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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð fjallar um sjálfstæða búsetu fólks með þroskahömlun. Markmið 

rannsóknarinnar var að afla þekkingar á tilteknu búsetuúrræði fyrir fólk með 

þroskahömlun hjá Reykjavíkurborg og öðlast skilning á upplifun og reynslu notenda, 

starfsfólks og stjórnenda. Einnig var leitast við að afla þekkingar á því sem helst styður og 

það sem helst virðist hindra innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Ritgerðin 

er byggð á eigindlegri tilviksrannsókn og hófst vinna við hana í október 2017 en lauk í mars 

2018. Tekin voru viðtöl við tíu einstaklinga; sex íbúa í sjálfstæðri búsetu, tvo starfsmenn 

og tvo stjórnendur. Auk þess voru framkvæmdar þátttökuathuganir innan þjónustunnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að allir þátttakendur í hópi fólks með 

þroskahömlun voru mjög ánægðir með reynslu sína af sjálfstæðri búsetu. Einnig kom fram 

að reynsla starfsfólks og stjórnenda af búsetuforminu er jákvæð og að búsetuformið er 

almennt talið henta notendum vel. Niðurstöður sýndu að almenn ánægja með þetta 

búsetuform er meðal þeirra þátta sem styðja frekari innleiðingu hugmyndafræðinnar um 

sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg. Hins vegar kom einnig fram að þessi mikla ánægja 

starfsfólks ásamt hræðslu þess við breytingar virkuðu sem hindrun á frekari innleiðingu. 

Meðal annarra þátta sem hindruðu innleiðingu voru skortur á fræðslu til notenda og 

starfsfólks og skortur á tíma, fjármagni og starfsfólki. Meðal mikilvægra niðurstaðna sem 

styðja innleiðingu er að nýr skilningur á fötlun og fötluðu fólki, mannréttindaskilningur, 

hefur náð fótfestu í stefnumótun og þjónustu við fatlað fólk í sjálfstæðri búsetu í 

Reykjavík. Þessi nýi skilningur og sýn á fatlað fólk nær í talsverðum mæli til notenda, 

starfsfólks og stjórnenda innan þess búsetuúrræðis sem hér var til rannsóknar.  
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Abstract 
 

This MA thesis focuses on independent living for people with intellectual disabilities. The 

aim was to gain knowledge on a particular independent living program for people with 

intellectual disabilities in the City of Reykjavík, and gain an understanding of the 

experiences of users, staff and administrators. The aim was furthermore to explore the 

factors that support the implementation of the ideology of independent living for people 

with intellectual disabilities as well as those that create barriers to independent 

community living. The thesis is based on a qualitative case study which began in October 

2017 and concluded in March 2018. Open-ended interviews were conducted with ten 

individuals; six users with intellectual disabilities, two staff members and two 

administrators. Participant observations were also carried out within the service 

program. Findings show that all participants with intellectual disabilities were pleased 

with their experience of independent living. Staff members and administrators also had 

positive experiences and considered this particular independent living program a good 

option for those it serviced. This positive experience expressed both by users and 

providers clearly supports the continuation of implementing the independent living 

ideology in disability services in Reykjavík. However, the overwhelmingly positive 

perspective regarding current services by staff members, along with their fear of future 

change, also created barriers for continuing implementation of the ideology within this 

service. Other factors that presented barriers to the implementation of the ideology was 

lack of training and education for users and staff, as well as lack of time, resources and 

staff. Among important positive findings that encourages continuing implementation of 

independent living and community participation is the fact that a new social 

understanding of disability along with a clearly articulated human rights perspective 

within the services has gained foothold within the disability services in Reykjavík. 
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Formáli  
 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt í meistaranámi í fötlunarfræðum innan Félags- og 

mannvísindadeildar Háskóla Íslands og er metin til 60 eininga. Meðan á vinnunni stóð 

naut ég stuðnings og skilnings frá mörgum aðilum sem mér er bæði ljúft og skylt að nefna 

hér og færa mínar bestu þakkir.  

Leiðbeinandi minn, dr. Rannveig Traustadóttir fær sérstakar þakkir fyrir trausta og 

kjarngóða leiðsögn og hvatningu við vinnslu ritgerðarinnar. Hennar innsýn, skilningur og 

yfirgripsmikil þekking á efniviði ritgerðarinnar reyndist mér ómetanleg. Dætrum mínum 

tveimur sem eru mér allt þakka ég af alhug fyrir veittan stuðning. Eldri dóttur minni 

Magneu Steiney, þakka ég aðstoð við yfirlestur og uppsetningu ásamt því að hafa óbilandi 

trú á mér, sérstaklega þegar ég bar mig illa og hafði misst trúna á sjálfa mig. Yngri dóttur 

minni Þórhildi, þakka ég sömuleiðis endalausa þolinmæði, hvatningu og hennar yndislegu 

nærveru ásamt því að umbera mig meðan á ritgerðarsmíð stóð. Gunnar Hafsteinsson á 

einnig bestu þakkir skildar fyrir að standa þétt við bakið á mér, hvetja mig áfram með 

ráðum og dáð og missa aldrei trú á mér. Öðrum í fjölskyldunni þakka ég þolinmæði, 

stuðning og hvatningu.  

Yfirmönnum mínum í Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, Sólveigu Reynisdóttur 

og Ellu Kristínu Karlsdóttur, færi ég einnig mínar bestu þakkir en þær veittu mér mikinn 

sveigjanleika í starfi og góðan skilning meðan á námi mínu stóð. Síðast en ekki síst þakka 

ég öllum þeim sem þátt tóku í rannsókninni fyrir framlag þeirra og það traust sem þau 

sýndu mér. Án þeirra hefði ritgerðin aldrei orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Fólk með þroskahömlun hefur í gegnum tíðina ekki haft þróttmikla rödd þegar fjallað er 

um aðstæður og líf fatlaðs fólks í samfélaginu. Iðulega hefur verið horft fram hjá þessum 

hópi og hann ekki talinn geta tekið þátt í umræðunni né tekið sjálfstæðar ákvarðanir um 

eigið líf. Í auknum mæli hefur fólk með þroskahömlun þó lýst yfir vilja og gert kröfu til 

þess að hafa áhrif á eigið líf og fá að njóta mannréttinda til jafns við aðra. Einstaklingar 

með þroskahömlun eru margbreytilegur hópur fólks sem þarf á mismiklum stuðningi að 

halda í daglegu lífi.  

Þessi ritgerð er byggð á eigindlegri tilviksrannsókn sem fjallar um sjálfstæða búsetu 

fólks með þroskahömlun hjá Reykjavíkurborg og reynslu notenda og starfsfólks af 

búsetuforminu. Í stuttu máli felst sjálfstæð búseta í því að notendur fá þá þjónustu sem 

þeir óska eftir og eru metnir í þörf fyrir. Þjónustan er skipulögð í samráði við notendur, 

starfsfólk og þjónustumiðstöð í viðkomandi hverfi. Notendur í sjálfstæðri búsetu geta 

búið í eigin íbúð, í foreldrahúsum, íbúð á almennum leigumarkaði eða félagslegri 

leiguíbúð. Stefna Reykjavíkurborgar um sjálfstætt líf vísar til þess að fólk hafi aðgang að 

þeirri aðstoð og þeim stuðningi sem það þarfnast til að geta lifað sjálfstæðu lífi og tekið 

virkan þátt í samfélaginu til jafns við aðra.  

1.1 Persónulegur bakgrunnur 

Einlægur áhugi minn á þjónustu við fatlað fólk er sá drifkraftur sem hefur ýtt mér af stað 

til að skrifa meistararitgerð um sjálfstæða búsetu fatlaðs fólks. Ég hef unnið í málaflokki 

fatlaðs fólks allan minn starfsaldur sem nú spannar aldarfjórðung. Fyrst sem 

forstöðumaður á heimilum fyrir fólk með einhverfu, en síðustu sex árin sem verkefnastjóri 

í málaflokki fatlaðs fólks á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Ég hef því umfangsmikla 

þekkingu og innsýn í málaflokkinn ásamt því sem mikill áhugi á málefnum fatlaðs fólks 

hefur alltaf einkennt mig og starfsferil minn. Ég hef einnig átt því láni að fagna að hafa 

kynnst mörgu fötluðu fólki í gegnum tíðina sem hefur haft mikil áhrif á mig, lífsviðhorf mín 

og gildi. Með námi mínu í fötlunarfræði hefur fræðileg þekking aukist til muna og vakið 
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innblástur og eflt mig sem fagmann. Mér finnst mikilvægt að leggja mitt af mörkum til 

þessa málaflokks og því lít ég á þessa ritgerð sem framlag mitt í þá veru. 

Það er trú mín að aukin þekking og umræða geti leitt til vitundavakningar og haft áhrif 

á sýn fólks og skilning á fötlun og fötluðu fólki, sem smám saman leiðir af sér aukin 

fjárframlög í málaflokkinn, aukin mannréttindi, bætt lífskjör og aukna þjónustu til fatlaðs 

fólks sem tekur mið af þörfum hvers og eins. 

1.2 Fræðilegur bakgrunnur 

Rannsóknin er unnin innan fötlunarfræða sem er þverfræðileg grein þar sem fötlun er 

skilin út frá félagslegu sjónarhorni. Lögð er áhersla á að skoða líf fatlaðs fólks, félagslegar 

aðstæður þess og að öðlast skilning á birtingarmyndum fötlunar í samhengi við sögu og 

menningu. Fötlunarfræði lítur svo á að hlutskipti fatlaðs fólks ráðist og markist af slíkum 

skilningi. Mörg sjónarhorn eru innan fötlunarfræða en þau eiga það öll sameiginlegt að 

hafna læknisfræðilegum skilningi á fötlun. Sameiginlegt álit fræðimanna innan 

fötlunarfræða er einnig að líta á skerðingu sem eðlilegan hluta af fjölbreytileika 

mannlífsins og að fötlun verði til í samspili einstaklings og umhverfis. Þannig er horft til 

samhengis út frá pólítískum, félagslegum, efnahagslegum og menningarlegum þáttum 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig 

Traustadóttir, 2006a).  

Í minni rannsókn styðst ég við mannréttindasjónarhorn á fötlun sem er eitt af þeim 

félagslegu sjónarhornum sem komið hafa fram á síðustu árum. Rannsóknin er 

tilviksathugun, unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og byggð á opnum viðtölum við 

tíu einstaklinga, þátttökuathugunum og opinberum gögnum. Annars vegar var um að 

ræða sex íbúa í sjálfstæðri búsetu en hins vegar tvo starfsmenn og tvo stjórnendur. 

Rannsóknin er fyrst og fremst byggð á reynslu og upplifun þátttakenda af tilteknu 

búsetuúrræði fyrir fatlað fólk í Reykjavík. Markmiðið er að koma sjónarmiðum þeirra á 

framfæri. 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar á tilteknu búsetuúrræði fyrir fólk með 

þroskahömlun hjá Reykjavíkurborg og öðlast skilning á reynslu íbúa, starfsfólks og 

stjórnenda af því. Einnig var leitast við að afla þekkingar á því sem helst styður og það sem 
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helst virðist hindra innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg. 

Leitast var við að fá innsýn í reynslu fólks með þroskahömlun af sjálfstæðri búsetu en auk 

þess var rætt við starfsfólk og stjórnendur sem sinna þjónustunni. Eftirfarandi þrjár 

rannsóknarspurningar voru settar fram til þess að nálgast markmið rannsóknarinnar: 

Hver er reynsla fólks með þroskahömlun af sjálfstæðri búsetu í Reykjavík?  

Hver er reynsla starfsmanna af sjálfstæðri búsetu fólks með þroskahömlun í  

Reykjavík? 

Hvað styður við og hvað hindrar innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf í 

þjónustu við fólk með þroskahömlun í Reykjavík? 

Sjónum var beint að þessum þáttum og þeir settir í samhengi við lög og reglugerðir, 

alþjóðasáttmála, framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks og stefnu 

Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks. 

1.4 Mikilvægi rannsóknar 

Mikilvægi rannsóknarinnar er einkum fólgið í aukinni þekkingu á tilteknu búsetuúrræði 

fyrir fólk með þroskahömlun í Reykjavík og auknum skilningi á lífi, aðstæðum og reynslu 

fólksins sem þar býr og starfar ásamt þeim áskorunum sem mæta því í daglegu lífi. Vonast 

er til þess að rannsóknin hafi hagnýtt gildi og leiði þannig ekki aðeins til aukinnar 

þekkingar, heldur geti hún einnig átt þátt í að efla þjónustu og bæta gæði þjónustu við 

fullorðið fólk með þroskahömlun í framtíðinni sem mun skila sér í bættum lífsgæðum, 

auknu sjálfstæði og valdeflingu þessa hóps.  

Fólk með þroskahömlun hefur ekki átt sterka rödd í íslensku samfélagi og þegar rætt 

er um líf þess og aðstæður er oft leitað eftir áliti í þjónustukerfinu svo sem hjá 

sérfræðingum, fagfólki og starfsfólki eða meðal aðstandenda þessa hóps. Nútíma 

hugmyndafræði í málaflokki fatlaðs fólks grundvallast hins vegar á röddum þess sjálfs, 

lögum og mannréttindasáttmálum sem ætlað er að tryggja jafna réttarstöðu allra og rétt 

alls fatlaðs fólks til þess að lifa sjálfstæðu lífi og taka virkan þátt í þjóðfélaginu til jafns við 

aðra. Þekkingin sem skapast með þessari rannsókn getur þannig mögulega verið 

mikilvægt framlag í stefnumótun, þróun og uppbyggingu þjónustu fyrir þennan hóp í 

framtíðinni. 
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1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Að loknum inngangi er fjallað um fræðilegan bakrunn 

rannsóknarinnar, meðal annars um fötlunarfræði og mismunandi skilning á fötlun, um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og helstu lög og reglugerðir ásamt 

stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks. Í kaflanum er einnig gerð grein 

fyrir stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum og fjallað um 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. Loks er í kaflanum rætt um rannsóknir, sem tengjast 

sjálfstæðri búsetu, sjálfstæðu lífi og samfélagsþátttöku fólks með þroskahömlun.  

Í þriðja kafla segir frá framkvæmd rannsóknarinnar og greint frá þeirri aðferðafræði 

sem rannsóknin byggist á ásamt þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun og 

greiningu. Þá verða þátttakendur kynntir og það búsetuúrræði sem rannsóknin beinist að. 

Að lokum verður greint frá siðferðilegum áskorunum í rannsókninni.  

Niðurstöðukaflar eru þrír. Í þeim fyrsta er fjallað um reynslu notenda af sjálfstæðri 

búsetu. Annar niðurstöðukaflinn greinir frá reynslu starfsfólks og stjórnenda af sjálfstæðri 

búsetu og að lokum fjallar sá þriðji um hvað styður og hvað hindrar innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg.  

Í sjöunda kafla, sem jafnframt er lokakafli ritgerðarinnar, verða helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar teknar saman og rannsóknarspurningum svarað. Að lokum eru tillögur 

að úrbótum settar fram. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Þessi kafli fjallar um fræðilegar undirstöður rannsóknarinnar. Hún er unnin innan 

fötlunarfræði sem er þverfagleg fræðigrein og á sér bæði fræðilegar og pólítískar rætur. 

Greint verður stuttlega frá fötlunarfræði og helsta skilningi á fötlun. Fjallað er um 

læknisfræðilegan skilning á fötlun, því næst félagslegan skilning og að lokum greint frá 

mannréttindasjónarhorni á fötlun. Þá verður fjallað um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks og helstu lög og reglugerðir sem lúta að málefnum fatlaðs fólks og 

tengjast sjálfstæðri búsetu og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Því næst verður stefna 

Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum reifuð og að lokum verður 

rætt um hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 

2.1 Skilningur á fötlun og fötlunarfræði 

Innan fötlunarfræði er fötlun skilin út frá félagslegu sjónarhorni þar sem lögð er áhersla á 

að rýna í, skoða og skilja hvernig fötlun birtist okkur í menningu og samfélagi. Álitið er að 

hlutskipti fatlaðs fólks ráðist og markist fyrst og fremst af ytri aðstæðum (Rannveig 

Traustadóttir, 2006a; Söder, 2009). Fötlunarfræði beinir sjónum að samfélaginu og 

hvernig hægt er að aðlaga það fötluðu fólki, en ekki hvernig hægt er aðlaga fatlað fólk 

samfélaginu. Hún á það sameiginlegt öðrum fræðigreinum sem snúast um ýmsa 

minnihlutahópa, eins og kvennafræði, fræði um minnihlutahópa þjóðerna og 

samkynhneigða, að margbreytileiki og mismunun eru rannsökuð sérstaklega ásamt 

jaðarsetningu þessara hópa. Barist er fyrir jafnrétti, mannréttindum og 

samfélagsþátttöku en jaðarsetningu, einangrun og útilokun frá hefðbundnu lífi er 

mótmælt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Linton, 2005; Rannveig Traustadóttir, 

2003; 2006b). 

Eitt af því sem víða einkennir fötlunarfræði er samvinna við baráttuhreyfingar fatlaðs 

fólks þar sem fræðin eru liður í að koma á jákvæðum breytingum fötluðu fólki til handa 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006b). Annað einkenni 

er gagnrýni á viðteknar hugmyndir um það hvað teljist eðlilegt; þess vegna gagnrýnir 
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fötlunarfræði það að ýmsar skerðingar séu taldar galli eða afbrigðileiki og að fötlun sé 

persónulegt vandamál eða harmleikur.  

Sameiginlegt álit flestra fræðimanna innan fötlunarfræða er að líta á skerðingu sem 

hluta af fjölbreytileika mannlífsins og að fötlun verði til í samspili einstaklings og 

umhverfis. Þannig er horft til stærra samhengis út frá pólítískum, félagslegum, 

efnahagslegum og menningarlegum þáttum (Ferguson, 2012; Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

o.fl., 2013, Rannveig Traustadóttir, 2006a).  

Fötlunarfræði rekur uppruna sinn til ýmissa fræðigreina, einkum þó til félags- og 

hugvísinda. Upphafið má hvort tveggja rekja til pólítískra afla sem og fræðilegra. Hin 

pólítísku öfl eiga rætur að rekja til sjöunda og áttunda áratuga liðinnar aldar en þá risu 

ýmsir minnihlutahópar upp, hófu mannréttindabaráttu og börðust gegn langvarandi 

valdaleysi og mismunun. Á þeim tíma var mikil ólga í pólitík og mótmæli og ýmiss konar 

andóf einkennandi fyrir tíðarandann. Það var í því umhverfi sem fatlað fólk sameinaðist, 

reis upp, mótmælti bágum kjörum, mismunun, einangrun og vistun á stofnunum. Þessi 

barátta leiddi smám saman til breyttra viðhorfa og ný fræðileg sýn á fötlun mótaðist þar 

sem hefðbundnum læknisfræðilegum skilningi er hafnað. Læknisfræðilegur skilningur 

grundvallast á því að skerðingin sé galli, röskun eða afbrigðileiki, að hún sé orsök að öllum 

erfiðleikum fatlaðs fólks og dragi úr lífsgæðum þess. Undir læknisfræðilegu sjónarhorni 

er lítið sem ekkert tillit tekið til umhverfis eða annarra ytri þátta sem geta haft áhrif á 

lífsskilyrði fólks (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006a; 

Shakespeare, 2014).  

Hin fræðilegu öfl eru einnig rakin til gagnrýni fræðimanna á stofnanir sem 

rannsakaðar voru á sjöunda áratug síðustu aldar og bentu á skaðleg áhrif stofnana á líf 

fólks. Má þar nefna félagslegar kenningar Ervings Goffman (1961, 1962) um stimplun og 

hvernig umhverfið skapar frávik, ekki síst stofnanaumhverfi. Kenningar hans höfðu þar 

mikil áhrif ásamt kenningum um eðlilegt líf og þátttöku í samfélaginu (Flynn og Nitsch, 

1980). Í fötlunarfræðum er fötlun því sett í pólítískt, félagslegt, efnahagslegt og 

menningarlegt samhengi (Ferguson, 2012; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Innan 

fræðigreinarinnar er engu að síður tekist á um mismunandi sjónarhorn og áherslur og 

lagður er mismunandi skilningur í hugtakið fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006a). Hér á 

eftir verður greint frá nokkrum þeirra. Fyrst er þó gerð grein fyrir hefðbundnum skilningi 
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á fötlun sem oftast er kenndur við læknisfræði og hefur um langt skeið verið ríkjandi 

sjónarhorn.  

2.2 Skilningur á fötlun frá læknisfræði til félagslegs skilnings 

Rótgrónar hugmyndir um fötlun má einkum rekja til læknavísinda þar sem áhersla er á að 

greina líkamleg og andleg afbrigði eða skerðingu. Hefðbundinn skilningur er á þann veg 

að fötlun er álitin félagslegt vandamál og leitast er við að laga, lækna eða leiðrétta ástand 

sem talið er óeðlilegt. Allir eða langflestir erfiðleikar fatlaðs fólks eru samkvæmt 

læknisfræðilegum skilningi raktir til skerðingarinnar og hún talin vera persónulegur 

harmleikur þess sem á í hlut. 

Samkvæmt þessu sjónarhorni þarf fatlað fólk á umönnun að halda, það er háð öðrum 

og í þörf fyrir lækningu, meðferð, kennslu og þjálfun. Þessi skilningur lagði grunn að 

stofnanavæðingu og sólarhringsstofnunum fyrir fatlað fólk. Sjónarhornið veitir 

umhverfinu, ytri aðstæðum og áhrifum þess litla sem enga athygli. Læknisfræðilegur 

skilningur er þó ekki aðeins áberandi innan heilbrigðisvísinda heldur hefur hann einnig 

haft mikil áhrif innan félagsvísinda og menntunarfræða auk þess sem hann hefur lagt 

grunninn að starfi fagfólks í mennta- og heilbrigðiskerfinu og í félagsþjónustu. 

Læknisfræðilegt sjónarhorn hefur í gegnum tíðina haft og hefur enn gríðarmikil áhrif á 

ríkjandi skilning almennings og fagfólks á fötluðu fólki, aðstæðum þess og lífi. Auk þess 

hefur þetta sjónarhorn haft neikvæð áhrif á sjálfskilning fatlaðs fólks (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006a; Shakespeare,2014). 

Undanfarna áratugi hafa komið fram ýmis sjónarmið sem gagnrýna læknisfræðilegan 

skilning en þau eiga það sameiginlegt að vera félagsleg. Hér verður greint frá tveimur 

sjónarhornum sem falla undir félagslegan skilning en það eru breska félagslega 

sjónarhornið og norræna tengslasjónarhornið. 

Breska félagslega sjónarhornið á rætur að rekja til sjöunda áratugar liðinnar aldar 

þegar fatlað fólk hóf að mótmæla læknisfræðilegum skilningi á fötlun og félagslegur 

skilningur á hugtakinu mótaðist, byggður á eigin reynslu fatlaðs fólks. Þessi nýi skilningur 

fól í sér þá grundvallarbreytingu á hugarfari fólks að það væru efnahagslegar, 

umhverfislegar og menningarlegar skorður sem hefðu fötlun í för með sér en ekki 

skerðingin sjálf. Lögð var áhersla á að fötlun yrði til vegna félagslegra hindrana, þröngsýni, 

lélegs aðgengis ásamt skorti á þjónustu og hjálpartækjum sem drægju úr möguleikum og 
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athöfnum einstaklinga með líkamlegar og andlegar skerðingar (Barnes, 2012; Guðný 

Jónsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006a). Innan breska 

félagslega sjónarhornsins er þannig gerður skýr greinarmunur á fötlun og skerðingu. Litið 

er svo á að fötlun sé rakin til umhverfis og sköpuð af þjóðfélaginu en skerðing er rakin til 

líkamans. Hugtakið fötlun fær afar pólítíska merkingu undir félagslega sjónarhorninu 

(Barnes, 2012; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Shakespeare, 2014). 

Styrkleikar félagslegs skilnings á fötlun felast í því að þegar horft er á fötlun sem 

misrétti af mannavöldum sem leiðir til útskúfunar og kúgunar er hægt að fara fram á að 

hindrunum, fordómum og mismunun sé útrýmt og krefjast réttar til jafns við aðra. Þetta 

sjónarhorn leggur því áherslu á að breyta umhverfinu en ekki einstaklingunum ásamt því 

að lögð er áhersla á að fatlað fólk sé hluti af margbreytileika mannlífsins og að það öðlist 

sömu réttindi og allir aðrir. Þetta sjónarhorn er því afar frelsandi fyrir fatlað fólk. Áhrifa 

félagslegra sjónarhorna gætir víða, svo sem á rannsóknir, sem nú beina sjónum í auknum 

mæli að félags- og menningarlegum þáttum í stað þess að einblína á einstaklinginn. Einnig 

hefur félagslegur skilningur á fötlun haft áhrif á mótun stefnu og laga í málaflokki fatlaðs 

fólks, þróun þjónustu og síðast en ekki síst á réttindabaráttu þess (Barnes, 2012; Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Shakespeare, 2014).  

Annað félagslegt sjónarhorn, norræna tengslasjónarhornið, á rætur að rekja til 

norræns velferðarkerfis og opinberrar stefnumótunar á Norðurlöndum frá því um miðjan 

áttunda áratug síðustu aldar. Þar er athyglinni beint að því misræmi sem getur myndast 

milli getu einstaklings og þeirra krafna sem samfélagið setur. Samkvæmt þessu 

sjónarhorni gerir samfélagið ekki ráð fyrir og kemur ekki til móts við margbreytileika 

mannlífsins. Norræna tengslasjónarhornið leggur áherslu á að fötlun ráðist að stórum 

hluta af þeim aðstæðum sem fólk býr við hverju sinni (Guðný Jónsdóttir og Snæfríður Þóra 

Egilson, 2013). 

Þessi skilningur leggur áherslu á að það séu hindranir í umhverfinu sem valda fötlun í 

samspili við einstaklinginn og að tengslin milli einstaklings og umhverfis séu virk, flókin og 

samþætt (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Þannig eru þrjú 

grundvallaratriði talin liggja að baki norræna tengslasjónarhorninu. Í fyrsta lagi er fötlun 

talin verða til þegar um misræmi er að ræða milli einstaklings og umhverfis. Ástæða 

fötlunar getur því verið rakin til þess að manneskja er ekki talin búa yfir ákveðinni færni 

sem er skilgreind innan hefðbundinna marka. Einnig vegna þess að ekki er gert ráð fyrir 
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fjölbreytileika mannlífsins í samfélaginu. Í öðru lagi er fötlun talin vera háð þeim 

aðstæðum sem mæta einstaklingnum hverju sinni. Manneskja með þroskahömlun væri 

til dæmis ekki álitin fötluð ef aðgengi að upplýsingum, fræðslu og þjónustu væri lagað að 

hennar þörfum, svo sem í verslunum og þjónustufyrirtækjum. Þannig væri hægt að setja 

upplýsingar fram á auðlesnu máli eða jafnvel á myndrænan hátt. Í þriðja lagi er fötlun 

talin vera afstæð en skilgreiningar á einkennum sem teljast til fötlunar eru félagslega 

ákvarðaðar. Undanfarna áratugi hefur til dæmis verið mismunandi hvaða viðmið eru 

notuð við greiningu á þroskahömlun í Evrópu, eða allt frá IQ 50 upp í IQ 80 (Rannveig 

Traustadóttir, 2006a; Tøssebro, 2004). Undir tengslasjónarhorninu er einnig lögð áhersla 

á mannréttindasjónarmið, þverfaglega rannsóknarvinnu og að ryðja úr vegi hindrunum í 

samfélaginu, laga umhverfið að fötluðu fólki og veita því stuðning og þjónustu (Lid, 2014; 

Shakespeare 2014; Tøssebro, 2004).  

2.3 Mannréttindasjónarhorn 

Ekki er ýkja langt síðan farið var að líta á málefni fatlaðs fólks af sjónarhóli mannréttinda. 

Í kjölfar baráttu fatlaðs fólks fyrir bættum mannréttindum og ekki síst með tilkomu 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hafa mannréttindi verið sett á 

dagskrá á alþjóðavettvangi og mannréttindasjónarhorn fengið byr undir vængi (MacKay, 

2007; Quinn, 2009). Mannréttindasjónarhorn leggur áherslu á að fatlað fólk sé handhafar 

réttinda líkt og annað fólk í stað þess að litið sé á það sem þiggjendur velferðar. Í 

markmiðsgrein samningsins, e-lið, segir að „hugtakið fötlun þróast og að fötlun verður til 

í samspili fólks með skerðingar og umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla og árangursríka 

samfélagsþátttöku til jafns við aðra“. Félagslegur tengslaskilningur á fötlun liggur því til 

grundvallar þessum nýja mannréttindasáttmála. Samkvæmt 1. grein sáttmálans teljast 

þeir til fatlaðs fólks sem meðal annars eru með „langvarandi líkamlega, andlega eða 

vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum 

sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra“. Þá 

er í 3. grein d-lið, áréttað að virðing skuli borin fyrir „fjölbreytileika og viðurkenning á 

fötluðu fólki sem hluta af mannlegum margbreytileika og mannkyni“. Með þessu er ljóst 

að samkvæmt mannréttindasjónarhorni mætir fatlað fólk hindrunum í samfélaginu sem 

kemur í veg fyrir fulla þátttöku þess í daglegu lífi. Það er því þjóðfélagið sem er rót vandans 

en ekki fólkið sjálft og því er það á ábyrgð stjórnvalda að útrýma hindrunum sem verða á 
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vegi fatlaðs fólks og gefa því þar með möguleika á að taka þátt í samfélaginu til jafns við 

aðra.  

Mannréttindasjónarhornið leggur þannig ríka áherslu á eitt samfélag fyrir alla, án 

nokkurrar aðgreiningar. Samfélag þar sem fjölbreytni ræður ríkjum, sjálfstæði allra 

einstaklinga er virt og þar sem mannhelgi allra er í hávegum höfð (Innanríkisráðuneytið, 

2013; Quinn, 2009; Quinn og Degener, 2002). Til þess að tryggja öllum jafnrétti, eins og 

mannréttindasjónarhornið leggur áherslu á, þarf að tryggja öllum jöfn tækifæri. Þess 

vegna þarf að berjast gegn mismunun af öllu tagi sem snýr til dæmis að búsetu, 

samgöngum og opinberri þjónustu. Eitt helsta markmið mannréttindasjónarhornsins er 

því að tryggja jafnrétti og frelsi fatlaðs fólks, fulla og virka samfélagsþátttöku og að gera 

því kleift að taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf og að tryggja því félagslega aðstoð 

eftir þörfum hvers og eins (Innanríkisráðuneytið, 2013; Quinn og Degener, 2002).  

Reykjavíkurborg innleiðir um þessar mundir stefnu sem byggð er á sáttmálanum, 

mannréttindasjónarhorninu og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Því byggist þessi 

rannsókn á mannréttindasjónarhorni á fötlun, þar sem hún fjallar um sjálfstæða búsetu 

fatlaðs fólks og innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg. Efni 

ritgerðarinnar tengist beint því sjónarhorni ásamt sáttmálanum og því sem þar er kveðið 

á um. Sjálf aðhyllist ég þetta sjónarhorn þar sem mér finnst mikilvægt að tryggja frelsi og 

sjálfstæði allra einstaklinga og að allir fái til þess viðeigandi stuðning. Með því er 

hornsteinn lagður að réttlátu samfélagi fyrir alla. Í umfjöllun minni leita ég í smiðju ýmissa 

fræðimanna í mannréttindalögfræði og fötlunarfræðum svo sem Degener, Quinn, 

Waddington og Lawson. Fjallað verður ítarlegar um mannréttindasjónarhornið í tengslum 

við umræðu um sáttmálann í kafla 2.4 hér á eftir.  

