir um að raða í mikilvægisröð 12 
þáttum (sjá nánar mynd 2) er varða sjálfræði fólks með þroskahömlun. Í ljós kom að 
virðing starfsfólks fyrir löngunum og óskum þjónustunotenda var oftast sett í fyrsta sæti 
eða í rúmlega 34% tilvika. Á mynd 2 má sjá hlutfall svarenda sem röðuðu tilteknum 
þáttum fyrst í mikilvægisröð. Um 15% svarenda settu hjálpartæki við tjáningu í fyrsta 
sætið og um 12,5% settu nægt starfsfólk til að sinna einstaklingsbundinni þjónustu 
fyrst. Sama hlutfall setti gott sjálfstraust þjónustunotenda. Skilvirk ferðaþjónusta var í 
6,25% tilvika sett í fyrsta sæti, einnig sjálfstæð búseta og nægt framboð af 
valmöguleikum, s.s. varðandi búsetu, vinnu og þátttöku í samfélaginu. Valmöguleikarnir 
umhverfi sem býður upp á gott aðgengi, persónulegir talsmenn og gott sjálfsmat 
þjónustunotenda voru aldrei settir í fyrsta sæti. Athygli vakti að persónulegir talsmenn 
voru aldrei settir í fyrstu þrjú sætin í mikilvægisröðinni en nánar verður fjallað um þá í 
kafla um þá. 
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Mynd 2. Hvatar sem forstöðumenn röðuðu í fyrsta sæti í mikilvægisröð. 

Svarendur gátu merkt við þáttinn „annað“ og á meðal þeirra atriða sem þeir nefndu 
voru „að auka meðvitund fólks um eigin rétt til sjálfræðis, að hlustað sé á fólk og það fái 
að vera með í öllum ákvörðunum sem varða líf þess“.  

Á sama hátt og í spurningunni um hvað ýtir undir sjálfræði fólks með þroskahömlun 
voru þátttakendur spurðir um helstu þætti sem geta dregið úr sjálfræði. Spurt var um 
11 þætti sem raða átti í mikilvægisröð. Á mynd 3 má sjá hlutfall svarenda sem röðuðu 
tilteknum þáttum í fyrsta sæti í mikilvægisröð. Forræðishyggja starfsfólks var oftast sett 
í fyrsta sæti eða í um 44% tilvika. Of fátt starfsfólk til að geta veitt einstaklingsbundna 
þjónustu var í um 19% tilvika sett fyrst. Ónægt framboð af möguleikum og óskilvirk 
ferðaþjónusta voru sett í fyrsta sæti í 9,38% tilvika. Enginn raðaði þáttunum 
óaðgengilegt umhverfi og mikil þjónustuþörf í fyrsta sæti.  

 

Mynd 3. Hindranir sem forstöðumenn röðuðu í fyrsta sæti í mikilvægisröð. 
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Meðal atriða sem komu fram undir þættinum „annað“ var „forræðishyggja foreldra 
og/eða annarra aðstandenda, t.d. að foreldrar eða aðstandendur sæju alfarið um 
fjármál viðkomandi“. Einn svarandi nefndi í opinni spurningu færni einstaklingsins til að 
fara með eigin fjármál sem þátt sem gæti dregið úr sjálfræði:  

Erfiðleikar með meðferð fjármuna. Ef viðkomandi hefur ekki vald á 
fjármálum sínum og klárar mánaðarlaunin á fyrsta degi þá hefur það mikil 
áhrif á sjálfræði og jafnvel þótt reynt sé að fylgja þeim óskum að fullu og 
gera samninga sem viðkomandi eru sáttir við. Það skerðir gríðarlega 
sjálfræði og sjálfstraust að þurfa að fá aðstoð við fjármálin, jafnvel þótt það 
sé gert án forræðishyggju og á forsendum viðkomandi. 

