
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvinnumál einhverfs fólks með miklar 

stuðningsþarfir 

 

Sigurbjörn R. Björnsson 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs  

Þroskaþjálfadeild 

 

 





 

Atvinnumál einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir 

Sigurbjörn R. Björnsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræði 

Leiðbeinandi: Vilborg Jóhannsdóttir 

 

 

Þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvinnumál einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til Þroskaþjálfaprófs  

í þroskaþjálfafræði við íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Sigurbjörn R. Björnsson 2017  

Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 

höfundar. 

Prentun: Prentsmiðja xxx 

Kópavogur, 2017 



3 

Ágrip (útdráttur) 

Í þessu verkefni er sjónum beint að atvinnumálum einhverfs fólks með miklar 

stuðningsþarfir og leitað svara við því hvernig samningur Sameinuðu þjóðanna ásamt 

lögum um málefni fatlaðs fólks birtast í núverandi þjónustu. Þessi hópur fólks hefur lifað 

við aðgreiningu í atvinnuþátttöku og leið hans undantekningarlaust legið í einhæfa hæfingu 

með litla framtíðarsýn. Í ritgerðinni er fjallað um þróun atvinnumála og horft til stefnu 

hugmynda til að auka samfélagsþátttöku einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir  

Verkefnið er fræðileg úttekt og eigindleg rannsókn með viðtölum við fagfólk sem hefur 

reynslu í málaflokknum. Skort hefur á stefnu, úrræði og úrbætur hjá stjórnvöldum og 

ábyrgðinni dreift á margar hendur. Niðurstöður benda til þess að stuðningurinn þurfi að 

vera jafnari, altækari og einstaklingsbundinn í stað þjónustu sem bundin er við steinsteypu.    
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Formáli 

Valið á þessu viðfangsefni er sprottið út frá þeirri reynslu sem ég hef hlotið við að vinna 

með einhverfum ungum mönnum frá árinu 2010 til dagsins í dag. Í þeirri vinnu hef ég nýtt 

mér mitt fyrra nám úr arkitektaskólanum í Aalborg með því að hanna og þróa leikföng sem 

eru að 99% til unnin af ungu einhverfu mönnunum.  

 Ég fann að metnaður og áhugi geta haft mikil áhrif á gæði þjónustunnar  sem og þær 

leiðir sem eru farnar í samskiptaferlinu. Réttar leiðbeiningar og fræðsla skipta miklu máli 

fyrir fólk hvort sem það er einhverft eða ekki. Að mörgu er að huga þegar unnið er með 

þennan hóp og tilefni gefst oft til endurhugsaðra úrræða og lausna sem bera árangur. Það 

má velta fyrir sér þeim áhrifum sem samningur Sameinuðu þjóðanna getur haft á 

atvinnusköpun í framtíðinni og framvindu atvinnumála fyrir einhverft fólk með miklar 

stuðningsþarfir. Stjórnsýslan þarf að vera upplýst um lausnir og stefnan þarf að skýrast í 

málaflokknum. Með þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á stöðu einhverfs fólks með 

miklar stuðningsþarfir á vettvangi atvinnu. 

 Ég vil þakka leiðbeinandi mínum, Vilborgu Jóhannsdóttur, lektor í fötlunar- og 

þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands, sérstaklega fyrir stuðninginn og þá miklu 

hvatningu sem gaf af sér mikið sjálfstraust í náminu og starfinu. Ég vil líka þakka eiginkonu 

minni, Kolbrúnu Harðardóttur, fyrir dyggan stuðning á námstímanum og þá þolinmæði sem 

hún hefur sýnt mér á meðan verkefnatímanum stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Kópavogur, ____.__________________ 2017 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

 Ein af meiginstoðum í lífi fullorðinna einstaklinga er atvinna. Hún gefur af 

sér tekjur og skapar efnahagslegar aðstæður til þátttöku í samfélaginu, og 

felur jafnframt í sér viðurkenningu og borgaraleg réttindi. Fordómar sem 

leiða til félagslegrar útskúfunar frá atvinnu skapa því alvarlegan vanda. 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

Nýlegar rannsóknir hér á landi sem beina sjónum sínum að atvinnuþátttöku fatlaðs fólks 

endurspegla ríkjandi fordóma og staðalmyndir um að fatlað fólk geti ekki unnið. Afleiðingin 

er sú að fáir fá vinnu (Hrefna K. Óskarsdóttir, 2005; Jóhanna Guðlaug Sigtryggsdóttir, 2009). 

Rétturinn til þess að stunda vinnu á almennum vinnumarkaði er mikilvægur og einhverft 

fólk með miklar stuðningsþarfir á sjálfsagðan rétt á störfum á almennum vinnumarkaði eins 

og aðrir borgarar í íslensku samfélagi. Réttur fatlaðs fólks til atvinnu til jafns við aðra er 

undirstrikaður í 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem 

Ísland hefur undirritað og fullgilt, og segir þar: ,,Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks, til 

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

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

sem fötluðu fólki stendur opið, er án aðgreiningar og er því aðgengilegt.“ Einnig er í lögum 

um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 undirstrikaður sá stuðningur sem fatlað fólk þarf á að 

halda til atvinnuþátttöku. Í 8. grein laganna er kveðið á um að veita skuli fötluðu fólki 

þjónustu sem miðar að því að gera því kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. 

 Fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir hefur búið við skort á atvinnutækifærum og 

hefur fáa starfsmöguleika á almennum vinnumarkaði. Í þessu verkefni er sjónum beint að 

atvinnuþátttöku einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir og þá með áherslu á að skoða 

stöðu mála og helstu sóknarfæri til þróunar. Áhuga minn á atvinnumálum þessa hóps má 

rekja til menntunar minnar í arkitektúr og  áralangrar viðleitni við að nýta þá menntun til 

að efla atvinnumöguleika einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir en á þeim vettvangi 

hef ég starfað um árabil. Í störfum mínum hef ég fundið fyrir skorti á jákvæðni gagnvart 

getu þessa fólks og því að of mikil áhersla er lögð á vankanta eða hindranir, eins og 

hegðunarfrávik og skort á tjáningu, til þátttöku í samfélaginu og þá sérstaklega í 

atvinnulífinu. Hvatann að viðfangsefni þessa verkefnis, sem er lokaverkefni mitt í 
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þroskaþjálfafræðum, má ekki síður rekja til reynslu minnar af vettvangsnámi mínu og 

tengdum námskeiðum á lokamisseri námsins. Ég átti kost á að sækja vettvangsnám hjá 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar sem gaf mér góða innsýn í stöðu og stjórnsýslu málaflokks 

fatlaðs fólks. Þessi reynsla dýpkaði enn frekar þekkingu mína og efldi áhuga á atvinnumálum 

einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir, ekki síst í ljósi þeirrar miklu stöðnunar og 

úrræðaleysis sem hefur ríkt hvað varðar atvinnuþátttöku þess, þá ekki síst á almennum 

vinnumarkaði. 

 Markmið þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar er leitast við að varpa ljósi á stöðu 

atvinnutækifæra fyrir þennan hóp fatlaðs fólks í ljósi ákvæða samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hins vegar er lögð áhersla á að greina helstu áskoranir 

og þær forsendur sem hvað helst gætu bætt réttarstöðu þessa hóps hvað atvinnuþátttöku 

snertir. Undirmarkmið þessa verkefnis birtast í svörum við eftirtöldum spurningum:  

 

 Hvaða áhrif hafa ólík sjónarhorn á fötlun á viðhorf og möguleika til samfélagslegrar 

þátttöku? 

 Hvernig birtist réttarstaða fatlaðs fólks til atvinnu og hvernig hafa atvinnumál 

fatlaðs fólks þróast ? 

 Hvaða hugmyndafræði og vinnubrögð leiða stefnu og framkvæmd þjónustu í 

atvinnumálum einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir ? 

 Hverjar eru helstu áskoranirnar og hvaða tillögur hafa hagsmunaaðilar að 

breytingum ?  

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Fræðilegi hlutinn skiptist í þrjá kafla 

þar sem helstu hugtök í gildandi hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks eru dregin fram 

og skoðuð með tilliti til ríkjandi réttarstöðu og framkvæmdar þegar horft er til 

atvinnuþátttöku og atvinnutækifæra einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir. Í 

rannsóknarhlutanum er farið yfir framkvæmd rannsóknar og niðurstöður kynntar. Í lokin er 

svo umræðukafi þar sem dregnar er saman niðurstöður með hliðsjón að markmiðum og 

fræðilegum hluta verkefnisins. 
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2 Ólík sjónarhorn á fötlun og áhrif þeirra í samfélaginu 

Tvenns konar sjónarhorn hafa mótað sýn fólks á fötlun sem birtist í ólíkum viðhorfum og 

skilningi. Annars vegar er hér um að ræða læknisfræðilegt sjónarhorn, sem beinir athyglinni 

að því að fötlunin búi umfram allt Í einstaklingnum, og hins vegar félagslegt sjónarhorn, 

sem leggur áherslu á að fötlun sé til komin vegna hindrana í samfélaginu (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um þessi ólíku  sjónarhorn með 

áherslu á þau áhrif sem þau hafa á viðhorf og tækifæri fatlaðs fólks til fullgildrar þátttöku, 

s.s. atvinnuþátttöku. 

 Læknisfræðilegt sjónarhorn 

Samkvæmt hinu læknisfræðilega sjónarhorni er áherslan á galla eða 

skerðingu einstaklingsins og sama sem merki sett á milli fötlunar annars 

vegar og andlegrar eða líkamlegrar skerðingar hins vegar. 

(Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). 

Í vestrænni menningu má rekja skerðingu og fötlun til trúarsjónarhorna sem ná allt aftur til 

tíma Forn-Grikkja og Rómverja. Þá var lagt mikið upp úr andlegu og líkamlegu atgervi 

manna. Fötluðum börnum var þá eytt með því að deyða þau eða þau borin út til að losna 

við þau. Í evrópsku samfélagi voru trúarlegar skýringar á því að fólk eignaðist fötluð börn; 

það var talin refsing almættisins og syndir leiddu til afkvæma frá kölska (Eva Þórdís 

Ebenezersdóttir, 2013).  Þegar læknavísindi fóru að ryðja sér til rúms í kringum 17. öld  var 

lagður grunnur að ríkjandi skilgreiningu á fötlun, þ.e. svokölluðu gallasjónarhorni, vegna 

afstöðu læknavísindanna. Þetta sjónarhorn byggir á þeim skilningi að fötlun sé andstaða 

þess eðlilega og þess heilbrigða. Fötlun sé ástand óheilbrigðs og óeðlilegs ástands sem þarf 

að leiðrétta og laga. Meiginnálgun læknisfræðilega skilningsins á fötlun miðast að því að 

greina andleg eða líkamleg frávik frá því heilbrigða. Leiðrétting á þessari fötlun krefst 

kennslu, meðferðar, endurhæfingar, ummönnunar eða lækningar. Læknisfræðilegur 

skilningur ýtir undir þau viðhorf að fatlað fólk sé minnimáttar sem eykur „aumingjagæsku“  

og hefur áhrif á sjálfsmynd þess (Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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 Félagslegt sjónarhorn 

Samkvæmt félagslegum sjónarhornum er hins vegar litið þannig á að 

ýmsar félagslegar hindranir, fordómar, erfitt aðgengi og skortur á 

hjálparbúnaði takmarki athafnir og líf fólks með líkamlegar og andlegar 

skerðingar og eigi þannig stóran þátt í að skapa fötlun þeirra.  

(Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). 

Hindranir í umhverfinu eiga stóran þátt í sköpun fötlunar samkvæmt félagslega 

sjónarhorninu. Orsök félagslegra hindrana frá ófötluðum meirihluta samfélagsins 

takmarkar daglegar athafnir fatlaðs fólks og takmarkar þannig möguleika þess til 

samfélagslegrar þátttöku. Þessar hindranir geta birst í fordómum, viðhorfum og aðgengi. 

Félagsleg útilokun og undirokun er afleiðing þessara hindrana. Með félaglega sjónarhorninu 

skapaðist ný skilgreining á fötlun, skilgreining sem lýsti fötlun sem ákveðinni undirokun og 

félagslegu misrétti sem má líkja við  við kynja- og kynþáttamisrétti (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 

2013).  

 Endurskilgreing á félagslega sjónarhorninu kemur fram í breska félagslega líkaninu, 

sem var baráttumál samtaka fatlaðs fólks í Bretlandi á áttunda áratug síðustu aldar. Þau 

börðust meðal annars gegn þeirri innilokun á sólarhringsstofnunum sem tíðkaðist þá, 

útskúfun á vinnumarkaði, og fátækt. Aðgreining líffræðilegs þáttar (skerðing) og félagslegs 

þáttar (fötlun) var lykilatriði líkansins, þ.e.a.s. að félagslegt fyrirkomulag sem útskúfar og 

undirokar fólk með skerðingar er afleiðing fötlunar. Það er ekki litið svo á að fötlun felist í 

skerðingunni eða að hún sé orsök fötlunarinnar (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Samkvæmt skilningi breska félagslega líkansins orsakast fötlun ekki af 

erfiðleikum einstaklinga með líkamlegar, andlegar eða skynrænar 

skerðingar við að framkvæma ýmsar athafnir. Þess í stað er litið svo á að 

fötlunin sé afleiðing af fyrirkomulagi sem felur í sér félagslegar hindranir 

og takmarkar möguleika fólks með mismunandi skerðingar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006) 

 Mikil gagnrýni hefur verið sett fram á þetta líkan, sem kalla má sjónarhorn eða 

hugmyndafræði. Gagnrýnin felst aðallega í því að hugmyndin (líkanið) þykir heldur 

þröngsýn og hagsmunum ákveðins hóps fatlaðs fólks voru ekki gerð nægjanleg skil.  Þessir  

hópar voru heyrnarskert fólk, fólk með geðræna erfiðleika og þroskahamlað fólk. 