2.4 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Hér verður fjallað um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (hér eftir 

nefndur sáttmáli, þar sem það á við). Stuttlega verður gert grein fyrir tildrögum 

sáttmálans, hugmyndafræðinni sem þar er að baki og fjallað sérstaklega um 19. og 12. 

greinar sáttmálans sem kveða á um réttinn til að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í 

samfélaginu og um sjálfsákvörðunartöku og réttarstöðu til jafns við aðra. Að lokum verður 

framtíð sáttmálans á Íslandi reifuð. 
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2.4.1 Tildrög samningsins 

Fatlað fólk er fjölmennasti minnihlutahópur veraldar. Í gegnum tíðina hefur gjarnan verið 

litið á þennan hóp af sjónarhóli læknisfræði, forræðishyggju, umönnunar og verndar, en 

þróun í átt að sjónarmiðum mannréttinda hefur verið hæg. Margir benda á að sáttmálinn 

sé eitt stærsta skref í átt til framfara í þessum málaflokki um áratuga skeið (MacKay, 2007; 

Quinn, 2009). 

Undirbúningur að sáttmálanum hófst árið 2001 þegar ríkisstjórn Mexíkó lagði fram 

tillögu að mannréttindasáttmála fyrir fatlað fólk á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Í 

desember 2006 samþykkti allsherjarþingið sáttmálann og síðan var opnað formlega fyrir 

undirritun hans í mars 2007. Við opnun undirritunar rituðu 120 þjóðir ásamt 

Evrópusambandinu undir sáttmálann. Aldrei fyrr höfðu svo mörg ríki undirritað 

mannréttindasáttmála við opnun undirritunar og því voru þetta söguleg tímamót. 

Sáttmálinn tók svo gildi í maí 2008 (MacKay, 2007; Quinn, 2009). Árið 2007 undirrituðu 

Íslendingar sáttmálann og fullgiltu hann í september árið 2016. Með því hefur Ísland 

skuldbundið sig til að sveigja íslenska löggjöf og breyta henni, svo og reglugerðum og 

stjórnsýsluframkvæmdum í samræmi  við sáttmálann svo að ekkert brjóti gegn honum. 

Þannig hefur Ísland viðurkennt að fatlað fólk eigi sama rétt og aðrir þegnar. Sáttmálinn 

hefur hins vegar ekki enn verið lögfestur hér á landi sem þýðir að hann hefur veika stöðu 

að landsrétti. Afar mikilvægt er því að lögfesta sáttmálann svo hægt verði að beita honum 

að fullu fyrir dómstólum (Landssamtökin Þroskahjálp, 2016; Open Society Foundations, 

2011). 

Sáttmálinn er um margt merkilegur en hann er fyrsti mannréttindasáttmáli sem 

Sameinuðu þjóðirnar gerðu á 21. öld og sá fyrsti sem var undirritaður og fullgiltur af 

Evrópusambandinu. Hann er einnig fyrsti sáttmálinn sem leggur skyldur á herðar þjóða 

um hvernig hann komi til framkvæmdar innan stjórnsýslu hvers lands og hvernig skuli 

innleiða hann, en auk þess er kveðið á um stöðugt eftirlit með stöðu mannréttinda. Hann 

var einn hlekkur í margra ára réttindabaráttu fatlaðs fólks og viðbrögð við ósýnileika 

fatlaðs fólks og fötlunar í alþjóðlegri mannréttindalöggjöf. Þá er hann einnig fyrsti 

mannréttindasáttmálinn sem gerður er með fullri þátttöku þess hóps sem hann beindist 

að, fötluðu fólki (MacKay, 2007). Þegar þetta er ritað, í maí 2018, hafa 177 ríki fullgilt 

sáttmálann, 11 til viðbótar hafa undirritað hann, en 10 hafa ekki brugðist við á nokkurn 

hátt (United Nations, 2018). 
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2.4.2 Hugmyndafræðin að baki samningnum  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er byggður á félagslegum 

tengslaskilningi á fötlun og leggur áherslu á jafnrétti og bann við allri mismunun á 

grundvelli fötlunar. Eitt meginmarkmið sáttmálans er að tryggja full mannréttindi og 

mannvirðingu fatlaðs fólks (Degener, 2016; Quinn, 2009).  

Fræðimenn sem fjallað hafa um sáttmálann (Degener, 2016; Quinn, 2009; 

Waddington, 2013) benda á að hann sé byggður á félagslegum skilningi á fötlun sem á 

rætur sínar að rekja til þess þegar fatlað fólk fór að líta á sjálft sig og staðsetningu sína í 

samfélaginu á nýjan hátt. Það reis smám saman upp, barðist gegn kúgun, örbirgð, útilokun 

og stofnanavistun og fór fram á sama rétt og aðgang að öllum sviðum samfélagsins til 

jafns við aðra. Þessi sýn myndar grundvöll sáttmálans. Í honum er lögð áhersla á 

samfélagslegar breytingar en ekki er lengur gerð krafa um að breyta fötluðu fólki eða laga 

það. Ábyrgðinni er því varpað af einstaklingnum yfir til samfélags og stjórnvalda. Því má 

segja að sáttmálinn feli í sér nýjan skilning á fötlun, mannréttindaskilning líkt og sjá má í 

formálsorðum hans, e-lið (Degener, 2016; Innanríkisráðuneytið, 2013; Rannveig 

Traustadóttir, 2009; Waddington, 2013).  

Sáttmálinn grundvallast á þessari hugmyndafræði en í honum er lögð áhersla á að 

fatlað fólk sé einstaklingar með sömu réttindi og aðrir þjóðfélagsþegnar, hvort sem um er 

að ræða borgaraleg og pólítísk réttindi ellegar efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi. Sáttmálinn viðurkennir að það séu félagslegar hindranir og fordómar sem valda 

fötlun en ekki skerðingin sjálf og að skerðing sé hluti af margbreytileika mannlífsins en 

ekki afbrigðilegt frávik eins og fram kemur í 3. grein sáttmálans, d-lið. Í sáttmálanum er 

fötlun ekki nákvæmlega skilgreind heldur er fjallað um fötlun á mjög opinn hátt, sbr. 1. 

grein sáttmálans. Með þessu er viðurkennt að samfélagslegar hindranir séu helstu 

ástæður mismununar sem takmarki þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu (Degener, 2016; 

Innanríkisráðuneytið, 2013; MacKay, 2007). 

Grundvallaratriði í sáttmálanum er áhersla á fulla þátttöku fatlaðs fólks í ákvörðunum 

um allt sem því við kemur ásamt áherslu á að breyta viðhorfum og eyða ríkjandi 

staðalímyndum um fatlað fólk. Þá er einnig lögð rík áhersla á aðgengi, svo sem að 

samgöngum, byggingum, samskiptatækni og aðgengi fatlaðs fólk að upplýsingum. Auk 

þess er lögð áhersla á algilda hönnun (e. universal design) sem í raun hagnast ekki einungis 

fötluðu fólki heldur öllum. Í sáttmálanum eru tengsl fötlunar og fátæktar einnig áréttuð 
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ásamt því að lögð er áhersla á samþætta mismunun, en fatlaðar konur eru til dæmis 

gjarnan þolendur samþættrar mismununar. Þá er einnig tiltekið hvaða breytinga er þörf 

svo fatlað fólk fái raunverulega sömu réttindi og aðrir (MacKay, 2007; Waddington, 2013). 

Theresia Degener (2016) álítur samninginn upphaflega hafa átt að vera 

mannréttindasáttmála með það að markmiði að breyta skilningi manna um fötlun frá 

læknisfræðilegum skilningi til félagslegs skilnings. Hún færir hins vegar rök fyrir því að 

hann sé í raun frumlegur alþjóðlegur mannréttindasáttmáli sem gengur lengra í nálgun 

sinni að jafnrétti en aðrir alþjóðlegir mannréttindasamningar hafa gert til þessa. Hún 

bendir á að mismunun hafi áhrif á einstaklinga og hópa í samfélaginu og þess vegna þurfa 

aðgerðir, sem miða að því að draga úr mismunun, hvort tveggja að beinast að 

einstaklingum sem og hópum (Degener, 2016).  

Mannréttindasjónarhornið er þannig ólíkt fyrri fræðilegum, félagslegum og 

lagalegum nálgunum sem hingað til hafa einungis lagt áherslu á jöfnuð. 

Mannréttindasjónarhornið gengur skrefinu lengra og leggur einnig áherslu á völd, 

forréttindi, samtvinnun og margþætta mismunun (Arnardóttir, 2007; Degener 2016). 

2.4.3 Að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu 

Flestir sem fjallað hafa um sáttmálann líta svo á að 19. grein hans sé afar mikilvæg og ein 

af lykilgreinum hans. Hún fjallar um rétt fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi, án 

aðgreiningar í samfélaginu, en þar segir: 

Aðildarríkin viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu og 

með sömu valkosti og aðrir og skulu gera árangursríkar og viðeigandi 

ráðstafanir til þess að greiða fyrir þessum rétti fatlaðs fólks og til fullrar 

þátttöku þess í samfélaginu án aðgreiningar, meðal annars með því að 

tryggja: 

a) Að fatlað fólk hafi tækifæri til þess að velja sér búsetustað og hvar og með 

hverjum það býr, til jafns við aðra, og að því sé ekki gert að eiga heima þar sem 

tiltekið búsetuform ríkir, 

b) Að fatlað fólk hafi aðgang að margs konar félagsþjónustu, s.s. aðstoð inni á 

heimili og í búsetuúrræðum og öðrum stuðningi til samfélagsþátttöku, meðal 

annars persónulegan stuðning sem er nauðsynlegur til að geta lifað í 
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samfélaginu án aðgreiningar og til að koma í veg fyrir einangrun þess og 

aðskilnað frá samfélaginu, 

c) Að þjónusta á vegum samfélagsins og aðstaða fyrir almenning standi fötluðu 

fólki til boða til jafns við aðra og mæti þörfum þeirra. 

Fyrir flesta er þessi réttur, að lifa sjálfstæðu lífi, sjálfsagður en það hefur ekki verið 

raunin hvað fatlað fólk varðar. Hvort sem ástæðurnar eru fordómar gagnvart fötluðu fólki, 

slæmt aðgengi að samgöngum, byggingum, tækni, þjónustu eða skortur á viðeigandi 

aðstoð, þá hefur fatlað fólk í aldanna rás verið einangrað og aðskilið frá öðrum í 

þjóðfélaginu. Í 19. greininni felst sú krafa að ráðist verði í skilvirkar ráðstafanir til þess að 

tryggja rétt fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi í samfélaginu án nokkurrar aðgreiningar 

og að tryggja fulla samfélagsþátttöku þess. Meðal annars með því að gefa fötluðu fólki, til 

jafns við aðra, kost á að velja sér sjálft búsetu, með hverjum og hvar það býr, án þess að 

þurfa að búa í sérstöku búsetuformi. Þá leggur 19. greinin áherslu á að ríki sem fullgilt 

hafa sáttmálann tryggi aðgengi fatlaðs fólks að almennri þjónustu til jafns við aðra ásamt 

stuðningi til samfélagsþátttöku svo koma megi í veg fyrir félagslega einangrun og 

aðskilnað. Auk þess er lögð áhersla á að fötluðu fólki verði tryggð, líkt og öðrum, almenn 

samfélagsþjónusta og öll sú aðstaða sem almenningi stendur til boða, og að tekið verði 

tillit til þarfa þess (Council of Europe, 2012; Innanríkisráðuneytið, 2013; Open Society 

Foundations, 2011). 

Þannig er ekki einungis lögð sú skylda á stjórnvöld að þau bregðist við og tryggi 

þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu heldur ber þeim einnig að tryggja viðeigandi stuðning 

til að svo megi verða (Open Society Foundations, 2011). Þótt ekki sé tilgreint sérstaklega 

í 19. greininni að loka skuli sólarhringsstofnunum er ljóst að þangað er stefnt og er sterkt 

kveðið á um það atriði í leiðbeinandi athugasemdum (e. General Comment) sem 

eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna sendi frá sér um 19. greinina (UN Committee on the 

Rights of Persons with Disabilities, 2017). Innleiðing ákvæða 19. greinar leggja áherslu á 

fulla þátttöku fatlaðs fólks á öllum sviðum ásamt eflandi og aðgengilegu umhverfi. Horfið 

er frá lagasetningu sem skerðir sjálfræði og val en stuðlað að því að styrkja fatlað fólk, 

getu þess og tækifæri þannig að það njóti sömu réttarstöðu og aðrir líkt og 12. grein 

sáttmálans kveður á um. Þá er mikilvægt að hafa í huga að réttindin sem 19. grein kveður 
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á um nær til alls fatlaðs fólks, óháð skerðingu eða stuðningsþörf (Council of Europe, 2012; 

Open Society Foundations, 2011; United Nations General Assembly, 2014). 

Eins og áður segir er 19. greinin afar mikilvæg en hún tengist einnig ýmsum öðrum 

ákvæðum og greinum sáttmálans á margan hátt. Hér á eftir er einungis fjallað um 12. 

greinina vegna ákvæða hennar um sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks og kröfu um að fatlað 

fólk hafi stjórn á eigin lífi, en þetta eru mikilvæg atriði til að njóta þeirra réttinda sem 

kveðið er á um í 19. grein (Council of Europe, 2012; United Nations General Assembly, 

2014). Af þessum sökum verður hér sérstaklega fjallað um 12. greinina. 

2.4.4 Sjálfræði og sjálfstætt líf 

Líkt og 19. greinin er 12. grein sáttmálans einnig afar mikilvæg en hún kveður á um að 

fötluðu fólki skuli tryggð réttarstaða til jafns við aðra. Í greininni er meðal annars áréttað 

að fatlað fólk skuli viðurkennt sem aðilar að lögum og að það njóti gerhæfis (e. legal 

capacity) líkt og allir aðrir. Með gerhæfi er átt við að fólk njóti réttar til að fara með réttindi 

sín sjálft og takast á hendur skuldbindingar (Íslensk orðabók, 2007). Þessi grein er 

mikilvæg sökum þess að gengið er út frá því að allt fatlað fólk njóti þessa réttar. Þá er 

tekið fram að aðgengi að stuðningi skuli tryggt þegar það nýtir gerhæfi sitt (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2012; Innanríkisráðuneytið 2013). Ef gert er ráð fyrir að fatlað fólk sé 

gerendur í eigin lífi sem eigi skýlausan rétt á stuðningi frá samfélaginu til að njóta 

sjálfræðis, er lögð fram ný sýn á réttindi og stöðu fatlaðs fólks. Slík sýn getur verið 

undirstaða að siðferðilegri tilvísun í aðstæðubundið sjálfræði (e. relational autonomy) 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2012).  

Aðstæðubundið sjálfræði vísar til þess að allar athafnir fólks og ákvarðanir eigi sér 

stað í ákveðnum aðstæðum og að sjálfskilningur þess mótist fyrst og fremst í félagslegum 

tengslum og ráðist af félagslegum þáttum. Aðstæðubundið sjálfræði beinir sjónum að 

samspili umhverfis og einstaklings og litið er á sjálfræði sem færni sem getur verið 

mismikil milli einstaklinga. Hugmyndin um aðstæðubundið sjálfræði felur í sér að við 

berum öll ábyrgð hvert á öðru og að allir verði að njóta viðunandi skilyrða í lífinu til þess 

að þroskast og dafna og taka stjórn á eigin lífi. Í þjónustu við fatlað fólk dregur 

aðstæðubundið sjálfræði athygli að mikilvægi þjónustu og gæðum hennar til að styðja við 

sjálfræði fatlaðs fólks og mikilvægi þess að þjónustukerfið styðji fatlað fólk til sjálfræðis 
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og ákvarðanatöku (Ástríður Stefánsdóttir, 2012; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015; Guðrún 

V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2018; Meyers, 2010). 

Þessu tengt er innri kúgun (e. internalized oppression) en það hugtak vísar til þess 

þegar einstaklingar búa við undirokun og sætta sig við ófullnægjandi aðstæður og líf. Þeir 

telja sig ekki eiga betra skilið og hafa litlar væntingar til lífsins. Fólk sem býr við innri kúgun 

er oft með lágt sjálfsmat og sjálfsvirðingu sem hindrar sjálfræði þess og tækifæri í lífinu. Í 

þjónustu við fatlað fólk er mikilvægt að þekkja til innri kúgunar svo hægt sé að skapa 

umhverfi sem gefur fólki tækifæri til að virkja sjálfræði sitt og koma í veg fyrir innri kúgun. 

Sjálfræði einstaklinga sem búa við innri kúgun getur því verið skert (Ástríður Stefánsdóttir, 

2012; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015; Meyers, 2010).  

 Réttindin sem kveðið er á um í 12. grein eru forsenda þess að fatlað fólk geti nýtt rétt 

þann sem 19. greinin kveður á um, svo sem að geta ákveðið hvar fólk býr, með hverjum 

og hvernig, og fá til þess viðeigandi stuðning. Því er 12. greinin lykilatriði varðandi 

sjálfsákvörðunarrétt og að hafa raunveruleg áhrif á eigið líf sem eru grundvallaratriði til 

að geta notið þeirra réttinda sem 19. greinin kveður á um varðandi sjálfstætt líf og 

samfélagsþátttöku (Innanríkisráðuneytið, 2013; UN Committee on the Rights of Persons 

with Disabilities, 2014, 2017).  

2.4.5 Innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hér á landi 

Fatlað fólk á Íslandi nýtur nú þjónustu á grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks frá árinu 

1992 með áorðnum breytingum. Lögin eru því komin nokkuð til ára sinna en þeim var 

síðast breytt við yfirfærslu á málaflokki fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga sem átti sér 

stað 1. janúar 2011. Þessi lög útlista þjónustu við fatlað fólk sem þeim er ætlað að tryggja. 

Markmið laganna eru tilgreind í fyrstu grein þeirra en þar segir: „Markmið þessara laga er 

að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa 

því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.“ Í 2. mgr. 1. greinar segir einnig: „Við framkvæmd 

laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa 

gengist undir, einkum samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“ (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

Í 2. grein laganna kemur fram að þjónustan miðist við þann sem telst fatlaður, bæði 

líkamlega og andlega og er í þörf fyrir sérstaka þjónustu og stuðning. Í 5. grein laganna er 

kveðið á um rétt fatlaðs einstaklings til þjónustu þar sem hann/hún kýs að búa og í 8. grein 
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er rætt um stoðþjónustu þar sem segir að veita skuli fötluðu fólki þjónustu sem auðveldar 

því að lifa og starfa í samfélagi við aðra. Þarna er meðal annars átt við að gera skuli fötluðu 

fólki kleift að sjá sér farborða og farið er fram á virka samfélagsþátttöku. Þá er í 10. grein 

laganna rætt um að fatlað fólk skuli geta valið sér búsetu í samræmi við langanir og þarfir 

hvers og eins (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Mín rannsókn beinist einmitt að 

þessum atriðum og skoða ég hvort farið sé eftir því sem lögin kveða á um við framkvæmd 

og innleiðingu á sjálfstæðri búsetu og sjálfstæðu lífi hjá Reykjavíkurborg.  

Þegar Ísland fullgilti samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

skuldbundu stjórnvöld sig til að aðlaga og breyta íslenskri löggjöf, reglugerðum og 

stjórnsýsluframkvæmd til samræmis við sáttmálann. Um þessar mundir er unnið að 

innleiðingu sáttmálans í íslensk lög. Þegar það hefur verið gert verður hægt að beita 

honum að íslenskum rétti (Open Society Foundations, 2011). Með því verður fötluðu fólki 

veitt aukin vernd og meira réttaröryggi. Þetta hefur í för með sér að fatlaður einstaklingur 

getur notað hann sér til varnar þar sem honum mun fylgja skýlaus réttarregla fyrir dómi 

eða stjórnvöldum (Landssamtökin Þroskahjálp, 2016).  

Alþingi samþykkti þann 31. maí 2017 þingsályktunartillögu um stefnu og 

framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks og gildir hún frá 2017 til 2021. Stefnan er 

liður stjórnvalda í að innleiða sáttmálann en áætlunin tengist honum beint. 

Meginmarkmið framkvæmdaáætlunarinnar endurspegla markmið sáttmálans og þann 

skilning á fötlun sem þar er að finna auk þess sem lögð er rík áhersla á 19. greinina um 

sjálfstætt líf. Áætlunin greinir frá verkefnum sem meðal annars lúta að sjálfstæðu lífi og 

þróun þjónustu fyrir fatlað fólk. Eitt helsta markmið framkvæmdaáætlunarinnar er að 

innleiða sáttmálann í alla lagaumgjörð og framkvæmd. Með því er stuðlað að því að fatlað 

fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og notið fullra mannréttinda til jafns við aðra. Undirmarkmið 

framkvæmdaáætlunarinnar eru meðal annars að auka aðgengi fatlaðs fólks að 

samfélaginu, að auka atvinnuþátttöku fatlaðs fólks, stuðla að jákvæðu viðhorfi til fatlaðs 

fólks, tryggja fötluðu fólki jafnrétti til jafns við aðra, svo sem réttinn til sjálfstæðs lífs, og 

að þjónusta við fatlað fólk skuli styðja við sjálfstæði og þátttöku í daglegu lífi. Í 

framkvæmdaáætluninni eru ákveðin grunngildi í hávegum höfð, svo sem eitt samfélag 

fyrir alla, jöfn tækifæri og lífskjör, algild hönnun og áhersla er á að fatlað fólk verði við 

stjórnvölinn í eigin lífi. Framkvæmdaáætlunin þjónar mikilvægu hlutverki í samvinnu ríkis 
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og sveitarfélaga um aðgerðir og mat á þjónustu við fatlað fólk á Íslandi, áamt því að mynda 

umgjörð um frekari áætlanagerð í framtíðinni (Stjórnarráð Íslands, 2017). 

Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir (var breytt í 

„langvarandi stuðningsþarfir“ í meðförum þingsins) og frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga voru lögð fram á Alþingi Íslendinga vorið 2017 og 

svo aftur í desember 2017. Þau voru samþykkt á Alþingi 26. apríl 2018 þegar verið var að 

leggja lokahönd á þessa ritgerð. Þeim er ætlað að taka við af lögum um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992 og tryggja innleiðingu sáttmálans. Við gerð frumvarpanna var litið til 

sáttmálans og þá sérstaklega til 19. greinar hans.  

Nýsamþykktar breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga fjalla meðal 

annars um þjónustu í daglegu lífi og þjónustu sem ætlað er að rjúfa félagslega einangrun. 

Í stað heimaþjónustu er nú talað um stuðningsþjónustu en með því er lögð áhersla á að 

þjónustan miði að sjálfstæðu lífi notandans en sé ekki einskorðuð við heimilið (Þingskjal 

nr. 572/2016–2017). Frumvarpinu er ætlað að tryggja almenna þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga en þarfnist fólks meiri stuðnings en sem  nemur 10–15 klukkustundum á viku 

er frumvarpi um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir ætlað að taka 

við.  

Frumvarp um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir er ætlað að 

tryggja mannréttindi fatlaðs fólks og grundvallast á sáttmálanum ásamt öðrum 

mannréttindasamningum og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Í þeim ákvæðum 

frumvarpsins sem lúta að markmiðum er lögð áhersla á virðingu fyrir mannlegri reisn, 

sjálfstæði og sjálfræði, jafnrétti og banni við allri mismunun á grundvelli fötlunar. Í 

markmiðum frumvarpsins er einnig kveðið á um að fatlað fólk skuli njóta bestu þjónustu 

sem völ er á, að komið verði til móts við sértækar stuðningsþarfir þess og að fatlað fólk 

geti notið mannréttinda til jafns við aðra og lifað sjálfstæðu lífi á eigin forsendum 

(Þingskjal nr. 571/2016–2017).  

Með nýjum breytingum á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er lögð áhersla á að 

fatlað fólk skuli eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga líkt og aðrir. Sé það 

hins vegar ekki nóg er því tryggður réttur til aukinnar þjónustu með frumvarpi til laga um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, svo að það geti notið fullra 

mannréttinda til jafns við aðra og lifað sjálfstæðu lífi. Lögð er áhersla á að þjónusta sé 

forsenda fyrir samfélagslegri þátttöku og sjálfstæðu lífi og að því sé þjónusta við fatlað 
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fólk mannréttindamál. Þá er lögð áhersla á rétt fatlaðs fólks til húsnæðis að teknu tilliti til 

óska, þarfa og félagslegrar þjónustu sem gerir því mögulegt að búa á eigin heimili og ýtir 

undir fulla þátttöku í samfélaginu. Þá kemur einnig fram að stjórnvöld skuli tryggja að 

fatlað fólk geti haft áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir sem snerta það ásamt því að 

tryggja viðeigandi aðlögun svo fatlað fólk geti nýtt sér réttindi sín. Tekið er fram að við 

framkvæmd laganna beri að uppfylla þær alþjóðlegu skuldbindingar sem íslensk 

stjórnvöld hafa samþykkt og er þá samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks sérstaklega tilgreindur (Þingskjal nr. 571/2016–2017).  

Samþykkt ofangreindra frumvarpa er ætlað að innleiða í íslensk lög þau mannréttindi 

sem kveðið er á um í sáttmálanum en réttarstaða fatlaðs fólks er í dag í óvissu vegna þess 

að lög um málefni fatlaðs fólks eru í raun úrelt og uppfylla ekki þær kröfur sem Ísland 

hefur samþykkt með fullgildingu sáttmálans. Ljóst er að ef frumvörpin verða samþykkt 

verður það mikil bót í réttindamálum fatlaðs fólks. Þessar nýju lagasetningar eru bæði 

mikilvægar og skipta sköpum svo hægt verði að innleiða sáttmálann og fylgja betur eftir 

þeim nýjungum sem hann felur í sér og hafa meðal annars áhrif á hugmyndafræðina um 

sjálfstætt líf sem stefnu í málefnum fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg. Samþykkt nýju 

laganna mun því hafa áhrif á líf fólksins sem tók þátt í þessari rannsókn, því það á rétt á 

þjónustu samkvæmt báðum þessum lögum. Auk þess fær stefna Reykjavíkurborgar betri 

og styrkari lagastoð þegar lögin taka gildi síðar á þessu ári. Nánar verður fjallað um stefnu 

Reykjavíkurborgar hér á eftir.  

2.5 Stefna Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum 

Reykjavíkurborg hefur markað sér stefnu í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum. 

Sjálfstæð búseta er hluti af þeirri stefnu en Reykjavíkurborg var eitt fyrsta sveitarfélag á 

Íslandi til að marka stefnu í þessum málaflokki. Til grundvallar stefnunni liggur reglugerð 

um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010. Markmið hennar er að styðja 

fatlað fólk til búsetu með því að veita félagslega þjónustu og sértækan stuðning sem er 

miðuð við óskir og þarfir einstaklinga fyrir þjónustu. Sú meginregla skal höfð að leiðarljósi 

að fólk eigi val um hvernig það býr og skal þjónustan vera „einstaklingsbundin, heildstæð 

og sveigjanleg“. Lögð er áhersla á valdeflingu fatlaðs fólks svo að það öðlist stjórn á 

aðstæðum sínum og lífi. Þá skal þjónustan miða að því að efla sjálfsmynd, sjálfsöryggi, 

samfélagsstöðu, virðingu og almenn lífsgæði hvers og eins (Reglugerð um þjónustu við 
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fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010). Reglugerðin miðar að því að leiðbeina 

sveitarfélögum um hvaða þjónustu eigi að veita fötluðu fólki á heimilum sínum og tengist 

þannig beinlínis rannsókn minni þar sem ég skoða meðal annars hvort þjónustan sé 

einstaklingsmiðuð, heildstæð og sveigjanleg.  

Þá er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks leiðarljós 

Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk. Í því felst í fyrsta lagi að sjálfstætt líf á eigin 

forsendum er viðurkennt. Í öðru lagi er viðurkennt að allir skuli njóta jafnra tækifæra til 

virkrar samfélagsþátttöku. Í þriðja lagi er rétturinn til aðstoðar við að lifa innihaldsríku lífi 

áréttaður og að lokum er fjölbreytileiki mannlífsins og mannréttindi allra viðurkenndur 

(Reykjavíkurborg, 2014).  

Í samræmi við 19. grein sáttmálans vill Reykjavíkurborg í stefnu sinni leggja áherslu á 

og stuðla að sjálfstæðu lífi fatlaðs fólks. Þar segir að á heimili fatlaðs fólks skuli, eins og 

frekast er unnt, veitt aðstoð og þjónusta byggð á óskum, þörfum, vilja og ákvörðunum 

hvers og eins og á forsendum þess einstaklings sem hlut á að máli. Í stefnunni segir enn 

fremur að fatlað fólk skuli, líkt og aðrir, eiga val um húsnæði og hvernig þjónustu við það 

er háttað. Tilgreint er að þjónustuleiðir skulu vera margvíslegar og, eftir því sem kostur 

er, óháðar húsnæði þar sem fatlað fólk býr. Lögð er áhersla á sjálfræði og valdeflingu 

fatlaðs fólks, þátttöku þess í samfélaginu á eigin forsendum, með eigin ákvarðanatöku og 

ábyrgð á eigin lífi að markmiði. Þá er lögð áhersla á að tryggja rétt til frelsis, athafna og 

upplifunar á eigin heimili og í tómstundum með viðeigandi þjónustu (Reykjavíkurborg, 

2014). Í rannsókn minni á sjálfstæðri búsetu fólks með þroskahömlun var meðal annars 

tekið mið af ofangreindum atriðum og sjónum sérstaklega beint að því að kanna hvort og 

með hvaða hætti stuðningur og þjónusta við þátttakendur í rannsókninni samræmist 

þessum áherslum í stefnu borgarinnar.  

Í stefnunni er einnig tilgreint að menntun, þjálfun og reynsla starfsfólks sem veitir 

þjónustuna skuli vera í samræmi við hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og miðuð að 

þjónustuþörfum og óskum fatlaðs fólks. Þá skulu notendur þjónustunnar koma að 

ráðningu starfsfólks verði því við komið. Sérstaklega er áréttað að huga skuli að skilningi 

starfsmanna á réttindagæslu, hagnýtri umræðu, valdeflingu og kennslu um hvernig hægt 

sé að koma í veg fyrir beitingu nauðungar í starfi. Að lokum er lögð áhersla á þróun 

þjónustu að höfðu samráði við notendur og hagsmunasamtök (Reykjavíkurborg, 2014). Í 

rannsókn minni var einnig litið til þátta svo sem menntunar, þjálfunar og reynslu 
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starfsfólks sem þátt tók í rannsókninni og að hve miklu leyti haft er samráð við notendur 

um ráðningu starfsfólks og þróun þjónustunnar. 