Á meðal þátta sem fram komu í rannsókninni að hefðu áhrif á sjálfræði fólks með 
þroskahömlun voru ákveðnir kerfislegir þættir, sérstaklega þegar kemur að vali um 
búsetu og hversu miklum fjármunum heimilum er úthlutað til að skipuleggja þjónustu 
sína. Þátttakendur í spurningalistakönnuninni voru spurðir um hversu miklu 
þjónustunotendur fengju ráðið um ýmsa þætti í lífi sínu. Er spurt var hversu miklu íbúar 
fengju að ráða um með hverjum þeir byggju (ef þeir byggju ekki einir eða með maka) 
svöruðu 5,71% mjög miklu, 2,86% hvorki miklu né litlu, frekar litlu svöruðu 20% og mjög 
litlu svöruðu 54,29%. Hjá 17,14% svarenda átti sú spurning ekki við (sjá mynd 4). 
Spurningu um hversu miklu þjónustunotendur fengju ráðið um hvar þeir byggju 
svöruðu 11,11% mjög miklu, 8,33% hvorki miklu né litlu, 36,11% frekar litlu og 38,89% 
mjög litlu. Hjá 5,56% átti sú spurning ekki við (sjá mynd 4). 

 

Mynd 4. Hversu miklu eða litlu þjónustunotendur fá ráðið um líf sitt. 
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Arnar og Sveinn, þátttakendur eigindlega hlutans, höfðu svipaða sögu að segja varðandi 
þætti sem þeir fengju að ráða sjálfir. Þótt þeir upplifðu báðir að þeir réðu flestum 
hlutum í daglegu lífi sjálfir, höfðu ákvarðanir verið teknar fyrir þá í gegnum tíðina 
varðandi stór mál, svo sem búsetu. Arnar sagði að það hefði verið „skrifstofan“ sem réði 
því hvert hann flytti þegar hann flutti frá foreldrum sínum. Þegar viðtalið var tekið var 
hann í bráðabirgðahúsnæði eftir að sambýli sem hann bjó á lokaði vegna þess að „svo 
dóu bara allir“ eins og hann orðaði það. Hann var að bíða eftir að geta flutt í íbúð í 
öðrum íbúðakjarna, en hann sagðist hafa fengið að velja hvort hann yrði áfram þar sem 
hann var eða flytja í nýju íbúðina sem hann var búinn að fá úthlutaða. Hann sagðist hafa 
valið að flytja í nýja íbúð vegna meira einkarýmis. Sveinn sagðist aldrei hafa ákveðið 
sjálfur hvar hann byggi. „Það hefur bara einhver fundið þetta“ svaraði hann. Varðandi 
núverandi búsetustað (þegar viðtalið var tekið) sagði hann að „forstöðukonan yfir 
íbúðunum“ hefði ráðið því að hann flytti.  

Hvað varðaði kerfislega þætti sem helst geta laðað fram sjálfræði, röðuðu svarendur 
spurningakönnunarinnar þættinum nægt starfsfólk til að sinna einstaklingsbundinni 
þjónustu í fyrsta sæti í 12,5% tilvika eins og áður segir. Í færri tilvikum voru skilvirk 
ferðaþjónusta, sjálfstæð búseta og nægt framboð af valmöguleikum, s.s. varðandi 
búsetu, vinnu og þátttöku í samfélaginu sett í fyrsta sæti. Þeir kerfislegu þættir sem 
aldrei voru valdir voru umhverfi sem býður upp á gott aðgengi og persónulegir 
talsmenn (sjá mynd 2). Þeir kerfislegu þættir sem helst þóttu draga úr sjálfræði voru í 
raun andstæður þeirra sem þóttu laða það að.  