Gagnrýnendur breska líkansins vildu einnig benda á að skerðingin gæti auðvitað líka átt þátt 
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í einhverjum hindrunum og orsakað fötlun. Fötlunin gæti ekki eingöngu komið til vegna 

félagslegra hindrana (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 Tengslasjónarhornið 

Á Norðulöndunum hefur ríkt annað sjónarhorn sem fræðimaðurinn Jan Tøssebro hefur 

haldið fram að einkennist af tengslum fatlaðs fólks við umhverfi sitt. Hann hefur verið iðinn 

við skriftir um norræna tengslalíkanið, eins og hann kallar hugmyndafræðina (e. Nordic 

relational approach to disabiltity). Þrjú meiginatriði í norrænu tengslanálguninni, að mati  

Tøssebro, eru:  

 1) Að fötlun sé misræmi milli einsatklings og umhverfis hans,   

2) Að fötlun sé aðstæðubundin og ákvarðist því talsvert af því umhverfi sem viðkomandi er 

staddur í hverju sinni. 

3) Að fötlun sé afstætt hugtak; það sem einum geti fundist vera fötlun finnist öðrum ekki 

vera það. Eða að það sem telst fötlun í dag þurfi ekki að teljast fötlun á morgun ef 

skilgreiningu og aðstæðum er breytt. 

 (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 Oft og tíðum er hægt að vega upp skerðingar með aðstoð hjálpartækja á borð við 

heyrnatæki, gleraugu eða ferlibúnað, sem hafa í för með sér færni til að geta tekið þátt í 

almennum störfum eða athöfnum (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). 

Í meginatriðum vill norræna tengslalíkanið meina að einstaklingur sé ekki fatlaður nema 

umhverfið geri hann það. Aðstæðubundin fötlun sem við höfum búið til sé hreinlega afstæð 

eftir umhverfinu og einstaklingnum. Á síðustu árum hefur vistfræðikenning 

Bronfenbrenners (1979) hins vegar rutt sér til rúms vegna manneskjulegrar sýnar og 

þjónustu við fatlað fólk. Vistfræðilíkanið sýnir tengsl einstaklingsins við umhverfi sitt og 

fjöldi rannsókna fræðafólks hefur sýnt gildi þess að velferðarkerfi beini ekki eingöngu 

sjónum sínum að einstaklingnum heldur líti á hann sem hluta af stærra samhengi (Jóna G. 

Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). 

 Mannréttindasjónarhornið 

Í meiginatriðum er mannréttindasjónarhorninu beint að almennum mannréttindum og að 

því að mæta eigi fötluðu fóki af virðingu og á jafnréttisgrundvelli. Sjónarhornið hefur verið 
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í stöðugri þróun og Sameinuðu þjóðirnar hafa unnið ötult starf í baráttu fyrir jafnrétti og til 

að jafna tækifæri fyrir alla, í nánu samstarfi við fatlað baráttufólk og hagsmunasamtök þess. 

Samkvæmt mannréttindasjónarhorninu liggur mest á því að stjórnvöld aðhafist og stuðli að 

breytingum sem auka jafnrétti og hrinda hindrunum úr vegi sem torvelda fötluðu fólki að 

lifa lífinu með fullri þátttöku í hefðbundnu samfélagi jafnt á við aðra (Sigríður Elfa 

Þorgilsdóttir, 2013). Þau ríki sem samþykkt hafa samning Sameinuðu þjóðanna hafa 

aðlagað lög sín til að uppfylla ákvæði samningsins. Sjálfstæði einstaklingsins sé tryggt með 

þeirri aðstoð sem réttur hans kallar á til jafnrar þátttöku í samfélaginu á við aðra. 

„Samningurinn fjallar um hvað þarf að gera til að mannréttindi fatlaðs fólks séu tryggð“ 

(Ásdís Guðmundsdóttir, e.d.). 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks  var undirritaður á Íslandi 

30. mars 2007. Með þeirri undirritun skuldbundu íslensk stjórnvöld sig til að fara eftir 

ákvæðum sem samningurinn hefur í för með sér. Aðlögun lagaumhverfis að samningnum 

stendur nú yfir. Þann 20. september 2016 var samþykkt ályktun á Alþingi þess efnis að 

samningurinn yrði að fullu löggildur fyrir árslok 2017 (Landssamtökin þroskahjálp, 2016; 

Velferðarráðuneytið, 2016-a).  

 Með fullgildingu samningsins skuldbindur ríkið sig til að gefa eftirlitsnefnd 

Sameinuðu þjóðanna reglulega skýrslur um hvað það hefur gert til að efna skuldbindingar 

sínar (United nations human rights, e.d.). Í 4. grein samningsins um almennar 

skuldbindingar má nefna lið d): „að láta hjá líða að aðhafast nokkuð það sem fer í bága við 

samning þennan og sjá til þess að opinber yfirvöld og stofnanir vinni í samræmi við ákvæði 

hans.“ Eftirlitsnefnd þessi fjallar um skýrslurnar sem gerðar hafa verið, með milligöngu 

samtaka sem koma fram fyrir hönd fatlaðs fólks, og beinir tilmælum til aðildarríkja 

samningsins um það sem betur má fara og brýnt er að gera. Með skýrslugerð og 

eftirlitsnefnd myndast nauðsynlegt aðhald og gæðastjórn til handa stjórnvöldum sem  

leiðbeinir um þarfir og úrbætur til að uppfylla þær kröfur sem samningurinn inniheldur. 

Mannréttindi fatlaðs fólks eru því tryggð, og vernd og réttaröryggi aukast. Íslenska ríkið 

mun auka virðingu sína á alþjóðavísu og vekja almenning á Íslandi til vitundar um þau 

mannréttindi sem réttarríki skal virða gagnvart fötluðu fólki. Samningurinn tekur á mörgum 

mikilvægum málefnum hvað varðar réttindi fatlaðs fólks, og hann fjallar um að 

mannréttindi til lífs, frelsis og viðringar skuli vera tryggt jafnt hjá fötluðu fólki sem öðrum. 
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2.4.1 Hugmyndafræði mannréttinda um sjálfstætt líf 

Í kringum 1970 fór fatlað fólk að mótmæla læknisfræðilegum skilningi á fötlun. Með því að 

deila sameiginlegri reynslu skilgreindi það fötlun upp á nýtt og fólst sú skilgreining í því að 

það væri ekki skerðingin heldur fjárhagslegar, umhverfislegar og menningarlegar hindranir 

sem leiddu af sér fötlun. Það er á þessum skilningi sem hugmyndafræðin um sjálfstætt líf 

grundvallast (Rannveig Traustadóttir, 2006; Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 

2010). Helstu hornsteinar sjálfstæðs lífs eru að hafa stjórn, val og möguleika til fullrar 

þátttöku í samfélaginu. Frelsi til athafna og stjórn á eigin lífi með persónulegri aðstoð er 

lykilatriði til að geta lifað sjálfstæðu lífi. Í þessari hugmyndafræði, sem á sér áratugalanga 

sögu hjá nágrannaþjóðunum, er lögð þung áhersla á að fötluðu fólki sé treyst til að móta 

eigið líf og taka sjálft ákvarðanir og fái til þess aðstoð, svo sem notendastýrða persónulega 

þjónustu (Vilborg Jóhannsdóttir og  Freyja Haraldsdóttir 2010).   

 Samantekt 

Með auknu samstarfi stjórnvalda, fatlaðs baráttufólks og hagsmunasamtaka mun leiðin 

greiðast í átt að jöfnum tækifærum fyrir alla til fullgildrar samfélagsþátttöku. Þau 

sjónarhorn sem hér hefur verið fjallað um hafa öll beint spjótum sínum að fötlun og eiga 

það sameiginlegt að reyna að mynda lausnir með misgóðum árangri í garð fatlaðs fólks. Án 

þessara sjónarhorna væri þróunin engin og má þar þakka fötluðu baráttufólki, 

hagsmunasamtökum og fræðasamfélaginu fyrir vel unnin störf. Niðurstaðan er sú að allir 

eigi að eiga jafnmikinn rétt á þátttöku í samfélaginu og að samfélagið í heild sinni þarf að 

sýna samstöðu til að ná árangri. Einangrun fatlaðs fólks hefur verið mikil en með tilkomu 

félagsleg sjónarhorns mannréttinda er kveðið skýrt á um fullan rétt til þátttöku á öllum 

sviðum án aðgreiningar. Sjálfstæði fatlaðs fólks byggist á samfélagslegri heild, 

réttindamiðuðum skilningi og samvinnu á jafnréttisgrunni við fatlað fólk þar sem því er 

treyst til að móta eigið líf og taka sjálft ákvarðanir og fái til þess stuðing. Þjónusta og 

skipulag er mikilvægt þegar réttindi fatlaðs fólks á í hlut, en í næsta kafla verður fjallað um 

þróun atvinnumála fatlaðs fólks á íslandi með hliðsjón af samningi Sameinuðu þjóðanna og 

þeim réttindum sem skráð eru í lögum landsins hvað varðar þjónustu og stuðning.  
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3 Atvinnumál fatlaðs fólks 

Í dag starfa hæfingarstöðvar, verndaðir vinnustaðir, vinnustofur og starfstaðir öryrkja og 

fatlaðs fólks víðs vegar um landið með það að markmiði að efla vinnugetu og auka 

atvinnutækifæri. Allt frá miðri síðustu öld til dagsins í dag hafa þessir vinnustaðir þróast 

með aðstoð hagsmunasamtaka og vinnumarkaðarins. Rannsóknir benda þó til þess að 

útskúfun fatlaðs fólks í atvinnumálum hafi verið við lýði í áranna rás og endurbóta sé þörf. 

Hér verður greint frá þróun atvinnumála hér á landi með áherslu á stöðu mála í ljósi stefnu, 

framvæmdar sem og réttarstöðu fatlaðs fólks í þessum efnum.  

  Þróun í atvinnumálum fatlaðs fólks 

Árið 1959 skrifaði einn af forsvarsmönnum S.Í.B.S. (Samband íslenskra berkla- og 

brjóstholssjúklinga), Guðmundur Löve, grein í ársrit félagsins, Reykjalund, um að 

skjólstæðingar félagsins stæðu oftar en ekki uppi atvinnulausir í marga mánuði áður en þeir 

fengju vinnu við sitt hæfi, eftir að þeir útskrifuðust frá Reykjalundi eða frá öðrum hælum. 

Með skrifum sínum benti hann á að S.Í.B.S. hefði aukið hjálp sína við þessa einstaklinga, en 

flest af þessu fólki átti erfitt með að vinna langan vinnudag og hafði ekki mikla framleiðni 

nema við létt störf. Aðstoðin fólst meðal annars í því að koma á fót vinnustofu sem var 

kölluð Múlalundur Vinnustofan og gekk hún út á að hjálpa fólki út í lífið á nýjan leik, bæði 

með því að veita því létta vinnu á vinnustofunni og með því að aðstoða það við atvinnuleit 

og finna atvinnu við þess hæfi (Múlalundur, e.d). Múlalundur var frábrugðinn þeim áður 

stofnuðu vinnustofum sem starfræktar voru á vegum S.Í.B.S. undir nafni Reykjalundar. Þær 

vinnustofur störfuðu í þeim tilgangi að veita verndaða vinnu fyrir öryrkja. Þá var 

Reykjalundur í fararbroddi íslenskra endurhæfingarstöðva með  ýmsa framleiðslu en fyrstu 

ár stöðvarinnar byggðust upp á verkstæðum og vinnustofum sem seldu afurðir sínar. Sú 

sala dugði þó ekki fyrir rekstrinum og til að vinnustofurnar héldu velli voru daggjöld 

innheimt af vistmönnum. Verkstæðin voru fljótlega lögð niður og framleiðslugreinar á borð 

við plastvöruframleiðslu og plastiðnað tóku við. Reykjalundur er samt þekktastur fyrir að 

vera með alhliða endurhæfingu með mjög góða aðstöðu fyrir fullorðið fólk með margvíslega 

sjúkdóma (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

 Múlalundur framleiddi frá stofnun hans skjalamöppur og plastvörur en hugmyndin 

var að enginn myndi ílengjast í þeirri starfsemi heldur auka vinnuþrek til að komast á 
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almennan vinnumarkað. Með tímanum hefur hann þó, sem stærsti og elsti vinnustaðurinn 

fyrir öryrkja á landinu, orðið að ótímabundnum starfsvettvangi fyrir um 50 einstaklinga með 

örorku (Múlalundur, e.d.).  

 Árið 1960 voru félög Sjálfsbjargar víðsvegar um landið búin að koma sér upp félags- 

og vinnuaðstöðu fyrir öryrkja. Þar á meðal var vinnuheimili á Akureyri með nafninu Bjarg. 

Bjarg var í svipaðri starfsemi og Múlalundur, þ.e. bauð upp á verndaða vinnu fyrir fatlaða 

sem áttu erfitt uppdráttar á almennum vinnumarkaði. Akureyrarbær rekur í dag 

starfshæfingarstöð fyrir fatlaða í húsakynnum Bjargs. Árið 1976 hóf Öryrkjabandalagið 

rekstur á tæknivinnustofunni Örtækni sem starfaði undir formerkjum verndaðrar vinnu 

með það að markmiði að veita fólki með fötlun tímbabundna starfsþjálfun og/eða vinnu til 

frambúðar. Örtækni varð síðar mikilvægur hlekkur fyrir tækni- og iðngreinar á Íslandi og 

starfar í dag með helstu tæknifyrirtækjum landsins. Má þar nefna Opin kerfi, reiknistofu 

bankanna, Marel, sem einmitt þróaðist í samvinnu við Örtækni, Ísavía o.fl. Í dag starfa um 

20 manns í tæknideildinni sem sérhæfir sig í ýmsum tæknisöluvörum og tengiköplum fyrir 

tölvur. Örtækni rekur einnig ræstingardeild með um 15 starfsmenn sem sjá um 

ræstingarstörf hjá húsfélögum og fyrirtækjum (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Örtækni, 

e.d.). 

 Atvinnumál öryrkja hafa verið í hávegum höfð hjá Öryrkjabandalaginu og 

vinnumiðlun fyrir öryrkja var komið á laggirnar og þótti merkilegt nýmæli í kringum 1970. 

Lög um endurhæfingu færðu vinnumiðlun öryrkja til Endurhæfingarráðs sem starfaði allt til 

ársins 1984. Þá tók Reykjavíkurborg við allri vinnumiðlun öryrkja samkvæmt lögum um 

málefni fatlaðra frá 1983. 