2.6 Sjálfstætt líf og samfélagsþátttaka 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf á sér langa sögu sem á rætur að rekja til loka sjötta 

áratugar liðinnar aldar. Áherslan á að fatlað fólk ætti rétt á því að lifa sjálfstæðu lífi og 

taka þátt í samfélaginu kom upp sem andstaða gegn þeirri aðgreiningarstefnu sem 

ríkjandi var á fyrri hluta aldarinnar og einkenndist af stofnanavistun fatlaðs fólks (Flynn 

og Nitsch, 1980; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Johnson og Traustadóttir, 2005; Levy, 

1998). Hugmyndafræðin beindist að lokun stofnana og rétti til samfélagsþátttöku. Hér er 

ekki tilefni til að fara náið í þá sögulegu þróun sem liggur að baki hugmyndafræðinni sem 

á Íslandi er nú oftast kennd við sjálfstætt líf en var áður fremur kennd við réttinn til 

eðlilegs lífs og samfélagsþátttöku. Áhugasömum er bent á að þessari þróun hafa meðal 

annars verið gerð góð skil í doktorsritgerð Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2008) og víðar 

(Johnson og Traustadóttir, 2005). 

Í dag er tvenns konar skilningur og fyrirkomulag ríkjandi á hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf og því hvað „sjálfstætt líf“ þýði. Annars vegar er um að ræða hugmyndafræði 

í anda alþjóðlegrar hreyfingar um sjálfstætt líf (e. Independent Living Movement) en þar 

er sérstaklega horft til notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA) og hún í raun 

skilgreind sem lykilatriði til að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi (Shakespeare, 2014). Hins 

vegar er einnig um að ræða almennari hugmyndafræði, skilning og útfærslu á sjálfstæðu 

lífi sem vísar til þess að fatlað fólk hafi aðgang að þeirri aðstoð og þeim stuðningi sem það 

þarfnast til að geta lifað sjálfstæðu lífi og tekið virkan þátt í samfélaginu til jafns við aðra. 

Áhersla er því á að valdefla fatlað fólk og veita því einstaklingsmiðaða þjónustu og aðstoð. 

Munurinn er einkum fólginn í því að í almennu útfærslunni er það þjónustukerfið og 

starfsfólk þess sem sjá um að úthluta þjónustu til notandans, en ekki hann sjálfur. 

Notandinn hefur því takmarkað vald til að skipuleggja hvaða þjónustu hann fær, hvenær 

og hvernig hún er framkvæmd og af hverjum. Það er yfirleitt ekki heldur á valdi notandans 

að sjá um ráðningarmál, þjálfun starfsfólks og fræðslu til þess. Innan þessarar útfærslu er 

því ekki tryggt að þjónustan þróist og breytist í takt við þarfir notandans líkt og þegar 

notendastýrð persónuleg aðstoð er lykilatriðið (Brennan, Traustadóttir, Rice og 

Anderberg, 2016; Shakespeare, 2014). Þessi almenni skilningur og útfærsla eru algengust 
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innan flestra þjónustukerfa og einmitt sá skilningur og sú útfærsla á hugmyndafræðinni 

sem Reykjavíkurborg innleiðir um þessar mundir í þjónustu við fatlað fólk á heimilum þess 

og sjónum er beint að í þessari rannsókn. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar af þeim 

innlendu og erlendu rannsóknum sem beint hafa sjónum að samfélagsþátttöku og 

sjálfstæðu lífi fatlaðs fólks og þá einkum fólks með þroskahömlun. Rannsókn sú sem hér 

er kynnt byggist á þeirri hugmyndafræði sem almennt beinist að sjálfstæðu lífi. Því verður 

ekki fjallað um það fyrirkomulag sem leggur notendastýrða persónulega aðstoð til 

grundvallar.  

Mikil þróun hefur orðið í búsetumálum fatlaðs fólks á undanförnum áratugum, bæði 

hér á landi og erlendis. Áður fyrr bjó fatlað fólk oft á stórum altækum stofnunum fjarri 

fjölskyldum sínum og í útjaðri samfélagsins. Með tilkomu hagsmunasamtaka fatlaðs fólks, 

réttindabaráttu þess, ýmsum lögum og mannréttindasáttmálum hafa þessi mál smám 

saman þokast í rétta átt. Engu að síður eru búsetumál fatlaðs fólks nú á tímum afar 

mismunandi á milli landa, altækar stofnanir fyrir fatlað fólk eru enn við lýði í sumum 

löndum og sums staðar er jafnvel fátt annað í boði. Megináherslan á okkar dögum er þó 

yfirleitt á sjálfstæða búsetu í almennum íbúðahverfum þar sem áhersla er lögð á 

samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og sjálfstætt líf (Mirenda, 2014). Sömu sögu er að segja á 

Íslandi og í Reykjavík er nú markvisst unnið að því að loka herbergjasambýlum fyrir fatlað 

fólk en megináherslan aftur á móti á íbúðakjarna, sjálfstæða búsetu og virka 

samfélagsþátttöku. 

Staða fatlaðs fólks í heiminum var metin í alþjóðaskýrslu um fötlun (World Health 

Organisation and World Bank, 2011). Það var ekki tilviljun að þessi skýrsla birtist í kjölfar 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en henni var ætlað að draga fram 

þann félagslega skilning á fötlun sem þar kemur fram og leggja áherslu á mannréttindi 

fatlaðs fólks. Þá var henni einnig ætlað að þrýsta á innleiðingu sáttmálans og vera 

stefnumótandi með það að markmiði að auka lífsgæði fatlaðs fólks.  

Til að geta lifað sjálfstæðu lífi er lykilatriði að veitt sé viðeigandi þjónusta og 

stuðningur. Það er ekki síst mikilvægt fyrir fólk með þroskahömlun. Fræðimennirnir Bond 

og Hurst (2010) rannsökuðu sjálfstæða búsetu fólks með þroskahömlun í Bretlandi. 

Rannsóknin var eigindleg og tóku níu einstaklingar með þroskahömlun þátt í henni. Bond 

og Hurst fundu nokkra sameiginlega þætti sem þátttakendur töldu mikilvæga. Þetta voru 

meðal annars hugmyndir notendanna sjálfra um sjálfstæða búsetu, hugmyndir þeirra um 
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viðeigandi þjónustu, um sjálfstæði og stjórn á eigin lífi. Niðurstöður leiddu í ljós mikilvægi 

þess að draga úr aðgreiningu fatlaðs fólks og að auka þátttöku í daglegu lífi ásamt 

mikilvægi þess að bjóða viðeigandi þjónustu, bæði hvað varðar magn og gæði. Glöggt kom 

fram að þátttakendur í rannsókninni óskuðu eftir því að réttur þeirra til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir væri virtur. Samkvæmt þeim vill fólk með þroskahömlun njóta 

tækifæra til að nýta sér réttindi sín, hafa meira að segja um eigið líf, geta tekið fullan þátt 

í samfélaginu og öðlast meira sjálfstæði. Rannsakendur telja niðurstöður rannsóknarinnar 

koma þjónustunotendum, fagaðilum og þjónustuveitendum að gagni í allri stefnumótun 

og þjónustu við fólk með þroskahömlun. 

Koenig (2015) bendir á að fólk með þroskahömlun sé viðkvæmur hópur sem þurfi oft 

aðstoð og stuðning til þess að lifa sjálfstæðu lífi og ná að framfylgja draumum sínum. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kveður á um rétt til þess að geta 

sjálft valið hvar það býr, hvernig og með hverjum til jafns við aðra. Þrátt fyrir það er 

fötluðu fólki oft neitað um þessi réttindi sín og neyðist það því til að búa í aðgreindum 

úrræðum, sérstaklega ætluðu fötluðu fólki. Fólk með þroskahömlun hefur sjálft lagt 

áherslu á mikilvægi þess að eiga val, meðal annars val um það hvar það býr og með 

hverjum og að það hafi áhrif á lífsgæði þess. 

Nú á tímum er réttur fatlaðs fólks til að njóta einstaklingsmiðaðrar þjónustu á eigin 

heimili almennt viðurkenndur. Sömuleiðis er réttur fólks til þess að geta valið sér 

mismunandi þjónustuform viðurkenndur. Engu að síður hafa tiltölulega fáar rannsóknir 

beinst að sjálfstæðri búsetu, einstaklingsmiðaðri þjónustu og vali á þjónustuformi. 

Rannsóknir sem beint hafa sjónum að samfélagsþátttöku fatlaðs fólks benda engu að 

síður til þess að virk samfélagsþátttaka virðist hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd fólks með 

þroskahömlun og auka lífsgæði þess ásamt öðrum þáttum eins og sjálfsákvörðunarrétti 

og andlegri og líkamlegri heilsu (Neely-Barnes, Marcenko og Weber, 2008). 

Þær rannsóknir sem beinst hafa að sjálfstæðu lífi og samfélagsþátttöku fólks með 

þroskahömlun hafa dregið fram fleiri þætti sem skipta máli í daglegu lífi. Má þar meðal 

annars nefna rannsókn Pat Mirenda (2014) sem rýndi í þær framfarir sem orðið hafa á 

undanförnum árum á sjálfstæðri búsetu fólks með mikla þroskahömlun og tækifærum 

þess til sjálfstæðs lífs. Hún bendir á nokkur mikilvæg atriði sem þurfa að vera til staðar til 

að fólk með þroskahömlun geti lifað sjálfstæðu, góðu og innihaldsríku lífi. Í fyrsta lagi er 

mikilvægt að fá tækifæri til að geta sjálft valið sér búsetu. Í öðru lagi er mikilvægt að fólk 
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með þroskahömlun fái tækifæri til að stunda vinnu eða nám eftir óskum hvers og eins, 

ásamt því að geta sinnt tómstundum og áhugamálum að eigin vali og áhuga. Í þriðja lagi 

nefnir hún mikilvægi þess að geta séð sér farborða og að aðgengi að þeirri þjónustu, sem 

fólk þarf á að halda, sé tryggt. Í fjórða lagi nefnir hún mikilvægi andlegrar og líkamlegrar 

heilsu og að fá tækifæri til þess að þróa vináttu og náin sambönd. 

Fræðimenn (DiGennaro Reed o.fl., 2014; Stancliffe o.fl., 2011) hafa bent á að 

einstaklingar með þroskahömlun hafi oft lítið val um hvar þeir búa, hvernig og með 

hverjum, þrátt fyrir að 19. grein sáttmálans kveði á um þau réttindi. Þegar fólk með 

þroskahömlun, sem býr í sjálfstæðri búsetu á eigin heimili, er borið saman við þá sem búa 

á sambýli, kemur í ljós að fólk í sjálfstæðri búsetu hefur meira að segja um eigið líf, upplifir 

meira sjálfstæði og aukið vald yfir eigin lífi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ýmsar hindranir 

eru í veginum. Má þar nefna megindlega rannsókn DiGennaro Reed og félaga (2014) á því 

hvað hindri sjálfstæða búsetu og sjálfstætt líf hjá fólki með þroskahömlun, en þau segja 

afar fáar rannsóknir liggja fyrir sem beina sjónum að þessu. Þátttakendur í rannsókninni 

voru 152 einstaklingar, fagfólk, starfsfólk, aðilar hagsmunasamtaka og aðstandendur fólks 

með þroskahömlun, en þeir voru spurðir út í aðstæður og líf fólksins sem rannsóknin 

beindist að.  

Niðurstöður sýndu að helstu hindranir fólust í erfiðleikum við að tryggja notendum 

viðeigandi þjónustu á þeim tíma sem þeir þurftu á henni að halda. Einnig fólust hindranir 

í áhyggjum og vantrú á getu þeirra og hæfni til að geta séð um sig sjálfir og lifað sjálfstæðu 

lífi ásamt vantrú á getu til að sinna líkamlegri og andlegri heilsu, til dæmis með tilliti til 

eigin lyfjatöku, svo og vantrú á getu til að skipuleggja daglegt líf sitt. Höfundar leggja 

áherslu á mikilvægi þess að koma auga á hindranirnar til þess að hægt sé að aðlaga, bæta 

og þróa þá þjónustu sem nú er fyrir hendi, ásamt því að koma auga á þau atriði sem 

mikilvæg eru til að fólk geti lifað sjálfstæðu lífi með það að markmiði að fleiri einstaklingar 

fái notið sjálfstæðrar búsetu og sjálfstæðs lífs. Niðurstöðurnar leiða því til aukins skilnings 

á þeim þáttum sem mikilvægt er að hafa í huga og liggja til grundvallar sjálfstæðu lífi og 

sjálfstæðri búsetu fatlaðs fólks (DiGennaro Reed o.fl., 2014). 

Rannsókn Stancliffe o.fl. (2011) beindist að því að kanna raunverulegt val 

þroskahamlaðs fólks á búsetu. Rannsóknin var megindleg og náði til tæplega 7000 

fullorðinna einstaklinga í 26 ríkjum Bandaríkjanna. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem 

búa í sjálfstæðri búsetu hafa almennt meira val um hvar þeir búa og með hverjum heldur 
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en þeir sem búa til dæmis á sambýlum eða í búsetukjörnum. Niðurstöður sýndu einnig 

afar jákvæð viðhorf fólks gagnvart stefnu stjórnvalda sem styðja við einstaklingsmiðaða 

þjónustu og sjálfstæða búsetu fólks með þroskahömlun, þar sem slík nálgun í þjónustu og 

búsetu hefur í för með sér meira val í daglegu lífi og samfélagsþátttöku.  

Þá könnuðu Kilroy og félagar (2014) hvort ánægja í daglegu lífi hefði aukist hjá fólki 

með þroskahömlun á Írlandi sem hafði nýlega flutt af stofnun í sjálfstæða búsetu. 

Rannsóknin var eigindleg þar sem rætt var við lykilstarfsmenn átta einstaklinga með 

þroskahömlun en starfsmennirnir voru spurðir út í daglegt líf einstaklinganna. 

Niðurstöður bentu til bættrar andlegrar og líkamlegrar heilsu hjá öllum þeim sem 

rannsóknin beindist að ásamt því að virðing fyrir einkalífi þeirra jókst. Notendur upplifðu 

einnig meira frelsi til athafna og betri lífsgæði. Þá upplifðu margir aukið sjálfstæði, meira 

frelsi til að velja og fleiri tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu. Á Írlandi rannsakaði 

McConkey (2006) einnig hvernig mismunandi búsetuform getur haft áhrif á félagslega 

aðlögun og félagslega þátttöku fólks með þroskahömlun. Annars vegar beindi hann 

sjónum að samfélagsþátttöku fólks sem bjó í tveimur mismunandi tegundum af 

sjálfstæðri búsetu og hins vegar að samfélagsþátttöku einstaklinga sem bjó í þremur 

tegundum af rótgrónum úrræðum eins og herbergjasambýlum. Rannsóknin var 

megindleg og var gögnum safnað um 620 einstaklinga með þroskahömlun á Írlandi í 

gegnum lykilstarfsfólk þess. Niðurstöður leiddu í ljós að fólk sem bjó í sjálfstæðri búsetu 

tók virkari þátt í samfélaginu, var í meiri samskiptum við fjölskyldu og vini og nýtti sér 

betur þjónustu í nærsamfélaginu (McConkey, 2006). 

Í rannsókn sem unnin var á vegum Evrópusambandsins og byggð var á eigindlegum 

viðtölum við fólk með þroskahömlun frá níu aðildarríkjum var fjallað um hvernig fólk með 

þroskahömlun upplifði sjálfræði sitt og þátttöku í eigin lífi (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2012). Þar kom fram að tækifæri og stuðningur til sjálfstæðs lífs er 

afar mismunandi milli landa. Niðurstöður sýndu að ýmsar hindranir stóðu í vegi fyrir því 

að fólk með þroskahömlun lifði sjálfstæðu lífi og gæti tekið sjálfstæðar ákvarðanir um 

eigið líf. Þessar hindranir fólust meðal annars í þjónustukerfinu, stofnanamiðaðri 

þjónustu, skorti á stuðningi í daglegu lífi, lélegu aðgengi og skorti á atvinnu og 

fullnægjandi þjónustu þar, fordómum, útskúfun, ásamt hindrunum við að geta nýtt sér 

lagaleg réttindi sín. Þessir þættir komu í veg fyrir að fólk með þroskahömlun gæti tekið 

virkan þátt í þjóðfélaginu og lifað sjálfstæðu lífi. Almennt upplifðu þátttakendur skert 
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sjálfræði og takmörkuð tækifæri til sjálfstæðs lífs (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2012).  

Í lögum og mannréttindasáttmálum er kveðið á um sjálfræði einstaklinga og rétt 

þeirra til sjálfstæðs lífs og þess vegna er mikilvægt að skoða hvernig þetta birtist hjá fólki 

með þroskahömlun á Íslandi (Innanríkisráðuneytið, 2013; Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992).  

Í rannsókn Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands (2014) sem fjallar um mat á þeim 

ávinningi sem hlotist hefur af flutningi málefna fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga voru 

þátttakendur meðal annars spurðir út í þjónustu, búsetu og val á búsetu, sjálfræði og val, 

félagslega þátttöku og aðgengi. Um var að ræða megindlega rannsókn þar sem notast var 

við tilviljunarúrtak fullorðinna þjónustunotenda á öllu landinu. Notendur svöruðu 

spurningalistum, ýmist sjálfir eða með aðstoð. Í sumum tilvikum gátu notendur ekki 

svarað sjálfir, en þá svöruðu aðstandendur eða starfsfólk fyrir þeirra hönd. Þátttakendur 

voru rúmlega 400 einstaklingar. Þannig tók fólk sem bjó í mismunandi búsetuformi, allt 

frá því að búa á herbergjasambýli upp í það að búa í eigin íbúð, þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin tók einnig til fólks með ýmiss konar skerðingar.  

Í ljós kom að skortur á þjónustu og félagsskap kom helst í veg fyrir félagslega þátttöku 

fatlaðs fólks. Auk þess lýstu þátttakendur almennt vöntun á þjónustu og aðstoð inn á 

heimili ásamt skorti á aðstoð við skipulagningu daglegs lífs. Í rannsókninni kom fram að 

flestir voru ánægðir með þá búsetumöguleika sem þeim höfðu verið boðnir og að 

meirihlutinn virtist ráða sjálfur eða í samráði við aðra hvar hann byggi og með hverjum. 

Tæplega helmingur þátttakenda tók sjálfur eða í samráði við aðra ákvörðun um val á 

starfsfólki. Hvað varðar ákvarðanatöku í athöfnum daglegs lífs réð aðeins einn af hverjum 

tíu þátttakendum því hvað hann borðaði og hvaða fötum hann klæddist. Niðurstöður 

sýndu einnig að þeir sem bjuggu í sjálfstæðri búsetu voru líklegri til að ákveða sjálfir 

klæðnað sinn og hvað þeir borðuðu. Þá komu fram hindranir í aðgengi að upplýsingum og 

þjónustu ásamt hindrunum að manngerðu aðgengi. Um helmingur svarenda gat sjálfur 

ákveðið í hvað viðkomandi eyddi peningum sínum (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 

2014). 

Íslenskar rannsóknir á sjálfræði (Ástríður Stefánsdóttir, 2012; Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2011; Kristín Björnsdóttir, 2011) í tengslum við líf og reynslu fatlaðs fólks 

sýna að ýmislegt kemur í veg fyrir að fólki með þroskahömlun sé gert kleift að taka 
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ákvarðanir um eigið líf og lifa sjálfstæðu lífi. Markmið rannsóknar sem unnin var á vegum 

Rannsóknarseturs í þroskaþjálfafræðum var að greina sjálfræði í einkalífi fólks með 

þroskahömlun á heimilum þess. Rannsóknin var eigindleg og grundvallaðist á viðtölum 

við 41 einstakling með þroskahömlun ásamt þátttökuathugunum sem fram fóru á 

heimilum þeirra. Niðurstöður gáfu til kynna að forræðishyggja, sem áður var áberandi í 

þjónustu við fatlað fólk, færi dvínandi. Engu að síður virðast aðstandendur, starfsfólk og 

þjónustukerfið gjarnan vanmeta getu fólks með þroskahömlun til að lifa sjálfstæðu lífi og 

taka sjálfstæðar ákvarðanir. Niðurstöður leiddu einnig í ljós skort á upplýsingum, fræðslu 

og stuðningi til notenda um rétt sinn sem hindraði þátttakendur í að lifa sjálfstæðu lífi og 

taka sjálfstæðar ákvarðanir. Að lokum bentu niðurstöður einnig til þess að með viðeigandi 

stuðningi og aðstoð getur fólk með þroskahömlun þróað með sér sjálfræði og tekið 

ákvarðanir um líf sitt sem ýtir undir getu þess til að lifa sjálfstæðu lífi (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014).  

Þá hefur að minnsta kosti ein íslensk rannsókn beinst sérstaklega að því að skoða 

hvaða atriði hafa áhrif á sjálfræði fólks með þroskahömlun sem þarf mikinn stuðning 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). Markmiðið var að skoða hvernig fólk með þroskahömlun 

tekur ákvarðanir á heimili sínu og í daglegu lífi. Einnig var skoðað hvað hindrar og hvað 

ýtir undir þróun sjálfræðis í lífi þessa fólks. Rannsóknin var eigindleg og byggðist á 

þátttökuathugunum á heimilum 24 fullorðinna einstaklinga, ásamt rýnihópaviðtölum við 

12 starfsmenn þeirra. Niðurstöður bentu til þess að starfsfólk hefur mikið að segja um 

það hvernig fatlað fólk nýtir sjálfstæði og sjálfræði sitt. Þannig skipta viðhorf, þekking og 

stuðningur starfsfólks miklu máli ásamt því skipulagi sem er ríkjandi á viðkomandi 

heimilum en rannsóknin náði bæði til fólks sem bjó á sambýlum og í íbúðakjörnum þar 

sem fólk bjó í sinni íbúð. Niðurstöður sýndu einnig að einstaklingsbundin þjónusta hefur 

jákvæð áhrif á sjálfræði og sjálfstæði notenda en stuðningur sem miðaður er út frá hópi 

hefur neikvæð áhrif og leiddi frekar til stofnanamiðaðrar þjónustu. Þjónusta starfsfólks, 

sem byggðist meðal annars á virðingu fyrir einstaklingnum, þekkingu á lögum, 

mannréttindasáttmálanum og félagslegum skilningi á fötlun, ýtti undir hæfni þess til að 

efla sjálfræði og sjálfstætt líf notenda.  

Til þess að geta lifað sjálfstæðu lífi og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í eigin lífi er 

nauðsynlegt að fatlað fólk þekki sjálft rétt sinn og geti nálgast viðeigandi upplýsingar líkt 

og sáttmálinn leggur áherslu á í 9. grein sem fjallar um aðgengi, 12. grein sem fjallar um 
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jafna réttarstöðu allra og 19. grein sem fjallar um sjálfstætt líf án aðgreiningar. 

Niðurstöður í rannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2015) benda hins vegar til þess að fólk 

með þroskahömlun skorti oft aðgengi að upplýsingum en að of einfalt sé að ætla að 

ástæðurnar fyrir því grundvallist aðeins á skerðingunni. Fleiri þættir skipta þar máli, svo 

sem aðstæður, umhverfi og ábyrgð starfsmanna og aðstandenda til að upplýsa og hvetja 

fatlað fólk til að taka virkan þátt í ákvarðanatöku um eigið líf. Veigamikið atriði hvað þetta 

snertir er að starfsfólk sé meðvitað og hafi aðgang að fræðslu og upplýsingum er snerta 

réttindi fatlaðs fólks. Í rannsókninni kom einnig fram að mikið var um ófaglært starfsfólk 

sem skorti þekkingu og þjálfun til að geta aðstoðað notendur við að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og framfylgja þeirri hugmyndafræði og þeim réttindum sem kveðið er á um í 

lögum og mannréttindasáttmálum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda almennt til þess að þörf sé á meiri þjónustu 

og stuðningi við fatlað fólk á heimilum þess, ásamt því að huga þurfi að fræðslu og 

stuðningi við starfsfólk. Þó að lög og mannréttindasáttmálar kveði skýrt á um rétt fatlaðs 

fólks til þess að lifa sjálfstæðu lífi og taka sjálfstæðar ákvarðanir virðist raunveruleikinn 

leiða annað í ljós (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Erlendum og íslenskum rannsóknum ber saman um mikilvægi sjálfstæðrar búsetu og 

sjálfstæðs lífs þó að ekki liggi fyrir margar rannsóknir sem styðja ágæti þessa 

þjónustuforms. Megináhersla er á samfélagsþátttöku fólks með þroskahömlun og það 

sem þessar rannsóknir leggja áherslu á er meðal annars mikilvægi þess að fólk með 

þroskahömlun eigi val um búsetu og nauðsyn þess að viðeigandi stuðningur og aðstoð 

séu tryggð. Með því er fólki með þroskahömlun gert kleift að búa sjálfstætt og lifa 

sjálfstæðu lífi. Með því aukast einnig möguleikar til virkrar samfélagsþátttöku sem hefur 

jákvæð áhrif á lífshamingju og ánægju, heilsu, sjálfstæði og tengsl við vini og fjölskyldu 

svo nokkuð sé nefnt. Einnig er áhersla á mikilvægan þátt starfsfólks sem getur haft mikið 

að segja um hvernig og hvort fólk með þroskahömlun geti nýtt sér sjálfstæði sitt og hvort 

það hafi tækifæri til sjálfstæðs lífs. Auk þess gegnir starfsfólk mikilvægu hlutverki varðandi 

aðgengi fatlaðs fólks að fræðslu og upplýsingum sem snerta meðal annars réttindi þess. 

Það er ljóst að þjónustukerfið, ásamt vantrú sérfræðinga, fagfólks og aðstandenda á getu 

fólks með þroskahömlun til að lifa sjálfstæðu lífi, virðast vera stórar hindranir sem koma 

í veg fyrir sjálfstæða búsetu og sjálfstætt líf fólks með þroskahömlun. 



38 

Þessar rannsóknir sýna ákveðna framþróun í þjónustu við fatlað fólk og að jákvæð 

skref hafa verið stigin. Mannréttindasjónarmið kemur víða fram og réttur fatlaðs fólks til 

viðeigandi þjónustu er samþykktur ásamt áherslu á að fólk ráði lífi sínu sjálft og sé við 

stjórnvölinn í eigin lífi. Í ljósi þeirrar þekkingar sem fram kemur í rannsóknunum sem 

raktar eru hér að framan mun ég skoða hvort niðurstöður minnar rannsóknar séu í 

samræmi við ofangreindar niðurstöður. 

2.7 Samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar sem 

unnin er innan fötlunarfræða. Fjallað var um mismunandi skilning á fötlun, frá 

læknisfræðilegum skilningi að mannréttindaskilningi og þær auknu áherslur á 

mannréttindi og jafnan rétt fatlaðs fólks, sem er að finna í samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks. Einnig var fjallað um stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við 

fatlað fólk á heimilum sínum, um sjálfstætt líf og samfélagsþátttöku og að lokum voru 

rannsóknir sem þetta varða skoðaðar. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og fræðilegar undirstöður 

hennar. Markmið rannsóknarinnar verður kynnt, greint frá aðferðafræðinni sem 

rannsóknin byggist á og þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun og greiningu. 

Þá verða þátttakendur kynntir og það búsetuúrræði sem rannsóknin beinist að. Að lokum 

verður fjallað um siðferðilegar áskoranir sem upp komu í rannsóknarferlinu. 

3.1 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar á tilteknu búsetuúrræði fyrir fólk með 

þroskahömlun hjá Reykjavíkurborg og öðlast skilning á upplifun og reynslu notenda, 

starfsfólks og stjórnenda af því. Einnig var leitast við að afla þekkingar á því sem helst 

styður og það sem helst virðist hindra innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf 

hjá Reykjavíkurborg.  

3.2 Fræðilegar undirstöður 

Í rannsókninni var byggt á eigindlegri aðferðafræði. Eigindlegar rannsóknir eru taldar 

henta vel við öflun þekkingar á reynslu fólks og upplifun, ásamt því að öðlast skilning á því 

hvaða merkingu fólk leggur í líf sitt og aðstæður. Í eigindlegum rannsóknum er litið 

heildrænt á líf fólks og aðstæður þess (Creswell og Poth, 2018; Hennink, Hutter og Bailey, 

2011).  

Eitt af einkennum eigindlegra rannsókna er að þær fara fram í daglegu umhverfi 

þátttakenda. Rannsakandinn fer á vettvang, aflar gagna sem eru greind og túlkuð til þess 

að skilja hvaða merkingu fólk leggur í líf sitt og aðstæður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

byggjast á flókinni úrvinnslu með aðleiðslu (e. inductive reasoning) en ekki er alltaf gert 

ráð fyrir því að kenning sé mynduð eða tilgáta staðfest heldur er miklu fremur leitast við 

að lýsa og auka skilning á því sem rannsakað er (Creswell og Poth, 2018). Markmiðið er 

að öðlast skilning á lífi einstaklinga út frá þeirra eigin sjónarhóli og þá merkingu sem 

þátttakendur leggja í veröldina. Þess vegna er ekki lögð áhersla á að safna fjölbreyttum 

tölfræðilegum upplýsingum og alhæfa út frá þeim, heldur hittir rannsakandinn 
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þátttakendur, tekur þátt í daglegu lífi þeirra og á í samskiptum við þá í þeirra umhverfi. 

Rannsakandinn sjálfur er aðalrannsóknartækið og færni og nákvæmni í rannsóknarvinnu 

skiptir sköpum fyrir gæði rannsóknarinnar. Góð tengsl rannsakanda og þátttakenda eru 

þannig lykilatriði. Afar mikilvægt er að rannsakandi ígrundi sjálfan sig vel í tengslum við 

rannsóknina. Þannig er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um eigin hugsanir, 

viðhorf og þær hugmyndir sem hann eða hún kann að hafa gefið sér um viðfangsefnið auk 

þess að hafa glöggt innsæi og hæfileika til þess að taka vel eftir því sem sagt er í 

viðtölunum og atburðum á vettvangi (Creswell og Poth, 2018; Hennink o.fl., 2011). 

Eigindleg aðferðafræði er rakin til fyrirbærafræða, þar sem lögð er áhersla á að skilja 

veruleikann í stað þess að skýra hann. Fræðilegt sjónarhorn rannsakanda hefur áhrif á það 

hvað rannsakað er, hvernig það er gert og hvernig niðurstöður eru túlkaðar (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Sú þekkingarfræði sem liggur til grundvallar í rannsókn minni er fyrst og fremst byggð 

á félagslegri mótunarhyggju. Þar er um að ræða heimspekilegt sjónarhorn sem fjallar um 

það hvernig einstaklingar eða hópar öðlast skilning á veröldinni á grundvelli þess sem þeir 

læra og upplifa. Þannig verður til huglægur skilningur á veröldinni sem byggður er á 

reynslu. Þessi skilningur er mismunandi og margþættur og leiðir til þess að margvísleg og 

flókin sýn verður til á veruleikann. Lögð er áhersla á upplifun, viðhorf og sýn þátttakenda 

á því sem verið er að rannsaka. Innan félagslegrar mótunarhyggju er veröldin félagslega 

mótuð og hún breytist stöðugt í gagnkvæmum samskiptum fólks og í samspili við 

umhverfið (Creswell og Poth, 2018). Miðað við þennan skilning er enginn einn 

raunveruleiki réttastur og engir tveir einstaklingar upplifa veruleikann á sama hátt (Crotty, 

1998). Vísa má til skilnings á fólki með þroskahömlun á sama hátt og til skilnings á 

veruleikanum. Skilningurinn er að stórum hluta félagslega mótaður af samfélaginu og í 

stöðugri þróun og mótaður af viðhorfum fólks á hverjum tíma (Bogdan og Taylor, 1982). 

Sá sem er talinn með þroskahömlun nú á tímum var það ekki endilega fyrir 100 árum þar 

sem viðmið breytast, bæði milli landa og á mismunandi tímaskeiðum í takt við samfélagið 

hverju sinni.  