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að skipulag heimilisins og vinnubrögð starfsfólks 
sem veitti þjónustu var á meðal þeirra meginþátta sem gætu haft áhrif á sjálfræði fólks 
með þroskahömlun. Þátttakendur voru spurðir hversu miklu fólk með þroskahömlun 
fengi ráðið um daglega þætti, eins og hvað væri í matinn. Meirihlutinn svaraði því að 
íbúar réðu mjög eða frekar miklu um hvað væri í matinn, samtals um 77%. Eins taldi 
meirihluti þátttakenda að þjónustunotendur réðu mjög eða frekar miklu um hversu oft 
þeir færu út, t.d. í bíó, á tónleika, kaffihús eða íþróttaviðburði, samtals um 80%. Innan 
við helmingur forstöðumanna töldu íbúa ráða mjög eða frekar miklu um hver aðstoði 
þá við viðkvæm verkefni, s.s. persónulegt hreinlæti en 11,11% svöruðu mjög miklu og 
36,11% frekar miklu. Um 40% svöruðu að íbúar réðu frekar eða mjög litlu (sjá mynd 5).  
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Mynd 5. Hversu miklu eða litlu þjónustunotendur svarenda fá ráðið varðandi mat, 
tómstundir og aðstoð. 
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Meirihlutinn mjög eða frekar vel, 40,43% mjög vel og 51,06% frekar vel. 6,38% höfðu 
hvorki kynnt sér lögin vel né illa og einn hafði kynnt sér þau frekar illa (sjá mynd 6). 

Hvað varðar fjórða kafla laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, sem fjallar um 
persónulega talsmenn, þá höfðu allir þátttakendur kynnt sér hann, meirihlutinn mjög 
eða frekar vel, samtals 87%. Lítill hluti, eða 8,51% hafði hvorki kynnt sér kaflann vel né 
illa og 4% höfðu kynnt sér hann frekar illa (sjá mynd 6). 

Allir þátttakendur höfðu kynnt sér fimmta kafli laga um réttindagæslu fyrir fatlað 
fólk, sem fjallar um ráðstafanir til að draga úr nauðung. Samtals 89% höfðu lesið hann 
mjög eða frekar vel, 8,51% hvorki vel né illa og 2% sagðist hafa kynnt sér hann frekar illa 
(sjá mynd 6). 

 

 

Mynd 6. Hversu vel eða illa svarendur höfðu kynnt sér lög um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk. 
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16% tveir og innan við 1% sögðu þrjá, fjóra eða fimm íbúa hafa persónulega talsmenn 
(sjá mynd 7). 
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Mynd 7. Hversu margir þjónustunotendur höfðu formlega persónulega talsmenn. 

 

Fleiri höfðu óformlega persónulega talsmenn (þar sem samningur hafði ekki verið 
undirritaður, oft foreldrar eða aðrir aðstandendur) en hjá 21% forstöðumanna hafði 
enginn þjónustunotandi óformlegan persónulegan talsmann, 55% samtals sögðu einn til 
fjóra og hjá 45% forstöðumanna höfðu fimm til tíu íbúar óformlega persónulega 
talsmenn (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8. Hversu margir þjónustunotendur höfðu óformlega persónulega talsmenn. 
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Mynd 9. Fjöldi íbúa sem þurfti að hafa persónulegan talsmann að mati 
forstöðumanna. 

Nauðung 

Þátttakendur spurningakönnunarinnar voru beðnir um að meta hversu vel eða illa 
fimmti kafli laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk skilgreinir hvað flokkast undir 
nauðung og hvað ekki. 17,5% svöruðu mjög vel, 42,5% frekar vel, 25% hvorki vel né illa, 
7,5% svöruðu að það væri mjög illa skilgreint. Þegar hér var komið við sögu, sögðust 
7,5% ekki hafa kynnt sér kaflann, þrátt fyrir að hafa áður sagst hafa kynnt sér hann (sjá 
mynd 10). 

 

Mynd 10. Hversu vel svarendum þótti fimmti kafli laga um réttindagæslu fyrir fatlað 
fólk skilgreina hvað flokkast undir nauðung og hvað ekki. 
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Þátttakendur voru einnig spurðir hvort einn eða fleiri þjónustunotendur hafi verið 
beittir nauðung samkvæmt skilgreiningu kaflans. Meirihlutinn, eða 70,7% svaraði 
játandi, 26,8% neitandi og 2,4% sögðust ekki hafa kynnt sér kaflann, þrátt fyrir að hafa 
áður sagst hafa kynnt sér hann (sjá mynd 11).  

 

Mynd 11. Einn eða fleiri þjónustunotendur hafa verið beittir nauðung samkvæmt 
skilgreiningu laga. 