 Réttarstaða 

Í þessum kafla verða skoðuð réttindi fatlaðs fólks til atvinnuþátttöku, bæði í núgildandi 

lögum og í Samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Áhersla er lögð á 

ákveðnar greinar laganna og samningsins, og því hvernig þær stuðla að sjálfstæði og 

þátttöku fatlað fólk í samfélaginu.  
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3.2.1 Lög um málefni fatlaðs fólks 

Núgildandi lög Alþingis íslands um málefni fatlaðs fólks hafa verið í gildi síðan 1. september 

1992 og hafa tekið margvíslegum breytingum fram til dagsins í dag. Breytingarnar hafa verið 

af ýmsum toga og mið tekið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Markmið laganna tryggja einnig að heildarsamtök fatlaðs fólks og aðildarfélög þeirra geti 

haft áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir varðandi málefni fatlaðs fólks. Allar greinar þessara 

laga eru mikilvægar þegar kemur að sjálfstæði og þjónustu. Kafli 4 fjallar um stoðþjónustu 

sem miðar að því að fötluðu fólki sé gert kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. 

Liður tvö í þessum kafla fjallar um að veita skuli fötluðum þá stoðþjónustu sem þeir þurfa 

til að stunda atvinnu, hæfingu og endurhæfingu til að sjá sér farborða og vera kleift að taka 

virkan þátt í samfélaginu. Bent er á kafla 11 og kafla 12 í þessu samhengi, en þeir innihalda 

meðal annars greinar nr. 26 til 29. sem snúa að atvinnumálum fatlaðra. 

 Grein 26 fjallar um að fatlað fólk skuli njóta félagslegrar hæfingar og endurhæfingar 

í þeim tilgangi að auka hæfni til starfa og þáttöku í daglegu lífi. Grein 28 fjallar um að 

vinnumálastofnun skuli annast framkvæmd vinnumarkaðsaðgerða og að kostnaður vegna 

þessa komi úr ríkissjóði. Grein 29 snýr svo að sérstakri liðveislu sem veita skuli fötluðu fólki 

til að það geti sinnt störfum á almennum vinnumarkaði, ásamt því að veita fræðslu til 

annars starfsfólks. 

 Vinnumarkaðsaðgerðir eru starfsemi sem veitir vinnumiðlun, mat á hæfni og 

skipulag úrræða sem auka eiga vinnufærni atvinnuleitanda (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir 

nr.55/2006). Markmið laganna er að veita viðeigandi aðstoð til virkrar þátttöku á 

vinnumarkaði og stuðla að jafnvægi framboðs og eftirspurnar á vinnuafli í landinu. 

Velferðarráðherra fer með yfirstjórn þessara vinnumarkaðsaðgerða en Vinnumálastofnun 

annast framkvæmd laganna.  

 11. grein þessara vinnumarkaðsaðgerða fjalla um mat á vinnufærni atvinnuleitenda 

og þar er nefnt að þjónusta sem ráðgjafar Vinnumálastofnunar veita skuli miðast við 

einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins atvinnuleitenda. 

 15. grein fjallar um að ráðgjafar Vinnumálastofnunar skuli leita eftir samstarfi við þá 

fagaðila og þjónustuaðila sem atvinnuleitandi kunni að hafa, í samráði við 
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atvinnuleitandann sjálfan. Þetta samráð skuli auka árangur, bæta vinnufærni og virkja enn 

frekar þátttakanda á vinnumarkaði. 

3.2.2 Reglugerð um atvinnumál fatlaðra 

Reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr. 376/1996  er sett í þeim tilgangi að styðja við fatlað 

fólk til þjálfunar og vinnufærni með úrræðum sem koma fram í lögum um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992. Almennur vinnumarkaður skal þó ganga fyrir þegar kemur að stuðningi 

fólks til atvinnu en meiginumfjöllun reglugerðarinnar er um fjóra kosti:   

1. Starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlun,  

2. Aðstoð við fatlaða í vinnu á almennum vinnumarkaði,  

3. Hæfingu og Iðju,  

4. Verndaða vinnustaði.  

 Umfjöllun reglugerðarinnar um starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlun tekur mið 

af starfsgetu, áhugasviði og framboði starfa með almenn jafnt sem sérhæfð störfum í huga. 

Aðstoð við fatlað fólk í vinnu á almennum vinnumarkaði skal veitt í gegnum sérstaka 

liðveislu, verkstjórn, starfsþjálfun og verndaða vinnuaðstöðu. Sérstök liðveisla skal vera 

einstaklingsbundin og stuðningurinn skal fara fram í upphafi starfs. Liðveislan getur komið 

frá vinnumiðlun, svæðisskrifstofu, vernduðum vinnustað eða fyrirtækinu sem 

einstaklingurinn vinnur hjá. Einnig er samkvæmt 6. grein möguleiki á sérstaklega ráðnum 

starfsmanni til liðveisluverkefnisins.  

 Í kafla fjögur í reglugerðinni um atvinnumál fjalla greinar 8 og 9  um hvernig hæfing,  

iðja og starfshæfing virka í aðalatriðum, og hvernig iðja leggur áherslu á félagsþjálfun og 

auðveld vinnuverkefni, ásamt því að reyna að ná tengslum við almennan vinnumarkað. Iðja 

getur samt sem áður þýtt varanlegt úrræði sem ekki er skylt að greiða laun fyrir. Kaflinn 

fjallar líka um að hæfing skuli vera tímabundin og  að hún teljist til alhliða starfs- og 

félagsþjálfunar sem ekki er skylt að greiða laun fyrir. Hæfing skal stuðla að því að 

einstaklingur auki hæfni sína til iðju eða atvinnuþátttöku. Starfshæfing  er úrræði þar sem 

meiningin er að vinna fari fram á almennum vinnumarkaði og að eftir ákveðið tímabil fari 

fram mat á starfsgetu og vinnuafköstum. Sérstaklega skal síðan semja um laun fatlaða 

einstaklingsins sem ákveðið hlutfall almennra launa á vinnumarkaði. Einnig er hægt að 
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semja um sérstaka tímabundna vinnusamninga. Þessi þrjú úrrræði skulu standa fötluðum 

einstaklingum til boða og miðast að því hvað hentar hverjum og einum. Þjálfunin getur átt 

sér stað á hæfingar- eða endurhæfingarstöðvum, dagvistunar-stofnunum fatlaðra, 

vernduðum vinnustöðum eða almennum vinnumarkaði.  

 Í kafla fimm í reglugerðinni um atvinnumál er fjallað um verndaða vinnustaði sem 

eru ætlaðir til að veita þjónustu sem skapar atvinnutækifæri fyrir fatlaða einstaklinga. Krafa 

er sett um ákveðið vinnuframlag þegar fötluðum einstaklingum eru borguð laun, en einnig 

er heimilt að veita launuð störf fyrir einstaklinga sem ekki ná mikilli framleiðini. Að auki er 

heimilt að  veita  þjálfun, samanber hæfingu eða iðju. Á vernduðum vinnustöðum skal vera 

gerður samningur, á milli rekstraraðila og þess sem fær starfið, sem inniheldur lýsingar á 

starfi/ þjálfun, vinnutíma, kaupi og kjörum ásamt uppsagnarfresti sem tryggir réttindi 

starfsmannsins og skyldur.  

3.2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er sérstaklega fjallað um 

atvinnumál fatlaðs fólks og leiðir samningurinn aðildarríki að þeirri nauðsynlegu þjónustu 

sem þarf að veita til að fatlað fólk geti stundað atvinnu, samanber 26. grein. Réttindi fatlaðs 

fólks skulu vera virt til samfélagsþátttöku í gegnum atvinnu og því skal veitt aðstoð eða 

þjónusta til að stunda starf sitt. Í 26. grein  stendur að aðildarríkin skulu gera ráðstafanir til 

að auka sjálfstæði og viðhalda gæðum þjónustu og áætlanagerðar á sviði hæfingar og 

endurhæfingar. Einnig fjallar greinin um að þróa skuli grunnþjálfun og stöðuga þjálfun 

sérfærðinga og starfsfólks sem vinnur við hæfingu og endurhæfingu.  

 Grein 27 í samningi Sameinuðu þjóðanna tryggir rétt fatlaðs fólks til atvinnuþátttöku 

og þann rétt sem það hefur til meðlimaþátttöku stéttarfélaga til jafns á við aðra, og því skal 

gert kleift að hafa aðgang að atvinnumiðlun og endurmenntun. Greinin bendir á mikilvægi 

þess að fatlað fólk fái að njóta viðeigandi aðlögunar og aðstoðar til að halda því starfi sem 

það hefur fengið. Greinin leggur einnig til að sköpuð verði atvinnutækifæri til að unnt sé að 

stuðla að starfsframa fatlaðs fólks á vinnumarkaði. Jafnframt þarf að auka þá aðstoð sem 

þarf til að finna störf og halda þeim. Þess er getið að einkageirinn jafnt sem opnberi geirinn 

þurfi að ráða til sín fatlað fólk og marka þurfi stefnu sem feli í sér áætlanir og sértækar 

aðgerðir að hvatningu sem styðji þá hugmynd.   
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 Stefna og skipulag þjónustunnar 

Árið 2015 var sett á laggirnar nefnd á vegum Velferðarráðuneytisins sem hafði það hlutverk 

að móta tillögu að vinnumarkaðsstefnu og skipulagi vinnumarkaðsmála, með velferð þeirra 

sem eru þátttakendur á vinnumarkaði að leiðarljósi jafnt sem að tryggja virka 

atvinnuþátttöku sem flestra til að auka samkeppnishæfni Íslands (Velferðarráðuneytið, 

2015-a). Helstu tillögur þessarar nefndar voru meðal annars þær að atvinnuleitendum skal 

standa til boða einstaklingsmiðuð og fagleg þjónusta sem hafi það að markmiði að virkja þá 

að nýju á vinnumarkaði. Einnig að þátttakendur á vinnumarkaði finni ekki til mismununar, 

m.a. á grundvelli fötlunar eða skertrar starfsgetu. Einnig er lögð fram tillaga sem stuðla á 

að því að vinnumarkaðurinn verði reiðubúinn til að veita einstaklingum með skerta 

starfsgetu tækifæri til að starfa á innlendum vinnumarkaði (Velferðarráðuneytið, 2015-b). 

Mikilvægt þótti nefndinni að greina þær hindranir sem standa í vegi fyrir því að einstaklingar 

með skerta starfsgetu geti unnið á almennum vinnumarkaði. Ein af greiningum 

nefndarinnar var sú að vinnuveitendur ofmeti þær áskoranir sem felast í því að ráða til sín 

fólk með skerta starfsgetu. Viðhorfin byggist að mestu á vanþekkingu atvinnurekenda eða 

annars ófatlaðs launafólks. Tillögur og vinna þessar nefndar voru byggðar að einhverju leyti 

á 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Aðgerðir sem nefndin 

setur í forgang varðandi fólk með skerta starfsgetu lýsa sér í því að auka þurfi tækfifæri þess 

jafnt við aðra á vinnumarkaði.  

 Nefndin leggur jafnframt fram tillögu þess eðlis að gerð verði rannsókn á því hvernig 

fyrirtæki og stofnanir á almennum og opinberum vinnumarkaði mæti þörfum fólks með 

skerta starfsgetu. Einnig að greindar verði þær hindranir sem standa í vegi fyrir því að fólk 

með skerta starfsgetu geti verið þátttakendur á vinnumarkaði. Þessari tillögu skal félags- og 

húsnæðismálaráðherra bera ábyrgð á. Þessu verkefni skuli á að lokið í lok árs 2018 

(Velferðarráðuneytið, 2015-a). 

 Nefndin leggur einnig til tillögu nr. 8 sem fjallar um að efla þurfi aðgerðir í því skyni 

að auka ráðgjöf og fræðslu á vinnumarkaði sem efla skuli atvinnuþátttöku einstaklinga með 

skerta starfsgetu. Vinnumálastofnun skal bera ábyrgð og framkvæmd þessa verks, í 

samstarfi við ýmis samtök og aðildarfélög. Þetta verkefni skal hafa stöðumat á tveggja ára 

fresti og viðvarandi tímaáætlun (Velferðarráðuneytið, 2015-a). 
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 Staða og helstu sóknarfæri atvinnumála 

Rannsóknir benda til þess að félagsleg útskúfun fatlaðs fólks í atvinnumálum eigi sér stað 

enn þann dag í dag. Fordómar leiða af sér þessa útskúfun og ríkjandi staðalímyndir um að 

fatlað fólk geti ekki unnið er ein helsta ástæðan fyrir því að fatlað fólk fær ekki vinnu við sitt 

hæfi. Lítið umburðarlyndi er á vinnumarkaði og mikill skortur á atvinnutækifærum vegna 

fordóma (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Frá yfirfærslu málaflokks 

fatlaðs fólks til sveitarfélaga myndaðist ákveðin biðstaða þar sem óljóst var hver bæri 

ábyrgð á atvinnumálum fatlaðs fólks (Heiða Björg Hilmisdóttir, 2016). Með viljayfirlýsingu 

um framtíðarskipan atvinnumála fatlaðs fólks um það að Vinnumálastofnun beri ábyrgð á 

vinnumarkaðsúrræðum hefði málið átt að skýrast en ákvörðun náðist ekki um samstarf ríkis 

og sveitafélaga til að byrja með. Árið 2015 var verkefnastjórn búin að vinna og endurmeta 

málefnið og yfirlýsing um framtíðarskipan atvinnumála fatlaðs fólks var undirrituð af hálfu 

Sambands íslenskra sveitafélaga, Vinnumálastofnunar og velferðarráðuneytisins. Með 

yfirlýsingunni skuldbundu sveitafélögin sig að til þess að bera ábyrgð á þjónustu við fatlað 

fólk samkvæmt lögum nr. 59/1992 og að Vinnumálastofnun skuli starfa samkvæmt lögum 

nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir.   