Í þessari rannsókn voru eigindlegar rannsóknir valdar til að varpa ljósi á tiltekið 

búsetuúrræði, reynslu fólks og upplifun af því, ásamt því að öðlast skilning á því hvað helst 

styður og hvað hindrar innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf, og var eigindleg 

rannsóknaraðferð talin henta einkar vel í þessari rannsókn.  
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Rannsóknir á sviði fötlunarfræða hafa þróast í tengslum við baráttu fatlaðs fólks, 

daglegt líf þess og ýmsar baráttuhreyfingar. Fræðilegar áherslur hafa tengst kröfum um 

fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu, mótmælum gegn vistun á stofnunum og hvers 

konar útilokun frá hefðbundnu lífi (Rannveig Traustadóttir, 2006b). Rannsóknir innan 

fötlunarfræða eiga það sammerkt að hafna hefðbundnum og einhliða læknisfræðilegum 

skilningi á fötlun. Þess í stað er byggt á félagslegum skilningi, þar sem fötlun er talin 

félagslega eða menningarlega mótað fyrirbæri. Þannig er skerðing talin vera hluti af 

mannlegum margbreytileika en ekki galli sem þarf að laga. Hvaða skilning rannsakandi 

leggur í hugtakið fötlun hefur áhrif á allt rannsóknarferlið frá upphafi til enda (Creswell og 

Poth, 2018). Fötlunarfræðin, rétt eins og önnur gagnrýnin fræði annarra minnihlutahópa, 

rannsaka margbreytileika, mismunun, ójöfnuð og jaðarsetningu en berjast fyrir 

mannréttindum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Í fötlunarfræðirannsóknum er 

því sjónum beint að baráttu um völd og sjálfsmynd, forréttindum og kúgun út frá andlegu 

eða líkamlegu ástandi (Creswell og Poth, 2018).  

Fólk með þroskahömlun, starfsfólk þess og stjórnendur leggja mismunandi skilning í 

veruleika sinn og samspil sitt við umhverfið. Þess vegna tel ég það vel við hæfi að styðjast 

við heimspekilegt sjónarhorn sem styður það að fólk geti haft ólíka sýn á sama fyrirbærið. 

Í fötlunarfræðum er einnig lögð áhersla á félagslega mótunarhyggju, þar sem fötlun er 

rakin til umhverfis og talin félagslega mótuð (Shakespeare, 2014). Þá hafa eigindlegar 

rannsóknaraðferðir um langt skeið verið notaðar til þess að skoða reynslu minnihlutahópa 

og jaðarhópa í samfélaginu (Taylor og Bogdan, 1998). Fólk með þroskahömlun tilheyrir 

jaðarsettum hópi og hefur þar af leiðandi gjarnan verið rannsakað með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (sjá til dæmis Bogdan og Taylor, 1982; Goffman, 1961; Rannveig 

Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Í þessari rannsókn er eigindleg 

aðferðafræði því notuð með það að markmiði að öðlast heildrænan skilning á efninu og 

að rödd þátttakenda heyrist ásamt  reynslu þeirra, viðhorfum og sýn.  

3.3 Tilviksrannsóknir 

Talað er um ólíkar nálganir eða hefðir í eigindlegum rannsóknum. Má þar til dæmis nefna 

frásögurannsóknir, fyrirbærafræði, grundaða kenningu, etnógrafíu og tilviksrannsóknir 

(Creswell og Poth, 2018). Sú rannsókn sem hér er kynnt fellur undir tilviksrannsóknir þar 

sem litið er á þjónustuúrræðið sem rannsakað er sem tilvik. Margir fræðimenn (Berg, 
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1998; Bogdan og Biklen, 2007; Creswell og Poth, 2018; Hesse-Biber, 2017; Stake, 1998; 

Yin, 2009) hafa fjallað um tilviksrannsóknir. Í umfjöllun minni um tilviksrannsóknir hér á 

eftir leita ég hins vegar í smiðju til Creswell og Poth (2018) og Yin (2009).  

Rætur tilviksrannsókna liggja í mörgum fræðigreinum, svo sem sálfræði, læknisfræði, 

lögfræði og stjórnmálafræði, en innan þessara fræðigreina hefur myndast löng hefð fyrir 

notkun þeirra. Tilviksrannsóknir eru helst notaðar þegar rannsaka á tiltekin kerfi eða tilvik 

sem eru afmörkuð í tíma eða rúmi. Þær henta því vel þegar flóknu tilviki er lýst á 

ákveðnum tíma og út frá sýn ólíkra aðila. Um einstakan atburð getur verið að ræða, 

einstakling, stofnun, borgarhluta eða búsetuúrræði svo nokkuð sé nefnt. 

Tilviksrannsóknir gera þá kröfu að rannsakandinn hafi yfirgripsmikla þekkingu á því tilviki 

sem á að rannsaka. Þær eru oft og tíðum lýsandi en til þess að geta lýst tilvikinu vel þarf 

rannsakandi að tryggja sér góðan aðgang að gögnum og geta safnað gögnum á 

margvíslegan hátt. Rannsakandinn þarf að átta sig á því hvernig hann safnar gögnum en 

þarf einnig að búa yfir nægilega miklu af gögnum til að ná heildrænni mynd af tilvikinu og 

ítarlegri lýsingu. Mikilvægt er að afmarka tilvikið vel ásamt þeim tilvikum sem geta legið 

innan þess en með því eru gæði rannsóknarinnar betur tryggð. Tímaramminn sem 

rannsakandi hefur getur endurspeglað slíka afmörkun (Creswell og Poth, 2018; Yin, 2009). 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að einu tilviki sem er tiltekið búsetuúrræði fyrir fólk 

með þroskahömlun í Reykjavík og fær aðstoð frá sambýli sem er nálægt heimili fólksins.  

3.4 Aðferðir 

Eigindlegar rannsóknir henta vel til þess að öðlast skilning á félagslegum þáttum og 

félagslegum fyrirbærum sem leiða af sér innsýn í líf, reynslu, aðstæður og skilning annars 

fólks. Í eigindlegum rannsóknum er notast við margvíslegar aðferðir til þess að afla 

rannsóknargagna. Þar má einna helst nefna opin viðtöl og þátttökuathuganir ásamt því 

að nota ýmsar ritaðar heimildir sem geta komið að gagni og veitt upplýsingar um það sem 

verið er að rannsaka (Creswell og Poth, 2018; Hennink o.fl., 2011).  

Í þessari rannsókn var fyrst og fremst notast við opin viðtöl og þátttökuathuganir, en 

auk þess var opinberum rituðum heimildum, sem til voru um búsetuúrræðið, safnað frá 

Reykjavíkurborg. Þau gögn sem borgin bjó yfir um rannsóknarefnið reyndust afar 

takmörkuð og byggðust að mestu leyti á einni skýrslu.  
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Opin viðtöl eru notuð þegar leitað er eftir upplýsingum um persónulega reynslu 

einstaklinga á ákveðnu viðfangsefni eða umræðuefni (Brinkmann og Kvale, 2015; Hennink 

o.fl., 2011). Þau hafa það að markmiði að ná fram djúpum skilningi á lífi og aðstæðum 

fólks og er viðfangsefnið skoðað út frá mörgum hliðum til þess að ná fram eins mörgum 

blæbrigðum og hægt er (Brinkmann og Kvale, 2015). Opin viðtöl eru þannig samræður 

með ákveðnum ramma og tilgangi. Rannsakandinn leitast eftir því að öðlast innsýn í 

ákveðið efni og notar til þess viðtalsramma. Þar sem viðtalið er opið gefst rými fyrir 

viðmælendur að koma á framfæri því sem þeim liggur á hjarta. Rannsakandi spyr 

spurninga og hvetur þátttakanda til þess að deila sinni reynslu og sínu sjónarhorni 

(Creswell og Poth, 2018; Hennink o.fl., 2011). 

Þátttökuathuganir hafa það að markmiði að safna á kerfisbundinn hátt upplýsingum 

í eðlilegu umhverfi þátttakenda. Með þátttökuathugun er hægt að fylgjast með 

þátttakendum í daglegu lífi þeirra, ræða við þá og leitast við að öðlast skilning á því 

hvernig þeir skilja heiminn og hvaða merkingu þeir leggja í hann. Rannsakandi tekur 

gjarnan þátt og fylgist með því sem fram fer á nærfærinn hátt og af hógværð. 

Þátttökuathugun er góð aðferð til að koma auga á misræmi en ekki er alltaf samræmi í 

því sem fólk segir í viðtölum og því sem það gerir í raun. Þátttökuathugun getur þannig 

veitt rannsakanda dýpri og fjölbreyttari sýn á viðfangsefnið (Hennink o.fl., 2011).  

Með tilliti til þess sem að ofan greinir hentuðu þessar rannsóknaraðferðir vel í minni 

rannsókn ásamt þeim fræðilegu sjónarhornum sem liggja þar að baki. Ég byrjaði á því að 

taka viðtöl við starfsmenn og stjórnendur til þess að öðlast innsýn í þeirra viðhorf og sýn 

á þjónustuúrræðið svo og þá hugmyndafræði sem lá til grundvallar. Auk þess framkvæmdi 

ég þátttökuathugun á fræðslufundi starfsfólks þar sem meðal annars var fjallað um 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. Því næst framkvæmdi ég þátttökuathuganir á 

heimilum notenda með það að markmiði að kynnast þeim í þeirra eðlilega umhverfi, 

öðlast traust og fá innsýn í daglegt líf þeirra. Til þess að dýpka þessa sýn tók ég einnig opin 

viðtöl við notendur á heimilum þeirra ásamt því að skoða vel þau opinberu gögn sem fyrir 

lágu um úrræðið.  

3.5 Þátttakendur 

Tilvikið sem um ræðir í þessari rannsókn var ákveðið búsetuúrræði hjá Reykjavíkurborg 

fyrir fólk með þroskahömlun og skyldar raskanir sem býr í sjálfstæðri búsetu og fær aðstoð 
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frá sambýli. Það þýðir að þjónusta er veitt frá sambýli sem er nálægt lögheimili notanda. 

Úthlutun í úrræðið fer fram í úthlutunarteymi sértækra búsetuúrræða hjá Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar samkvæmt ákveðnu verklagi sem um það gildir. Ekki er gert ráð fyrir 

að notendur í þessu úrræði fái næturþjónustu og þar af leiðandi eru þetta einstaklingar 

sem alla jafna eru metnir í fremur lítilli þjónustuþörf. Notendur sem sækja um og fá 

umsókn sína samþykkta í úrræðið fá þjónustu sem þeir óska eftir og eru metnir í þörf fyrir. 

Þjónustan er síðan skipulögð í samráði við notendur, starfsfólk og þjónustumiðstöð í 

viðkomandi hverfi. Notendur í sjálfstæðri búsetu geta búið í eigin íbúð, í foreldrahúsum, 

íbúð á almennum leigumarkaði eða félagslegri leiguíbúð. Þetta úrræði hefur verið til í um 

það bil 20 ár. Fyrstu tveir notendurnir áttu upphaflega heima á sambýlinu en óskuðu eftir 

því að flytja saman í sjálfstæða búsetu. Síðan hefur þjónustan þróast í takt við breytta 

stefnu og hugmyndafræði ásamt því að fleiri einstaklingar hafa flutt í nokkrar íbúðir 

nálægt sambýlinu og njóta þjónustu þaðan.  

Þátttakendur í rannsókninni voru alls tíu. Sex notendur í sjálfstæðri búsetu, tveir 

starfsmenn sem sinntu daglegri þjónustu og tveir stjórnendur sem stýrðu og/eða höfðu 

yfirumsjón með búsetuúrræðinu. Heildarfjöldi þeirra sem tilheyra búsetuúrræðinu eru sjö 

einstaklingar en einn þeirra samþykkti ekki að taka þátt í rannsókninni. Þrír úr hópi 

notenda njóta samþættrar þjónustu frá einum og sama þjónustuveitanda; sambýlinu. 

Teymi starfsmanna innan sambýlisins sinnir þjónustunni sem er einstaklingsbundin og 

felst meðal annars í innliti, aðstoð við heimilishald og þrif, skipulagningu daglegs lífs og 

fleiri þáttum sem miða að sjálfstæðu lífi og virkri samfélagsþátttöku einstaklinganna. Hinir 

þrír eru ekki með samþætta þjónustu sem þýðir að þeir fá annars vegar þjónustu frá 

starfsmönnum sambýlisins við þá þætti sem nefndir eru hér að ofan, en að auki fá þeir 

aðstoð við þrif frá starfsmönnum heimaþjónustu í hverfinu.  

Til þess að koma í veg fyrir að hægt væri að bera kennsl á notendur fjalla ég ekki um 

þau hvert fyrir sig, heldur dreg ég saman þá þætti sem voru einkennandi fyrir hópinn og 

skiptu máli fyrir þessa rannsókn. Af þeim sex notendum sem tóku þátt í rannsókninni voru 

fjórir karlmenn og tvær konur. Í hópi þessara sex einstaklinga voru tvö pör. Annað parið 

hafði verið í búsetuúrræðinu í um það bil ár, en hitt parið í tæp tuttugu ár. Hinir tveir 

einstaklingarnir höfðu búið í þessu búsetuúrræði í nokkurn tíma, annar í meira en 15 ár, 

en hinn í rúm fimm ár. Yngsti þátttakandinn var rúmlega þrítugur en sá elsti á miðjum 

sextugsaldri og því var um nokkuð breitt aldursbil að ræða. Þeir einstaklingar sem þátt 
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tóku í rannsókninni voru allir greindir með þroskahömlun eða skyldar raskanir. Þeir áttu 

það sammerkt að vera nokkuð sjálfstæðir og þörf þeirra fyrir þjónustu var frekar lítil og 

fólst aðallega í stuðningi og skipulagningu daglegs lífs. Öll ólust þátttakendur upp hjá 

fjölskyldum sínum og gengu í sérskóla, ætluðum fötluðum nemendum. Einhver dæmi 

voru um að þátttakendur hefðu um tíma sótt almennan skóla. Þau voru öll í vinnu og 

gegndu öll hlutastarfi. Fimm þeirra höfðu fengið sína vinnu í gegnum Atvinnu með 

stuðningi sem er úrræði á vegum Vinnumálastofnunar fyrir fólk með skerta starfsgetu og 

þá einstaklinga sem þurfa stuðning á vinnustað. Einn notandi sótti sjálfur um vinnu á 

almennum vinnumarkaði og útvegaði sér hana því sjálfur. Þau áttu sér öll einhvers konar 

áhugamál og tóku þátt í ýmsum tómstundum, þó í mismiklum mæli. 

Auk notenda tóku fjórir aðrir einstaklingar þátt í rannsókninni, bæði stjórnendur og 

starfsmenn sem störfuðu með og þjónustuðu fólk í búsetuúrræðinu. Þetta voru allt 

kvenmenn. Sú yngsta var rúmlega tvítug en sú elsta tæplega sextug. Þessar konur áttu 

allar mismunandi langt háskólanám að baki sem tengdist starfssviði þeirra.  

Skilyrði fyrir þátttöku notenda var að þau byggju í því búsetuúrræði sem hér um 

ræðir. Miðað var við að starfsfólkið sem þátt tók í rannsókninni hefði starfað í að minnsta 

kosti tólf mánuði með notendum. Sökum fámenns starfsmannahóps náði ein starfskonan 

ekki þeim viðmiðum en hún hafði unnið í tíu mánuði í búsetuúrræðinu þegar viðtal við 

hana fór fram. Miðað var við að stjórnendur hefðu að minnsta kosti fimm ára reynslu sem 

yfirmenn í málaflokki fatlaðs fólks og hefðu þar af leiðandi töluverða þekkingu og yfirsýn 

í málefnum fatlaðs fólks.  

Hvað varðar aðgengi að búsetuúrræðinu nýtti ég mér tengslanet mitt hjá 

Reykjavíkurborg. Ég er sjálf starfsmaður á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og hef starfað 

í málaflokki fatlaðs fólks í um aldarfjórðung, fyrst sem forstöðumaður á heimilum fyrir 

fólk með einhverfu, en síðustu fimm árin sem verkefnastjóri í málaflokki fatlaðs fólks. 

Sökum starfa minna var mér kunnugt um notendur í búsetuúrræðinu og starfsfólk sem 

sinnir þeirri þjónustu án þess þó að þekkja þar persónulega til. Ég setti mig í samband við 

stjórnandann sem stýrir þjónustu í búsetuúrræðinu en hann gegndi hlutverki tengiliðar 

við notendur og annað starfsfólk. Stjórnandinn skipulagði fyrstu heimsóknir mínar til 

notenda en lét mig svo fá nöfn og símanúmer þeirra svo ég gæti sjálf haft beint samband 

við þá.  
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Þátttakendur voru öll reiðubúin til þess að taka þátt í rannsókninni og voru jákvæð í 

garð hennar og mín. Nokkur þeirra höfðu orð á því að vilja gjarnan hitta mig aftur og 

viðhalda tengslum sem ég tók vel í og þótti afar vænt um. Mér sjálfri fannst afskaplega 

lærdómsríkt og áhugavert að kynnast þátttakendum og fá innsýn í líf þeirra og reynslu. 

3.6 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun og undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í október 2017 og lauk í mars 2018. 

Eitt viðtal var tekið við alla þátttakendur og var mettun (e. saturation) náð. Það kallast 

mettun þegar rannsakandi kemur ekki lengur auga á neitt nýtt um fyrirbærið sem 

rannsakað er (Creswell og Poth, 2018). Framkvæmd voru alls tíu viðtöl við tíu einstaklinga 

en einnig voru framkvæmdar fjórar þátttökuathuganir. Öllum tilskildum leyfum var aflað 

fyrir rannsóknina. Sótt var um formlegt leyfi til Reykjavíkurborgar fyrir rannsókninni, 

umsagnar var leitað til Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands og rannsóknin var einnig 

tilkynnt til Persónuverndar.  

Fyrsta þátttökuathugunin var framkvæmd á fræðslufundi fyrir starfsfólk sem sinnir 

stuðningi við fólk með þroskahömlun í sjálfstæðri búsetu. Starfsfólk sem starfaði innan 

þess úrræðis sem ég rannsakaði sótti þessa fræðslu og fékk ég leyfi til að fylgjast með. 

Fræðslufundurinn fjallaði um hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og hann sóttu fjórtán 

starfsmenn. Stjórnandi hjá Reykjavíkurborg sá um fræðsluna. Fræðslufundurinn fór fram 

í einni af fimm þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Hinar þátttökuathuganirnar og 

viðtölin við notendur fóru fram á heimilum þeirra, fyrir utan eitt viðtal við notanda sem 

fór fram á sambýlinu þaðan sem þjónustan er skipulögð. Viðtöl við starfsmenn fóru fram 

á starfsstöð þeirra, sambýlinu. Upplýsingar og lýsingar frá þátttökuathugunum voru 

skráðar að þeim loknum þar sem leitast var við að skrá niður allt sem þar kom fram eins 

nákvæmlega og kostur var á. 

Lengd viðtala var frá 35 mínútum upp í tvær klukkustundir. Viðtölin voru hljóðrituð 

og afrituð nákvæmlega frá orði til orðs en þátttakendur gáfu öll leyfi fyrir hljóðrituninni. 

Samtals innihéldu viðtölin 355 blaðsíður. Lengd þátttökuathugana var frá 45 mínútum 

upp í tæplega tvær klukkustundir. Samtals voru afritaðar 66 blaðsíður úr 

þátttökuathugunum. Stuðst var við viðtalsramma í viðtölunum þar sem spurningarnar 

voru í samræmi við þær rannsóknarspurningar sem lágu til grundvallar. Viðtölin voru opin 

og voru þátttakendur hvattir til að tala frá eigin brjósti og koma sínum sjónarmiðum á 
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framfæri. Í lok viðtalanna fór ég þess á leit við viðmælendur mína að fá að ræða aftur við 

þau ef þörfin kallaði og gáfu þau öll leyfi sitt til þess en það reyndist þó ekki nauðsynlegt. 

Auk þess lagði ég áherslu á að þeim væri frjálst að hafa samband við mig ef þau vildu 

koma viðbótarupplýsingum áleiðis til mín eða ef einhverjar spurningar vöknuðu varðandi 

rannsóknina, en ekkert þeirra gerði það. Öll í hópi þátttakenda  með þroskahömlun áttu 

frekar auðvelt með að tjá sig þó svo að einstaka manneskju hafi verið erfitt að skilja, 

sérstaklega til að byrja með. Þá þurfti ég stundum að spyrja aftur og nánar og einfalda 

spurningarnar til að fá greinargóð svör. Ég var mér meðvituð um nauðsyn þess að bera 

fram spurningar til þeirra á einfaldan og kjarnyrtan hátt til að tryggja skilning.  

3.7 Gagnagreining 

Við greiningu rannsóknargagna var fyrst og fremst stuðst við nálgun grundaðrar 

kenningar. Í grundaðri kenningu eru notaðar ákveðnar skipulagðar aðferðir til þess að 

greina gögnin. Charmaz (2014) leggur áherslu á að gagnagreining samkvæmt grundaðri 

kenningu feli í sér að minnsta kosti tvær aðferðir sem eru opin kóðun (e. initial coding) og 

markviss kóðun (e. focused coding).  

Kóðun er aðferð til þess að skilja og skilgreina gögnin og átta sig á innihaldi þeirra. Í 

opinni kóðun er lögð áhersla á að lesa gögnin nákvæmlega línu fyrir línu og bera kennsl á 

hugtök og þemu í textanum ásamt því að skoða tengslin á milli þeirra. Á þessum 

upphafsskrefum gagnagreiningar er mikilvægt að vera opin fyrir öllu því sem mögulega 

kann að finnast í gögnunum. Í markvissri kóðun er leitað skipulega eftir þeim hugtökum 

eða þemum sem fundust í opnu kóðuninni. Við markvissa kóðun myndast dýpri skilningur 

á gögnunum og rannsakandinn flyst yfir á hugtakaplan (Charmaz, 2014; Creswell og Poth, 

2018; Hennink o.fl., 2011).  

Þegar þessi aðferð er notuð fer greining fram samhliða gagnasöfnun og á hún sér stað 

allan rannsóknartímann og rannsóknarferlið. Þannig hófst gagnagreining mín strax við 

afritun með athugasemdum og hugleiðingum mínum varðandi það sem við kom 

rannsókninni. Þessi tegund greiningar leggur einnig áherslu á mikilvægi ritunar 

greiningarblaða í rannsóknarferlinu sem er eins konar millistig frá gagnasöfnun til ritunar 

niðurstöðukafla. Í greiningarblöðum eru hugtök, þemu og hugmyndir þróuð og dýpkuð og 

reynt að finna tengsl á milli þeirra (Charmaz, 2014; Chreswell og Poth, 2018).  
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Ég nýtti mér einnig túlkunarfræðilega nálgun við greiningu á gögnunum og studdist 

þar við aðferðir Anders Gustavsson (1996) og Brinkmann og Kvale (2015). Þessi nálgun 

gagnaðist mér afar vel við að skilja reynslu og upplifun fólksins með þroskahömlun, sem 

þátt tók í rannsókninni, af sjálfstæðri búsetu. Ég dró áberandi þemu út og skoðaði þau 

með skipulögðum hætti og setti fram líklegar og skynsamlegar túlkanir sem ég prófaði á 

gögnunum. Út frá þessu þróuðust nýjar spurningar sem ég leitaði svara við. Aðferð 

grundaðrar kenningar nýttist mér hins vegar betur við að skilja innbyrðis samhengi og 

breytileika á upplifun og reynslu notenda, starfsmanna og stjórnenda á sjálfstæðri búsetu. 

3.8 Siðferðilegar áskoranir 

Samkvæmt Brinkmann og Kvale (2015) er afar mikilvægt að huga að siðferðilegum þáttum 

í viðtalsrannsóknum á öllum stigum rannsóknarferlisins. Sigurður Kristinsson (2013) 

bendir einnig á að huga þurfi að því að uppfylla siðferðilegar kröfur í rannsóknum og 

leggur áherslu á að fjórum höfuðreglum siðfræði sé fylgt, en þær eru sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og að lokum réttlætisreglan.  

Sjálfræðisreglan leggur áherslu á að borin sé virðing fyrir manneskjunni og sjálfstæði 

hennar ásamt því að fá upplýst og óþvingað samþykki frá þátttakendum. Skaðleysisreglan 

kveður á um að rannsakendur skuli umfram allt forðast að valda þátttakendum skaða eða 

ónauðsynlegri áhættu. Velgjörðarreglan fjallar um að rannsakandi skuli láta gott af sér 

leiða og að rannsóknir skuli helst vera mannkyni til hagsbóta. Að lokum leggur 

réttlætisreglan áherslu á verndun viðkvæmra hópa gegn ýmiss konar áhættu sem þeir 

geta verið viðkvæmir fyrir (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Í samræmi við höfuðreglurnar fjórar var öllum þátttakendum gerð grein fyrir 

rannsókninni á ítarlegan hátt. Þannig var meðal annars upplýst um markmið hennar og 

framkvæmd og að þátttöku fylgdi ekki nein fyrirsjáanleg áhætta. Þeim var gefið eins frjálst 

og óþvingað val um þátttöku og kostur var á og gert ljóst að þau gætu hætt þátttöku 

hvenær sem væri án frekari eftirmála og að þá yrði öllum gögnum eytt sem tengdust þeim 

á nokkurn hátt. Trúnaði og nafnleynd var lofað og að ekki yrði unnt að rekja persónulegar 

upplýsingar til þátttakenda. Allir þátttakendur veittu upplýst samþykki um þátttöku 

skriflega.  

Þar sem í rannsókninni var meðal annars rætt við fólk með þroskahömlun, sem 

tilheyrir viðkvæmum hópi, þurfti að veita því sérstaka athygli og þurfti ég að huga vel að 
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siðferðilegri ábyrgð minni. Þannig var nauðsynlegt að skoða framsetningu upplýsinga 

sérstaklega vel og tryggja skilning hjá þátttakendum með þroskahömlun svo að þau gætu 

metið þær á sjálfstæðan hátt. Í ljósi þessa voru gerð tvö samþykkisblöð og tvö 

upplýsingablöð um rannsóknina, annað fyrir starfsmenn og stjórnanda, en hitt á auðlesnu 

máli fyrir notendur. 

Einnig hugaði ég sérstaklega vel að kynningu á rannsókninni fyrir notendur, en 

stjórnandi búsetuúrræðisins ræddi fyrst við þau og kynnti fyrir þeim rannsóknina, með 

því að lesa upplýsingablað á einfölduðu máli með þeim og ræða síðan við þau. Notendur 

voru öll jákvæð gagnvart þátttöku og óformlegt samþykki fékkst þar hjá þeim en ég gerði 

slíkt hið sama áður en viðtöl hófust og í kjölfarið samþykktu þau þátttöku skriflega.  

Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) bendir á mikilvægi þess þegar talað er við fólk með 

þroskahömlun að fylgja spurningum vel eftir og spyrja nánar og ítarlegar en í öðrum 

viðtölum án þess þó að tala niður til fólksins. Hugað var sérstaklega að þessu og var ég 

meðvituð um þetta í viðtölum við notendur. Þá þurfti einnig að huga að valdatengslum 

en mikill félagslegur munur er á rannsakanda og þeim einstaklingum sem talað var við og 

eru með þroskahömlun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Ég var mér vel meðvituð um 

þetta í rannsóknarferlinu en ígrundaði einnig þau völd sem fólust í þeim upplýsingum sem 

þátttakendur og þá sérstaklega notendur gáfu um líf sitt. Ég ígrundaði einnig hvaða 

ástæður lægju að baki rannsókninni og í hverra hag hún væri. Þannig velti ég því fyrir mér 

hvort rannsóknin hefði einhvern persónulegan eða félagslegan ávinning fyrir mig svo sem 

nýja prófgráðu, möguleg áhrif á starfsframa eða í formi aukinna valda eða virðingar. Hver 

svo sem minn ávinningur verður, er mér fyrst og fremst umhugað að rannsóknin verði 

þeim sem þátt tóku í rannsókninni til hagsbóta, sérstaklega þeim þátttakendum sem 

tilheyra minnihlutahópi fatlaðs fólks en einnig málefninu í heild.  

Í eigindlegum rannsóknum er alltaf hætta á að þátttakendur séu þekkjanlegir, 

sérstaklega í litlu og fámennu landi eins og Íslandi. Einstaklingar í sjálfstæðri búsetu svo 

og starfsmenn þeirra eru afar fámennur hópur og því er þetta sérlega mikilvægt atriði. Í 

ljósi þessa var mér sérstaklega umhugað að gæta að trúnaði og nafnleynd og að 

persónulegar upplýsingar yrðu ekki rekjanlegar. Það var gert með ýmsum aðferðum. Ég 

breytti til dæmis nokkrum auðþekkjanlegum einkennum í fari þátttakenda og breytti 

lýsingum ásamt því að dylja stundum kyn þess sem sagði frá. Að mínu mati er mikilvægt 

að greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem ekki eru til ýkja margar rannsóknir 
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sem hafa beinst að sjálfstæðri búsetu og stuðningi við sjálfstætt líf fólks með 

þroskahömlun. Vonir mínar standa til að rannsóknin geti haft jákvæð áhrif á líf 

einstaklinga í sjálfstæðri búsetu og aukið þekkingu fagfólks og almennings á daglegu lífi 

þeirra og aðstæðum.  

Snæfríður Þóra Egilson (2006) bendir á að val á rannsóknarverkefnum tengist gjarnan 

reynslu fólks og áhuga. Þegar svo er háttað, að rannsakandi þekkir vel til 

rannsóknarvettvangsins, þarf hann að vera sér meðvitaður um eigin afstöðu og hlutverk, 

bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum er málið varðar. Þar sem rannsóknin er á 

starfsvettvangi mínum og tengist svo sannarlega áhugasviði og reynslu undanfarinn 

aldarfjórðung var mikilvægt að huga sérstaklega að þessu. Ég tengdist engum í 

rannsókninni persónulega en hafði haft eilítil kynni af þremur þátttakendum í gegnum 

núverandi starf og í fyrrverandi starfi. Ef til vill hefur bakgrunnur og núverandi starf mitt 

haft einhver áhrif á svör þessara viðmælenda, svo og viðmælenda almennt, en ég gerði 

mér skýra grein fyrir þessu og skrifaði til dæmis greiningablöð um þessi atriði. Eigin 

skoðanir á rannsóknarefninu voru einnig hafðar í huga, ígrundaðar vel, og greiningablöð 

gerð um eigin viðhorf og möguleg áhrif þeirra á rannsóknina. 

3.9 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum 

og siðferðilegum áskorunum. Í næstu þremur köflum verður greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Brinkmann og Kvale (2015) segja eigindlegar rannsóknir grundvallast á 

því að upplýsinga sé aflað án nokkurra milliliða frá þátttakendum og að vitnað sé beint í 

frumgögn. Þetta telja þeir mikinn styrkleika eigindlegra rannsókna. Þegar vitnað verður 

beint í frásagnir þátttakenda eru þær afmarkaðar með gæsalöppum, en lengri tilvitnanir 

eru auðkenndar með inndregnum texta. 

  



51 

 

4 Reynsla fólks með þroskahömlun af sjálfstæðri búsetu 

Í þessum fyrsta niðurstöðukafla verður fjallað um reynslu þátttakenda í hópi fólks með 

þroskahömlun af sjálfstæðri búsetu. Eins og fram kemur í aðferðafræðikaflanum hér að 

framan beindist þessi rannsókn að fólki sem býr sjálfstætt og fær þjónustu inn á heimili 

sín og stuðning til sjálfstæðs lífs.  