Hvað varðar ástæður fyrir beitingu nauðungar svöruðu flestir, eða 84,6% að nauðung 
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viðkomandi valdi eignatjóni, 38,5% svöruðu að nauðungin fælist í skertu aðgengi að mat 
34,6% skertu aðgengi að eigin fé, þ.m.t. debetkortum, 15,4% þvingun við persónulegt 
hreinlæti og 3,8% svöruðu að notuð væri þvingun við lyfjagjöf. Hægt var að merkja við 
fleiri en eitt atriði (sjá mynd 12). 

70.7%

26.8%

2.4%

Já

Nei

Hef ekki kynnt mér kaflann



 

61 

 

Mynd 12. Ástæður fyrir beitingu nauðungar. 
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fengið farsæla úrlausn, en 39,26% höfðu ekki fengið úrlausn. Tæplega 40% höfðu ekki 
leitað eftir ráðgjöf, þar af höfðu 17,88% fundið leiðir til að koma í veg fyrir nauðung án 
aðkomu sérfræðiteymis, 17,88% höfðu í hyggju að leita eftir ráðgjöf en 3,6% ekki 
hugsað sér að leita ráðgjafar (sjá mynd 13). 

 

 

Mynd 13. Leit eftir ráðgjöf hjá sérfræðiteymi til þess að draga úr eða koma í veg fyrir 
nauðung. 
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eftir svari var að meðaltali átta mánuðir, minnst einn mánuður og mest 18 mánuðir. Bið 
eftir ráðgjöf var að meðaltali sjö mánuðir, minnst þrír mánuðir, mest tvö ár (sjá mynd 
14). 
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Mynd 14. Bið eftir svari við ósk um ráðgjöf sérfræðiteymis 

Tæp 30% svarenda höfðu sótt um undanþágu vegna beitingar nauðungar í 
neyðartilvikum, þar af höfðu 7,1% fengið samþykki, enginn hafði fengið synjun og 
21,4% höfðu ekki fengið svar. 46,4% töldu ekki þörf á að sækja um undanþágu og 17,9% 
hugðust sækja um hana en 7,1% höfðu ekki hugsað sér að sækja um undanþágu (sjá 
mynd 15).  

 

Mynd 15. Sótt um undanþágu vegna beitingar nauðungar í neyðartilvikum. 

Bið eftir svari var að meðaltali rúmir sjö mánuðir hjá þeim 43% sem fengið höfðu svar, 
minnst einn mánuður og mest 18 mánuðir. Þau 57% sem ekki höfðu fengið svar voru 
búin að bíða í 2—3 ár (sjá mynd 16). 
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Mynd 16. Bið eftir svari við beiðni um undanþágu vegna beitingar nauðungar.  

Þátttakendum könnunarinnar gafst einnig tækifæri á að segja frá hvernig tekist hefði að 
koma í veg fyrir nauðung á þeim heimilum sem þeir hefðu forstöðu yfir og hvaða 
aðferðir hafi verið notaðar til þess. Algengt var að talað væri um skriflega samninga við 
íbúa, fræðslu og leiðbeiningar til starfsfólks og að óskir notenda væru virtar, samtöl við 
íbúa á jafnréttisgrundvelli, hvatning og kærleikur. Reynt væri að lesa í hvað 
þjónustunotendur væru að tjá með ögrandi hegðun og koma í veg fyrir aðstæður þar 
sem beita þyrfti nauðung. Einnig var talað um einstaklingsbundna þjónustu, þar sem 
hvert tilvik væri skoðað og greint með það að markmiði að koma í veg fyrir nauðung. Í 
einu tilfelli var talað um að fengin hafi verið ráðgjöf og myndrænt skipulag aukið. Einn 
þátttakenda svaraði að notaðar væru fortölur en almennt var talað um framkomu af 
virðingu og hlýju og jákvæð samskipti og að vera góð fyrirmynd. 

Nánar verður fjallað um helstu niðurstöður í næsta kafla, með tilliti til kenninga, 
laga, mannréttindasamninga og annarra rannsókna sem snúa að sjálfræði fólks með 
þroskahömlun. 

Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það hvað laðar fram og hvað dregur úr 
sjálfræði fólks með þroskahömlun á heimilum þess og í einkalífi. Enn fremur að skoða 
með hvaða hætti hægt sé að koma í veg fyrir nauðung á heimilum fólks með 
þroskahömlun.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fólk með þroskahömlun búi við 
meira sjálfræði hvað varðar hversdagslega hluti en þegar kemur að stórum ákvörðunum 
í lífinu eins og til dæmis hvar og með hverjum það býr. Það rímar að einhverju leyti við 
íslenska rannsókn sem beindist að sjálfræði fólks með þroskahömlun (Guðrún V. 
Stefánsdóttir o.fl., 2014; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). Það sem greinir þó á milli er að 
í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um virðist sem fólk með þroskahömlun búi við meira 
sjálfræði í daglegu lífi og við minni forræðishyggju heldur en í áðurnefndri rannsókn um 
sjálfræði. Leiða má að því líkur að ástæðan kunni að vera að í fyrrnefndri rannsókn um 
sjálfræði var byggt á viðtölum við fólkið sjálft en í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um 
er byggt að stórum hluta á spurningalista við starfsfólk á heimilum þess. Hugsast getur 
að starfsfólk og íbúar leggi ekki sama mat á það hversu miklu íbúar ráði sjálfir og að 
starfsfólk sé ekki meðvitað um áhrif eigin vinnubragða, sem birtist til dæmis í rannsókn 
Guðrúnar Valgerðar Stefánsdóttur (2015). Þó töldu nær allir forstöðumenn sjálfræði 
mikilvægt fyrir fólk með þroskahömlun, sem hlýtur að benda til þess að hlutirnir séu að 
breytast til hins betra. 

Í fyrri rannsóknarspurningunni var spurt hvað laði fram og hvað dragi úr sjálfræði 
hjá fólki með þroskahömlun á heimilum þess. Niðurstöðurnar sýna að fjórir 
meginflokkar virðast hafa áhrif á sjálfræði en það eru viðhorf, þjónustukerfið, skipulag 
heimila og vinnubrögð starfsfólks. Þeir þættir sem svarendur 
spurningalistakönnunarinnar mátu mikilvægasta til að laða fram sjálfræði voru virðing 
starfsfólks fyrir löngunum og óskum þjónustunotenda, nægt starfsfólk til að sinna 
einstaklingsbundinni þjónustu, hjálpartæki við tjáningu, nægt framboð af 
valmöguleikum, gott sjálfstraust og sjálfsmat þjónustunotenda. Það sem hér er upp 
talið rímar vel við niðurstöður Wehmeyer, Wehmeyer og Bolding, (2001) um það hvað 
ýtir helst undir sjálfræði fólks með þroskahömlun. Virðing fyrir óskum og löngunum 
þjónustunotenda er samkvæmt þátttakendum spurningakönnunarinnar mikilvægust og 
kemur einnig sterkt fram í íslenskri rannsókn sem beindist að sjálfræði (Guðrún V. 
Stefánsdóttir o.fl., 2014). Að virða óskir og langanir getur þó reynst starfsfólki erfitt 
þegar það metur að velferð viðkomandi sé í hættu, eins og kemur fram meðal annars í 
rannsóknum Hawkins o.fl., (2011) og Hooren o.fl., (2002) þar sem umönnunarskylda 
starfsfólks rakst á við sjálfræði notenda þjónustunnar. Í þeim tilvikum sem starfsfólk 
mat velferð viðkomandi umfram sjálfræði, lituðust viðbrögð þess af forræðishyggju 
meðal annars með því að takmarka aðgengi að mat og fjármunum. Að mati þátttakenda 
megindlega hluta rannsóknarinnar sem hér er fjallað um, hafði forræðishyggja mest 
vægi hvað varðar þætti sem helst þykja draga úr sjálfræði fólks með þroskahömlun. Það 
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getur verið flókið að meta í hvert skipti sem sú togstreita kemur upp hvaða gildi skulu í 
hávegum höfð, velferð eða sjálfræði og hvort verður fyrir meiri áhrifum af 
ákvörðuninni.  