 Allt frá upphafi starfsendurhæfingar á íslandi, sem hófst með starfsemi að 

Reykjalundi eins og kemur fram í kafla 3.1, hefur þróunin verið í þá átt að koma fötluðu fólki 

inn á almennan vinnumarkað. Þetta hefur verið gert með mismunandi miklum árangri. Einn 

hópur fólks sem gjarnan hefur gleymst í þeirri umræðu eru einstaklingar sem búa við 

skerðingar sem gera þeim erfitt fyrir við að komast í atvinnu og halda henni til frambúðar 

(Kristján Valdimarsson, 2013).  Í þessu sambandi hefur Örvi (1984) verið skilgreindur sem 

tímabundið starfsprófunar- og starfsþjálfunarúrræði fyrir fatlað fólk. Þar hefur fagfólk alla 

tíð starfað við þjálfun og veitt stuðning til atvinnuleitar. Einstaklingum sem útskrifuðust 

þaðan var veitt eftirfylgd á nýjum starfstað og með tímanum var sá hluti starfseminnar 

farinn að taka mikinn tíma frá fagfólki sem starfaði aðallega við þjálfun og var þá gert 

samkomulag við svæðisskrifstofu Reykjaness um yfirtöku þess hluta starfseminnar. Þetta 

var upphaf þróunarstarfs sem kallað var atvinnuleit og eftirfylgni en þróaðist síðar í það 

fyrirkomulag sem í dag þekkist undir nafninu AMS eða atvinna með stuðningi. Sú starfsemi 

hefur reynst vel en mikil stöðnun hefur átt sér stað hvað varðar fjölda starfsmanna sem 

veita stuðning (Kristján Valdimarsson, 2013; Velferðarráðuneytið, 2016-b). Greinargerð var 
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útbúin af stýrihópi sem lögð var fyrir borgarráð Reykjavíkur 5. desember 2016 og felur í sér 

stefnu sem hljóðar upp á að fjölga þurfi starfsmönnum sem nýta sér AMS úrræðið. Einnig 

er það niðurstaða greinargerðarinnar að Reykjavíkurborg beri ábyrgð á atvinnumálum 

fatlaðs fólks með mjög takmarkaða starfsgetu og á gerð áætlunar sem mæti aukinni þörf 

fyrir hæfingartengd úrræði.  

 Samantekt 

Atvinna fatlaðs fólks hefur að mestu leyti verið byggð upp í kringum sérstaka vinnustaði og 

hæfingu. Ekki ber mikið á því að fatlað fólk, og þá sérstaklega fólk með þroskahömlun, hafi 

verið að starfa á almennum vinnumarkaði í gegnum tíðina. Vinnustaðir sem áttu að vera 

tímabundin úrræði fyrir fatlað fólk eða stökkpallur fyrir það inn á vinnumarkað hafa endað 

sem langtímavinnustaðir, samanber Reykjalund og Örva. Ráðaleysi og stefnuleysi hefur 

litað starfsemi stjórnvalda. Bandalag aðildarfélaga hrífur með sér og smitar frá sér vilja til 

þróunar en mikilvægast af öllu er almenn þekking og skilningur og eru í því samhengi gerðar 

ýmsar tillögur að upplýsingaflæði til almennings og fyrirtækja. 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks  er í heild sinni eitt stórt 

verkfæri sem þarf að nota til að innihald hans nýtist. Það er hægt að líkja honum við skóflu 

sem grefur skurð en án starfsmanns gerir skóflan ekki neitt ein og sér. Það gerir 

þjónustuaðilann mikilvægan jafnt sem stjórnsýsluna. Samfélagslegar skyldur til að fara eftir 

samningnum og innleiða hann í lög þjóðarinnar eru gríðalegar, til að jafnrétti allra nái að 

njóta sín. Lögin, samningurinn og reglugerðin bjóða upp á allt sem til þarf þegar litið er til 

atvinnumála fyrir fatlað fólk. Þjónustan á að vera einstaklingsbundin, samanber 11. grein 

úr lögum um vinnumarkaðsaðgerðir. Aðgangur að atvinnuþátttöku á almennum 

vinnumarkaði virðist greiður samkvæmt þessum ofangreindum köflum, og lög og regluverk 

styðja aðgerðir hvað það varðar.  Atvinna með stuðningi er vinnumarkaðsátak sem virkar 

vel en augljóslega þarf að fjölga starfsfólki sem sinnir því starfi til að starfsemin haldi áfram 

að dafna og þjóna sínu hlutverki. 
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4 Atvinna einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir 

Einhverft fólk hefur þörf fyrir skipulag til að komast í gegnum daginn. Við sem ekki erum 

einhverf notumst við skipulag líka en kannski ekki á sama hátt. Við nýtum dagatal, klukku 

og dagskrá. Einhverfir virka best ef þeir hafa sýnilega og einfalda dagskrá og helst alltaf þá 

sömu eða svipaða. Þeir eiga erfitt með mannleg samskipti og forðast það helst eða geta 

ekki tjáð sig á þann hátt sem talið er eðlilegt (Einhverfusamtökin, 2016). Fullorðnir 

einstaklingar sem hafa greinst með mikla einhverfu og einnig þroskahömlun verða stundum 

jaðarsettir  og er ,,hegðunarfrávikum" oftar en ekki kennt um. Dæmi eru um að þeir eigi 

ekki marga málsvara sem gæta réttar þeirra á við aðra borgara í okkar samfélagi. Færa má 

rök fyrir að þeir séu útsettir fyrir mismunun og  ákveðna útskúfun frá  samfélaginu og verði 

þannig ofurseldir aðgreindri þjónustu þar sem minnst verði vart við ,,hegðunarfrávikin". Í 

þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á samfélagslega stöðu þessa hóps með áherslu 

á atvinnuþátttöku. Jafnframt verður fjallað um gagnreyndar stuðningsaðgerðir sem hafa 

sýnt fram á árangur í vinnuþjálfun og stuðningi á vinnustað.   

 Einhverft fólk með miklar stuðningsþarfir 

 Einstaklingar með mikil einhverfueinkenni, sérstaklega þeir sem tjá sig 

ekki með orðum, geta líka fengið skapofsaköst og jafnvel sýnt ógnandi 

hegðun. Það getur verið flókið að koma í veg fyrir slíka hegðun þar sem 

ástæða skapofsans er oft og tíðum ekki þekkt  (Helga Þórey Júlísdóttir, 

Kristín Björnsdóttir, Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Árið 1995 skilgreindi Emerson þá hegðun sem „ögrandi“ sem ber vott um menningarlegt 

afbrigði og er af þvílíkum ofsa, tíðni og varanleika að öryggi einstaklingsins sjálfs er í hættu 

ástamt öryggi annarra í kringum hann. Með þessari hegðun er einstaklingurinn líklegur til 

að hindra eða takmarka aðgang sinn að samfélaginu og þar af leiðandi rýra lífsskilyrði sín til 

muna (Emerson, 2001). Ögrandi hegðun getur haft það mikil áhrif á einstakling, starfsfólk 

eða aðstandendur að heilsa og lífsgæði dvína. Hún getur haft truflandi áhrif á daglegt líf og 

komið verulega í veg fyrir hefðbundnar athafnir í samfélaginu. Einstaklingar með 

þroskahömlun og tjáskiptavanda eru í áhættuhóp hvað þetta varðar. Þeir eiga í erfiðleikum 

með samskipti og með að skilja og/eða koma óskum sínum á framfæri. Þeir reyna því að tjá 
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sig með þeim hætti sem ekki þykir æskilegur og gera skyndilegar árásir á starfsfólk, sjálfa 

sig eða umhverfið (The Challenging Behaviour Foundation, 2017-a).  Nokkrar algengar 

ástæður fyrir ögrandi hegðun eru t.d.:  

 Félagsleg athygli: Það getur haft góð áhrif til að ná athygli annarra, hvort sem 

það er jákvæð eða neikvæð athygli. 

 Að nálgast hluti: Viðkomandi einstaklingur lærir að haga sér á ákveðinn hátt til 

að fá t.d. einhverja hluti eða mat.      

 Komast hjá einhverju: Það getur hjálpað einstaklingnum við að komast upp með 

að gera ekki eitthvað sem honum líkar ekki að gera, eða vill ekki gera, t.d. fara 

til tannlæknis eða í göngutúr. 

Ögrandi hegðun á það til að brjótast fram hjá fólki mjög snögglega eða með fyrirvara sem 

erfitt er að sjá. Hagnýt greining eða hagnýtt mat á ögrandi hegðun er nauðsynleg þegar leita 

þarf svara um orsakir fyrir hegðun einstaklinga. Með því að nýta mat eða greiningu með 

skráningu á atviki myndast persónuleg þekking um einstaklinginn sem auðveldar 

starfsmanni eða aðstandenda að bregðast rétt við. Hagnýt greining nýtist til að þróa betri 

einstaklingsbundna hegðunaráætlun (The Challenging Behaviour Foundation, 2017-b).  

 Ögrandi hegðun hjá fólki með þroskahömlun er ekki endilega af vísvitandi ástæðu 

eða af ásettu ráði. Hegðunin er einfaldlega ómeðvituð á þann hátt sem hefur áður skilað 

þessum einstaklingum árangri til að ná fram vilja sínum. Til að skilja ástæður ögrandi 

hegðunar er mikilvægt að reyna að finna út hvers vegna sú hegðun á sér stað. Það að bera 

kennsl á mismunandi stig hegðunar hjá einstaklingum getur hjálpað til við að fullnægja 

daglegum þörfum þeirra (The Challenging Behaviour Foundation, 2017-a).   

 Atvinnuúrræði 

Atvinna hjá þessum málaflokki hefur verið fremur einsleit um árabil og einskorðast að 

mestu leyti við hæfingarstöðvar. Samkvæmt skýrslum og rannsóknum er fólki sem þarf 

mikinn stuðning við daglegar athafnir útveguð „pláss“ á hæfingarstöðvum eða við störf á 

vernduðum vinnustöðum. Samkvæmt rannsóknum eru verndaðir vinnustaðir og 

hæfingarstöðvar aðgreind úrræði frá samfélagslegri þátttöku,  þau stuðla að fordómum og 

félagslegri útskúfun. Þessi úrræði ýta enn fremur undir staðalímyndir þess eðlis að fatlað 

fólk geti ekki unnið á almennum vinnumarkaði og ílengist því á þessum stöðum til 
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frambúðar (Kristjana Jokumsen og Rannveg Traustadóttir, 2014). Virkniúrræði eða 

hæfingarstöðvar og verndaðir vinnustaðir innihéldu 1200 einstaklinga samkvæmt úttekt 

vinnumálastofnunar  árið 2015 (Velferðarráðuneytið, 2016-b), en ekki eru til tölur yfir 

hversu margir einstaklingar af þeim eru einhverfir og með miklar stuðningsþarfir. 

 Vegna fjárskorts hefur AMS (atvinna með stuðningi) ekki getað veitt þann stuðning 

sem þarf til og ekki fundið aðrar lausnir til að veita betri stuðning. Þetta kerfi, eins og það 

er í dag og hefur verið, þ.e. að þjónustan sé föst á hæfingarstöðinni eða vernduðu 

vinnustöðunum, er að því leytinu til gallað og jafnvel úrrelt. Upphaflega hugmyndin með 

AMS gekk út á það að mynda heildstæða þjónustulausn fyrir fatlað fólk í atvinnuþátttöku, 

sem tengdi saman atvinnu á almennum vinnumarkaði, hæfingarstöðvar og verndaða 

vinnustaði með það í huga að leysa vanda sem hafði leitt af sér yfirfulla verndaða vinnustaði 

og hæfingarstöðvar sem höfðu starfað mestmegnis án upprunalegrar stefnu  í of langan 

tíma (Árni Már Björnsson, 2006). Í skýrslu sem gefin var út af Félagsmálaráðuneytinu árið 

2007 og ber nafnið Mótum framtíð, þjónusta við fötluð börn og fullorðna 2007-20016 

kemur fram að AMS hafi einkum nýst þeim sem ekki hafa mjög skerta starfsfærni og helgast 

það af fjölda þeirra starfsmanna sem veita stuðninginn. Þeir sem þurfa meiri stuðning og 

hafa þar af leiðandi mikið skerta starfsfærni verða því að leita þjónustu hjá aðgreindum 

vinnustöðum fyrir fatlað fólk. Rannsóknir benda þó á að þeir einstaklingar sem þurfa á 

mikilli aðstoð að halda og hafa „pláss“ á vernduðum vinnustöðum gætu jafnvel nýtt þá 

aðstoð á almennum vinnumarkaði (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

Með þeim hætti væri einstaklingur með miklar stuðningsþarfir að vinna á almennum 

vinnumarkaði og tæki þar af leiðandi þátt í samfélaginu eins og aðrir.  

 Áhrif einhverfu á þátttöku í atvinnulífinu 

Eins og komið hefur fram í köflum hér á undan er ákveðin hegðun oft og tíðum óæskileg 

innan um almenning eða þykir í það minnsta ekki æskileg. Þegar kemur að atvinnu geta 

komið upp ýmis vandkvæði er varða skynjun og hegðun einhverfs fólks. Jarþrúður 

Þórhallsdóttir (2013) gerði rannsókn sem hún svo skrifaði um í bók sinni, Önnur skynjun – 

Ólík Veröld. Rannsóknin fólst í því að taka viðtöl við fólk á aldrinum 20-46 ára sem er með 

einhverfurófsgreiningu. Þessi rannsókn er dregin upp hér til að vekja athygli á þeirri hegðun 

sem þessir einstaklingar geta oft og tíðum upplifað án þess að aðrir hafi hugmynd um það 
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sem er að gerast. Viðmælendur Jarþrúðar áttu það meðal annars sameiginlegt að áreiti af 

ýmsum toga gat valdið miklum óþægindum, svo miklum að þeir þurftu að draga sig í hlé 

eða eingangra sig frá aðstæðum. Stundum áttu viðmælendur erfitt með að túlka og skynja 

umhveri sitt og félagsleg samskipti voru þeim ofviða. Talað mál gat reynst þeim erfitt 

viðureignar og þeir áttu á köflum erfitt með að hlusta og skilja það sem rætt var um. Þeim 

þótti líka erfitt að bregðast við óvæntum og óundirbúnum aðstæðum eða áreiti, eða 

mörgum slíkum á sama tíma. Athafnir daglegs lífs gátu oft og tíðum verið flóknar og hegðun 

viðmælendanna gat oft og tíðum verið frábrugðin eða óvenjuleg í nálægð við annað fólk 

(Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013).  