Líkt og fram kemur í aðferðafræðikaflanum er sá hópur sem hér um ræðir sex 

fullorðnir einstaklingar, fjórir karlmenn og tvær konur, öll greind með þroskahömlun eða 

skyldar raskanir. Í hópnum eru tvö pör sem eru í sambúð. Öll ólust þau upp hjá fjölskyldum 

sínum og gengu í sérskóla, ætluðum fötluðum nemendum. Einhver dæmi eru um að 

þátttakendur hafi sótt almennan skóla að hluta. Þátttakendur eru öll í vinnu, en flest í 

atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk. Flest höfðu búið á sambýli áður en þau fluttust í sjálfstæða 

búsetu en sum komu beint úr foreldrahúsum. Misjafnt var hve lengi þátttakendur höfðu 

búið í þessu búsetuúrræði eða allt frá einu ári og upp í tuttugu ár, en sjálfstæð búseta 

fólks sem fær aðstoð frá þessu sambýli hefur verið starfrækt í um það bil tvo áratugi. Í 

kaflanum verður fjallað um þau atriði sem voru áberandi í frásögnum þátttakenda en 

þessir þættir tengjast margir innbyrðis og stundum var erfitt að greina á milli þeirra. 

Þátttakendur lýstu daglegu lífi sínu, samfélagsþátttöku og þeim stuðningi sem þau fengu 

til sjálfstæðs lífs. Þá er sérstaklega hugað að þáttum sem tengjast því hvort þátttakendur 

upplifi sig við stjórnvölinn í eigin lífi og hvort þeim sé gert kleift að virkja sjálfræði sitt. 

4.1 Daglegt líf 

Viðmælendur voru spurðir út í daglegt líf, reynslu þeirra af sjálfstæðri búsetu, atvinnu, 

tómstundum, heimilishaldi, samskiptum við maka, vini, fjölskyldu og annað sem lýtur að 

daglegu amstri ásamt sýn þeirra á viðbrögð og viðhorf samfélagsins í þeirra garð. 

Þátttakendur virtust öll stolt af því að búa í sjálfstæðri búsetu og svo var að heyra sem  

það væri eftirsóknarvert í hugum þeirra. Út frá svörum þeirra má draga þær ályktanir að 

fyrir fólk með þroskahömlun þyki það „fínna“ og að meiri virðing sé fólgin í því að búa 

sjálfstætt heldur en á sambýli eða í búsetukjarna. Sjálfstæð búseta er eitthvað sem þau 
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öll höfðu sjálf óskað eftir og það kom fram að þau telja sig geta verið í sjálfstæðri búsetu 

af því að þau eru getumikil og sjálfstæð.  

Innan veggja heimilis lýsa viðmælendur öll nokkuð hefðbundnu heimilislífi og þau eru 

virk í því sem gera þarf á heimilinu en fá öll aðstoð til þess eins og kemur nánar fram þar 

sem fjallað verður um stuðning til sjálfstæðs lífs. Þó má nefna að helst virðist brjóta þarna 

á hjá öðru parinu. Þau vilja, eins og aðrir, halda öllu í horfinu og hafa fínt heima hjá sér, 

en það virðist ganga upp og ofan. Þetta er þeim þó kappsmál. Annað þeirra segir svo frá: 

„Kannski þarf ég aðeins að vera betri í að taka til, en bara ég reyni alltaf á hverjum degi.“ 

Á öllum heimilum þarf að taka til, þrífa, elda mat, þvo þvott og sinna viðhaldi svo nokkuð 

sé nefnt og taka þau öll að einhverju leyti þátt í þessu, með aðstoð. Innan heimilisins eiga 

þau sínar tómstundir, en eru ekki í þörf fyrir mikinn stuðning hvað það snertir. Þannig 

spila þau á spil, sýsla við spjald- og fartölvu, horfa á sjónvarp og fleira. Í öllu svipað og 

annað fólk gerir heima hjá sér.  

Ein af þátttakendum sem er í sambúð lýsti ánægju og stolti af því að búa sjálfstætt. 

Hún sagði: „Ég get sko, ég get sagt þér, ég stend mig rosalega vel og við, ég og kærastinn 

minn, ég segi bara það.“ Þegar annar viðmælandi var spurður hvernig honum líkaði að 

vera í sjálfstæðri búsetu svaraði hann: „Það skiptir máli sko að búa sjálfstætt“, og „Mig 

langar að vera hér, já, já, lifi góðu lífi“. Þátttakendur voru spurð hvort eitthvað væri 

neikvætt eða erfitt við að búa í sjálfstæðri búsetu en ekkert þeirra kannaðist við það. Einn 

þátttakandi sagði: „Nei, það er bara allt jákvætt við þetta“, og „mér finnst það bara gaman 

og skemmtilegt“. 

Þátttakendur eru öll útivinnandi og eitt þeirra sinnir tveimur störfum. Þau eru öll í 

hlutastarfi og öll nema einn starfa í úrræðum sérstaklega ætluðum fötluðu fólki. Þegar 

rætt var við þau um atvinnumál var áberandi hversu ánægð þau virtust öll vera í sinni 

vinnu og sumum fannst þau gegna þar mikilvægu hlutverki. Þegar einn af þátttakendum 

var spurður að því hvernig hann kynni við sig í vinnunni var svarið: „Mjög vel, [þetta er] 

draumastarfið mitt.“ Annar þátttakandi tók undir þetta og sagði: „Mér finnst þetta mjög 

gaman“, og „Ég er ánægður með þetta. Og þau eru ánægð með mig, bara hvernig ég stend 

mig“, og „Af því ég er svo mikilvægur“. Þarna sést glöggt hversu stoltur hann er af vinnunni 

og  hvernig hann upplifir viðhorf annars fólks til sín. Það eru ekki allir sem geta státað sig 

af því að vera í draumastarfinu sínu eða upplifa sig sem mikilvægan hlekk og skipta miklu 
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máli á vinnustað eins og þessir þátttakendur lýstu. Þetta eru sannarlega mikilvægir þættir 

sem skipta máli og hafa áhrif á sjálfsmat og viðhorf þeirra til eigin getu.  

Þátttakendur eiga sér öll einhverjar tómstundir og sum stunda einnig íþróttir. Flest 

þeirra sögðu með nokkru stolti frá tómstundum sínum og áhugamálum. Það mátti skilja 

að það væri einnig eftirsóknarvert og að því fylgdi ákveðið stöðutákn og virðing að eiga 

fjölbreytt áhugamál, að vera upptekin og að hafa í nógu að snúast í frítímanum. Það kom 

fram að helmingi þátttakenda þótti ekki eftirsóknarvert að sækja námskeið sem 

sérstaklega eru ætluð fötluðu fólki eins og í boði er hjá Fjölmennt og að það væri nánast 

fyrir neðan þeirra virðingu. Þegar einn þátttakandi sem á sér ýmis áhugamál var spurður 

hvort hann færi á námskeið í Fjölmennt svaraði hann: „Nei ég hef engan áhuga.“ Þau sem 

gerðu það lýstu hins vegar ánægju með það og sumum þótti greinilega ekkert athugavert 

við að sækja námskeið í Fjölmennt og víðar þar sem boðið er upp á námskeið fyrir fatlað 

fólk. „Já, ég fer á iPad námskeið í Fjölmennt. Já, og svo erum við búin að sækja um fleira, 

boltaíþróttir og heitapott.“ Þarna lýsir þessi einstaklingur nokkuð ánægður í bragði að 

hann hafi í samvinnu við starfsmann sótt um fleiri námskeið sem hann hlakkaði til að 

sækja.  

Það var misjafnt hvað skipti þátttakendur í rannsókninni mestu máli í daglegu lífi og 

eftir hverju þau sækjast í lífinu. Þannig lýstu þrjú viðmælenda því hve mikilvægt það væri 

að leggja peninga til hliðar í sparnað. Einn þeirra sagði: „Ég er að spara eins og herforingi“ 

sem lýsir ánægju og stolti yfir þeim árangri sem hann hefur náð. Í hans augum er greinilega 

eftirsóknarvert og mikilvægt að geta lagt peninga til hliðar, sem gefur honum færi á að 

taka þátt í og framkvæma það sem hann langar til. Hinum tveimur fannst mikilvægt að 

leggja til hliðar og safna fyrir því sem þá virkilega langar í. Þeir voru að sama skapi stoltir 

af sér og sínu og því sem þeir höfðu áorkað og getað aflað sér með dugnaði og eljusemi. 

Annar þeirra sagði: „Ég á mína eigin tölvu. Svo á ég rosa fínt sjónvarp inni í stofu“, og „Já, 

það er svona þegar maður vinnur mikið ... þá fær maður peninga og getur gert alls konar“. 

Þessi orð lýsa lífsgildum hans og hvað það skiptir hann miklu máli að geta unnið og keypt 

sér það sem hann langar til.  

Fyrir önnur var greinilegt að maki þeirra eða fjölskyldur skiptu meira máli en 

veraldlegir hlutir og fyrir enn önnur voru margir mikilvægir þættir í daglegu lífi sem þau 

nefndu. Þannig sagði einn þátttakandi frá því hvaða þættir það væru sem skiptu hann 

mestu máli: „Já, já, flottur bíll, góð kona, góð heilsa, er hress, hraustur og líður vel og bara 
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vill taka lífinu og þarna fara snemma að sofa, vakna snemma á morgnana.“ Þessi orð lýsa 

því ágætlega hvað virðist skipta hann mestu máli í daglegu lífi og á hvað hann leggur 

áherslu.  

Þátttakendur virtust almennt sátt við daglegt líf sitt og stolt af því. Einn þátttakandi 

sagði: „Já, já, ég er bara mjög ánægður með þetta allt saman“ og á þar við líf sitt í heild. 

Ánægja hans yfir eigin lífi og aðstæðum birtist einnig í umræðu hans um fjölskyldu sína. 

Hann er stoltur af því að eiga stóra fjölskyldu og ánægður með það hve marga hann á að 

í lífinu sem þykir vænt um hann. Þessi einstaklingur á marga vini og kunningja, bæði 

fatlaða og ófatlaða, en einungis tveir í hópnum eiga ófatlaða vini. Annar þátttakandi sló 

þó botninn úr þegar hann var spurður um daglegt líf og sagði: „Já, allt [er] fullkomið.“ 

Hann sagði glaður í bragði frá því að daglegt líf gengi vel, hann væri ánægður í vinnunni 

og að þar væru allir ánægðir með hann. Hann sagði heimilisverkin ganga vel, þrifin, 

innkaupin, eldamennskuna og allt annað. Auk þess lýsti hann því yfir að hann væri 

ánægður með sambýliskonu sína og að hann vildi búa áfram með henni.  

Hvað varðar þessa þætti sem þau voru spurð út í var ekki neina óánægju að merkja á 

viðmælendum né vonbrigði og ekkert þeirra gat nefnt atriði sem þyrfti að laga eða bæta. 

Þau lýstu þannig öll ýmsu varðandi líf sitt sem þau voru ánægð með og jákvætt viðhorf 

þeirra til daglegs lífs var áberandi. Í ljósi þess hve þátttakendur höfðu jákvætt viðhorf til 

daglegs lífs, má leiða að því líkur að þau þekki ekki alla þá möguleika sem lífið býður upp 

á og að væntingar þeirra til daglegs lífs séu að einhverju leyti minni en annarra. Einnig má 

draga þær ályktanir að þau telji sig hafa minni getu eða möguleika en aðrir en séu sátt við 

það. Skort á gagnrýni frá þeim til daglegs lífs má einnig rekja til þess að fræðslu til þessa 

hóps sé ábótavant, að þau viti ekki betur og hafi þess vegna ekki forsendur til að vera 

gagnrýnin á eigið líf. Nánar verður fjallað um skort á fræðslu til notenda í síðasta 

niðurstöðukaflanum hér á eftir. 

4.2 Samfélagsþátttaka  

Það fólk með þroskahömlun sem þátt tók í rannsókninni er nokkuð virkt í daglegu lífi. Í 

fljótu bragði virðist líf þess ekki mjög frábrugðið lífi annars fólks á svipuðu reki hvað þetta 

snertir, nema að stór hluti af virkni þeirra er á þeim sviðum samfélagsins sem eru 

sérstaklega ætluð fötluðu fólki. Þetta eru sérúrræði af ýmsum toga þar sem þau 

umgangast fyrst og fremst annað fatlað fólk. Þátttakendur búa til dæmis öll í sértæku 
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búsetuúrræði, öll nema einn eru í atvinnuúrræðum sem sérstaklega eru ætluð fötluðu 

fólki og mörg þeirra eru í tómstundum fyrir fatlað fólk. Mörg þeirra umgangast aðeins 

fatlaða vini og kunningja eða eiga jafnvel enga vini. Þá kom fram að flest þeirra fara í 

sumarfrí sem eru sérstaklega skipulögð fyrir fatlað fólk og með öðru fötluðu fólki.  

Engu að síður eru þau öll virk hvað varðar atvinnu, áhugamál og tómstundir og rækta 

fjölskyldu- og vinatengsl þó í mismiklum mæli sé. Einnig taka þau þátt í ýmsum 

menningartengdum atburðum í þjóðfélaginu sem ætluð eru almenningi og umgangast að 

einhverju leyti annað ófatlað fólk úti í samfélaginu. Sérstaklega ber að nefna nærþjónustu 

í hverfinu sem þau nýta mjög vel og er dæmi um þjónustu sem ekki er aðgreind heldur 

hugsuð fyrir alla. Þau versla til dæmis sjálf inn til heimilisins, flest með aðstoð en þó ekki 

öll, og einn einstaklingur sér um sín innkaup sjálfur. Þrjú af sex viðmælendum nýta vel 

heilsugæsluna í hverfinu því að heilsufarinu er þannig háttað. Einn þátttakandi segir: „Ég 

fer alltaf á heilsugæslustöðina, alltaf aðra hverja viku. Þá labba ég og fer í vigtun og svo 

kíkir hann [læknirinn] alltaf á mig á þriggja mánaða fresti.“ Hin hafa sama aðgang að 

heilsugæslunni en eru við betri heilsu svo að þau þurfa ekki eins mikið á henni að halda. 

Öll eiga þau kost á sjúkraþjálfun í hverfinu sem þau nýta eftir þörfum og eiga þar líka 

aðgang að snyrtistofu. Sum þeirra ferðast með akstursþjónustu fatlaðra, önnur með 

almenningsvögnum og einn á eigin bíl. Aðgengi þeirra að samgöngum er því gott.  

Þó að mörg þeirra taki að stórum hluta þátt í lífi sem er sérstaklega hugsað fyrir fatlað 

fólk, sagði aðeins ein þátttakenda frá hindrunum sem komu í veg fyrir þátttöku hennar í 

daglegu lífi. Þannig upplifði hún hömlur á ferðafrelsi og ófullnægjandi aðgengi að 

akstursþjónustu. Þessi kona reiðir sig á akstursþjónustuna, en tekur einstaka sinnum 

strætó með sambýlismanni sínum þegar veður er gott enda kann hann vel á leiðakerfi 

strætisvagnanna. Hún tekur akstursþjónustu til og frá vinnu og í skipulagðar tómstundir 

og aðra fasta virkni utan heimilis. Þegar hún var spurð út í frelsi sitt til athafna og hvað 

hún gerði ef hana langaði með stuttum fyrirvara að fara eitthvað, svaraði hún: „Ég veit 

það ekki. Ég er föst hérna.“ Þetta er áhrifaríkt svar og þegar hún var spurð nánar út í þetta 

svaraði hún: „Ég keyri ekki og ekki hann heldur, þannig að við erum mest heima um 

helgar.“ Að sama skapi segist hún aðeins stundum geta gert það sem hana langi til: „Bara 

stundum ... þú veist, maður er háður bílunum og svona. Maður kemst ekki mikið út ...“ 

Þessi kona var gagnrýnin á það að þurfa að panta akstursþjónustu með fyrirvara og fannst 

að þess ætti ekki að þurfa. Hún saknaði þess að geta ekki tekið skyndiákvarðanir og farið 
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og gert hluti með stuttum fyrirvara þegar henni þóknaðist en það er nokkuð sem flestir 

aðrir í þjóðfélaginu geta. Í staðinn þarf hún að reiða sig á akstursþjónustu sem krefst þess 

að allar ferðir séu skipulagðar fram í tímann. Þetta er ekki í samræmi við þau réttindi sem 

mannréttindasjónarhornið kveður á um og birtist í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Á þessu má greina að þessari konu er ekki að fullu 

gert kleift að taka þátt í samfélaginu til jafns við aðra. Sambýlismaður hennar upplifði ekki 

sömu hömlur á ferðafrelsi, en hann fer allra sinna ferða í almenningsvögnum. 

Ljóst er að sú virkni sem þátttakendur lýsa kemur ekki sjálfkrafa og þau þurfa stuðning 

og aðstoð til þess að geta verið virk, bæði utan heimilis og við heimilishald. Þar kemur 

þjónustan frá sambýlinu og heimaþjónustunni til sögunnar og það má glöggt greina á 

viðtölunum að sú þjónusta er þeim mikilvæg eins og kemur betur fram í kaflanum um 

stuðning til sjálfstæðs lífs hér á eftir.  

4.3 Stuðningur til sjálfstæðs lífs 

Þátttakendur í rannsókninni sem voru í hópi notenda fá öll stuðning inn á heimili og 

stuðning til virkni utan heimilis og miðar sú þjónusta að því að styðja þau til sjálfstæðs lífs. 

Þó að þau séu öll metin í lítilli þjónustuþörf og fái sem nemur nokkrum klukkustundum í 

þjónustu á viku, er þörf þeirra fyrir stuðning mismunandi. Stuðningurinn er fjölbreyttur 

og snertir marga þætti í lífi þeirra. Stuðningur inn á heimili felst fyrst og fremst í aðstoð 

við heimilishald og skipulagningu á heimili. Þessi aðstoð felst til dæmis í stuðningi við þrif, 

þvott, fatnað, aðstoð við líkamlega umhirðu, innkaup og eldamennsku.  

Þrjú úr hópnum njóta samþættrar þjónustu frá einum og sama þjónustuveitanda, 

sambýlinu, sem er staðsett nálægt heimili þeirra. Teymi starfsmanna sinnir þjónustunni 

sem er einstaklingsbundin og felst meðal annars í innliti, aðstoð inn á heimilið og stuðningi 

við skipulagningu á ytri þáttum daglegs lífs ásamt fleiri þáttum sem miða að sjálfstæðu lífi 

og virkri samfélagsþátttöku einstaklinganna. Hin þrjú eru ekki með samþætta þjónustu 

sem þýðir að þau fá annars vegar þjónustu frá starfsmönnum sambýlisins við þá þætti 

sem nefndir eru hér að framan, en aðstoð við þrif fá þau frá starfsmönnum heimaþjónustu 

í hverfinu. Fleira fólk kemur því að þjónustu við þau. 

Aðstoð við skipulagningu á ytri þáttum í daglegu lífi felst hins vegar meðal annars í 

aðstoð við ýmiss konar samskipti sem þátttakendur þurfa að hafa við ólíka aðila í lífi sínu. 

Þetta geta verið samskipti við aðstandendur og vini, ýmsar stofnanir og fyrirtæki eða 
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samskipti við sérfræðinga, lækna eða fagfólk svo nokkuð sé nefnt. Þá þurfa flest 

þátttakenda aðstoð við atvinnumál, fjármál, skipulagningu á sumarfríum, tómstundum og 

skemmtunum. Auk þess þurfa sum þeirra aðstoð við að panta og skipuleggja 

akstursþjónustu. Sum þátttakenda þurfa einnig stuðning við fatakaup, kaup á gjöfum og 

margt annað sem til fellur eða upp á kemur og þarf að gera í daglegu lífi. Stuðningurinn 

getur einnig verið félagslegur og falist í samskiptum og samveru við starfsfólk. Auk þess 

sem starfsfólk kemur inn á heimili þeirra hafa notendur tækifæri til að hringja á sambýlið 

ef þau eru í þörf fyrir aðstoð eða spjall. Þá eiga sum notenda í sjálfstæðri búsetu einnig 

félagsleg samskipti við íbúa á sambýlinu og sækja þangað félagsskap. Lítið er um að íbúar 

í sjálfstæðri búsetu sæki í félagsskap sín á milli, en þó má segja að um ágætis kunningsskap 

sé að ræða. 

Þátttakendur taka öll að einhverju leyti þátt í að ákvarða þjónustuna og taka þátt í að 

skipuleggja hana en endanleg ákvörðun liggur hjá stjórnanda úrræðisins. Það er því 

stjórnandinn sem fer með valdið, sér um mannaráðningar og deilir út þjónustunni en ekki 

notendur sjálfir. Það er einnig stjórnandinn sem getur farið fram á aukið fjármagn frá 

Reykjavíkurborg ef haldbær rök liggja fyrir því. Engu að síður kemur fram að hlustað er á 

notendur og tekið mark á óskum þeirra til þjónustu og reynt að koma til móts við þær. 

Sem fyrr segir eiga þátttakendur í rannsókninni það öll sammerkt að vera metin í lítilli 

þjónustuþörf og kemur þjónustan sem þessir einstaklingar njóta annars vegar frá 

starfsmönnum á sambýlinu en hins vegar frá starfsmönnum heimaþjónustu í hverfinu.  

Helmingur viðmælenda lýsti almennt yfir ánægju með magn þjónustunnar en þrjú 

þeirra sögðust gjarnan vilja meiri þjónustu. Þau voru engu að síður frekar hógvær og tóku 

ekki djúpt í árinni hvað þetta snertir. Ein þátttakenda með samþætta þjónustu óskar eftir 

meiri þjónustu frá sambýlinu. Hún segist gjarnan vilja aðeins meiri aðstoð við heimilishald 

en einnig óskar hún eftir því að geta kallað á aðstoð ef eitthvað kemur upp á hjá henni. 

Þannig vill hún geta hringt eftir aðstoð á sambýlið og fengið manneskju til sín þegar hún 

hefur þörf á því. „Ég gæti hringt og sagt, mig vantar hjálp, getur þú hjálpað mér?“ Hún 

nefnir að þetta myndi veita henni ákveðið öryggi. Þessi kona getur ekki að öllu leyti séð 

um persónulegt hreinlæti sitt sjálf. Hún gerir sér grein fyrir því og vill gjarnan bæta sig í 

því efni en þarf meiri aðstoð og stuðning. Þessu fylgir ákveðin skömm og sjálfsvirðingu 

hennar er misboðið. Ætla má að þetta hafi neikvæð áhrif á sjálfsmat og viðhorf hennar til 
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sjálfshjálpar. Hún er sjálf með lausn á vandanum, en það myndi henta henni sem fyrr segir 

að hringja eftir aðstoð.  

Af orðum hennar má skilja að þessi þjónusta ætti að vera í boði og henni finnst hún 

eiga rétt á henni. Hún er sér meðvituð um rétt sinn til þjónustu og ósátt við að fá ekki þá 

þjónustu sem hún á rétt á. Að hennar sögn er þessi þjónusta hins vegar ekki í boði frá 

sambýlinu, en starfsmenn koma á fyrirfram ákveðnum tímum til notenda. Þó geta 

notendur alltaf hringt á sambýlið og fengið aðstoð símleiðis, en sú aðstoð hentar ekki í 

hennar tilviki. Engu að síður verður að segjast að það felst töluvert öryggi í því fyrir 

þátttakendur að vita að þau geti alltaf hringt í sambýlið ef þörf er á aðstoð eða 

ráðleggingum.  

Út frá því sem að ofan greinir má álykta að ekki virðist að fullu hægt að tryggja þá 

þjónustu sem Reykjavíkurborg hefur einsett sér að veita með stefnu sinni sem byggist á 

19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og hugmyndafræðinni 

um sjálfstætt líf. Þar er meðal annars kveðið á um að fatlað fólk skuli hafa aðgang að 

persónulegum stuðningi til þess að geta lifað sjálfstæðu lífi í samfélaginu 

(Innanríkisráðuneytið, 2013; Reykjavíkurborg, 2014). Þessari konu er ekki að öllu leyti gert 

kleift að fá stuðning þegar hún þarf á að halda, að minnsta kosti ekki hvað þetta snertir. 

Rétt er þó að benda á að þessi kona hafði engu að síður nýlega fengið aukna þjónustu 

og lýsti hún yfir ánægju með það þó að sú viðbót næði ekki að uppfylla þarfir hennar að 

því marki sem hún taldi sig þurfa: „Í fyrra voru þær hjá okkur, byrjuðu hjá okkur hálffimm 

og til sex, en núna á þessu ári er búið að breyta. Byrja hjá okkur hálffimm og borða hálfsjö 

... það er góð breyting.“ Þessi breyting kom í kjölfar beiðni hennar og sambýlismanns 

hennar um aukna þjónustu sem gefur til kynna að reynt er að koma til móts við óskir og 

þarfir notenda. Þannig virðist sá mannréttindaskilningur á fötlun sem birtist í 

sáttmálanum hafa náð fótfestu og sýn á þau og réttindi notenda hafa skilað sér að 

einhverju leyti. 

Þegar annað par sem ekki er með samþætta þjónustu var spurt út í stuðning 

heimaþjónustunnar sem sér um þrif, mátti merkja að þau vilja gjarnan meiri 

heimaþjónustu þótt þau hafi til að byrja með gefið til kynna að þau væru mjög sátt. Engu 

að síður er þessi þáttur heimilishaldsins þeim greinilega erfiður og ljóst er að þau eiga í 

basli með að halda íbúð sinni hreinni og snyrtilegri þrátt fyrir að fá mestu heimaþjónustu 
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sem völ er á. Það kom þó fram hjá þeim að starfsmenn frá sambýlinu reyna einnig að 

aðstoða með þetta.  

Hvað þetta snertir kom fram mikill vilji hjá þeim til að standa sig betur og ljóst er að 

þau vilja hafa allt hreint og fínt hjá sér. Annar aðilinn nefndi að hann hefði reynt að fá 

meiri þjónustu, en sökum mikillar eftirspurnar fólks eftir heimaþjónustu var það alls ekki 

hægt. Þau fá starfsfólk heimaþjónustu til sín einu sinni í viku. „Ég vil fá fleiri þrifdaga, en 

hérna, ég fæ það ekki. Við erum búin að spyrja og það er ekki séns. Það eru bara svo 

margir sem vilja fá þessa þjónustu.“ Þau gera sér grein fyrir vanmætti sínum og átta sig á 

að þrifum hjá þeim er ábótavant. Spyrja má hvaða áhrif þetta hafi á líðan þeirra, mat á 

eigin hæfni og sjálfsvirðingu. Í þeirra tilviki hefði líklega hentað betur að fá samþætta 

þjónustu frá einum og sama þjónustuveitanda, sambýlinu, því þá væri hægt að laga 

þjónustuna betur að  þörfum þeirra. Þannig virðist henta þeim betur að fá aðstoð við þrif 

oftar en einu sinni í viku og frá sama fólki sem þekkir þau og þarfir þeirra vel. Ekki er hægt 

að tryggja að alltaf komi sama starfsfólk frá heimaþjónustunni þótt það sé vissulega reynt 

að sögn stjórnanda á sambýlinu. Hjá heimaþjónustunni er ekki gert ráð fyrir því að fólk 

þurfi þrif svona oft og því hentar þetta þjónustuform þessum einstaklingum ekki mjög vel.  

Þarna virðist brotalöm koma í ljós og réttur þeirra til þjónustu er ekki tryggður. Þau 

njóta ekki þeirrar aðstoðar sem þau hafa þörf á og kveðið er á um í reglugerð nr. 

1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu, í stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu 

við fatlað fólk á heimilum sínum og í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (Innanríkisráðuneytið, 2013; Reykjavíkurborg, 2014). Eins og málum er háttað í dag 

eru þau því föst í regluverki kerfisins sem þau falla illa að og þjónar ekki fyllilega 

hagsmunum þeirra.  

Þó að ekki hafi allir viðmælendur verið ánægðir með magn þjónustunnar sem þeim 

er úthlutuð, sögðust þau aðspurð ánægð með gæði hennar, hvort sem hún kæmi frá 

sambýlinu eða heimaþjónustunni. Þátttakendur lýstu því öll hve vel þau kynnu við 

starfsfólkið og að þjónustan væri góð. Einn þátttakandi, sem ásamt maka sínum er með 

samþætta þjónustu, lýsti yfir ánægju með þá þjónustu sem hann fær frá sambýlinu þegar 

hann var spurður um hvað hann kynni vel við í sjálfstæðri búsetu. Hann svaraði því til og 

sagði: „Góð þjónusta hérna frá [heiti á sambýli].“ Þegar hann var spurður nánar út í þetta, 

hvernig hann kynni við starfsfólkið og hvort hann væri að fá nægilega mikla þjónustu 
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svaraði hann því játandi. Þessi einstaklingur virðist horfa gagnrýnislaust á þá þjónustu sem 

hann fær. 

Annar viðmælandi sem ekki er með samþætta þjónustu, sagðist aðspurður einnig 

ánægður og þakklátur fyrir þjónustuna og samstarfið við starfsfólkið frá sambýlinu: „Mér 

finnst hún fín“, og „Það er þeim [starfsmönnunum] að þakka að ég er búinn að halda öllu 

[í lagi] ... og íbúðin er þokkaleg ... Þetta er allt þeim að þakka“ og „Já, já, ég er alveg sáttur“. 

Þegar kona hans var spurð hvernig hún kynni við þjónustuna frá sambýlinu svaraði hún: 

„Ja, hún er bara góð“ og bætti því við að hún kynni vel við allt starfsfólkið og að hún þyrfti 

ekki meiri þjónustu „af því að ... ég er svo sjálfstæð, ég get gert þetta sjálf.“ Þessi orð gefa 

vísbendingu um hve mikilvæg þjónustan frá sambýlinu er þar sem það er ljóst að þau ráða 

ekki við aðstæður nema viðbótarþjónusta komi frá sambýlinu, meðal annars í formi þrifa.  

Einn þátttakandi sem ekki er með samþætta þjónustu, sagðist fá nógu mikla þjónustu 

frá sambýlinu: „Já, þau hringja alltaf í mig, starfsfólkið sem vinnur þar ...“ Þjónustan sem 

hann fær frá sambýlinu er takmörkuð og aðallega í formi símtala og hvatningar til 

félagslegrar þátttöku. Einstaka sinnum fær hann einnig aðstoð við að skipuleggja daglegt 

líf eins og heimsóknir til læknis. Þessi einstaklingur er einhleypur en hann hafnar meiri 

þjónustu.  