Hvað varðar aðra þætti sem helst þykja draga úr sjálfræði fólks með þroskahömlun, 
settu næst flestir of fátt starfsfólk til að geta veitt einstaklingsbundna þjónustu í fyrsta 
sæti. Það er nokkuð ljóst að ef starfsfólk er of fátt miðað við þjónustunotendur sem 
þurfa aðstoð við að uppfylla langanir sínar, þá er ekki hægt að uppfylla langanir hvers 
og eins, heldur er skipulagt út frá heildinni en ekki einstaklingnum. Í nýrri íslenskri 
rannsókn sem beindist að sjálfræði fólks sem þurfti mikla aðstoð kom þetta mjög skýrt 
fram (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015) og einnig í eldri lífssögurannsókn sem beindist að 
fólki sem hafði búið á stofnunum fyrir fólk með þroskahömlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 
2008). Því er ljóst að ef starfsfólk á heimili er of fátt, býður það upp á skipulag sem 
minnir á gömlu stofnanirnar, það er skipulagt út frá heildinni en ekki einstaklingnum. 
Það dregur úr sjálfræði fólksins sem þar býr.  

Fáir þjónustunotenda höfðu persónulega talsmenn, enda raðaði enginn 
forstöðumannanna þeim í þrjú efstu sætin á mikilvægislistanum hvað varðaði það sem 
helst laðaði fram sjálfræði fólks með þroskahömlun. Þó töldu flestir þátttakenda 
spurningakönnunarinnar að fleiri íbúar þyrftu að hafa persónulega talsmenn. Það vekur 
upp spurningar um hvers vegna þjónustunotendur njóta ekki í ríkari mæli þjónustu 
persónulegra talsmanna. Ekki er það vegna þess að forstöðumenn þekki ekki 
lagakaflann um persónulega talsmenn í lögum um heiti laganna (nr. 88/2011), en mikill 
meirihluti sagðist hafa kynnt sér hann frekar eða mjög vel. Það má velta fyrir sér hvort 
þessi möguleiki sé nógu vel kynntur og hvort lagaramminn henti ekki og jafnvel eitthvað 
í honum sem fælir frá. Eins getur hugsast að erfitt sé að fá fólk til að vera persónulega 
talsmenn, meðal annars vegna þess að engin laun eru greidd fyrir það hlutverk.  

Ef horft er til kenninga og umfjöllunar um aðstæðubundið sjálfræði (Ástríður 
Stefánsdóttir, 2012; Davy, 2015; Mackenzie og Stoljar, 2000; McLeod og Sherwin, 2000; 
Meyers, 1999/2010; Stoljar, 2014; Turoldo, 2010) er mikil áhersla lögð á margbreytileg 
tengsl sem manneskja hefur við annað fólk, skuldbindingar, væntumþykju og virðingu. 
Auk þess hefur verið bent á að umræðan um sjálfræði dragi fram mikilvægi þess að búa 
í umhverfi sem gerir hverjum og einum kleift að rækta sjálfræði sitt. Slík hugsun sé 
sérstaklega mikilvæg þegar hugað er að aðstæðum fatlaðs fólks (Ástríður Stefánsdóttir, 
2012; McLeod og Sherwin, 2000). Í anda þessara kenninga kveður samningur 
Sameinuðu þjóðanna á um réttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu þjóðirnar, 2007) og Lög um 
réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) á um að fatlað fólk eigi að geta leitað eftir 
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aðstoð til að nýta gerhæfi sitt. Það er einnig í anda norræna tengslaskilningsins á fötlun 
(Tøssebro, 2004). 