4.3.1 Þjónandi leiðsögn (Gentle teaching) 

Gentle Teaching eða nærfærnisnálgun, kölluð „þjónandi leiðsögn“, er fræðileg nálgun sem 

byggir á heimspeki og siðferðilegum grunni um samskipti. Samskiptin byggjast á því að 

mæta einstaklingum án fyrirfram gefinna niðurstaðna á viðbrögðum. Nálgunin 

einskorðaðist til að byrja með við einstaklinga með þroskahamlanir og ögrandi hegðun en 

með tímanum þróaðist hún á þann farveg að henta öllum sem þurfa umönnun. Nálgunin 

byggir á mannúðlegri hugmyndafræði og einblínir ekki á félagslega eða efnahagslega stöðu, 

sjúkdómgreiningu eða aðrar vísindalegar rannsóknir. Þjónandi leiðsögn hefur það að 

markmiði að veita öryggi og ástúð (kærleika) og kenna öðrum að mynda þannig góð tengsl, 

og auka lífsgæði með því að hjálpa til við þátttöku í gagnkvæmum tengslum. Það hlutverk 

sem umönnunaraðili hefur við notkun þjónandi leiðsagnar skal endurspegla gildismat 

nálgunarinnar og kenna merkingu þess sem felst í nærveru hans og veita skilyrðislausa 

umhyggju sem veitir öryggi, virðingu og alúð (McGee og Brown, 2014). 

 Einn helsti upphafsmaður þjónandi leiðsagnar var maður að nafni John McGee, en 

hann var sálfræðingur í háskólanum í Nebraska í Bandaríkjunum. Með aðstoð fleiri 

fræðimanna frá þeim skóla þróaði hann hugmyndafræðina sem upprunalega var ætluð 

starfsfólki sem vann með fólki með þroskahamlanir.  Einn af þeim sem vann með McGee í 

þessari þróunarvinnu var Dan Hobbs, en hann hafði unnið mikið með fólki sem átti við 

erfiðan hegðunarvanda að etja. Hobbs hefur lagt leið sína til íslands í nokkur skipti til að 

kenna og miðla til fólks þessum fræðum um þjónandi leiðsögn. Fyrst kom hann til Íslands 

árið 1992, að beiðni Kristins Torfasonar, sem er forstöðumaður íbúðarkjarna á Akureyri 
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(Kristinn Torfason, 2014). Fyrstu 10 klukkutímum sínum á Íslandi eyddi Hobbs með íbúum 

íbúðarkjarnans, starfsfólki og Kristni sjálfum. Samkvæmt Kristni náði Hobbs með 

undraverðum hætti að nálgast íbúa kjarnanns jafnvel þótt þeir töluðu ekki stakt orð í ensku. 

Þetta gerði hann með því að nota hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar. Hann fann 

afslappaða leið til að byggja upp traust og virðingu íbúanna og hann kenndi starfsfólki 

hvernig hægt væri að byggja upp samband við þjónustunotendur með umhyggju, kærleik 

og virðingu (Kristinn Torfason, 2014).  

 Mikilvægt er að viðhalda og kenna þau gæði sem felast í mannlegum samskiptum. 

Umönnunaraðili þarf að upplifa hlýju, umburðarlyndi og kærleika sem sýnir mannlega 

hegðun. Þjónandi leiðsögn er löguð að þörfum hvers og eins og einkennist af samkvæmni 

og varanleika, og hún er ferli sem þarfnast stöðugleika og þolinmæði (McGee og Brown, 

2014). Með þjónandi leiðsögn er mikilvægt að viðhalda lykilhugtökum á borð við 

valdeflingu, sjálfsákvörðunarrétt og lífsgæðum ( McGee og Brown, 2014).  

4.3.2 Teacch hugmyndafræði 

Teacch hugmyndafræðin inniheldur kennsluaðferð sem hefur þróast með rannsóknum og 

er kölluð „strucured teaching“. Þessi aðferð hentar sem skipulögð kennsla fyrir einstaklinga 

með röskun á einhverfurófi. Hún er notuð til að skipuleggja umhverfið, setja upp dagskrá, 

sjónrænt boðskiptakerfi og vinnukerfi, og veita yfirsýn yfir það sem er í vændum 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d). Aðferðin eykur færni einstaklinga á 

einhverfurófinu til að framkvæma hluti án stuðnings frá öðrum og virkjar sjálfstæði þeirra í 

mismunandi aðstæðum þar sem frumkvæði þeirra skortir. Teacch-líkanið leggur áherslu á 

þjónustu sem verður samfelld alla ævi (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d). Mikilvægt 

er þó að viðhalda stöðugt endurmati og endurskoðun til að ná sem bestum árangri 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

 Teymisvinna og þverfaglegur ávinningur 

Teymisvinnu má skilgreina þannig að hópur fólks vinni saman að viðfangsefni sem hefur 

sameiginlegan tilgang og markmið (Þóra Leósdóttir, 2014). Meðlimir teymisins vinna saman 

sem einn einstaklingur og samstarf og uppbyggileg samskipti eru höfð í fyrirrúmi . Samvinna 

þar sem fleiri en einn koma að ákvörðunartökum er líklegri til að komast að viturlegum eða 

betri niðurstöðum heldur en þegar einn er í ráðum (Martin, 2005). Með teymisvinnu þar 
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sem fólk með mismunandi bakgrunn kemur saman myndast víðara sjónarhorn eða sýn á 

þau viðfangsefni sem teymið tekur sér fyrir hendur. Teymisvinna á að stuðla að samvinnu 

fagaðila ásamt því að miðla þekkingu sem skapar innihalds- og árangusríka niðurstöðu 

(Reykjalundur,e.d.).     

 Samantekt 

Einhverfir einstaklingar með miklar stuðningsþarfir til daglegs lífs þurfa að fá þjónustu frá 

fólki sem veit hvað það er að gera, og það þarf að fá þjónustu frá fólki sem þekkir þarfir 

þess og skilur hegðanir þess. Stuðningsstarfsfólk þarf að sýna þolinmæði og veita 

einstaklingnum eftirtekt. Það getur skipt sköpum að sjá fyrirvara eða ástæður þess að 

hegðun einstaklingsins breytist. Það getur oft og tíðum þýtt að fleiri en einn eða fleiri en 

tvo fagaðila þurfi til starfsins til að sjá og skilgreina hegðunina og því er teymisvinna 

mikilvæg þegar greina á þarfir eða fyrirkomulag stuðningsins. 

 Teymi þurfa að vera markviss og upplýsingaöflun þarf að vera skýr til að veita bestu 

tiltæku lausnina varðandi stuðninginn. Aðferðir eins og Teacch og þjónandi leiðsögn koma 

að miklu gagni og mikilvægt að beita þeim af þekkingu með mannvirðingu að leiðarljósi. 

Það eitt að geta sýnt alúð og áhuga getur aukið vellíðan og leitt af sér hegðun sem auðvelt 

er að umgangast og styðja. Viðbrögð starfsfólks geta oft og tíðum verið kolröng eða þýtt 

mikla útilokun eða aðgreiningu frá samfélaginu, en sú aðgreining getur haft þveröfug áhrif 

á einhverfa einstaklinginn en getur þó líka þýtt andlega slökun. Erfitt getur verið að taka 

rétta ákvörðun en ákvörðunin þarf að taka mið af þekkingu, reynslu og aðstæðum og byggja 

á grunni mannréttindasjónarhornsins. 
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5 Rannsókn 

Í þessum kafla verður greint frá framkvæmd rannsóknar sem leggur grunninn að 

rannsóknarhluta þessa verkefnis. Varpað verður ljósi á markmið rannsóknarinnar. 

Jafnframt er fjallað um að aðferð, framkvæmd, viðmælendur og undirbúning. Að lokum 

verður gerð grein fyrir úrvinnslu gagna og réttmæti rannsóknarinnar. 

 Markmið og áherslur 

Markmið þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar er leitast við að varpa ljósi á stöðu 

atvinnutækifæra fyrir þennan hóp fatlaðs fólks í ljósi ákvæða samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hins vegar er lögð áhersla á að greina helstu áskoranir 

og þær forsendur sem hvað helst gætu bætt réttarstöðu þessa hóps hvað atvinnuþáttöku 

snertir. Undirmarkmið þessa verkefnis birtast í svörum við eftirtöldum spurningum:  

 Hvaða áhrif hafa ólík sjónarhorn á fötlun á viðhorf og möguleika til samfélagslegrar 

þátttöku? 

 Hvernig birtist réttarstaða fatlaðs fólks til atvinnu og hvernig hafa atvinnumál 

fatlaðs fólks þróast ? 

 Hvaða hugmyndafræði og vinnubrögð leiða stefnu og framkvæmd þjónustu í 

atvinnumálum einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir ? 

 Hverjar eru helstu áskoranirnar og hvaða tillögur hafa hagsmunaaðilar að 

breytingum? 

 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð sem veitir innsýn í upplifun af 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Aðferðin leitar ekki eftir einum sannleika og hefur ekki 

alhæfingargildi en endurspeglar aðstæður og viðhorf. Aðferðin er notuð til þess að öðlast 

dýpri skilning á veruleika ákveðins hóps samfélagsins með tilgang rannsóknarinnar í huga. 

Aðferðin getur, frekar en aðrar rannsóknaraðferðir, veitt félagslegum veruleika dýpri 

merkingu eða víkkað sýn á samfélagslega stöðu (Schutt, 2015). Aðferðin hentar því vel þar 

sem markmiðið er að heyra reynslu og viðhorf þátttakenda. Í þessari rannsókn var notast 

við hálfopin viðtöl og stuðst var við viðtalsvísi á grunni markmiða og rannsóknarspurninga 

til að ná betur fram því efni sem leitast var eftir. Þetta var gert til að safna gögnum markvisst 

en um leið að gefa þátttakendum kost á að tjá sig opið um viðfangsefni rannsóknarinnar. 
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Viðtölin fóru fram í  mars og  apríl 2017. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

eigindlegra rannsókna yfir á stærri hóp heldur veita þær dýpi sýn á viðfangsefnið (Schutt, 

2012).  

 Þáttakendur og undirbúningur 

Val á þátttakendum í rannsóknina var gert í samráði við leiðbeinanda minn. Viðmælendur 

mínir höfðu allir mikla reynslu af viðfangsefni rannsóknarinnar, þ.e. atvinnumálum fatlaðs 

fólks, þá sér í lagi einhverfs fólks með miklar stuðningsþarfir. Hentugleikaúrtak var notað 

við gagnaöflun þar sem það gefur rannsakanda möguleika til að velja úrtak sem 

endurspeglar ákveðin einkenni sem hann hefur áhuga á að skoða á grundvelli 

rannsóknaspurninga. Einnig var stuðst við fjölbreytniúrtak til að fá breiðari sýn á 

rannsóknarefnið (Schutt, 2012; Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Ég notaði 

tölvupóst til að nálgast þátttakendur. Ég fékk ávallt jákvæð svör og samþykki frá 

viðmælendum.  

 Rannsóknin byggist á viðtölum við fimm fagaðila sem tengjast beint eða óbeint 

atvinnumálum fatlaðs fólks. Einn aðilinn er í stjórnunarstöðu á íbúðarkjarna þar sem eru 

einstaklingar sem hafa þörf fyrir mikinn stuðning í sínum daglegu athöfnum.  Sá íbúðarkjarni 

byggir starfsemi sína á mun hærra hlutfalli fagaðila í starfi en þekkist á öðrum 

íbúðarkjörnum, og starfsmenn eru fleiri á hvern íbúa,  sem veitir bæði starfsfólki og íbúum 

kjarnans meira öryggi. Hinir viðmælendurnir eru óbeint tengdir einhverfum einstaklingum, 

þ.e. þeir vinna í stjórnsýslu en ákvarðanir sem þeir taka varðandi málefni fatlaðs fólks geta 

skipt sköpum um framtíð og tækifæri einstaklinganna sem eru með miklar stuðningsþarfir.  

 Skráning og úrvinnsla 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu frá mars til apríl 2017. Þau voru tekin upp með leyfi 

viðmælenda og var nafnleyndar gætt. Lengd viðtala var allt frá 30 mínútum til 60 mínútna 

og voru þau skráð orðrétt niður samkvæmt leyfi viðmælenda. Markmið og undirmarkmið 

rannsóknar sem og viðtalsvísir voru notuð til þess að greina þemu viðtalanna. Við greiningu 

viðtalanna kom í ljós að hægt var að flokka þau í þrjú meginþemu. Við úrvinnslu gagna var 

jafnframt stuðst við breytingaferli Kotter (1996) sem beinir sjónum að einfaldri og skýrri 

framtíðarsýn. Hann skilgreindi breytingaferli sitt með átta skrefum sem þurfa að höfða til 

sem flestra hagsmunaaðila og hann leggur líka mikla áherslu á að ferlið sé framkvæmt í 
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réttri röð og að ekki megi sleppa neinu skrefi (Kotter, 1996). Ég studdist við ferlið ásamt 

fræðum úr ofangreindum köflum með það að markmiði að fá niðurstöðu sem leitt gæti að 

yfirsýn á málaflokkinn og það ferli sem gæti leitt að breytingum. Meiginþemun í 

breytingarferli Kotter eru eftirfarandi, númeruð 1-3,  og undir þeim eru skrefin.  

1. Undirbúningur og skipulag. 

  (skref 1) Upplýsa þörfina fyrir breytingar 

  (Skref 2) Virkja lykilstarfsfólk 

  (Skref 3) Þróa framtíðarsýn 

2. Koma breytingum í verk  

  (Skref 4) Miðla framtíðarsýn 

  (Skref 5) Taka á andstöðu 

  (Skref 6) Búa til áfangasigra 

3. Festa breytingar í sessi 

  (Skref 7) Hafa úthald  

  (Skref 8) festa í menningu 

  

5.5 Réttmæti rannsóknar 

Þegar horft er til réttmætis og takmarkana eigindlegra rannsókna skiptir miklu máli að 

rannsakandinn nái að leggja til hliðar eigin skoðanir, viðhorf og trú að því marki sem 

mögulegt er (Schutt, 2015; Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Það var mjög 

mikilvægt fyrir mig að vera meðvitaður um þetta þar sem ég hef mikla reynslu á þeim 

vettvangi sem hér um ræðir.  Því lagði ég mig fram við að styðjast við viðtalsvísi svo 

þátttakendur gætu tjáð sig á óhindraðan hátt. Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl 

(2015) benda á þar sem þær vísa í Bogdan og Biklen (2003) að talað sé um réttmæti í 

eigindlegum rannsóknum út frá samhengi milli rannsóknargagna og þá hvort niðurstöður 

endurspegli raunveruleikann eins og hann er í raun og veru. Til að auka réttmæti 

rannsóknarinnar valdi ég viðmælendur sem geta gefið heildræna sýn á viðfangsefnið, þ.e. 

búa yfir fjölbreyttri starfsreynslu og  starfa á ólíkum stöðum innan sama vettvangs. Að 

lokum má nefna að þess var gætt í hvívetna að þátttakendur væru upplýstir um eðli 

rannsóknarinnar svo þeir gætu tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku sína. Þetta var gert 
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með því að senda í tölvupósti skriflega beiðni til þátttakenda með upplýsingum um 

rannsóknina. 
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6 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í þessum kafla. Rannsóknin grundvallast á 

viðtölum við fimm fagaðila sem eiga það sameiginlegt að búa yfir mikilli reynslu og þekkingu 

á því sviði sem hér um ræðir. Stuðst var við viðtalsvísi á grunni markmiða og undirmarkmiða 

sem voru sett fram í formi spurninga. Sjónum var sérstaklega beint að síðustu tveimur 

undirmarkmiðunum við gerð viðtalsvísisins, eins og fyrr hefur verið getið. Mikillar 

aðgreiningar gætir í allri þjónustu við einhverft fólk með miklar stuðningsþarfir þrátt fyrir 

miklar hugmyndafræðilegar viðmiðsbreytingar, þ.e. frá læknisfræðilegum skilningi á fötlun 

til ríkjandi félagslegs skilnings mannréttinda sem samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks undirstrikar og gerir kröfu um. Það er því mikilvægt að fá sýn helstu 

hagsmunaaðila á stöðu mála í þeim tilgangi að varpa ljósi á leiðir við að skapa einhverfu 

fólki með miklar stuðningsþarfir tækifæri til fullgildrar þátttöku í samfélaginu með áherslu 

á atvinnuþátttöku þess. Að lokinni rýni og greiningu voru viðtölin flokkuð í sex þemu. 