Starfsmenn hringja og spjalla við hann og reyna með því að tryggja að allt sé í lagi hjá 

honum. Auk þess heimsækir hann sambýlið tvisvar í viku, ef hann á heimangengt, að 

tilstuðlan starfsfólks með það að markmiði að stuðla að félagslegri virkni og koma í veg 

fyrir einangrun. Þá borðar hann stundum með fólkinu sem á heima þar, fær sér kaffisopa 

og spjallar. Sjálfur sækist hann hins vegar ekkert sérstaklega eftir þessu en segist sáttur 

við þetta fyrirkomulag. Það er í hans valdi að ákveða hvort hann heimsæki sambýlið eða 

ekki og stundum ákveður hann að sleppa því. Þetta er í raun eina þjónustan sem hann fær 

frá sambýlinu. Í tilviki þessa manns virðist vilji hans og óskir um þjónustu stangast á við 

hugmyndir starfsfólks um þörf hans á þjónustu. Þarna virðist því örla á forræðishyggju 

starfsfólks. Engu að síður virðist mannréttindasýnin og réttur hans til að ákveða sjálfur 

sína þjónustu ná í gegn og hann hefur á endanum lokaorðið. Þessi einstaklingur, líkt og 

parið sem greint er frá hér að framan, fær þjónustu frá heimaþjónustunni í hverfinu sem 

hann býr í. Hann fær hins vegar minni þjónustu eða á hálfsmánaðarfresti. Hann segir þá 

þjónustu vera nægilega mikla og segist líka ánægður með þjónustuna. Þessi einstaklingur 

er getumikill og sjálfstæður og þarf minnstu þjónustuna af þeim sex einstaklingum með 
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þroskahömlun sem þátt tóku í rannsókninni. Heimaþjónusta úr hverfinu virðist því henta 

þessum manni vel og hann getur sjálfur séð um tiltekt og þrif á heimili sínu þess á milli. 

Í tillögu um stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu út frá kjarna (2015), sem lögð var 

fyrir sviðsstjóra Velferðarsviðs í október 2015, kemur fram að þjónusta út frá kjarna (í 

þessu tilfelli sambýli) skuli vera samþætt stuðnings- og heimaþjónusta, veitt frá kjarna. 

Þessi stefna hefur þegar þetta er ritað ekki enn verið samþykkt, en það skýtur skökku við 

að þrír einstaklingar af þeim sex sem þátt tóku í rannsókninni og eru í þessu úrræði fái 

þjónustu frá heimaþjónustu í hverfinu en ekki frá sambýlinu. Þrír einstaklingar njóta því 

ekki samþættrar þjónustu. Í sjálfu sér hentar það einum af þessum einstaklingi ágætlega, 

en engu að síður mætti spyrja hvort samþætt þjónusta myndi ekki henta honum enn 

betur og auka stöðugleika þjónustunnar. Hjá hinum tveimur virðist aðgreind þjónusta, 

sem kemur annars vegar frá sambýlinu og hins vegar frá heimaþjónustunni, ekki henta 

mjög vel. Þá vaknar sú spurning af hverju ekki er hægt að bjóða þeim einstaklingsmiðaða 

samþætta þjónustu og færa þjónustu þessara einstaklinga yfir á sambýlið. Það myndi án 

efa henta þeim betur og tekur stjórnandi úrræðisins einnig undir það, en það hefur ekki 

enn verið samþykkt af hálfu Reykjavíkurborgar.  

Þegar á heildina er litið má segja að flest þátttakenda deili nokkurri ánægju með magn 

og mikilli ánægju með gæði þeirrar þjónustu sem þau fá. Þetta vakti eftirtekt en það hefði 

mátt ætla að notendum þætti þjónustan alls ekki nógu mikil eða nógu góð. Annað kom á 

daginn og í ljós kom nokkur ánægja og sátt við þjónustuna í heild. Stuðningur til sjálfstæðs 

lífs getur verið margs konar en þessi atriði sem greint er frá hér að framan varpa jákvæðu 

ljósi á reynslu og sýn notenda af þeim stuðningi sem þau njóta til sjálfstæðs lífs. 

4.4 Við stjórnvölinn 

Fimm af sex viðmælendum greindu frá því hvernig þau sjálf upplifa sig vera við stjórn í 

eigin lífi og hvernig þau telja sig geta hagað sínu daglega lífi eftir eigin höfði og gert það 

sem þau vilja að sama marki og annað fólk. Þannig upplifa þau sig hafa valdið en ekki 

kerfið eða starfsmenn þess. Það er þó misjafnt hvernig þessi reynsla birtist og í hvaða 

samhengi.  

Einn viðmælandi lýsti því hvernig hann sjálfur skipuleggur og hugsar um framtíðina 

með tilliti til stórra viðburða í sínu lífi: „Við ætlum að fara núna [til útlanda] ... 2018 ... Við 

förum alltaf bara annaðhvert ár, en af því að ég er að gifta mig á milli, þá þarna ætla ég 
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að bíða með það.“ Þarna lýsti hann því að hann fer alltaf til útlanda annaðhvert ár, að 

hann ætli árið 2018, en að síðan ætli hann að gifta sig árið 2019 og þess vegna fari hann 

ekki til útlanda árið 2020 sökum kostnaðar. Það er dýrt að fara til útlanda og dýrt að halda 

brúðkaup. Eins og annað fólk verður hann því að haga seglum eftir vindi og forgangsraða 

því sem hann kýs að gera. Hann er sér meðvitaður um að geta ekki gert allt í einu og að 

hann þurfi að sýna útsjónarsemi og hugsa fram í tímann, til dæmis hvað fjármál varðar. 

Hann upplifir sig því við stjórnvölinn, að hann stjórni og enginn annar.  

Það eru ekki einungis stórir viðburðir á borð við utanlandsferðir og brúðkaup sem þarf 

að skipuleggja. Litlu hlutirnir í lífinu skipta okkur flest máli og það að geta stjórnað því sjálf 

hvað haft er fyrir stafni, hvernig það er gert og með hverjum er eitthvað sem virðist einnig 

mikilvægt fyrir viðmælendur. Einn þátttakandi lýsti reynslu sinni af því hvernig hún og 

hennar maki upplifa sig hafa ráðin þegar þau fá aðstoð frá starfsmanni heim til sín: „Það 

er misjafnt hvað við viljum gera. Við ráðum ... því hvað við gerum ... Eins og síðasta 

föstudag, vildum við halda matarboð ... Við stjórnum.“ Með þessum orðum er ljóst að þau 

sjá sig við stýrið í eigin lífi. Þau fara með húsbóndavaldið en ekki aðrir og að mati 

viðmælandans er það eðlilegt og sjálfsagt.  

Annar þátttakandi sagðist alltaf geta gert það sem honum sýndist og að ekkert gæti 

stöðvað hann. Hann sagðist vita hvað hann vildi, hvernig hann kysi að hafa hlutina og sá 

sig með stjórnartaumana í eigin lífi. Aðspurður sagði hann engar hindranir verða á vegi 

sínum, hvorki frá kerfinu, foreldrum né starfsmönnum sambýlis. Að sama skapi sagði 

annar þátttakandi að hann gæti alltaf stjórnað því sjálfur hvernig hann verði tíma sínum: 

„Já, já ... ég fer í ísbíltúra ... í bíó, út að borða, margt.“ Tveir síðastnefndu viðmælendur 

mínir fara allra sinna ferða á eigin bíl eða í almenningsvögnum og skynja því engar skorður 

á ferðafrelsi.  

Einn þátttakandi lýsti því hvernig hann upplifir sig hafa stjórn á eigin lífi í umræðu um 

atvinnumál. Þegar honum sjálfum fannst kominn tími til ákvað hann að gera eitthvað í 

sínum málum og skipta um vinnu. Þessi einstaklingur fær vinnu í gegnum Atvinnu með 

stuðningi, en hann setti sig í samband við þá og starfsfólk þar aðstoðaði hann við að fá sér 

nýja vinnu: „Ég ákvað bara að breyta til. Ég var búinn að vinna í [nafn á fyrrum vinnustað] 

í tuttugu ár.“ Þarna lýsti hann því hvernig hann sjálfur sér sig hafa valdið þó að hann fái 

aðstoð við að framfylgja vilja sínum.  
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Þó að viðmælendur hafi alla tíð tekið þátt í aðgreindu lífi og fái þjónustu sérstaklega 

ætlaða fötluðu fólki, upplifa þau sig sjálf við stjórnvölinn, að minnsta kosti hvað varðar 

þessa þætti sem þau tilgreina hér. Má ætla að staða þeirra í þjóðfélaginu hafi haft áhrif á 

sjálfsmynd og hæfni til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Dregnar eru þær ályktanir að hér 

geti verið um að ræða innri kúgun (e. internalized oppression) og að þau geri minni kröfur 

og hafi minni væntingar en gengur og gerist almennt og að þau ætlist því ekki til mikils af 

sjálfum sér.  

Fyrir fatlað fólk líkt og alla aðra er sjálfræði mikilvægur þáttur í lífinu. Fötluðu fólki 

hefur þó oft ekki verið gert kleift að nýta sér sjálfræði sitt og hefur í aldanna rás búið við 

fordóma, kúgun og misbeitingu. Það má segja að samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks og hugmyndafræðin um sjálfstætt líf ögri hefðbundnum skilningi á 

sjálfræði. Hefðbundinn skilningur vísar til þess að einstaklingar hafi færni til þess að geta 

séð um sig sjálfir og framkvæmt alla hluti án aðstoðar. Það er hins vegar ljóst að enginn 

tekur allar sínar ákvarðanir einn og óstuddur og að allir þurfa einhvern tíma aðstoð í lífinu. 

Fyrir fólk með þroskahömlun skiptir starfsfólk, aðstandendur og vinir veigamiklu hlutverki 

og geta haft áhrif á það hvort það fær tækifæri til að þróa sjálfræði sitt. Samkvæmt 

sáttmálanum og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf felst sjálfræði í því að hafa aðgang 

að þeirri aðstoð og þeim stuðningi sem fólk þarf til þess að geta tekið ákvarðanir um eigið 

líf og tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra. Almennt má segja að fólk búi yfir mismiklu 

sjálfræði, en fólk með þroskahömlun hefur gjarnan borið skarðan hlut frá borði eins og 

fyrr segir. Það hlýtur samt alltaf að vera markmið í sjálfu sér fyrir allar manneskjur að 

öðlast sem mest sjálfræði í lífinu.  

Í rannsókninni kom fram að leitast er við að veita einstaklingunum aðstoð og stuðning 

til að framfylgja eigin vilja og ákvörðunum. Í einstaka tilvikum stangast þó vilji þátttakenda 

með þroskahömlun á við það sem starfsmenn telja þá þurfa eða vera þeim fyrir bestu. 

Það kom skýrt fram að þátttakendum í rannsókninni finnst þau að miklu leyti njóta 

sjálfræðis. Þannig finna þau sjálf yfirleitt ekki fyrir skorti á tækifærum til þess að framfylgja 

eigin vilja og ákvörðunum. Eftirtektarverðar voru lýsingar þeirra á sjálfræði sínu og 

hvernig þeim fannst þau hafa frelsi til sjálfstæðra athafna, ákvarðana og hugsana. Þegar 

skoðað var betur í hverju sjálfræði þeirra fólst, virtist það til dæmis birtast í ferðafrelsi. 

Flest þeirra geta farið það sem þau vilja þegar þau vilja og nýta sér það. Þrír af 

þátttakendum ferðast með strætó og þegar einn þeirra var spurður hvort hann geti 
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yfirleitt gert það sem hann langi til svaraði hann: „Já, mér finnst það, já, já“, og „Ég þekki 

strætó eins og puttana á mér“. Með þessum orðum lýsir hann því hvernig hann telji sig 

búa yfir sjálfræði og nýti sér það. Hann getur framkvæmt og farið þangað sem hugurinn 

stendur til hverju sinni líkt og annað fólk sem nýtir sér almenningssamgöngur.  

Einn viðmælandi á sinn eigin bíl og fer þar af leiðandi á honum á milli staða þegar 

honum hentar. Hann er því engum háður hvað þetta snertir og nýtur ferðafrelsis. Annar 

einstaklingur sem nýtir sér bæði strætó og akstursþjónustu þarf meiri aðstoð, leiðsögn og 

„utanumhald“ til þess að iðka sjálfræði sitt. Þessa aðstoð virðist einmitt þessi 

einstaklingur sem er kona fá og með því er henni gert kleift að nýta sér sjálfræði sitt og 

taka þátt í daglegu lífi eins og hún kýs. Aðeins einni konu í hópi þátttakenda fannst 

sjálfræði sínu ógnað en hún taldi sig ekki geta tekið fullan þátt í daglegu lífi þar sem hún 

upplifði skort á ferðafrelsi eins og fram kom í kaflanum um samfélagsþátttöku hér að 

framan.  

Þá er athyglivert að eitt parið er að undirbúa brúðkaup. Allt sem að því lýtur krefst 

skipulagningar og sjálfstæðis í hugsun en þau, og þá aðallega annar aðillinn í sambandinu, 

virðast komin nokkuð langt við að skipuleggja viðburðinn og alveg með það á hreinu 

hvernig þau vilja hafa hlutina. „Við erum búin að skipuleggja þetta allt saman. Það verður 

brúðkaupsbíll, ljósmyndari og svo skálum við við gestina í kampavíni.“ Sambýliskona hans 

bætti við og sagði: „Ég ætla að vera í fallegum brúðarkjól og vera með rautt naglalakk.“ 

Það var greinilegt á orðum þeirra að mikið hafði verið rætt og skipulagt um þennan stóra 

atburð í lífi þeirra. Hins vegar er ljóst að til þess að þetta geti orðið að veruleika þurfa þau 

töluverðan stuðning og það kom fram hjá stjórnanda sambýlisins að þann stuðning fá þau. 

„Af hverju ekki?“ sagði hún og af orðum hennar mátti skilja að henni þótti sjálfsagt að þau 

eins og annað fólk gæti gengið í hjónaband ef þau óskuðu þess. Líklega þurfa flest öll 

brúðhjón einhvern stuðning við að skipuleggja svo stóran viðburð en það kom fram að 

annað starfsfólk leitaðist einnig við að tryggja þessum brúðhjónum þá aðstoð og þann 

stuðning sem þau þurfa á að halda til þess að sjá draum sinn rætast. Þessu pari, að 

minnsta kosti hvað þennan þátt varðar, er gert kleift að taka þátt og framkvæma þá hluti 

og athafnir sem þau óska eftir. 

Sá einstaklingur sem á sitt eigið farartæki og keyrir sjálfur, á tiltölulega nýjan bíl en er 

strax farinn að huga að næstu bílakaupum. Þannig hugsar hann og skipuleggur fram í 

tímann og er nú þegar með áætlun um hvenær hann hyggist endurnýja bílinn. Hann leggur 
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reglulega fyrir og allt er skipulagt út í ystu æsar hvað þetta snertir. Þetta hefur hann gert 

nokkrum sinnum og er ákaflega stoltur af framtakinu. Það kom fram að starfsfólk aðstoðar 

og veitir honum stuðning í þessu efni en þetta er honum mikið kappsmál og því mikið 

rætt. Viðhorf starfsmanna skiptir því greinilega máli og virðist mikilvægt varðandi 

tækifæri einstaklinganna til að virkja sjálfræði sitt. 

Sjálfræði þátttakenda birtist einnig í skoðunum þeirra og vilja varðandi atvinnu. Einn 

viðmælenda þarf að skipta um vinnu þar sem til stendur að loka vinnustað hans, en hann 

myndi helst vilja vera áfram á sama stað. Ekki verður þó við það ráðið og málum er líklega 

eins varið hjá öðrum starfsmönnum á vinnustaðnum, burt séð frá því hvort starfsmenn 

eru með einhverjar skerðingar eða ekki. Annar viðmælandi sagðist hins vegar ætla að 

skipta um vinnustað og vinna nær heimili sínu,  „þá get ég skroppið hingað í hádegismat“. 

Vafalaust mun hann njóta aðstoðar við að framfylgja vilja sínum frá starfsfólki sambýlisins. 

Hann hafði einnig átt frumkvæði að því að maki hans skipti um vinnu sökum lágra launa á 

núverandi vinnustað. Þá skipti þriðji einstaklingurinn um vinnu að eigin frumkvæði fyrir 

nokkrum árum. Hann hafði unnið lengi á fyrri vinnustað, vildi breyta til og gekk í málið 

sjálfur.  

Þátttakendur í rannsókninni greindu öll frá eigin vilja til að vera í sjálfstæðri búsetu 

og þau sóttust öll eftir því. Það skiptir okkur flest máli að eiga val um búsetu en fram kom 

hjá fjórum þátttakendum að val þeirra um búsetu var sáralítið. Þegar þeim var boðin 

félagsleg leiguíbúð eftir að hafa verið á biðlista um nokkurt skeið, var aðeins um eina íbúð 

að velja sem þau annaðhvort gátu samþykkt eða hafnað. Þau samþykktu öll þá íbúð sem 

þeim var boðin en hefðu þau hafnað var jafnframt óljóst hvenær næsta tilboð bærist og 

biðlistinn langur. Það var því annaðhvort þessi íbúð eða engin. Einn þátttakandi lýsti því 

hvernig félagsráðgjafi í þjónustumiðstöð hefði aðstoðað hann við að sækja um íbúð og 

hversu lítil afskipti eða áhrif hann sjálfur hafði haft á það ferli: „Hún [félagsráðgjafinn] 

fann bara þessa íbúð. Það var ekkert annað í boði.“ Miðað við frásagnir þessara 

einstaklinga virðist margt benda til þess að þátttakendur þekki ekki rétt sinn til að velja 

búsetu eins og kveðið er á um í lögum og mannréttindasáttmálanum og að þau skorti 

fræðslu þar að lútandi. Það kom hins vegar fram hjá öðrum þátttakanda, sem er sá eini úr 

hópnum sem á sjálfur íbúðina sem hann býr í, að hann skoðaði nokkrar íbúðir með 

aðstandanda og keypti svo þá íbúð sem hann hafði ráð á og honum leist best á. „Ég ákvað 
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það bara sjálfur, ég skoðaði íbúðir og svo bara valdi ég þessa.“ Fjárhagur virðist því hafa 

áhrif á frelsi einstaklinga til að velja sér búsetu.  

Sjálfræði þessara einstaklinga virðist meðal annars falið í möguleikum þeirra til þess 

að taka þátt í og hafa áhrif á ýmiss konar virkni í daglegu lífi og getu þeirra til að taka 

ákvarðanir og taka þátt í því sem hugur þeirra stendur til. Það kom einnig fram að þau búa 

yfir sjálfstæðum skoðunum og lýsa eigin gildum og lífsviðhorfum. Þau virðast því, að 

minnsta kosti upp að vissu marki, fá þann stuðning sem þau þurfa til þess að geta tekið 

þátt í samfélaginu til jafns við aðra líkt og kveðið er á um í sáttmálanum og 

hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Umhverfið virðist því ýta undir ákvarðanatöku og 

sjálfræði. Þá virðist forræðishyggja vera á undanhaldi þó að enn örli á henni. Yfirleitt njóta 

þau þó stuðnings til að taka ákvarðanir varðandi líf sitt, bæði stórar og smáar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til jákvæðrar reynslu fólks með þroskahömlun af 

sjálfstæðri búsetu. Ástæðuna má rekja til nokkurra þátta. Þannig virðist umhverfið, 

starfsfólkið, aðstandendur og vinir hafa áhrif á reynslu þess. Umhverfið og tengsl við 

annað fólk skiptir því sköpum og þau viðhorf sem þar birtast gagnvart fötlun og fötluðu 

fólki. Auk þess virðist mannréttindasáttmálinn og nýr skilningur á fötlun hafa náð 

hljómgrunni og hafa jákvæð áhrif á upplifun og líf fólksins sem býr í úrræðinu.  

4.5 Samantekt 

Hér að ofan var greint frá reynslu fólks með þroskahömlun af sjálfstæðri búsetu. Meðal 

annars var fjallað um daglegt líf, reynslu þess af sjálfstæðri búsetu, atvinnu, tómstundum, 

heimilishaldi, samskiptum við maka, vini og fjölskyldu. Þá var fjallað um 

samfélagsþátttöku og stuðning sem fólkinu er veittur til sjálfstæðs lífs. Að lokum var rætt 

um það hvernig það upplifir sig við stjórnvöl í eigin lífi og hvort því er gert kleift að iðka 

sjálfræði sitt. Í næsta kafla verður sjónum beint að reynslu starfsfólks og stjórnenda.  
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5 Reynsla starfsfólks af sjálfstæðri búsetu 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem snúa að upplifun og 

reynslu starfsfólks af sjálfstæðri búsetu. Þátttakendur í þessu hópi eru fjórir, tveir 

starfsmenn og tveir stjórnendur. Þetta eru allt konur með háskólamenntun. Fjallað verður 

um sýn þeirra á búsetuformið og þá þjónustu og aðstoð sem veitt er. Þá er sjónum beint 

að fræðslu og hlutverki hennar í innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. 

Starfsfólk lýsir einnig upplifun sinni af áhrifum og mikilvægi aðstandenda og vina í lífi 

notenda og því mikilvæga hlutverki sem það telur að starfsfólk gegni þegar kemur að því 

að stuðla að sjálfstæðu lífi notenda. 

5.1 Búsetuformið 

Viðmælendur úr hópi starfsfólks og stjórnenda lýstu allar yfir ánægju með búsetuformið 

og töldu það henta þessum notendum vel. Í sjálfu sér er þetta tiltölulega nýtt úrræði hjá 

Reykjavíkurborg eða öllu heldur útfærslan, þó svo að stuðningur við sjálfstæða búsetu frá 

þessu tiltekna sambýli sé ekki ný af nálinni. Þetta búsetuform hefur verið til í um tuttugu 

ár, en fyrirkomulagið hefur breyst mikið með nýjum áherslum og stefnubreytingum í 

málaflokki fatlaðs fólks. Núverandi fyrirkomulag er því nýtt af nálinni.  

Annar stjórnandinn sem talað var við og hefur mikla yfirsýn yfir þessa tegund 

búsetuforms og málaflokkinn í heild, telur að almennt hafi vel til tekist og segir sérstöðu 

þessa búsetuforms vera fólgna í samþættingu þjónustunnar. Með því á hún við að 

þjónustan komi öll frá starfsfólki sambýlisins en eins og fram kom í 4. kafla um reynslu 

notenda er það ekki alltaf svo í reynd. Hún nefnir að úti í þjóðfélaginu séu einnig dæmi 

um fólk með þroskahömlun sem njóti þjónustu frá sinni þjónustumiðstöð í formi 

stuðningsþjónustu og heimaþjónustu. Hún segir til dæmis algengt að fólk njóti þess konar 

þjónustu á meðan það bíði eftir búsetuúrræði svo sem sjálfstæðri búsetu. Þetta er fólk 

sem yfirleitt býr enn í foreldrahúsum eða hjá öðrum aðstandendum: „Fólk með 

þroskahömlun sem er á biðlista eftir húsnæði er að fá umfangsmikla stuðningsþjónustu, í 

formi liðveislu, frekari liðveislu og heimaþjónustu á meðan það bíður, sem er auðvitað 

þessi stuðningsþjónusta til þess að undirstrika sjálfstætt líf eða styðja við sjálfstætt líf.“ 



68 

Hún telur sem fyrr segir að yfirleitt hafi vel til tekist með þetta búsetuform og að starfsfólk 

og stjórnendur búi yfir mikilli þekkingu og hafi náð að halda vel utan um þjónustuna. Hún 

sé traust og að notendum sé smám saman að fjölga í þessu búsetuformi. Hún tekur svo 

til orða um það búsetuform sem hér er til rannsóknar: „Þau hafa náð að taka utan um 

þjónustuna ... með þeim myndarbrag að eftir var tekið og það hefur verið að bætast 

aðeins í hópinn hjá þeim ... [Það] hefur safnast fyrir mikil þekking, hjá bæði stjórnendum 

og starfsmönnum, sem gerir það að verkum að þau eru mjög fær um að sinna þessu.“  

Hún nefnir hins vegar að sjálfstæð búseta sem þjónustuform sé ekki gallalaus og að 

ýmsu þurfi að huga til að forðast mistök og að illa fari. Þá telur hún mikilvægt að læra af 

reynslunni og skoða hvað hafi reynst vel og hvað ekki, sérstaklega með tilliti til fjármagns. 

Hún segir: 

Hins vegar, ókosturinn er sá að ef að þú setur of mikið af ... þjónustu [frá] ... einum 

kjarna þá er alltaf þessi hætta á að þjónustan fletjist út nema það sé passað upp á að 

bæta inn fjármagni í kjarnann við það að það komi nýir inn í þjónustu. Og það hefur 

ekkert alltaf verið gert. Það er oft tilhneiging til að skoða, er hægt að gera þetta með 

núverandi fjármagni. Þannig að ég held að ef þetta á að ganga vel upp, þá má þetta 

ekki vera of umfangsmikið. Það er að segja, það þyrfti að skilgreina heppilegan fjölda 

af utankjarna íbúðum.  

Hún undirstrikar að það geti verið óvarlegt og valdið of miklu álagi á kjarnana og 

starfsfólkið þar ef of margir einstaklingar eru í sjálfstæðri búsetu og fái þjónustu út frá 

þeim, og að eðlilegt sé að hafa eitthvert þak á fjöldanum. Með því er betur hægt að tryggja 

góða, einstaklingsmiðaða þjónustu til allra, bæði til fólks sem býr í kjarnanum og í 

sjálfstæðri búsetu.  

Starfsfólkið sem rætt var við er sammála um að vel hafi til tekist og lýsir ánægju með 

þetta búsetuform. Þegar ein af starfskonunum er spurð álits um sjálfstæða búsetu og 

hvernig hafi gengið, svarar hún því til að almennt hafi gengið mjög vel. Hún segir þó 

mikilvægt að hafa í huga að sjálfstæð búseta sé ekki fyrir alla og nefnir dæmi um 

einstakling sem var í sjálfstæðri búsetu en hafi í raun þurft meiri þjónustu sem ekki var þá 

hægt að veita henni. Hún kemst svo að orði:  

Æ, þú veist, þá var einmitt einmanaleiki og veikindi ... þá var maður á hlaupum í að 

sinna læknum, sjúkrahúsum og hérna ... að reyna að sinna félagslega [hlutanum] og 

öllu sko. Þá fann maður bara, bíddu þetta er í rauninni ekki að funkera ... það eru 

takmörk fyrir því hvað við getum gert. Þú veist, þetta er ekkert endilega að henta 

öllum að búa svona og fá ekki meiri þjónustu en þetta.  
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Með þessu á hún við að sjálfstæð búseta, að minnsta kosti eins og hún er útfærð í 

þessu tiltekna búsetuúrræði hjá þeim í dag, sé ekki fyrir alla því að notendur þurfi að búa 

yfir ákveðinni færni til þess að ráða við hana. Hún undirstrikar að sjálfstæð búseta sé fyrir 

getumikla einstaklinga sem ekki þurfa mikla þjónustu og geta verið nokkuð sjálfstæðir. Í 

þessu tilfelli jukust þjónustuþarfir þessa notanda en kerfið brást ekki við í samræmi við 

það og auknu fjármagni var ekki veitt til að mæta breyttum þörfum þessa einstaklings. 

Þetta er í raun ekki í takt við hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og 19. grein sáttmálans 

þar sem lögð er áhersla á réttinn til að lifa sjálfstæðu lífi óháð skerðingu og að allt fatlað 

fólk, líka fólk með miklar stuðningsþarfir, eigi þann rétt. Hins vegar eru búsetuúrræði á 

vegum Reykjavíkurborgar skilgreind eftir þyngd og þjónustuþörf einstaklinganna sem í 

þeim búa og þetta búsetuúrræði, sjálfstæð búseta, er skilgreint sem úrræði fyrir 

getumikla einstaklinga sem eru í lítilli þjónustuþörf. Því má segja að kerfisreglur ráði því 

hverjir geta verið í þessu búsetuformi en ekki hugmyndafræðin.  

Annar stjórnandinn bendir á að þjónustan sé í stöðugri þróun, hún sé breytileg og að 

stuðningur og aðstoð miðist við þarfir hvers og eins, innan ákveðinna marka þó. Hún 

leggur einnig áherslu á að miklu máli skipti að hafa nægan mannafla til þess að geta tryggt 

notendum þjónustu. Ef hann er fyrir hendi eru þeim allir vegir færir. Það stendur því ekki 

á sambýlinu og starfsfólki þess að vilja sinna öllum, óháð þjónustuþörf, heldur virðist 

kerfið sjálft frekar hindra. Staðreyndin er sú að stöðugildin eru fá og það hefur reynst 

þungt í vöfum að auka við þau með tilliti til mismunandi þarfa einstaklinganna, eins og 

dæmið hér að framan sýnir. Þetta á bæði við þegar nýir einstaklingar bætast í hópinn og 

þegar einstaklingar þurfa, svo sem vegna veikinda eða annarra aðstæðna, meiri þjónustu 

tímabundið. Það hefur reynst flókið í framkvæmd þar sem kerfið er á köflum svifaseint en 

auk þess hefur borið á skilningsleysi innan miðlægrar stjórnsýslu að sögn starfsfólks. Hér 

á eftir verður fjallað nánar um þetta atriði í þeim hluta sem fjallar um þjónustu og aðstoð. 

Í viðtölum við starfsfólkið kom fram að það telur búsetuformið henta vel þeim 

notendum sem nú fá þjónustu frá sambýlinu til að vera í sjálfstæðri búsetu. Þegar spurt 

er af hverju það henti og hvernig segir ein starfskonan: „Þetta er náttúrlega ... aukið 

sjálfstæði að búa svona sér eins og þau gera. En ég myndi segja að ... það henti þeim mjög 

vel.“ Hún segir mikilvægt fyrir notendur að vera með tengsl við sambýlið því þangað geti 

þau alltaf leitað og að það sé ákveðið öryggi fólgið í því. 
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Bent var á mikilvægi þess að notendur hafi frelsi til að gera það sem þeir vilja gera og  

búi ekki við forræðishyggju, boð og bönn, en starfsfólkið var sammála því að fólki í 

sjálfstæðri búsetu sé gert þetta kleift. Ein starfskvennanna segir: „Þetta náttúrlega snýr 

bara að þeirra lífi. Að þau fái að velja sér sjálf hvað þau vilja gera í sínu lífi og hvernig þau 

vilja búa. Mér finnst það mjög mikilvægt.“ Hún telur ávinninginn felast meðal annars í 

aukinni virðingu annarra fyrir einkalífi þeirra. Starfsfólkið lýsti því að þegar það væri heima 

hjá notendum, í þeirra íbúðum, þá upplifði það öðruvísi umhverfi en á sambýlinu og að 

þá væri meiri meðvitund um „hversu langt maður má ganga í rauninni“ við að grípa inn í 

líf notenda þegar veita skal aðstoð og stuðning. „Mér finnst það svo oft vera svolítill 

línudans,“ sagði ein starfskonan. Fram kom að starfsfólkið leit starfið á sambýlinu öðrum 

augum, það væri meira „umhverfið okkar allra“ þar sem starfsfólkið taldi hlutverk sitt 

veigameira við að leiðbeina og stýra starfseminni, sem gefur til kynna að þar eimi enn af 

stofnanamiðaðri hugsun hjá starfsfólki.  

Önnur starfskonan lýsir því hvernig henni finnst sjálfstæð búseta hvetja einstaklinga 

til sjálfstæðs lífs og veita þeim möguleika á að stjórna eigin heimili, fá vini til sín þegar 

þeim hentar og elda það sem þau vilja svo nokkuð sé nefnt. Hún ítrekar að þetta geti þau 

gert: „Þau eru dugleg einmitt að fá til sín vini og eru mjög stolt af því að búa út af fyrir 

sig.“ Undir þetta tekur önnur af stjórnendunum en þegar rætt er hvort þetta búsetuform 

henti þeim sem í því búa, svarar hún því til að það geri það vissulega. Til marks um það 

myndi ekki þýða að bjóða einstaklingunum að flytja til baka til foreldra sinna, á sambýli 

eða í íbúðakjarna. Hún segir þau ánægð með sitt þrátt fyrir að þurfa aðstoð til þess að 

vera sjálfstæð. Þetta er í samræmi við svör notendanna en ekkert þeirra vildi flytja aftur í 

fyrri búsetu og voru þau afskaplega skýr og ákveðin í svörum hvað það snerti.  