Í rannsókninni kom fram að það er bundið aðstæðum hversu miklu fólk fær ráðið 
um líf sitt. Það þarf að vera í samskiptum við marga aðila, meðal annars bæjaryfirvöld 
sem gjarnan skipuleggja út frá heildinni en ekki einstaklingnum, til dæmis varðandi 
framboð á búsetuvalkostum og birtist það meðal annars í því að fólk hefur lítið um það 
að segja hvar það býr og með hverjum. Það þarf oft að lúta skipulagi heimilisins sem 
það býr á, sem gjarnan er miðað við heildina en ekki einstaklinginn. Ástæðan fyrir því er 
meðal annars að of fátt starfsfólk er á vöktum til að hægt sé að sinna 
einstaklingsbundinni þjónustu. Viðhorf starfsfólks geta einnig haft áhrif á það hvort fólk 
með þroskahömlun fær aðstoð við að uppfylla óskir sínar. Það getur einnig oltið á 
möguleikum þess til tjáningar, hvort það fær svör við tjáningu sinni. Allir þessir þættir 
sýna fram á mikilvægi þess að fólk sem á erfitt með að tjá sig eða gæta hagsmuna sinna 
hafi persónulega talsmenn til að aðstoða þá við að uppfylla óskir sínar og réttindi, bæði 
hvað varðar stór mál eins og búsetu og hversdagslega hluti í daglegu lífi.  

Af framansögðu má draga þá ályktun að sjálfræði fólks með þroskahömlun sé 
aðstæðubundið, ýmsar aðstæður í umhverfinu laði það fram og aðrar dragi úr því. 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru það helst aðstæður þar sem taka þarf 
mikilvægar ákvarðanir sem draga úr því. Í þessu samhengi má velta því fyrir sér hvort 
hugmyndir um aðstæðubundið sjálfræði gætu komið að gagni í þeim tilgangi að greina 
slíkar aðstæður.  

Í seinni rannsóknarspurningunni er spurt með hvaða hætti hægt sé að koma í veg 
fyrir nauðung í þjónustu við fólk með þroskahömlun. Niðurstöður rannsóknarinnar 
benda til þess að töluvert sé um það að nauðung sé beitt í búsetuþjónustu, oftast í 
þeim tilgangi að koma í veg fyrir að viðkomandi skaði sjálfan sig sig eða aðra. Annar 
viðmælandi eigindlega hlutans nefndi eitt dæmi þar sem hann taldi sig beittan 
nauðung, en hinn taldi sig ekki beittan nauðung. Velta má fyrir sér hvort fólk með 
þroskahömlun veit hvað nauðung er og hvort það viti að það sé beitt henni. Mikilvægar 
ákvarðanir höfðu verið teknar fyrir báða þátttakendur sérstaklega varðandi búsetu og í 
því felst viss nauðung, þrátt fyrir að þeir hafi ekki mótmælt þeim ákvörðunum. 

Samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) ber 
forstöðumönnun að leita til sérfræðiteymis í þeim tilgangi að fá ráðgjöf til þess að koma 
í veg fyrir nauðung. Þeir forstöðumenn sem höfðu leitað eftir ráðgjöf höfðu þurft að 
bíða lengi eftir svari, ef þeir á annað borð höfðu fengið svar, en biðtíminn var allt að 
þrjú ár. Það er langur tími og ekki liggur fyrir skýring á honum. Ekki er ólíklegt að 
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lögunum fylgi ónægt fjármagn eða aðstaða fyrir teymið til að gegna hlutverki sínu og 
skyldum.  

Meðal þess sem forstöðumenn töldu að gæti komið í veg fyrir nauðung var að gera 
skriflega samninga við íbúa, fræða og leiðbeina starfsfólki og að óskir notenda væru 
virtar, samtöl við íbúa á jafnréttisgrundvelli, hvatning og kærleikur. Reynt væri að lesa í 
það hvað þjónustunotendur væru að tjá með ögrandi hegðun og koma í veg fyrir 
aðstæður þar sem beita þyrfti nauðung. Þetta rímar við íslenska rannsókn sem beindist 
að sjálfræði fólks sem þurfti mikla aðstoð (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). Það mætti 
skoða og meta aðstæður þegar fólk tjáir sig með ögrandi hegðun. Það getur oft verið 
vegna þess að því líður illa eða finnst á sér brotið og finnur enga aðra leið til að tjá sig. 
Þá þarf starfsfólk oft að líta í eigin barm og athuga hvort það hefði getað gert eitthvað 
öðruvísi áður en atvikið átti sér stað og breyta sínum eigin vinnubrögðum. Gagnlegt 
gæti verið að greina í hvaða aðstæðum slík hegðun gerist, út frá hugmyndum um 
aðstæðubundið sjálfræði. 