Þemun eru; Upplýsa um þörfina fyrir breytingar, virkja lykilstarfsfólk, þróa framtíðarsýn og 

miðla henni, taka á andstöðu, búa til áfangasigra, hafa úthald og festa í sessi. 

 Upplýsa um þörfina fyrir breytingar 

Til að byrja með mátti heyra á viðmælendum að þörfin fyrir að upplýsa almenning er mikil 

og að umræðan um atvinnumál fatlaðra virðist ekki mikil í samfélaginu. Einn viðmælenda 

orðaði þetta svona:  

Fyrst og fremst þurfum við náttúrulega að auka fræðslu til allra[...]og svo 

náttúrulega þurfum við að fræða bara almenning, við þurfum að fræða 

stjórnendur fyrirtækja og stjórnendur stofnana og pólitíkusa. 

Það þarf að kanna aðstæður og athuga hvort þörf fyrir breytingar sé staðreynd, hvort að 

staðan sé þannig að stöðnun hafi átt sér stað. Viðmælendur voru allir sammála um að 

breytinga væri þörf og að staðan í atvinnumálum sé einhæf og of mikið af félagslegum 

hindrunum í samfélaginu til staðar. Þær hindranir hafi þær afleiðingar að skilningur og 

þekkingaleysi valda fordómum. Í kafla 2.2 er rætt um félagslega líkanið og félagslegar 

hindranir sem valda fötlun, en það er einmitt gott dæmi um að skilningsleysi almennings 

og þekking valda hindrunum. Fordómar vegna þekkingarleysis takmarka samfélagslega 

þátttöku fatlaðs fólks á vinnumarkaði. 
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Umræðan um hversu mikilvægt er að hafa atvinnu þarf að vera í takt við þörfina og það 

stóð ekki á svörum viðmælenda þegar þetta bar á góma, enda til margar rannsóknir og skrif 

sem sanna mikilvægi þess að hafa atvinnu. Það eykur líka sjálfstæði að fá að vinna vinnu við 

sitt hæfi og grundvöllur sjálfstæðs lífs er að hafa stjórn, val og möguleika, eins og bent er á  

í kafla 2.5 hér ofar. Þátttaka í samfélaginu er hluti af því að starfa eða hafa atvinnu og 

tilheyra heildinni. Orð viðmælenda sýna sterkan skilning á mikilvægi þessa: 

„...náttúrulega það að þetta er gríðalega valdeflandi fyrir fólk að tilheyra 

vinnustað.“ 

„Á grundvelli þess skilnings að atvinna sé gríðalega dýrmætur þáttur í lífi 

hvers og eins.“ 

„Það er líka ákveðin virðing og status í samfélaginu ef þú ert á almennum 

vinnumarkaði, borgar skatta og borgar í stéttarfélag [...] Aðallega það sem 

mér finnst er þessi status að geta verið í vinnu og geta bara verið stoltur af 

vinnunni sinni.“ 

„Það er svona lykillinn að lífshamingjunni, að hafa vinnu og leggja eitthvað til 

samfélagsins og sýna að maður sé virkur þátttakandi [...] Algert 

grundvallaratriði að maður upplifi sig sem gagnlegan þjóðfélagsþegn, það er 

að hafa vinnu, gífurlega mikilvægt, vinnan göfgar manninn.“ 

En hvernig er staðan þegar litið er á mikilvægi þess að hafa vinnu? Er staðan í dag hjá fólki 

með miklar stuðningsþarfir í takt við það sem viðmælendur halda fram í þessum orðum? 

Samkvæmt viðmælendum hefur Vinnumálastofnun haft mikið á sinni könnu og atvinnumál 

hangið í lausu lofti á milli sveitarfélaga og Vinnumálastofnunar eftir að yfirtakan gekk í garð 

árið 2011. Svar viðmælanda, sem er sérfræðingur á sviði strjórnsýslunnar, við spurningu um 

það hvort einhverft fólk með miklar stuðningsþarfir geti unnið á almennum vinnumarkaði 

ber vott um uppgjöf: 

Ég hef bara alltaf haft þá trú að atvinnulífið sé svo miskunnarlaust sko, að 

það vildi bara einhvern sem ,,produserar in full"  og ef ekki þá áttu ekkert að 

vera þar.  
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Lesa má úr þess að viðmælandinn hefur ekki trú á að fólk með miklar stuðningsþarfir hafi 

erindi út á vinnumarkað. Í framhaldinu segir hann svo: 

...ég held að það sé raunverulega þannig að þegar þú ert kominn með 

starfsgetu frá 1-100 og þeir sem eru frá 1-10 að það sé fólk sem þarf mjög 

sérhæft úrræði, mjög sérhæfðan stuðning og svona almennur 

vinnumarkaður þar sem þar er að minnsta kosti gerð krafa um það að 

starfsmaðurinn skapi einhver verðmæti til að standa undir laununum hans 

[...]. Ég held að það sé ekki gott að vera að gefa væntingar um að það sé bara 

mögulegt, og þetta er nú auðvitað mjög viðkvæmt umræðuefni vegna þess 

að þú þarft á einhverjum punkti sko að draga línuna og segja nei, við skulum 

ekki vera að velta því fyrir okkur að viðkomandi geti komist í vinnu...  

Raunsæi og fyrri reynsla mála að vissu leyti þessa mynd hjá viðmælenda mínum og þar með 

þörfina fyrir hugarfarsbreytingar. Annar viðmælandi minn, sem einnig er sérfræðingur á 

sviði stjórnsýslu, kemst svo að orði, sem undirstrikar aftur hvernig fordómar geta hindrað 

framgöngu mála:  

Viðhorf fólks sem umgengst fatlað fólk verður annað en hjá þeim sem gera 

það ekki. Það er svo dýrmætt fyrir samfélagið að vera að takast á við þessa 

fjölbreytni. Grunnhugsunin er þessi að við erum öll í sama garðinum. Við 

vitum það að þegar aðgreiningin er þá koma inn fordómarnir inn um leið. Því 

þegar þú þekkir ekki, þá ferðu að búa þér til þína eigin mynd eða mynd sem 

er matreidd af einhverjum sem ekki hefur þekkinguna. 

Það sem hefur verið í boði fyrir einhverft fólk með miklar stuðningsþarfir hafa verið 

hæfingarstöðvar vítt og breitt um landið en af viðmælendum mínum að dæma hafa þær 

verið allt of einhæfar og stefnumótun þeirra ekki verið nægjanlega skýr. En er hægt að 

tengja stefnumótun hæfingarstöðva við vinnubrögð stjórnsýslunnar? Hefur stjórnsýslan 

sinnt sínu starfi? Viðmælendur eru sammála um að vegna óskýrrar stefnu stjórnvalda hafi 

málaflokkurinn verið úti í kuldanum hvað þetta varðar. Einn þeirra kemst þar vel að orði:  

...en síðan er til batterí svona millistjórnsýsla [...] oft talað um það að þar er 

vinnumálastofa sem hefur víðtækt hlutverk eða á að koma að stefnuvinnu 

eða undirbúning að stefnuvinnu, er með alla tölfræði og þessa skipulegu 
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umgjörð [...] Allir fjármunir fóru yfir til sveitarfélaga en eftir varð 

vinnumálefnaflokkur hjá Vinnumálastofnun, síðan komu upp vangaveltur 

um það hvert hlutvert Vinnumálastofnunar væri. [...] Sem hefur gert þetta 

svolítið slungið. Ýmsar hindranir hafa komið upp gagnvart því.  

Og hann hafði líka skýringar á hæfingarstöðvunum og því hlutverki sem þær áttu að gegna 

en vegna stefnuleysis hefur hlutverkið farið fyrir ofan garð og neðan:  

Í teoríunni ættu fötluðu einstaklingarnir að fara inn á hæfingarstöð þaðan 

inn á verndaðan vinnustað þaðan inn á vernduð horn síðan í framhaldi gæti 

viðkomandi jafnvel með stuðningi funkerað á verkstæðinu hjá Toyota til 

dæmis. Auðvitað vissum við það að þeir sem stoppuðu á leiðinni hefðu 

úrræði í samræmi við þarfir þeirra. Það sem ég hef gagnrýnt með 

hæfingarstöðvar og verndaða vinnustaði er það að þú nærð ekki 

samþættingunni. 

Svo virðist sem stefnumótun hafi ekki átt sér stað að neinu ákveðnu marki varðandi 

atvinnumál eftir yfirtöku sveitafélaga á málefnum fatlaðs fólks. Samkvæmt viðmælanda í 

ráðuneytinu hafa ekki margar rannsóknir eða skýrslur verið gerðar síðan 2004–2007. 

Reyndar var gerð stöðu- og árangursmatsskýrsla í október 2016 á vegum 

velferðarráðuneytisins. Skýrslan ber nafnið Framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks 

2017–2021. Þar er kafli B um atvinnumál og markmið hans er að benda á verkefni um 

atvinnu fatlaðs fólks. Markmið þessara verkefna var að gera vinnustaði aðgengilegri og að 

auka möguleika fatlaðs fólks til virkniúrræða. Viðmælandi minn, sem er fagaðili sem sinnir 

réttindamálum fatlaðs fólks, bendir á hvert leiðin hefur legið hjá fólki með miklar 

stuðningsþarfir í þessu samhengi: 

Þeir sem eru metnir með undir 30% starfsgetu, þeir eru að fara í það sem er 

kallað hæfingartengd úrræði. Heitir því skemmtilega nafni; Vinnu- og 

virknimiðuð stoðþjónusta. [...] því fólki er vísað á þá staði og það hafa verið 

biðlistar á að komast inn í þau úrræði. 

Í framhaldi af þessum orðum bendir hann á það að erfitt sé að meta starfsgetu fólks og að 

gallar hafi verið á því hvernig fólk hefur verið metið. Mælingin sé í rauninni huglæg hjá þeim 

sem sinna þessu starfsmati: 
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Þú átt að fara í hæfingu og þá á að hæfa þig, gera þig hæfan sem sagt til að 

sinna störfum, en fólk fer síðan ekkert endilega þaðan [...] Það er gallinn sem 

ég er oft að reyna að tala fyrir hérna [...], og ég er að reyna að vekja fólk til 

vitundar um. 

Stærsti gallinn í þessu virkniúrræði er þó að hans mati óneitanlega sá að flæði á milli staða 

er ekkert. Fólk sé sent í þessi úrræði og fari ekki þaðan aftur í nein önnur störf eða úrræði 

sem eru þá á næsta stigi fyrir ofan: 

það er fólk sem er inni á þessum lokuðu stöðum sem hafa oft verið kallaðir  

verndaðir vinnustaðir [...] þetta fólk getur vel sinnt ákveðnum verkefnum en 

fær ekki tækifæri til að prófa sig áfram inni á almennum vinnumarkaði. [...] 

Þeir sem eru með minni starfsgetu eru rosalega mikið lokaðir inni á 

ákveðnum stöðum. 

 Þessi orð undirstrika orð viðmælanda frá stjórnsýslunni hér á undan. 

 Hvað varðar stefnumörkun er mikilvægt að vita stöðu mála og finna lykilstarfsfólk 

sem getur upplýst um hana. Þegar upplýsingar liggja fyrir þarf að finna þann mannauð sem 

þarf til að umbreyta og koma ferli í gang til að breyta og bæta.  

 Virkja lykilstarfsfólk 

Viðmælandi minn í stjórnsýslunni telur að vinnan þurfi að vera meiri í undirbúningnum og 

að stefnumótun þurfi að fara fram þar. Hann vill meina að það skipti ekki máli hvar eða hver 

vinni undirbúningsvinnuna heldur er málið að sem flestir taki þar þátt. Mikilvægt sé að 

virkja rétta aðila og fagfólk því þar liggi þekkingin á málaflokknum: 

 það kannski breytir kannski ekki öllu held ég hverjir eigi að bera ábyrgð á 

þessu, það þarf bara að vera skýrara hver á að bera ábyrgð á því. Það þarf 

bara að setja meira fjármagn í undirbúning, vegna þess að við erum bara í 

þannig samfélagi að fatlað fólk er ekkert eins velkomið á vinnumarkaðinn og 

aðrir og það er í rauninni vinnan sem þarf að fara fram núna. 

Undir þetta tekur hinn viðmælandi minn í stjórnsýslunni. Hann telur að þegar þörfin er 

fundin þurfi rétta aðila til að vinna verkið, fólk með þekkingu og reynslu: 
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En það sem skiptir kannski ennþá meira máli að þegar búið er að greina hvað 

einstaklingurinn þarf að hann fái þá þjónustu til að mæta sínum þörfum. Og 

hún sé markviss og sé skýr og sé grundvallar- og gæðahugsun og það sé rétta 

fagfólkið til að vinna það. 