5.2 Þjónusta og aðstoð 

Þegar rætt er um þjónustu og aðstoð sem veitt er íbúum í sjálfstæðri búsetu er ljóst að í 

mörgu er að snúast fyrir starfsmenn og stjórnendur og huga þarf að mörgu. Íbúar eru 

fjölbreyttir, þjónustan er margvísleg og snertir marga þætti í lífi einstaklinganna, stóra og 

smáa. Þó að helstu atriði séu í föstum skorðum og skipulögð fyrirfram, eins og innkaup og 

ferðir til lækna, þá er ýmislegt annað sem kemur óvænt upp á og þarf að leysa. Ein 

þátttakenda úr starfsmannahópnum lýsir ýmsu sem kemur upp á og þarf að leysa þegar 

hún segir:  
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Sumir dagar ... eru, þú veist. Maður er náttúrlega að ... versla inn, endurnýja hluti 

[og] tæki með íbúunum ... Það var núna í vetur, já, þá ... bilaði sjónvarpið ... það fór 

þvottavél, það fór ísskápur ... Þú veist, þá erum við í þessu að fara með þeim að finna 

tæki og tól ... það er alveg hellingur sem maður er að [sinna]. 

Að sama skapi lýsir annar viðmælandi úr starfsmannahópnum annasömu starfi sínu í 

sjálfstæðri búsetu þegar hún segir: „Þetta er bara, núna þarf ég að sinna þessum og svo 

kem ég hingað … og þarf þá að fara með þessum í búð og svo kem ég aftur í hina íbúðina 

og þá þarf ég að fara með honum til læknis.“ Þessi starfskona aðstoðar einnig íbúa sem 

búa á sambýlinu og eru ekki í sjálfstæðri búsetu en þegar hún er spurð út í hve stór hluti 

af störfum hennar fari í sjálfstæða búsetu svarar hún:  

Úff, mjög stór ef maður spáir í öll símtölin og tölvupóstana og allt utanumhald. Þú 

veist ef maður hugsar bara og horfir á stundatöflur, ég meina klukkutíma innlit þarna 

... einn og hálfur þarna, tveir tímar þarna ... og nú vantar mig þetta, getur þú hjálpað 

mér með þetta. 

Ein starfskonan segir að henni finnist mikil áskorun felast í því að aðstoða fólk í 

sjálfstæðri búsetu því að „maður má náttúrlega ekki vera of ... svona stjórnandi. Þeim 

finnst það óþægilegt ... maður þarf samt líka að vera svolítið ákveðin og ... lendir oft í því 

að vita ekki alveg hvað maður á að gera því þetta er náttúrlega allt breytilegt, hver einasti 

dagur í starfinu.“ Hér lýsir hún því að enginn dagur er eins og að stundum geti verið flókið 

að aðstoða fólk á réttan hátt svo vel sé. Það kemur fram að henni finnist engu að síður 

mikilvægt að virkja þau og hvetja til að gera hlutina sjálf, en segist reyna að vera til staðar 

og aðstoða eftir þörfum. Þarna kemur hennar skilningur greinilega í ljós gagnvart 

þjónustunni og hún gerir sér grein fyrir rétti notenda til að stjórna sínu lífi en telur sig 

engu að síður þurfa öðru hverju að sýna röggsemi. Mætti því segja að skilningur hennar á 

þjónustunni, einkennist að stórum hluta af mannréttindasýn en að jafnframt beri á 

forræðishyggju og stjórnsemi af hennar hálfu. 

Af orðum þessara starfskvenna er ljóst að „utanumhaldið“ og „reddingarnar“ eru 

heilmiklar og geta komið óvænt upp á. Starfsfólk þarf alltaf að vera til taks og getur þurft 

að takast á við fjölbreytt verkefni og óvæntar aðstæður. Þá segir ein konan mikinn „falinn 

tíma“ vera fólginn í sjálfstæðu búsetunni, tíma sem fer í þjónustu við fólk í sjálfstæðri 

búsetu sem starfsfólk kannski áttar sig ekki á fyrr en það sest niður og hugsar um það eins 

og hún gerði í viðtalinu. Hún segir: „Það eru alveg mjög mörg símtöl, mjög þú veist, við 

erum ... að aðstoða með allt sem heitir fjármál, allt sem heitir heilsa og þú veist læknar 
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og snyrtimennska, fatainnkaup sem er hellingur af og hérna, já, vinnan, samskipti við 

vinnuna, Atvinnu með stuðningi og bara, þú veist.“ Það kemur þó fram að sumir 

einstaklingar í sjálfstæðri búsetu eiga aðstandendur og vini sem sinna einhverjum af 

þessum þáttum, en þátttaka þeirra og aðstoð er mjög mismunandi. Einnig kemur í ljós að 

einhverjir einstaklinganna njóta engrar aðstoðar frá aðstandendum né vinum. 

Þá er einnig mismunandi í hve mikilli þjónustuþörf fólk í sjálfstæðri búsetu er. Þau eru 

öll flokkuð innan kerfisins í lítilli þjónustuþörf, sem þýðir að þau þarfnist að jafnaði minna 

en tíu klukkustunda á viku í þjónustu. Þrátt fyrir það er engu að síður heilmikill munur 

innbyrðis á þjónustuþörfinni. Það kom fram að sum þurfa aðstoð með „nánast allt“ en 

önnur þurfa mun minna. Ein starfskvennanna lýsir þjónustu við nokkra einstaklinga 

þannig:  

... við sjáum eiginlega um bara alveg allt hans líf, liggur við, eða þú veist allan 

pakkann. Á meðan ... sko, hún fer að vinna alla morgna til fjögur ... þannig að við 

hittum í rauninni mikið minna af henni en hún er alveg þú veist, hún hringir og ... En 

mamma hennar er meira inni í hennar málum, þú veist, varðandi föt og varðandi 

tannlækna, augnlækna og eitthvað svona. En [hans] pakki er mjög stór. Og við 

þyrftum samt að hafa meiri tíma með honum. En svo er það [nafn], það er alveg mjög 

svona auðvelt ... að halda utan um það. Hann kemur hérna á þriðjudögum, í hádeginu 

í heimsókn til okkar eftir vinnu. Og ... hann kemur líka á laugardögum ... Og svo er 

þetta meira svona bara, ef það eru einhverjir læknatímar og eitthvað svoleiðis ef það 

er eitthvað sérstakt. 

Í tilfelli síðastnefnda einstaklingsins segir hún að starfsfólkið hafi áhyggjur af 

félagslegri einangrun hans og að þau vilji gjarnan koma meira inn í líf hans og veita honum 

meiri þjónustu og stuðning. Hann vill það hins vegar ekki og þar við situr. Í hans tilfelli 

felur þjónustan einnig í sér símtöl frá starfsmönnum, en starfsmenn hringja í hann, spjalla 

og „athuga hvort allt sé í sóma hjá honum“. Þarna má greina togstreitu á milli þess sem 

starfsfólk telur hann þurfa og sé honum fyrir bestu og þess sem hann vill sjálfur en 12. 

grein sáttmálans fjallar einmitt um rétt einstaklinga til þess að taka ákvarðanir um eigið 

líf. Þarna er greinilega ákveðinn línudans og stutt í forræðishyggju eða umhyggju 

starfsfólks en að lokum er það hann sem ræður. Þetta bendir til þess að 

mannréttindaáhersla sáttmálans og félagslegur skilningur á fötlun hafi náð hljómgrunni í 

þjónustu við fatlað fólk í þessu búsetuúrræði. 

Þegar önnur kona í hópi starfsfólks er spurð í hverju þjónustan felist í sjálfstæðri 

búsetu svarar hún því til að hún aðstoði til dæmis við þvotta, eldamennsku, þrif og 
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félagslega virkni. Hún segir mikilvægt að hún sé til aðstoðar. Hún leiðbeini en þau 

framkvæmi sem mest sjálf. Hún kemst svo að orði: „Þau eru að gera hlutina og ég meira 

kannski svona að leiðbeina.“ Þegar hún er spurð við hvað hún leiðbeini helst svarar hún: 

„Helst með eldamennsku og líka eins og hvaða stillingar á þvottavélinni á að nota í hvaða 

tilfelli, og ... að þrífa.“ 

Þegar ein konan úr hópi starfsmanna og stjórnenda er spurð um hvað skipti mestu 

máli og hvað sé mikilvægt varðandi þjónustu og gæði þjónustu í sjálfstæðri búsetu svarar 

hún: „Fjölbreytni“ og „Ef þau væru ekki að fá góða þjónustu eða nógu mikla þjónustu, þú 

veist, þá væri það ekkert að ganga neitt sérstaklega vel“. Með þessum orðum ítrekar hún 

að þjónustan sem fólkið fær sé að hennar mati nægilega mikil og góð og að það sé ein af 

ástæðunum fyrir því að allt gangi vel. Einnig ítrekar hún að fjölbreytni skipti máli og á þar 

við að fólk þurfi mismunandi þjónustu og að mikilvægt sé að huga að margbreytileikanum 

og þörfum hvers og eins. Hún segir þetta oft mikið púsluspil þar sem allir bútar þurfi að 

passa saman, svo hægt sé að tryggja öllum þá þjónustu sem þeir þurfa. Stjórnandi þarf 

þannig að hafa yfirsýn yfir þarfir einstaklinganna, getu starfsmanna og skipulagshæfni til 

þess að koma öllu heim og saman. Að sama skapi þarf starfsfólk að þekkja vel til 

einstaklinganna sem þeir aðstoða og þekkja þarfir þeirra. Í sama streng tekur annar 

stjórnandinn sem segir:  

Mér finnst bara mikilvægast að þjónustan sé til staðar og sé á þeirra forsendum. Mér 

finnst það [vera] svona lykilatriði. Og mér finnst líka skipta [máli] að þetta er fólk og 

aðstæðurnar geta breyst frá degi til dags. Það sem við leggjum upp með og þau gera 

kröfur um eða ... telja sig þurfa og vilja fá, það getur bara breyst, bæði getur það 

minnkað tímabundið, síðan getur það aukist. 

Með þessu leggur hún áherslu á hve mikilvægt það er að geta tryggt þjónustuna og 

lagað hana að hverjum og einum. Að hægt sé að auka þjónustu ef á þarf að halda og draga 

úr ef svo ber undir. Þetta er einmitt það sama og hinn stjórnandinn leggur áherslu á en 

hún segir:  

Það þyrfti að tryggja alltaf rétta mönnun ... og það þarf að búa til í svona kerfi 

ákveðinn sveigjanleika þannig að það sé hægt að bregðast við með skjótum hætti, ef 

að það koma upp breytingar á þjónustuþörfum. Ef að viðkomandi veikist ... eða þarf 

meiri stuðning tímabundið, þá þarf að vera hægt að spýta inn í hratt og örugglega. 

Og eins á sama hátt þarf að vera hægt að draga úr þjónustu eftir því sem að 

viðkomandi verður meira sjálfbjarga. 
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Hún ítrekar þetta frekar og segir að stuðningur í sjálfstæðri búsetu verði að vera 

viðeigandi, það er áreiðanlegur, öruggur, og að fólk verði að geta treyst á stuðninginn. 

Þegar umræðan beinist að því hvað séu mikilvægir þættir sem skipta máli varðandi 

sjálfstæða búsetu segir önnur starfskvennanna: „Það er auðvitað fullt af áskorunum. Ég 

held að það sé aðallega [mikilvægt] að hafa hæft starfsfólk og að þjónustan sé unnin með 

þeim og þau séu með í að skipuleggja þjónustuna sína ... þetta snýst allt um þau. Það er 

bara þannig.“ Með þessu leggur hún áherslu á valdeflingu, mikilvægi þess að þeirra rödd 

heyrist og leggur áherslu á þátttöku þeirra í að skipuleggja sína þjónustu og sitt líf. Þessi 

orð undirstrika það sem fram kemur í stefnu Reykjavíkurborgar (2014) um þjónustu við 

fatlað fólk á heimilum sínum, en þar segir að fólk skuli hafa aðgang að aðstoð og stuðningi 

sem það þarf til að geta lifað sjálfstæðu lífi og tekið virkan þátt í samfélaginu til jafns við 

aðra. Sýn starfsmanna á þjónustuna er greinilega undir sterkum áhrifum af 

mannréttindasáttmálanum og þeim skilningi á fötlun sem þar birtist. 

5.3 Fræðsla til starfsfólks 

Þegar rætt var við starfsfólk og stjórnendur um fræðslu til starfsfólks voru þær allar 

sammála því að hún mætti vera meiri, öflugri og aðgengilegri. Þær sögðu frá því að langt 

væri síðan starfsfólkið hefði fengið formlega fræðslu, en það kom engu að síður fram að 

starfsfólki hafði verið kynnt miðlæg fræðsla sem allt starfsfólk á Velferðarsviði getur sótt. 

Einnig kom fram að starfsfólkið var hvatt til þess að sækja þessa fræðslu, en að það hefði 

einhverra hluta vegna ekki haft tök á að sækja hana eða haft það í fyrirrúmi. Þá kom fram 

að fræðslufundur um sjálfstætt líf fyrir starfsfólkið hafði verið á dagskrá en dregist. Sá 

fræðslufundur fór síðan fram meðan á rannsókninni stóð. 

Í samtölum við starfsfólk og stjórnendur var rætt um fræðslu almennt til starfsfólks, 

til dæmis hvort í boði væri sérstök fræðsla um sjálfstæða búsetu, fræðsla um 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf eða um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Í svörum þátttakenda kom fram að fræðsla væri af skornum skammti og að 

stjórnandi þjónustunnar sæi að mestu leyti um grunnfræðslu til allra starfsmanna. Eins og 

greint er frá hér að framan eiga starfsmenn kost á að sækja ýmiss konar miðlæga fræðslu, 

svo sem nýliðafræðslu, fræðslu um sáttmálann og um sjálfstætt líf. Alla jafna er þessi 

fræðsla þó ekki skylda fyrir starfsmenn. Ein af þátttakendunum segir svo frá: „Við erum 
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með fræðslu eða það er fræðslustarf í gangi þar sem við getum skráð okkur. Ég hef 

reyndar ekki ennþá komist í það.“  

Önnur af stjórnendunum kemst svo að orði: „Ég held að það sé ekki neitt til sem heitir 

markviss fræðsla fyrir þá sem að starfa með einstaklingum í sjálfstæðri búsetu. Hins vegar 

er ... fræðsludagskrá á Velferðarsviði ... um sjálfstætt líf, um samning Sameinuðu 

þjóðanna, um ýmiss konar fatlanir, um viðmót ... viðhorf og samskipti.“ Ljóst er þó að ekki 

hafa allir starfsmenn sömu tækifæri til þess að nýta sér þessa fræðslu og oft veltur það á 

forstöðumanni eða þjónustumiðstöð að ná til starfsfólks, kynna fræðsluna og veita fólki 

tækifæri til að taka þátt í henni. Starfsfólk í sjálfstæðri búsetu er einnig í vaktavinnu og því 

getur verið erfitt að koma því við að allir fái notið þessarar fræðslu. Þá kemur einnig fram 

að miðlæg fræðsla í formi stórra fyrirlestra sé ef til vill ekki lengur rétta fyrirkomulagið til 

þess að ná til starfsmanna og fræða þá um mikilvæga þætti í starfinu. Ein þátttakenda 

segir svo frá: 

Ég held að það sé fyrst og síðast forstöðumaður sem þarf að stýra þessu. Hann þarf 

að átta sig á því hvar starfsmaðurinn er staddur, hvað þarf hann. Og ég held að við 

þurfum að fara nýjar leiðir til að fræða starfsfólk. Ég held að að mörgu leyti sé þetta 

fyrirkomulag, það er að segja að hafa stóra fyrirlestra fyrir 40–60 manns, ég held að 

það sé svolítið að renna sitt skeið á enda.  

Það kom einnig fram að Reykjavíkurborg er að bregðast við þessu með því að koma á 

rafrænni fræðslu í samvinnu við Háskóla Íslands og velferðarráðuneytið. Þessa fræðslu er 

verið að innleiða og þróa í tilraunaskyni í nokkrum íbúðakjörnum um þessar mundir. 

Markmiðið er að þróa fræðslu í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar, lög, reglugerðir 

og alþjóðasáttmála þannig að starfsmenn hafi þekkingu á þeirri hugmyndafræði og þeirri 

stefnu sem þeir taka þátt í að innleiða. Önnur af stjórnendunum segir: 

Og þar er meðal annars fræðsla um hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og fræðsla 

um samninginn og fleiri grundvallarþætti í málaflokknum. Þessi fræðsla ætti að geta 

nýst vel, til dæmis á reynslutímabili starfsmanna. Þannig geta forstöðumenn nýtt sér 

þessa fræðslu og sett starfsmönnum fyrir en með því hafa þeir ákveðið tæki til að 

meta gæði og viðhorf nýrra starfsmanna til þess að tileinka sér starfið. Þetta eru ekki 

langir fyrirlestrar, þannig að það er hægt að setja starfsmönnum fyrir að hlusta á 

þessa fræðslu og svo tekur viðkomandi krossapróf og forstöðumaður getur svo setið 

með starfsmanni og þau ... metið saman hvort að viðkomandi er að nýta sér þetta ... 

ég held að við munum eiga eftir að nota þetta miklu miklu meira. 

Af þessu má sjá að verið er að þróa nýjungar í fræðslumálum Velferðarsviðs og ljóst 

að þátttakendur telja að þetta fyrirkomulag ætti að henta mjög vel, sérstaklega fólki í 
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vaktavinnu. Þá hafa starfsmenn frá Velferðarsviði, yfirleitt að beiðni forstöðufólks, einnig 

heimsótt vinnustaði og starfsfólk í sértækri búsetu og verið með fræðsluerindi á 

stöðunum. Sú fræðsla hefur meðal annars fjallað um stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu 

við fatlað fólk á heimilum sínum. Þannig sagðist annar stjórnandinn víða hafa farið á 

starfsmannafundi í sértækri búsetu og kynnt stefnuna fyrir starfsfólki. Henni finnst 

mikilvægt að hún komist til skila og að starfsfólk þekki stefnuna. Af orðum hennar má 

skilja að ekki sé nóg að gert og að Reykjavíkurborg þurfi að vera öflugri í að fræða 

starfsfólk, til dæmis um stefnuna. Hún segir: „Það er alveg ljóst að það þarf að gera miklu 

miklu betur í að kynna þessa stefnu.“  

 Eins og fyrr var greint frá var talað við tvo starfsmenn og tvo stjórnendur. Af þeim 

fjórum þekktu tvær þeirra ofangreinda stefnu Reykjavíkurborgar, en það voru 

stjórnendurnir. Þó að ekki hafi verið staðið að öflugu fræðslustarfi fyrir starfsmenn 

búsetuúrræðisins nýlega var flestum konunum kunnugt um hugmyndafræðina um 

sjálfstætt líf og sáttmálann. Þrír af fjórum þátttakendum þekktu hugmyndafræðina og var 

kunnugt um að það væri sú hugmyndafræði sem Reykjavíkurborg er að innleiða og unnið 

er eftir. Þar af töldu báðir stjórnendur sig þekkja hugmyndafræðina vel. Einn 

starfsmannanna þekkti hins vegar ekki hugmyndafræðina en hafði engu að síður heyrt á 

hana minnst. Þegar við ræddum þessi atriði og hún var spurð hvort hún hefði fengið 

fræðslu um hugmyndafræðina svaraði hún: „Nei, það átti að vera fræðsla hjá okkur núna 

um daginn, en svo féll hún niður ... en það hefur ekki verið neitt annað.“ Þegar sama kona 

var spurð hvort hún hefði heyrt um sáttmálann sagði hún: „Nei, ég þekki það ekki.“ Þetta 

gefur til kynna að sumt starfsfólk sem á að starfa eftir sáttmálanum og taka þátt í að 

innleiða sjálfstætt líf hefur ekki heyrt minnst á sáttmálann sem innleiðingin byggist á. 

Fræðslan sem þessi starfskona talaði um fór einmitt fram eftir að viðtalið við hana var 

tekið. Þar var hugmyndafræðin um sjálfstætt líf kynnt, farið var yfir þróun hennar og 

helstu áherslur í útfærslu hjá Reykjavíkurborg. Einnig var samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks kynntur og farið í stuttu máli yfir lög um málefni fatlaðs fólks. 

Þessi fræðsla stóð einungis í um tvær klukkustundir og því má segja að aðeins hafi verið 

um kynningu að ræða. 

Niðurstöður benda til þess að Reykjavíkurborg þurfa að taka fræðslumál sín fastari 

tökum og betur má ef duga skal. Í stefnu Reykjavíkurborgar (2014) er samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hafður að leiðarljósi. Í henni kemur fram 
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að menntun og þjálfun starfsfólks skuli taka mið af hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og 

að hugað skuli að skilningi um réttindagæslu, valdeflingu og fræðslu. Eins og starfsfólk og 

stjórnendur hafa bent á hafa viðhorf, kunnátta, reynsla og starfsánægja áhrif á gæði 

þeirrar þjónustu sem starfsfólk veitir. Þessi þáttur er því afar mikilvægur. 

5.4 Aðstandendur og vinir 

Starfsfólk og stjórnendur voru á einu máli um það hve mikilvægt það væri fyrir notendur 

„að eiga góða að“ og að fjölskylda og vinir skiptu alla notendur miklu máli. Ekki áttu þau 

þó öll virka og öfluga aðstandendur og vini, en þó flest. Í ljós kom að þetta er oft og tíðum 

fólkið sem auk stjórnanda og starfsfólks aðstoðar notendur við að krefjast réttar síns, 

sjálfstæðis síns, að gera kröfur. Það styður ættingja sína og vini í sjálfstæðri búsetu til 

þátttöku í samfélaginu og ýtir undir valdeflingu þeirra. 

Þannig er það stundum fyrir tilstilli aðstandenda eða vina að starfsfólk á sambýlinu er 

látið vita ef eitthvað amar að hjá íbúum í sjálfstæðri búsetu, því auðvitað þekkja 

aðstandendur sitt fólk vel og eru oftar en ekki mjög nánir því. Þannig segir til dæmis ein 

starfskonan frá því „að við höfum verið að frétta í gegnum bróður hans og gegnum vini 

hans, þeir hafa hringt í okkur og sagt ... hann er alveg að drepast í hnénu“. Þannig gegna 

aðstandendur og vinir í sumum tilfellum lykilhlutverki við að koma upplýsingum til 

starfsfólks sambýlisins svo hægt sé að veita viðkomandi fólki þá þjónustu sem það 

þarfnast, en notendur láta stundum ekki vita að fyrra bragði. Þetta á einna helst við um 

fólk sem þarf litla þjónustu og er í minnstum samskiptum við sambýlið. Sama starfskona 

bætir síðan við: „Hann er ekki nógu duglegur ... að hringja í okkur og láta okkur vita um 

svoleiðis.“  

Hins vegar kemur einnig í ljós að sumir aðstandendur eiga erfitt með að sleppa 

tökunum og vilja kannski vera of mikið að mati starfsfólks „með fingurna ofan í öllum 

málum“ notenda. Starfsfólk reynir engu að síður að vanda sig og vinna með 

aðstandendum og lítur á það sem mikilvægan hluta starfsins. Ein kvennanna kemst svo 

að orði:  

... við erum auðvitað með aðstandendur. Þeir eru eins misjafnir og þeir eru margir. 

Við höfum bara unnið rosalega gott starf með aðstandendum. En svo eru 

aðstandendur sem að eiga mjög erfitt með að sleppa ... þá er bara talað um það. 

Bíddu, hvað vilt þú sjá um? Og hérna, maður ber virðingu fyrir því.  
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Vinna með aðstandendum er því afar mikilvæg og skiptir alla aðila máli. Náin 

samvinna við aðstandendur er stór þáttur en getur verið flókinn og stundum fara áherslur 

notenda, starfsfólks og aðstandenda ekki saman að öllu leyti. Þar skipta stjórnendur 

sköpum og færni þeirra í að miðla málum, en þeir segjast fyrst og fremst standa vörð um 

hagsmuni skjólstæðinga sinna. 

Í rannsókninni kom fram að flestir notendur eru félagslega vel staddir, eiga vini, 

fjölskyldur og ættingja. Þetta fólk á í nánum samskiptum við flesta þá einstaklinga sem 

um ræðir og taka mikinn þátt í lífi þeirra. Þessi þáttur, að eiga í nánum samskiptum, virðist 

skipta miklu máli og vera veigamikill fyrir notendur varðandi það að geta lifað sjálfstæðu 

lífi. Þannig koma sumir aðstandendur eða vinir að þjónustunni, og aðstoða til dæmis við 

fatakaup, þeir halda utan um læknisþjónustu, aðstoða á heimili eða gegna mikilvægu 

hlutverki í félagslegri virkni og samskiptum við annað fólk. Hins vegar eru ekki allir svo 

heppnir því tveir þeirra sem þátt tóku í rannsókninni eiga ekki vini eða nána ættingja. Þeir 

hafa engu að síður félagslegar þarfir eins og aðrir og sækja félagsskap í starfsfólk. Ein 

starfskonan kemst svo að orði: „Þau eru oft að óska eftir þessu. Getur einhver farið með 

okkur ... en þau eiga enga vini eða fjölskyldu sem [tengist þeim].“ Að hennar sögn er leitast 

við að sinna félagslegum þörfum allra en það krefst mannafla og tíma sem stundum er 

erfitt að veita á þeim tíma sem notendur óska eftir.  

Starfsemin krefst skipulags af hálfu stjórnenda sambýlisins sem þurfa að tryggja 

notendum félagslega samveru og „utanumhald“ sem þau hafa þörf fyrir og sækja í. Þetta 

er afar mikilvægur þáttur sem snýr að stuðningi til samfélagsþátttöku og kveðið er á um í 

sáttmálanum og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Stjórnandi á sambýlinu gerir sér fulla 

grein fyrir mikilvægi þess að allir fái þá þjónustu sem þeir óska eftir og eru í þörf fyrir. Af 

orðum hennar má þó greina að stundum geti verið erfitt að mæta þörfum allra og að 

togstreita geti myndast um þjónustu frá starfsfólki. Þá virðist vera tilhneiging til þess að 

einstaklingar í sjálfstæðri búsetu beri skarðan hlut frá borði og missi jafnvel af þjónustu 

eða þurfi að deila þjónustu þar sem aðrir getuminni einstaklingar á sambýlinu eru teknir 

fram fyrir þá. Náin tengsl við fjölskyldu og vini virðast því afar mikilvæg og eru veigamikill 

þáttur til að geta lifað sjálfstæðu lífi.  
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5.5 Sjálfstætt líf 

Í samtölum við starfsfólk kom í ljós að lagt er upp með að veita notendum þá aðstoð og 

þann stuðning sem þau þurfa til þess að geta lifað sjálfstæðu lífi. Starfsfólki virðist annt 

um notendur, ber hag þeirra fyrir brjósti og bera virðingu fyrir sjálfstæði þeirra og 

sjálfræði. Þeim er einnig umhugað að valdefla notendur og telja þátttöku þeirra í daglegu 

lífi og í þjóðfélaginu skipta máli.  

Mikið er lagt upp úr virkni notenda og að þau fái notið sín úti í samfélaginu. Starfsfólk 

er sammála því að í raun sé ekkert því til fyrirstöðu að notendur lifi sjálfstæðu lífi. Ein af 

starfskonunum tekur svo til orða: „Það er ekkert sem hamlar í rauninni ... ef allir eru 

meðvitaðir bara um ... að láta þetta ganga og eru vakandi fyrir vellíðan þeirra.“ Starfsfólk 

lýsir því hvernig stundum þurfi að styðja og hvetja notendur til þátttöku og virkni og 

hvernig það reynir að bregðast jákvætt við þegar notendur sýna frumkvæði að félagslegri 

virkni, en starfsfólk er hvatt til þess að styðja þau til þess. Ein starfskvennanna segir svo 

frá: 

Ef að staðan er þannig ... að einhver vill ... gera eitthvað eða það eru hugmyndir í að 

hvetja þau til að gera eitthvað ... þá látum við það ganga fyrir ... bara ef að 

einstaklingarnir hér eru opnir og vilja gera og fara [eitthvað], þá er það bara númer 

eitt, tvö og þrjú. 

Ef einstaklingar óska til dæmis eftir því að fara út að skemmta sér á laugardagskvöldi 

segir ein af starfskonunum mikilvægt að starfsfólk taki vel í slíkar hugmyndir og aðstoði 

íbúana við að láta slíkt verða að veruleika. Þá sé mikilvægt að bjóða fram aðstoð við að 

skipuleggja, panta akstursþjónustu eða annað ef á þarf að halda. Hún segir einnig 

mikilvægt að nálgast hlutina út frá þeirra forsendum og að þeim sé gert kleift að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir. 

Í viðtölum við starfskonurnar var rætt um nærþjónustu í hverfinu. Hjá þeim kom fram 

að það skiptir miklu máli að notendur hafi aðgang að fjölbreyttri þjónustu í grennd við 

heimili sín sem þau geta nýtt sér. Þannig reyndi starfsfólk að vera opið fyrir því hvernig 

hægt væri að nýta þá verslun og þjónustu sem nærumhverfið býður upp á, vera 

útsjónarsamt, víðsýnt og kynna þjónustuna fyrir notendum. Jafnframt þarf að aðstoða 

þau við að nýta sér þjónustuna. Ein starfskvennanna segir: 
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... við höfum auðvitað skipulagt okkur ofboðslega vel og ... erum alltaf að fá nýjar 

hugmyndir ... bara nærþjónustan þeirra, að virkja heilsugæsluna, bókasafnið, allt 

svona sem þau hafa. Skósmiðinn, við föttuðum hann ... apótekið, lyfjaskömmtun, 

hitta hjúkrunarfræðing ... á tveggja vikna fresti. Að sækja lyfin, fara í vigtun, láta mæla 

blóðþrýsting, fara yfir mataræðið og svona ... þannig að við höfum lagt rosa mikla 

vinnu í þetta. 

Önnur starfskona tekur undir þetta og segir íbúana duglega að nýta sér nærþjónustu 

í hverfinu eftir þörfum. Hún segir: „Þau ... fara alltaf fast bara í nudd, sjúkraþjálfun, 

snyrtingu, fótsnyrtingu. Þau eru að nýta sér alveg ofboðslega mikið. Bara af svona hlutum 

fyrir sjálf sig.“ Þannig er mikil áhersla lögð á virkni af öllum toga og lagt að notendum að 

nýta sér það sem í boði er og hentar hverju og einu þeirra. Það er því ljóst að notendur fá 

hvatningu til sjálfstæðs lífs og lagt er upp með að styðja þau til að nota alla þá þjónustu í 

nærumhverfinu sem völ er á.  