Það er eftirtektarvert að í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að í einhverjum 
tilvikum var reynt að koma í veg fyrir nauðung með „fortölum“, en þær myndu flokkast 
undir nauðung samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011). Þar 
segir að nauðung sé „athöfn sem skerðir sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og fer fram 
gegn vilja hans eða þrengir svo að sjálfsákvörðunarrétti hans að telja verði það nauðung 
þótt hann hreyfi ekki mótmælum“ (11. grein). Ekki er ólíklegt að fortölur skerði 
sjálfsákvörðunarrétt þegar þær eru notaðar til þess að tala fólk ofan af einhverju eða 
inn á eitthvað og geta jafnvel jafnast á við hótun. Þó getur verið réttlætanlegt að nota 
fortölur frekar en líkamlega valdbeitingu til að leitast við að stöðva ofbeldi. Í þeim 
tilvikum gæti verið gagnlegt að greina aðstæður með tilliti til hugmynda um 
aðstæðubundið sjálfræði, til að leitast við að koma í veg fyrir að slíkar aðstæður komi 
aftur upp. 

Þegar allir leggjast á eitt, með virðingu, samráð, hvatningu og valdeflingu að 
leiðarljósi og með nægum, raunhæfum valkostum ætti að vera hægt að laða fram 
sjálfræði í flestum ef ekki öllum aðstæðum. Það getur einnig leitt til þess að starfsfólk í 
þjónustu við fatlað fólk finni síður þörf fyrir að beita nauðung. 

Horft til framtíðar 
Helstu lærdómar sem draga má af niðurstöðunum eru þessir: 

• Draga þarf úr forræðishyggju með því að virða óskir þjónustunotenda og gefa 
þeim tækifæri til að læra af reynslunni. 
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• Auka þarf sjálfræði fólks með þroskahömlun, sérstaklega hvað varðar stærri 
ákvarðanir, svo sem um búsetu. 

• Auka þarf raunverulega valkosti um búsetu, fjölbreyttari tegundir búsetu og 
notendastýrða persónulega aðstoð, þar sem fólk stýrir sjálft sinni þjónustu.  

• Efla þarf þau kerfi sem eiga að aðstoða við að koma í veg fyrir nauðung, s.s. 
sérfræðiteymið sem á að veita ráðgjöf þar um.  

• Það kom mjög á óvart hversu langan tíma það tekur sérfræðiteymið að svara 
umsóknum um ráðgjöf. Tryggja þarf teyminu nægilegt fé og aðstöðu til að 
uppfylla skyldu sína.  

• Gera þarf átak í því að fá persónulega talsmenn fyrir þá sem þess þurfa og óska, 
með því vekja meiri athygli á þeim möguleika og gera það á einhvern hátt 
eftirsóknarverðara að taka sér það hlutverk á hendur.  

Eins og niðurstöður rannsóknarinnar og fyrri rannsókna benda til, hefur margt áunnist 
varðandi sjálfræði fólks með þroskahömlun, en þó er ennþá langt í land. Með auknum 
rannsóknum og umræðu má auka skilning á mikilvægi þess að fólk með þroskahömlun 
geti nýtt sér sjálfræði eins og annað fólk og mikilvægi þess að það þurfi ekki að búa við 
það að vera beitt nauðung. Oft lítur út fyrir að reynt sé að vernda fólk með 
þroskahömlun frá því að gera mistök og brot gegn sjálfræði þess afsökuð með því. 
Flestir læra mest af reynslunni, ekki síst mistökum sínum og er sá lærdómur ein af 
undirstöðum mannlegs þroska. Hver kannast ekki við máltækið „Brennt barn forðast 
eldinn“? Með því að koma í veg fyrir að fólk geri mistök, er því hægt að segja að það sé 
verið að hamla þroska þess. Tilhugsunin um það leiðir í ljós hina félagslegu vídd 
þroskahömlunar sem merkir að hún er að hluta til komin vegna samfélaglegra hindrana. 
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