Viðmælandi frá búsetu, sem er fagaðili einstaklinga með miklar stuðningsþarfir, er lýsandi 

gott dæmi um þessa vinnu þegar hann talar um starf sem fór í gang vegna atvinnuleitar eins 

einstaklings sem ekki hafði vinnu:  

Síðan var það bara framtak starfsmanna hérna að hafa samband við póstinn 

í þessu tilfelli og komast í samband við einhvern yfirmann sem tók vel í þetta 

og eftir það var þetta eiginlega bara svona , svo sömdum við bara um hvernig 

vinnunni yrði háttað og þannig gekk það bara fyrir sig. 

Það má því segja að lykilstarfsfólk getur verið allt frá stjórnsýslu niður í almennan 

starfsmann sem hefur bein samskipti við einstaklingana með miklar stuðnginsþarfir. Það er 

jú það fólk sem best þekkir manneskjuna. Einnig telur viðmælandi úr stjórnsýslunni að 

samvinna í þessum málum sé mikilvæg:  

Helst vildi ég fá alla þá sem eru í þessum virknibransa að setjast niður og 

breinstorma um það hvernig við gætum aukið úrvalið og tilboðum og 

fjölbreytnina. 

Viðmælandi minn sem sinnir mannréttindamálum bendir á hversu mikil áhrif ríkisvaldið 

hefur í þessum málaflokki en hann bendir líka á að sveitarfélög fái fjármagn frá ríkinu:  

Borgar- og bæjarfulltrúar í hverju sveitarfélagi fyrir sig þeir síðan ákveða 

hvernig þeir úthluta fjármunum, svo þeir geta haft alveg hellings áhrif og 

gætu ákveðið að setja málefni fatlaðs fólks ofar í forgangsröðunina [...] en 

þetta eru yfirleitt alltaf mál sem lenda neðarlega. 

Það eru allir sammála því að framtíðarsýnin stendur eitthvað á sér og spurningin er hver á 

að þróa hana, hvort það séu sveitarfélögin sjálf eða ríkið. Lögin hafa í sjálfu sér myndað 

stefnuna, samanber kaflann hér á undan, nr. 3.2, en það er skýrt tekið fram í lögum um 

málefni fatlaðs fólk nr. 59/1992, í kafla 4, að veita skuli stoðþjónustu sem miðar að því að 

fötluðu fólki sé gert kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Viðmælandi minn í 
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stjórnsýslunni bendir á hlut í þessu samhengi sem er mikilvægur: Að stundum vantar 

starfsfólk bara hugmyndaflug:  

... þannig að allir eigi tækifæri til einhverrar vinnu. Og síðan er þetta vinnan 

sjálf eða verkefnin sjálf sem stundum hafa þótt ansi einsleit  og verið talað 

um það að það skorti fjölbreytni. Þannig að það þarf kannski svona örlítið 

meira hugmyndaflug þar. 

Það er því kannski mikilvægt að nýta það sem gengur vel og miðla þeirri reynslu og hjálpast 

að við að mynda framtíðarsýn.  Skemmtileg orð viðmælenda úr stjórnsýslunni passa hér inn 

í umræðuna þar sem hann dregur fram að: „Grunnhugsunin er þessi að við erum öll í sama 

garðinum.“ 

 Þróa framtíðarsýn og miðla henni 

Áberandi framtíðarsýn birtist hjá viðmælenda mínum í búsetu fyrir einhverfa með miklar 

stuðningsþarfir. Það litast sennilega af því að hann eru staddur mun nær málaflokknum en 

hinir sem starfa í stjórnsýslunni. Framtíðarsýn fagaðilans í búsetu býður upp á skýran mun  

milli hæfingar, iðju og atvinnu og sér hann þetta gerast í hægum en ákveðnum skrefum. Til 

að mynda hefur starf í þessa átt nú þegar byrjað hjá honum og hans undirmönnum, 

samanber það sem fjallað var um í kaflanum um að virkja starfsfólk. Viðmælandi minn sagði 

þetta í þessu samhengi:  

Ég sé alveg fyrir mér að margir eigi erindi inn á einkamarkaðinn, það væri 

alveg hægt að stíga einhver skref þar, hugsunin þarf að breytast aðeins, eins 

og hæfing til dæmis hana þarf að gera markvissari og finna tilganginn með 

hæfingarstöðvum, til hvers erum við með hæfingarstöðvar og hvað eiga þær 

að gera [...] að hæfingarstöðvar væri kannski einhver leið inn á 

vinnumarkaðinn en mér hefur ekki fundist það alveg verið að ganga, síðan 

eru alveg kannski bara aðrir hópar sem líta á þær hæfingarstöðvar sem bara 

afþreyingu. Og kannski með því að skilja á milli þessara hópa þá gætu þeir 

báðir orðið markvissari. 

Heilt á litið eru hugmyndir þessa viðmælanda ekki nýjar af nálinni, samanber kafla 3.1 hér 

á undan sem fjallar um þróun atvinnumála fatlaðs fólks. En það sem kemur skýrt fram er að 
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skilja þarf í sundur markmið hæfingar og tómstunda (afþreyingar) og bjóða upp á þetta 

hvort í sínu lagi en ekki saman.  Undir þett tekur viðmælandi í stjórnsýslunni með þessum 

orðum: 

Eins og við vitum þá hefur mikið af fötluðu fólki sem hefur ekki sömu 

möguleikana til að vera þátttakendur í samfélaginu og þekkir þar af leiðandi 

ekki þá möguleika sem eru í boði, til dæmis eins og að stunda áhugamálin, 

stunda íþróttir, partur af því að stunda íþróttir er bara að fylgjast með þeim 

fara og horfa á og vera þátttakendur þannig. Alveg eins og ég og þú, við 

getum ákveðið hvað okkur langar til að gera, ég get tekið ákvörðun um það 

að nú langar mig að fara að læra golf og þetta eru möguleikarnir sem fatlað 

fólk þarf að eiga líka, við þurfum einhvern veginn að ná því markmiði,“ 

Hann talar líka um það hvernig hægt er að virkja einstaklingana sjálfa sem ekki geta tjáð 

sig með orðum, og hvernig vinnubrögð starfsfólk sem veitir stuðninginn þarf að tileinka sér. 

Í því samhengi talar hann um Gentle teaching eða þjónandi leiðsögn:  

Það er að innleiða hugmyndafræðina um þjónandi leiðsögn sem gengur út á 

það meðal annars að ýta undir tengsl þeirra sem eru að vinna saman, sem 

sagt þjónustunotendur og starfsmanna, þannig að það myndist þannig tengsl 

að fólk geti lesið í vilja fólks. 

Einnig bendir hann á mikilvægi þess að stofna til teymis sem heldur með heildstæðum hætti 

utan um líf þessa fólks með miklar stuðningsþarfir. Hann nefnir að ráða þurfi teymisstjóra 

til að leiða svona teymi og ná með því betur til allra sem veita beinan stuðning. Með þessum 

hætti er hægt að skipuleggja og ráða í athafnir og hegðun einstaklingsins. Í kafla 4.4 er 

minnst á að teymi geta verið mynduð á marga vegu en mikilvægast er að allir í teyminu 

vinni að sama markmiði. Þegar allir í teyminu þekkja viðfangsefnið vel, sem er einhverfi 

einstaklingurinn í þessu tilviki, þá er mjög líklegt að vinnan beri árangur. Viðmælandi minn 

orðar þetta svona: 

Og fyrir mér er þetta svolítið þannig að með því að ráða inn teymisstjóra þá 

er hann svolítið samhæfingaraðili yfir þá sem að tengjast þessum einstaklingi 

og í slíkum teymum er síðan hægt að ,,diskutera" og finna út eftir bestu getu 

hver vilji einstaklingsins er. 
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Það er hægt að lesa úr orðum þessara tveggja viðmælenda sem eru nær einstaklingunum 

að þeir rekist á hindranir sem þeir reyna að sneiða framhjá eða brúa. Þeir eru í rauninni að 

taka á andstöðu í orðsins fyllstu merkingu. Það hefur líka borið á því að hagræðing felist í 

þeirri framtíðarsýn að sameina vinnustaði svo að kostnaðurinn sé minni. Viðmælandi minn 

sem sinnir mannréttindamálum bendir á þá ranghugsun í stefnu atvinnumála fyrir fatlað 

fólk og hvaða afleiðingar hún getur haft í för með sér:  

Þar sem ég hef verið að vinna við það að fræða fólk um ofbeldismál, þá er 

það mjög slæmt að það sé verið að byggja upp stóra og fáa staði sem eru að 

sinna mörgum sem eru með miklar stuðningsþarfir. Þetta eykur bara hættu 

á ofbeldi með ýmsum hætti og takmarkar val fólks um hvert það fer og hvað 

það gerir. 

Honum finnst að stefna stjórnvalda snúist of mikið um það að þessi og hinn fatlaði 

einstaklingurinn fái úthlutað plássi hér eða þar, í stað þess að hugsa um hvað sé hægt að 

bjóða upp á sem henti einstaklingnum. 

 Taka á andstöðu 

Í byrjun kaflans talar viðmælandi minn úr stjórnsýslunni um það að útlitið fyrir einhverfa 

einstaklinga með miklar stuðningþarfir sé þannig að þeir séu ekki líklegir til að geta unnið á 

almennum vinnumarkaði. Það eitt segir sína sögu um hugarfarið á hans vinnustað. Þarna er 

komið viðhorf sem er neikvætt og getur smitað út frá sér. Annar viðmælandi minn í 

stjórnsýslunni bendir á það að starfsemi vinnumálastofu hafi verið lamað í þessum 

málaflokki meðan verið var að ákveða hver ætti að stjórna því. Undir það tekur annar 

viðmælandi í stjórnsýslunni. Annar þeirra kemur inn á þetta svið með spurningu um 

peningamál: „Þeir fjármunir sem við erum að nota eru þeir að nýtast í þágu þeirra markmiða 

sem við settum?“ Þar liggur kannski hundurinn grafinn; eru peningarnir að tröllríða 

málaflokknum, eða peningaleysið réttara sagt? Önnur ábending fær mann til að hugsa um 

stöðu mála og alla þá andstöðu sem ríkir í stjórnsýslunni:  

Þetta er búið að vera illa fjármagnað, þetta var illa fjármagnað þegar ríkið 

var með þetta svo þegar svæðiskrifstofurnar fluttu til sveitarfélaganna , 

atvinnumálaþátturinn er látinn bíða og menn halda að sér höndum, ekki 

setja neinn nýjan pening í þetta og hann heldur áfram þá að vera svona og 
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síðan þetta var 2011 og við áttum fyrir lok ársins að vera búin að ákvarða það 

hvernig við áttum haga þessum atvinnumálum fatlaðra og það tókst að ljúka 

því þarna 2016 , með sama fyrirkomulagi sem er ekki gott sko. 

Viðmælandi minn sem sinnir mannréttindum kemst svo að orði: „Það strandar hins vegar 

oft á stjórnvöldum að sinna þessum málaflokki og gera það vel.“ Með þetta hugarfar er ljóst 

að einhver hluti af stjórnsýslunni er meðvitaður um það sem er neikvætt í málaflokknum 

og hvernig staðið hefur verið að rekstri og dreifingu fjármagns. Því þarf að huga að þeim 

sigrum sem hafa náðst, því góða starfi sem finnst úti í samfélaginu, og nýta það til að byggja 

á sem fyrirmyndir. 

 Búa til áfangasigra 

Það eru augljósir áfangasigrar hjá viðmælendum mínum í þessari rannsókn. Þeir koma best 

í ljós hjá starfsmönnunum sem vinna næst einstaklingunum sem eru með miklar 

stuðningsþarfir. Þar má nefna póstútburðinn og teymisvinnuna. Best er að benda á orð 

viðmælanda frá búsetu: 

Með okkar þekkingu á einstaklingnum þá vitum við best hvaða vinna hentar 

honum. Starfsfólk á heimilinu eyðir mesta tíma með honum og er mest inni 

í þeirra málum , en auðvitað þarf að vera eitthvað samtal á milli þessara 

aðila, hvernig og hvað hentar í vinnunni, vinnustaðurinn þarf líka að svara 

fyrir hluta af þessu, hæfingarstöðvar og öll þessi dagþjónusta sem er í boði. 

Ef eitthvað tilboð er ekki að henta þá myndi ég ganga í það mál og ég myndi 

reyna að finna einhverja aðra lausn. 

En auðvitað má finna áfangasigra hjá stjórnsýslunni eins og innleiðingu samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks inn í lög og vitundarvakninguna um eftirfylgni 

og bakland. Í því samhengi má vitna í orð eins viðmælanda í stjórnsýslunni: 

Þá er farið að skoða þá hugsanlegu möguleika sem eru þarna úti sem gætu 

mætt þessum óskum, því óskin er svo gríðalega, það er svo mikil 

,,motivation" í því að geta unnið með ósk og látið hana rætast. Þarna þarf að 

gera vinnumál þessa hóps sýnilegri ..... í raun og veru að grípa ákveðnar inn 

í stöðuna, en það eru heilmikið af sprotum í gangi og pælingar. Ég tala mikið 
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um brúarbyggingu þá er það þessi skilningur sem kemur frá samningnum um 

réttindi fatlaðs fólks og þá er þetta samspil milli einstaklings og samfélags 

[...] Það er ,,followup" sem skiptir rosalega miklu máli. Þú setur fólk í 

aðstæður, þú fyrst byrjar á því að svona að ramma ákveðna hluti inn á svona 

staði [...] þarna þarf fólk að brjótast út úr þessum boxum sem það er í og leita 

inn í aðra geira. 

Að framansögðu er ljóst að byggja þarf áframhaldandi þróun og framtiðarsýn á góðum 

fyrirmyndum og áfangasigrum. 

 Hafa úthald og festa í sessi 

Þegar kemur að því að halda stefnu og þrautseigju koma orð viðmælanda frá stjórnsýslunni 

til skjalanna þegar hann talar um að það sé oft og tíðum erfitt að sjá og finna út áhuga 

einhverfs einstaklings með miklar stuðningsþarfir, og þá bendi ég einnig á kafla nr. 4.1 sem 

fjallar um það hvernig aðstæður geta oft og tíðum verið með þessa einstaklinga og hvernig 

skapofsi getur allt í einu blossað upp án nokkurs fyrirvara. Viðmælandi minn orðar þetta 

svona:  

Þó auðvitað getur það oft verið erfitt og krefjandi, og stundum getur maður 

þurft að gera nokkrar tilraunir, en það hefur verið svolítið algengt í svoleiðis 

málum að við svolítið gefumst bara upp, við bara finnum eitthvað sem að er 

þægilegt fyrir okkur helst, fyrir þjónustuna og starfsemina og svo bara er fólk 

í því og við erum ofsalega hrædd við það að brjóta það upp og leyfa fólki að 

prufa eitthvað nýtt eða upplifa eitthvað annað. 

Það ber líka vott um skipulag, eftirfylgni, framtakssemi og metnað þegar stjórnendur 

heimilis hugsa um heildarmynd einstaklingsins og þar má vitna í orð viðmælanda frá búsetu: 

Þekkingin á einstaklingnum er mest innan íbúðarkjarnans eða fjölskyldunnar, 

ég lít svolítið þannig á þetta að ég stjórna náttúrulega ekki því sem er að 

gerast á hæfingarstöðvunum en ég ber svolítið ábyrgð á því að þau séu í 

tilboði sem henta þeim því að ef það er ekki tilboð sem hentar þeim allan 

daginn þá mun heimilislífið heldur ekki geta gengið, þannig að ég sé alveg 
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fyrir mér að ég sé að senda starfsfólk niður á hæfingar-stöðvarnar til að fá að 

fylgjast með hvað er verið að gera. 

Það eru líka til ýmsar góðar hugmyndir og mál sem hafa ratað inn á borð ráðuneytis, eða 

jafnvel kviknað hjá ráðuneytinu, en oft og tíðum hafa hugmyndir verið settar í skúffu og 

þær gleymst og ekki náð neinu marki eða jafnvel ekki fengið að prófa nýtni í verki. 

Viðmælandi í stjórnsýslunni talar einmitt um það:  

Það hafa mjög margar hugmyndir fæðst [...] og kannski ekki margar þeirra 

náð alla leið, en á móti kemur að þegar maður er að vinna við nýsköpun þá 

eru kannski 9 af hverjum 10 hugmyndum sem að detta dauðar en jafnvel 

lenda í öðrum farvegi sem ber af sér ávöxt. 

Viðmælendur mínir voru allir jákvæðir varðandi það að tímarnir væru að breytast og að 

með komandi framtíð væri hægt að framkvæma margt með hugarfarsbreytingu í 

samfélaginu. Breytingar sem festa þarf í sessi taka tíma og hlutirnir þurfa að taka á sig mynd 

eftir þörfum og þeirri starfsemi sem um ræðir.  

 Viðmælandi minn sem sinnir réttindagæslu bendir á að mikilvægt sé að nýta það 

fólk sem vinnur næst fólkinu með miklar stuðningsþarfir. Það þurfi að koma því þannig í 

kring að stuðningurinn sé ekki bundinn einhverri steinsteypu eða byggingum, heldur þurfi 

heildrænan stuðning sem sjái um málaflokkinn. Of mikið er um að fatlaðir einstaklingar fái 

stuðning frá fólki sem er staðbundið. Hann kemur með þessi orð í því samhengi: 

[...]að þjónustan sé persónulegri. Og þar kemur notendastýrð persónuleg 

aðstoð mikið inn í þetta, hún myndi skipta alveg heilmiklu máli. Það er bara 

mjög slæmt að fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir sé að fá aðstoð frá 

alveg ótal manns jafnvel á hverjum degi. 

Orð frá viðmælenda í stjórnsýslunni eru góð til að enda á og þau sýna það að verkin hafa 

sinn gang og þurfa að þróast til að árangur náist: „Þetta er ekkert flóknara en það að oft og 

tíðum snýst þetta um vinnubrögð og viðhorf.“  
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7 Umræður og ályktun 

Markmið þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar er leitast við að varpa ljósi á stöðu 

atvinnutækifæra fyrir þennan hóp fatlaðs fólks í ljósi ákvæða samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hins vegar er lögð áhersla á að greina helstu áskoranir 

og þær forsendur sem hvað helst gætu bætt réttarstöðu þessa hóps hvað atvinnuþátttöku 

snertir. Í þessum kafla verður fjallað um lykilniðurstöður hvers þema í ljósi fræðilegs 

bakgrunns þessa verkefnis. Kaflinn er þannig upp byggður að horft verður til hvers þema 

sem greint er frá í niðurstöðum. Að lokum verða dregnar fram ályktanir sem draga má af 

rannsókninni og fræðilegum grunni hennar.  

 Umræður 

 Upplýsa um þörfina fyrir breytingar: Fyrsta skref Kotters fjallar um að upplýsa þörfina fyrir 

breytingar og í rannsókninni er það einn mikilvægasti hlekkurinn í málaflokknum.  Partur af 

því er að opna fyrir umræðuna í samfélaginu og koma henni af stað inn í atvinnulífið, þ.e. 

umræðunni um að fatlað fólk geti líka unnið og hafi fullan rétt til þess. Það er okkar 

samfélagslega skylda að styðja fólk til atvinnuþátttöku hvernig sem við gerum það. Það þarf 

bara að taka höndum saman og „brainstorma“ eins og viðmælandi minn tók til orða. Það 

þarf að brjótast út úr kassanum og brjóta þær staðalímyndir sem einhverft fólk með miklar 

stuðningsþarfir býr við; þær staðalímyndir að það fólk sé þungt og erfitt, sýni af sér hegðun 

sem getur verið hættuleg og geti bara ekki unnið (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014).  

 Lög og reglugerðir eru með þeim hætti að atvinnuþátttaka fatlaðs fólks ætti ekki að 

vera sjálfsagður réttur, samanber kafla hér ofar, nr. 3.2, þar sem farið er í gegnum helstu 

lög er varða þennan málaflokk og minnst sérstaklega á grein 29 í lögum um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992. Þar er skrifað um liðveislu til að aðstoða við atvinnuþátttöku, en raunin 

er önnur eins og kemur fram hjá viðmælendum í rannsókninni sem eru sammála um að 

stjórnsýslan hafi dregið lappirnar í hinum ýmsu ákvörðunum, s.s. á borð við hver á að 

stjórna eftirfylgni og hver á að stýra dreifingu fjár í málaflokknum. Einnig er spurt um hver 

eigi á að marka stefnuna og hverjum eigi hæfingarstöðvar að tilheyra? Með hugmyndafærði 

um þjónandi leiðsögn og um sjálfstætt líf er birtingarform félagslegrar þátttöku blásinn byr 
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undir báða vængi. Spurningin er bara sú hvort það starfsfólk sem starfar næst 

einstaklingunum búi yfir viðurkenndum  viðhorfum og kunni að nýta fræðin. 

Virkja lykilstarfsfólk: Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks felur í sér háleit 

markmið um að fjölga eigi fagfólki sem starfar við stuðning á heimilum fatlaðs fólks með 

miklar stuðningsþarfir. Með þeim hætti eykst metnaður og framtakssemi heimilanna, auk 

þess sem grunnur fræðilegrar þekkingar styrkist. Einn viðmælandi vísar í þessa stefnu 

Reykjavíkurborgar og bendir á hversu vanhæf úrræði eins og hæfingarstöðvar séu gagnvart 

þessum einstaklingum sem þurfa mikinn stuðning. Viðmælendur á hærri stigum 

stjórnsýslunnar viðurkenna að þessi málaflokkur hafi dregist aftur úr og ekki hefði það bætt 

úr skák þegar málaflokkurinn fluttist yfir til sveitarfélaga. Þá voru atvinnumálin sett í 

biðstöðu og enginn var tilbúinn til að taka við stjórninni í þeim málum, eða réttara sagt var 

enginn alveg viss um hvort sveitarfélögin ættu að taka þann hluta til sín eða ekki. Vegna 

þessa hefur framtíðarsýn og þróunin ekki verið mikil enda allir haldið að sér höndum hvað 

varðar fjármagn og skipulag.  

Þróa framtíðarsýn og miðla henni: Með réttu hugarfari og aðstoð hugmynda á borð við 

þjónandi leiðsögn og hugmyndafræði mannréttinda um sjálfstætt líf er hægt að brúa bilið 

sem hefur myndast milli samfélagsins og fólks með miklar stuðningsþarfir. Það vekur upp 

fordóma að hafa ekki þekkingu eða reynslu og það eitt hindrar framtíðarsýn, sýn sem 

stuðlað getur að þróun og áfangasigrum á borð við þann einstakling sem einn viðmælandi 

minn minnist á hér að framan en sá fór að bera út póstinn með aðstoð fagfólksins á heimili 

hans. Fagaðilinn í búsetukjarnanum benti á mikilvægan þátt um að það þyrfti að vera 

markviss framtíð með hverju úrræði fyrir sig; ekki væri gott að blanda þeim of mikið saman.  

Taka á andstöðu: Þegar hindrunum á borð við neikvæðni, hræðslu, þægilegheit í starfi og 

stjórnsýslulegar venjur er vikið úr vegi þarf stefnan að verða sú að halda áfram og vinna 

fleiri sigra og þá í anda þeirrar réttindamiðuðu kröfu sem samningur Sameinuðu þjóðanna 

gerir. Það boðar ekki gott ef neikvæðni þrífst í efstu stigum stjórnsýslunnar, þar sem 

skipulagi og fjárstýringu er stjórnað. Þar þarf að vera skýr tenging og upplýsingaflæði þarf 

að vera með þeim hætti að þörfin sem er til staðar sé skoðuð og henni sinnt á markvissan 

og réttindamiðaðan hátt. Mikilvægt er að þeir sem koma að málefninu séu samstíga og 
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vinni saman út frá sömu sýn, allt frá efstu stigum stjórnsýslu til starfsmanna á gólfinu. Það 

er líka mikilvægt að andstöðu sem byggist á fáfræði sé útrýmt með góðum upplýsingum. 

Búa til áfangasigra: Hér er átt við sigra á borð við þá sem stuðla að því að fólk fái tækifæri 

til atvinnuþátttöku, þó ekki sé nema stutt í einu, nokkrar klukkustundir í viku á almennum 

vinnumarkaði til að fá einhverja reynslu af samfélaginu og því sem kallað er „eðlilegt líf“. 

Með þeim hætti kemst málaflokkurinn á hærra stig og samfélagið verður um leið 

meðvitaðra um fjölbreytileika sjálfs síns. Umburðarlyndi þarf að vera meira gagnvart 

einhverfu fólki með miklar stuðningsþarfir og atvinnutækifæri þurfa að vera fleiri. Allt sem 

heitir útskúfun, útilokun, og aðgreining er ekki til að bæta málaflokkinn (Kristjana Jokumsen 

og Rannveig Traustadóttir, 2014). Það sem gert er vel þarf að halda velli og þeir sigrar sem 

nást þurfa að hafa gott bakland og „follow up“ eins og sérfræðingurinn á sviði stjórnsýslu 

kemst að orði. 

Hafa úthald og festa í sessi: Mikilvægast er að gefast ekki upp, eins og sérfærðingur á 

stjórnsýslustigi kemst að orði. Það er mikilvægt að vera ekki hræddur við að brjóta upp 

hefðirnar og leyfa fólki hreinlega að prófa nýja hluti og þegar þeir ganga vel að halda þeim 

áfram. Verkefni mega ekki bara fara ofan í skúffu og gleymast, þau verða að halda áfram að 

þróast og treysta þarf að þau verði innleidd í starfsemina. Verkefni þurfa sinn tíma, aðlögun 

og þróun, og í því samhengi er mikilvægt að hafa úthald til að árangur náist. Viðhorf og 

vinnubrögð er það sem úthaldið snýst oft og tíðum um. 

 

 Ályktun 

Þegar ég horfi á niðurstöður þessa verkefnis  í ljósi minnar reynslu á þeim vettvangi sem 

hér um ræðir og því breytingastarfi sem ég hef tekist á við þar er ég nokkuð bjartsýnn á að 

nú fari hjólin að snúast í fullri alvöru. Það er að segja, mér finnst að málaflokkurinn sé alla 

veganna kominn í viðbragðsstöðu í átt að breytingum. Spurningin er bara hversu langan 

tíma það muni taka og hvaða viðmið verði höfð til hliðsjónar í breytingarferlinu. Ljóst er að 

samningur Sameinuðu þjóðanna talar mjög skýrt og að því mikilvægt  að þær kröfur sem 

þar birtast um réttindi til atvinnuþátttöku og stuðnings verði leiðarstef stjórnvalda og þeirra 

sem bera ábyrgð á sjálfri framkvæmdinni. 
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 Eins og fyrr hefur komið fram þá hefur hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar sýnt 

fram á mikinn árangur í starfi með einhverfu fólki með miklar stuðningsþarfir með þvi að 

beina sjónum að eiginleikum og styrkleika þess í stað þess að einblína á vangetu eða 

læknisfræðilegar útskýringar. Með þessari hugmyndafræði er hægt að nálgast og koma 

einstaklingunum nær aukinni samfélagslegri þátttöku á borð við atvinnu. Þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið benda á að atvinna sé einn mikilvægasti þáttur í heilbrigðu líferni; 

það að hafa eitthvað fyrir stafni og geta fundið fyrir tilgangi í lífinu. Sú sýn þarf að festast í 

sessi að það sé samfélagsins að  greina sóknarfærin til breytinga og um leið að skapa  

fötluðu fólki tækifæri til atvinnu samkvæmt lögboðnum rétti.  

 Færa má rök fyrir því að mikilvægt sé að kanna atvinnumöguleika einhverfs fólks 

með miklar stuðningsþarfir á  almennum vinnumarkaði með opnu réttindamiðuðu 

hugarfari. Jafnframt því þarf að skoða nýjar leiðir í atvinnuundirbúningi og utanumhaldi 

almennt, s.s. hvernig staðið sé að heildstæðum stuðningi með svipuðum áherslum og gert 

er með notendastýrðri persónulegri aðstoð. Í því ljósi er mikilvægt að horfa á þann 

möguleika að starfsmaður á heimilinu aðstoði líka á vinnustaðnum til þess að auka og 

tryggja samfellu og meira öryggi.  Einnig þarf að huga að auknum sveigjanleika hvað 

vinnutíma snertir og þá í samstarfi við heimilin. Í þessu samhengi þarf að tryggja marvissar 

boðleiðir og að allir sem koma að þjónustu og stuðningi sammælist um að starfa á grundvelli 

þeirra gilda sem  félagslegur skilningur mannréttinda grundvallast á.  
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