Þegar starfskonurnar eru spurðar um lífsstíl, heilsueflingu og mataræði fólksins kemur 

í ljós að þessi atriði eru rædd við notendur. Starfsfólk reynir að höfða til hófsemi og 

hollustu og leggur sig fram um að leiðbeina en það kemur einnig skýrt fram að notendur 

hafa síðasta orðið. Ein konan segir: „Við sko förum alveg inn í þessa umræðu svolítið 

mikið, þú veist, en segjum, ókei, ef þú vilt ekki hlusta, þá er þetta þitt líf og þín heilsa. Við 

getum ekkert gert meira en það.“ Hið sama gildir um eigur þeirra, húsgögn og hluti á eigin 

heimili. Umræðan er tekin með þeim. Starfsfólk getur haft skoðun á því hvernig heimili 

notenda lítur út, hvar hlutir eigi að vera eða hverju skuli henda eða gefa en það eru alltaf 

notendur sem stjórna og hafa síðasta orðið. „... þetta eru auðvitað þeirra heimili og þetta 

eru þeirra hlutir og það eru þau sem ákveða ... já, það er nákvæmlega þannig.“  

Notendur eru einnig hvött til þess að sækja ýmis námskeið og iðka tómstundir, „þau 

eru bæði hjá Mími og svo uppi í Fjölmennt“ upplýsir ein starfskvennanna, en lykilstarfsfólk 

aðstoðar við skipulagningu og útfærslu þessa þáttar. Sum notenda fara einnig í 

líkamsrækt, sund og keilu, eru virk í leiklistarhóp og kór, fara í göngutúra og margt fleira. 

Sú virkni sem einstaklingarnir eru í er þó að meiri hluta sérstaklega ætluð fötluðu fólki, en 

ekki öll. Starfsfólk sér oft og tíðum miklar framfarir og notendur öðlast trú á eigin getu og 

hæfileika. Þannig segir ein starfskonan frá: 
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Þegar ég byrjaði, þú veist ... það eiginlega hvarflaði varla að mér ... að fara að skrá 

hann á tölvunámskeið. Svo allt í einu bara, jú, af hverju ekki? Af hverju er maður ekki 

bara alltaf að taka skrefin og ýta þeim, án þess að storka, þú veist, alltaf að leyfa þeim 

og án þess að vera með pressu eða einhverjar kröfur. Að þau bara fari, [það er svo] 

spennandi að prufa, bara skoða, það er svo spennandi.  

Nú njóta mörg þátttakenda í rannsókninni í sjálfstæðri búsetu þess að sækja ýmiss 

konar námskeið og afþreyingu og eru flest viljug til þess að fara og prófa eitthvað nýtt eða 

bæta við fyrri þekkingu. Þetta er orðinn hluti af daglegu lífi og flestum finnst þetta 

spennandi og skemmtilegt.  

Þau eru einnig hvött til þess að lifa sjálfstæðu lífi heima hjá sér og þeim er veittur 

stuðningur til þess. Nokkrar konur hafa til dæmis myndað hóp og eru með saumaklúbb. 

Þetta eru vinkonur sem hittast reglulega og njóta samvistanna. Þær eru ekki allar innan 

þessa búsetuúrræðis, sumar koma annars staðar frá. Með þessu eru félagatengsl efld og 

þær aðstoðaðar með það sem þær þurfa til að geta verið virkar, haldið klúbb og sótt 

klúbba annars staðar. Þess ber að geta að allar konurnar í saumaklúbbnum eru fatlaðar. 

Ein starfskonan segir: „Núna erum við að reyna að virkja sem sagt heimilin þeirra. Að þær 

taki á móti og hérna skiptist á að bjóða.“  

Starfskonunum bar saman um það að fólkinu bæri frelsi og tækifæri til að taka þátt í 

samfélaginu og vera virk í daglegu lífi, en þyrfti oft stuðning til þess. Ein þeirra tekur svo 

til orða: „Já, þau hafa alveg frelsi til þess, en þeim dettur það kannski ekkert í hug. Maður 

þarf stundum að benda þeim á ... þau vantar stundum frumkvæðið.“ Þar kemur 

stuðningurinn inn og hún segir mikilvægt að ræða við fólkið, hvetja það og styrkja, „að 

vera búin að hitta þau og spjalla um þú veist, hvernig sjáið þið fyrir ykkur helgina, hvað 

langar ykkur að gera? ... að hjálpa [þeim] að sjá möguleikana.“ Starfsfólkið telur að með 

réttri aðstoð, tíma og skipulagningu sé fólkinu allir vegir færir og að það geti tekið þátt í 

því sem það langar til og þegar þess er óskað.  

Lengi vel hafa staðalmyndir og ímyndir um fólk með þroskahömlun verið lífseigar, svo 

sem að um sé að ræða börn að eilífu og að það þurfi að vernda, til dæmis gagnvart þeim 

ákvörðunum sem það tekur um eigið líf. Í rannsókninni kom fram að starfsfólkið reynir að 

vinna gegn slikum hugmyndum. Þegar rætt var um frelsi notenda til ákvarðanatöku, benti 

ein af starfskonunum á mikilvægi þess að þau hefðu frelsi til að taka rangar ákvarðanir, 

frelsi til að mistakast og að þurfa að taka ábyrgð á gjörðum sínum og hegðun rétt eins og 

annað fólk. Með því á hún við að það sé ekki endilega rétt að starfsmenn grípi alltaf inn í 
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og hlaupi til eftir pöntunum. Það verði að vega og meta í hvert skipti eftir atvikum. Hún 

telur mikilvægt að fólkið læri, eins og aðrir, af mistökum sínum. Hún segir: „Nú búa þau 

sjálfstætt og nú bara þurfa þau að reka sig á með þetta ... af því ábyrgðin er þeirra.“ Hún 

undirstrikar að þetta sé ekki gert af mannvonsku heldur til þess að hjálpa þeim og styðja 

í sjálfstæðu lífi. 

Eins og sjá má hér að ofan virðist þátttaka í daglegu lífi, bæði innan og utan heimilis, 

vera töluverð og ekki frábrugðin því sem þekkist almennt í þjóðfélaginu. Um er að ræða 

fjölbreyttan hóp notenda, með mismunandi þarfir, getu og langanir, en öll taka þau þátt 

í þjóðfélaginu á fjölbreyttan hátt. Þau lifa sjálfstæðu lífi. Þegar ein starfskvennanna var 

spurð hvaða skilning hún legði í þetta hugtak, sjálfstætt líf, svaraði hún: „Ég hef þann 

skilning að fólk bara eigi að geta lifað því lífi sem það langar og haft þann stuðning sem 

það þarf.“ Þetta lýsir vel þeirri sýn sem starfsfólkið hefur til sjálfstæðs lífs og þeim 

raunveruleika sem notendur í þessu búsetuúrræði búa við. Sýn mannréttinda er áberandi 

hjá starfsfólki og kemur nokkuð sterkt fram í allri umræðu. Ljóst er að sá félagslegi 

skilningur á fötlun sem birtist í sáttmálanum, stefnu Reykjavíkurborgar og 

hugmyndafræðinni hefur áhrif og litar skilning starfsfólks á fötlun og rétti notenda til 

þjónustu. 

5.6 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um reynslu starfsfólks af sjálfstæðri búsetu. Fjallað var um 

búsetuformið og sýn starfsfólks á það. Þá var greint frá sjónarhorni starfsfólks á þá 

þjónustu og aðstoð sem það veitir íbúum í sjálfstæðri búsetu og mikilvægi fræðslu til 

starfsfólks. Einnig var rætt um sýn starfsfólks á aðstandendur og vini í lífi notenda og 

hlutverk starfsfólks í innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Í næsta kafla 

verður fjallað almennt um innleiðingu þessarar hugmyndafræði og lögð áhersla á að 

greina þá þætti sem styðja eða hindra innleiðinguna. 
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6 Innleiðing hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg 

Í þessum þriðja og jafnframt síðasta niðurstöðukafla verður athyglinni beint að þeim 

þáttum sem virðast hafa mikil áhrif á innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá 

Reykjavíkurborg og styðja hana ýmist eða hindra. Einnig verður greint frá því hvernig 

sumir þessara þátta virðast bæði hafa hvetjandi og letjandi áhrif á innleiðinguna. 

6.1 Ánægja notenda 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir notendur eru mjög ánægðir með sjálfstæða 

búsetu sína og telja sig lifa sjálfstæðu lífi. Þau höfðu mörg reynslu af annarri búsetu og 

flest höfðu einhvern tíma búið á sambýli. Nokkur komu þó beint úr foreldrahúsum. Þau 

áttu það öll sammerkt að ekkert þeirra hafði minnsta áhuga á að flytja til baka í fyrri 

búsetu. Skipti þá engu hvort notendur hefðu áður búið hjá foreldrum eða á sambýli en 

þau voru mjög ákveðin og skýr hvað þetta varðar. Eitt þeirra sagði: „Mig langar ekki að 

flytja, ég vil eiga heima hér.“ Þegar annar einstaklingur er spurður hvort hann vilji flytja 

aftur á sambýlið sem hann bjó á áður svarar hann ákveðið og skýrt: „Nei.“ Það er því ekki 

um að villast, hann hefur ekki áhuga á að flytja aftur í fyrri búsetu. Sá þriðji segir: „Mér 

finnst betra að búa hérna ... Mér finnst þetta miklu betra en sambýli.“ Svör hinna voru 

sambærileg og öll lýstu þau yfir vilja til þess að vera áfram í sjálfstæðri búsetu. Þau voru 

öll ánægð með búsetuformið þó að einhver þeirra hefðu lýst áhuga á að flytja í stærra 

húsnæði.  

Ánægja notenda er því vissulega hvetjandi og styðjandi fyrir innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg. Starfsfólkið sem þátt tók í 

rannsókninni tók einnig undir þetta og taldi víst að ekkert þeirra vildi snúa við og flytja til 

baka í fyrri búsetu. 

6.2 „Við erum í langhlaupi“ 

Innleiðing nýrrar hugmyndafræði í málaflokki fatlaðs fólks hjá stærsta sveitarfélagi 

landsins er mikið verk og gerist ekki á einni nóttu. Ljóst er að innleiðingin hefur átt langan 

aðdraganda og henni er síður en svo lokið. Við yfirfærslu málaflokksins frá ríki til 
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sveitarfélaga árið 2011 var ljóst að gífurlega stórt verkefni var fram undan hjá 

Reykjavíkurborg. Í rannsókninni kom fram að væntingar við yfirfærslu voru miklar meðal 

starfsfólks á vegum borgarinnar. Mikill hugur var í fólki og vilji til að gera vel. Annar 

stjórnandinn segir svo frá:  

Það var svo mikill vilji, en það sem að gerist oft í svona breytingafasa með miklar 

skipulagsbreytingar er að kúrfan fer einhvern veginn niður og það tekur hana 

svolítinn tíma að fara upp aftur. Ég held að við séum á uppleið og ég held bara það 

að fullgilding samningsins, lögin sem eru að bíða eftir að komast inn á Alþingi til 

staðfestingar og NPA-umræðan. Ég held að allt þetta geri það að verkum að 

þjónustukerfi eins og Reykjavíkurborg er á tánum. Það vill gera vel og er að leita að 

leiðunum til þess. 

Ein af þeim leiðum er einmitt innleiðing hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf og 

Reykjavíkurborg hefur sýnt það með stefnu sinni að hugsjónirnar eru háleitar.  

Verkefnið er hins vegar stórt og umfangsmikið og til marks um það kemur fjöldinn 

allur af sérfræðingum og fagfólki að málum sem þekkir hugmyndafræðina og er tilbúið til 

að leggja mikið á sig til að innleiða hana. Þegar innleiðingin og umfang fötlunarmála, eins 

og oft er vísað í þennan málaflokk í Reykjavík, er rædd segir annar stjórnandinn: „Ég held 

að menn séu svona alltaf að færast nær og nær því að ná utan um þetta. Hins vegar veit 

ég það að við erum ekki í spretthlaupi, við erum í langhlaupi.“ Með þessu ítrekar hún að 

innleiðingin er ferli sem tekur langan tíma og kostar mikla vinnu og úthald. Í 

innleiðingarferli sem þessu skipta lög, reglugerðir, stefnur og alþjóðasáttmálar svo 

nokkuð sé nefnt gífurlega miklu máli við að leiðbeina, stýra og styðja.  

Þá er einnig mikilvægt að þeir sem standa við stjórnvölinn og stýra innleiðingunni hafi 

mikla og víðtæka þekkingu á málaflokki fatlaðs fólks og þekki lög, stefnur, áætlanagerðir 

(meðal annars framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017–2021) og 

alþjóðasáttmála sem ber að fara eftir, en í viðtali mínu við stjórnendur kom sú þekking og 

innsýn berlega í ljós. Þannig eru sterkir leiðtogar, sem stýra og styðja við innleiðingu, 

tvímælalaust styrkur í því innleiðingarferli sem nú á sér stað í Reykjavík, leiðtogar sem 

standa að baki breytingunum og skapa sameiginlega framtíðarsýn fyrir fatlað fólk í 

borginni. 

6.3 Fræðsla til starfsfólks og notenda 

Eins og lýst var hér að framan virðist fræðsla til starfsfólks ekki vera nógu öflug og þar 

virðist víða pottur brotinn. Starfsfólk hefur takmarkaða þekkingu og að minnsta kosti ein 
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starfsmanneskja fékk fyrst fræðslu um hugmyndafræðina um sjálfstætt líf eftir tæpt ár í 

starfi. Þegar hún var innt eftir því kom í ljós að hún þekkti ekki stefnu Reykjavíkurborgar 

um þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum sem innleidd var árið 2014, en þar er lögð 

áhersla á sjálfstætt líf og sáttmálann. Síðan eru fjögur ár og dýrmætur tími liðinn sem ef 

til vill hefði mátt nýta betur til fræðslu og stuðnings við innleiðingu, notendum og 

starfsfólki til hagsbóta. Einhverra hluta vegna hefur það ekki gengið að óskum, meðal 

annars að því er virðist vegna þess að þjónustukerfið er stórt og oft og tíðum svifaseint. 

Annar stjórnandinn gerir sér engu að síður fulla grein fyrir mikilvægi fræðslu. Hún leggur 

mikla áherslu á að miðla henni til starfsfólks og segir hana vera í lykilhlutverki, bæði fyrir 

starfsfólk og notendur. Hún lýsir skoðun sinni með þessum orðum:  

Það eru auðvitað starfsmennirnir sem eiga að beita sér fyrir að kynna þessa 

hugmyndafræði fyrir notendum og mín reynsla er sú að eftir því sem starfsmaðurinn 

sjálfur er meira meðvitaður um réttindi fatlaðs fólks, meðvitaður um lagasetningu, 

um reglugerðir, um sáttmálann, þeim mun meiri líkur eru á því að hann yfirfæri þessa 

þekkingu yfir á íbúann og þeim mun meiri líkur eru á að íbúinn fái tækifæri til að iðka 

sjálfræði sitt. 

Með þessum orðum ítrekar hún mikilvægi fræðslu sem stuðning við að innleiða 

hugmyndafræðina. Hún telur mikilvægt að starfsfólk og notendur fái viðunandi fræðslu 

til þess að geta fylgt hugmyndafræðinni eftir. Hún gerir sér hins vegar grein fyrir því að 

Reykjavíkurborg hefur sofnað á verðinum og segir: „Það er alveg ljóst að það þarf að gera 

miklu miklu betur.“ 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist þetta hafa þær afleiðingar að 

fræðsla til notenda er af skornum skammti, en ein af forsendum þess að innleiðing geti 

náð fram að ganga er eins og fyrr segir að starfsfólk og notendur þekki hugmyndafræðina. 

Í rannsókninni kemur fram að enginn þátttakandi úr hópi notenda þekkir stefnu 

Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum, hugmyndafræðina um 

sjálfstætt líf né mannréttindasáttmálann. Tvö þeirra rámaði þó í að hafa heyrt minnst á 

sáttmálann. Annað þeirra segist ekki hafa heyrt um hann nýlega en segir: „Jú, ég veit að 

hann er til.“ Hinn notandinn segist þekkja einstaklinga sem kynna sáttmálann en veit 

sjálfur ekki um hvað hann fjallar. Þegar þriðji þátttakandinn í hópi notenda er spurður 

hvort hann hafi heyrt um sáttmálann svarar hann: „Ég veit ekki hvað það er“ og „Nei, hvað 

er það?“ Fjórði þátttakandinn segir: „Nei, ég held ekki, [ekki] sem ég veit um. Hvað er 

það?“ Svipaða sögu er að segja um hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. Þegar kona í hópi 
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notenda er spurð hvort hún hafi heyrt um hugmyndafræðina svarar hún: „Ekki held ég 

það, en ég er ekki alveg viss.“ Tveir segja einróma: „Hvað er það?“  

Öll hafa þau vissulega færni til að geta tekið við fræðslu á þessum mikilvægu þáttum 

og auðvelt væri að veita þeim fræðslu, til dæmis í formi jafningjafræðslu. Í þessu 

sambandi væri til dæmis tilvalið að fá aðila úr hópi sendiherrahópsins, en það er hópur 

fólks með þroskahömlun sem sér um að kynna sáttmálann fyrir öðrum. Mikilvægt er að 

fólk með þroskahömlun þekki samninginn svo það geti tileinkað sér innihald hans og geti 

nýtt sér ákvæði hans í baráttu fyrir auknum réttindum, tækifærum og betra lífi. Af því sem 

hér er lýst má sjá að öflug fræðsla er þáttur sem hefði hvetjandi áhrif á innleiðingu 

hugmyndafræðinnar og stefnu Reykjavíkurborgar. Jafnframt blasir við að skortur er á 

fræðslu og að það er einn af þeim þáttum sem hindra markvissa innleiðingu 

hugmyndafræðinnar.  

6.4 Ánægja með núverandi þjónustufyrirkomulag 

Starfskonurnar voru ánægðar með núverandi fyrirkomulag þjónustunnar og töldu það 

henta afar vel. Í þeirra augum hentar þjónustuformið öllum sem koma að því, bæði 

notendum, starfsfólki og aðstandendum. Þær telja fyrirkomulagið henta bæði notendum 

sem búa á sambýlinu og þeim sem búa í sjálfstæðu búsetunni og telja tenginguna við 

sambýlið vera af hinu góða. Ein starfskvennanna lýsir þessu þannig: „... og eins þessi 

tenging ... bæði með einstaklingana sem að búa [á sambýlinu] og hérna upp frá [í 

sjálfstæðu búsetunni] og líka aðstandendur.“ Hér lýsir hún ánægju sinni með það að hafa 

þjónustuna frá sambýlinu tengda þjónustunni í sjálfstæðu búsetunni og að sambýlið og 

þjónustan þaðan sé mikilvæg tenging við notendur í sjálfstæðri búsetu og aðstandendur. 

Hún ítrekar að best sé fyrir alla að hafa þjónustuna „á einni könnu“ og bætir við: „Ég held 

að þessi tenging og að þjónustan komi frá einni hendi, skipti gífurlega miklu máli ... að þá 

einhvern veginn verður miklu meira öryggi.“ Í sama streng tekur önnur starfskona þegar 

hún er spurð út í fyrirkomulag þjónustunnar: „Það hentar ótrúlega vel, bæði þeim og 

okkur, þetta fyrirkomulag.“ Augljóst er að þær eru mjög sáttar og ánægðar með 

fyrirkomulag þjónustunnar eins og það er í framkvæmd.  

Þó að mikilvægt sé að starfsfólk sé ánægt með þjónustuna og fyrirkomulag hennar 

má jafnframt benda á að ánægja starfsfólks með núverandi fyrirkomulag þjónustunnar 

virkar sem hindrun í innleiðingu hugmyndafræðinnar. Starfsfólkið telur fyrirkomulagið 
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henta öllum notendum, starfsfólki og aðstandendum. Ánægja þeirra með núverandi 

þjónustuform hægir því á innleiðingu og hindrar frekari breytingar því andstaða er fyrir 

hendi að innleiða sjálfstætt líf fyrir alla sem tengjast þjónustuforminu. Þetta 

endurspeglast meðal annars í því að starfsfólkið telur sambýlið vera akkerið í 

þjónustuforminu í heild. Annar stjórnandinn benti á þetta í tengslum við fræðslu til 

starfsfólks en í fræðslunni kom fram að núverandi fyrirkomulag á herbergjasambýlum 

hindri almennt innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf.  

6.5 Hræðsla við breytingar 

Í rannsókninni komu fram nokkrar ástæður fyrir því að núverandi þjónustufyrirkomulag 

var talið henta svo vel og af hverju ekki var talin ástæða til breytinga. Hjá einni starfskonu 

kemur fram nokkur hræðsla við breytingar. Hún telur breytingar geta verið erfiðar og að 

þær geti mistekist og valdið skaða í stað þess að gera gagn. Henni finnst því „ástæðulaust 

að vera að rugga bátnum“. Hún lýsir því til dæmis hvernig málin fóru einu sinni í algjört 

óefni þegar fyrstu einstaklingarnir fluttust í sjálfstæða búsetu og þjónustan átti að koma 

frá öðrum í kerfinu en ekki starfsfólki sambýlisins: „Og það kom í ljós, bara í upphafi, þegar 

þau flytja í sjálfstæðu búsetuna, fyrsta parið. Að það bara ... þessi átti að sjá um þetta og 

hinn um hitt og það var bara enginn sem hélt utan um allan kassann. Þar kemur alveg í 

ljós, það var heimaþjónustan sem átti að sjá um þetta ... en það varð bara rosalega mikið 

rugl. Þar kom svona kýtingur ... frá aðstandendum. [Notendur] voru mjög óörugg[ir], 

hringdu meira í aðstandendur.“  

Önnur starfskona telur breytingar á núverandi þjónustufyrirkomulagi og þá stefnu 

Reykjavíkurborgar að leggja niður öll herbergjasambýli og breyta þeim í íbúðir ekki vera 

notendum til hagsbóta eða með þarfir þeirra í huga: „Mér finnst svona fljótt á litið fullt af 

ókostum við það ... Er það þeirra vilji að breyta þessu í íbúðir þannig að þau fái sitt 

einkaeldhús? Ég meina, eins og þau tvö hérna sem eru búin að búa hérna lengst í þessu 

húsi [sambýlinu], þeim finnst bara mjög ljúft að ... eiga sína eldunardaga ... þau langar 

ekkert eitthvað í sér eldhús eða það er mitt mat allavega.“ Hún telur því að umræða og 

hugmyndir um breytingar ekki vera með óskir, hag og vellíðan íbúa að leiðarljósi og telur 

þau ekki vilja breytingar á núverandi þjónustufyrirkomulagi frekar en starfsmenn. Hún 

telur notendur, líkt og hún sjálf, vera mjög sátta við fyrirkomulagið eins og það er og 

hræðist að einhverju leyti breytingar. Á fræðslufundinum sem haldinn var fyrir starfsfólk 
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og fjallaði um sjálfstætt líf og innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf, kom fram 

að annar stjórnandinn lítur ekki á áætlanir um breytingar sem hindrun heldur þvert á móti 

sem tækifæri, og því er ekki samhljómur meðal starfsmanna og stjórnenda hvað þetta 

snertir.  

Hræðsla við breytingar virðist því hindra innleiðingu hugmyndafræðinnar. Starfsfólk 

veit hvað það hefur og hvað notendur og aðstandendur hafa en breytingar ógna öryggi 

þeirra og geta, að þeirra mati, haft í för með sér óvissu, ringulreið, ótta og jafnvel vanlíðan 

og afturför meðal notenda. Hræðsla starfsfólks við breytingar er því augljóslega ein af 

hindrununum í vegi innleiðingar á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. 

6.6 Skortur á tíma, fjármagni og starfsfólki 

Í viðtölum við starfskonurnar kom fram að þjónusta til notenda í sjálfstæðri búsetu er ekki 

alltaf tryggð. Telja þær ástæðuna vera skort á tíma, fjármagni og starfsfólki, en þetta eru 

allt þættir sem tengjast. Ein starfskvennanna leggur áherslu á hvað tíminn með notendum 

í sjálfstæðri búsetu skipti miklu máli. Hún segir svo frá:  

Þegar maður hefur tímann, þá finnur maður ... framfarirnar, bara hvað íbúðin er 

öðruvísi ... hvað allt er mikið fínna, hvað þeim gengur betur með matarmálin sín ... 

þau eru hreinni, þú veist bara ánægðari, samskiptin eru betri ... allt einhvern veginn 

[betra] þegar maður hefur tímann til þess að gefa þeim. Þegar tíminn er ekki þá finnst 

manni oft bara svona allt einhvern veginn detta niður. 

Hún telur að tryggja þurfi fjármagn til þess að hægt sé að ráða fleira starfsfólk og með 

því væri hægt að tryggja að öllum verði gefinn nægur tími í þjónustu, sem byggist á 

þörfum hvers og eins. Þegar hún er spurð hvort hún myndi vilja hafa meiri tíma til að sinna 

þjónustunni svarar hún: „Já, ég held að það sé eiginlega stóra málið.“ Þegar ein 

starfskvennanna er spurð hvað hún telji að skipti mestu máli varðandi sjálfstætt líf segir 

hún: „Meiri peningar í að fá starfsfólk til þess að fara og gera hluti. Þannig að ... þetta sé 

meira einstaklingsmiðað.“ Henni finnst að skortur á þjónustu, fjármagni og starfsfólki 

hindri innleiðingu á sjálfstæðu lífi og að það starfsfólk sem fyrir er hafi ekki tíma til þess 

að sinna innleiðingu sem skyldi. Hún heldur áfram og segir: „[Að] fólk fái líka þá þjónustu 

sem að þarf þá inn í íbúð. Að það sé ekki bara „hér er komin íbúð“ og svo eru bara ekki 

peningarnir á bak við það til þess að þetta gangi upp.“ Annar stjórnendanna kemur að 

sama skapi inn á þetta atriði og álítur einnig að skortur á mannafla og fjármagni feli í sér 
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að erfitt reynist að innleiða hugmyndafræðina. Þetta bendir til þess að skortur á tíma, 

fjármagni og starfsfólki sé meðal þeirra þátta sem hindra innleiðingu.  

6.7 Umhyggjusjónarmið og væntumþykja 

Umhyggja starfskvennanna fyrir íbúunum og hlýja í garð þeirra skín víða í gegn í 

viðtölunum. Það sem skiptir þær máli er að notendum líði vel, að þau séu ánægð, örugg, 

sjálfstæð og njóti góðrar þjónustu. Hið sama má segja um stjórnendur en þeim er 

auðheyrilega annt um vellíðan og þarfir notenda og töluðu um þau af virðingu. Fjarlægðin 

við notendur er þó greinilega meiri, að minnsta kosti hjá öðrum þeirra, sem eðlilegt er, 

enda er sá ekki í daglegum samskiptum við notendur. 

Ein kvennanna lýsir þessu svo: „Ég bara er að sinna þessu vel og ... það eru þau sem 

skipta máli. Ef að þau þurfa á mér að halda, þá bara bíður tölvan, skilurðu. Og það er bara 

það ... sem við höfum látið ganga fyrir.“ Að sama skapi skín umhyggja í gegn hjá annarri 

konu í hópnum þegar hún segir: „Því [fólkinu] á að líða vel heima hjá sér ... Og líka bara, 

maður á að sýna þeim virðingu og reyna eins og maður getur að hjálpa þeim án þess að 

taka fram fyrir hendurnar á þeim.“ 

Þrátt fyrir skort á tíma og stöðug hlaup eru þær sammála um að þær telji sig vera að 

veita góða þjónustu og að þarfir notenda og líðan þeirra sé höfð að leiðarljósi. Þjónustan 

og fyrirkomulag hennar gengur því vel að þeirra mati og virkar vel fyrir alla. Sjónarmið 

umhyggju er því áberandi hjá starfsfólki og væntumþykja og virðing þess fyrir notendum 

kemur víða fram. Þetta er greinilega einn af þeim þáttum sem styrkir starfsemina og veitir 

henni jákvæða merkingu. Engu að síður virðist þetta sjónarmið jafnframt stuðla að því að 

starfsfólkið haldi fast í núverandi þjónustufyrirkomulag sem þá getur hindrað frekari 

innleiðingu hugmyndafræðinnar.  

6.8 Tengsl við sambýlið 

Það fólk sem þátt tók í rannsókninni og er í sjálfstæðri búsetu hefur flest nokkur tengsl 

við sambýlið. Dæmi um þetta eru sameiginlegar veislur af ýmsum toga sem haldnar eru á 

sambýlinu. Starfskonurnar töluðu um þessa viðburði en veislurnar eru haldnar bæði fyrir 

íbúana á sambýlinu og það fólk sem er í sjálfstæðri búsetu. Þá er aðstandendum beggja 

hópanna boðið ásamt starfsmönnum. Starfskonurnar eru stoltar af veislunum og leggja 

mikinn metnað í að þær séu vel úr garði gerðar. Notendur í sjálfstæðri búsetu hafa að 

þeirra sögn flestir mikinn áhuga á að mæta í veislurnar. Ein starfskonan lýsir 
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sameiginlegum veislum svo: „Við erum með aðventuboð ... Aðstandendur koma og það 

er alveg bara ofboðsleg ánægja ... Síðan erum við með grillveislu og karókíkeppni ... 

afmælisveislur.“ Önnur tekur undir þetta og segir: „Við erum með veislur ... stórar veislur, 

jólaveislur og hérna grillveislu á sumrin og við erum með fín, flott stór afmæli. Þá höfum 

við allt þetta sameiginlega rými hérna og ... öllum einhvern veginn líður ofsalega vel með 

það.“ Hún undirstrikar með þessu að allt sameiginlega rýmið sem þau hafa til umráða á 

sambýlinu geri þeim kleift að halda flottar sameiginlegar veislur sem allir eru ánægðir 

með. Það er því húsakosturinn á herbergjasambýlinu sem ýtir undir og viðheldur 

sameiginlegum veislum sem flestir notendur, starfsfólk og aðstandendur eru að þeirra 

sögn ánægðir með. 

Líta má svo á að sameiginlegar veislur hindri innleiðingu hugmyndafræðinnar um 

sjálfstætt líf því að mikil ánægja er með veislurnar sem grundvallast á sameiginlegu rými 

og því hefðbundna þjónustuformi sem fyrir hendi er á sambýlinu. Hugmyndafræðilega má 

segja að sambýlið og tengslin við það festi notendur við gamalt þjónustuform en markvisst 

er verið að reyna að fækka herbergjasambýlum hjá Reykjavíkurborg eins og áður er komið 

fram.  

Hins vegar má einnig benda á að tengslin við sambýlið eru ekki endilega alslæm því 

þau gefa notendum vissulega ákveðið öryggi og festu. Þau vita að þangað er alltaf hægt 

að leita. Einnig styrkja þessi tengsl möguleika þeirra til að geta búið sjálfstætt og lifað 

sjálfstæðu lífi. Auk þess geta tengslin við sambýlið einnig verið uppspretta félagsskapar 

og tengsla við annað fólk þar sem sum þeirra eiga ekki í miklum félagslegum samskiptum 

við aðra. Þannig má segja að tengslin við sambýlið bæði styðji og hindri innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. 

6.9 Samantekt 

Hér að framan var greint frá nokkrum þáttum sem hafa áhrif á innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg. Fjallað var um þætti sem styðja 

innleiðingu hugmyndafræðinnar ásamt þáttum sem virðast frekar hindra eða standa í vegi 

fyrir innleiðingu hennar. Í næsta kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og hugað 

að helstu lærdómum sem draga má af rannsókninni. 
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7 Niðurlag  

Í þessari ritgerð hefur sjónum verið beint að reynslu og upplifun notenda og starfsfólks af 

sjálfstæðri búsetu fyrir fólk með þroskahömlun í Reykjavík. Markmiðið var að afla 

þekkingar á tilteknu búsetuúrræði og öðlast skilning á reynslu fólks af því. Jafnframt var 

sjónum beint að þeim þáttum sem helst styðja hugmyndafræðina um sjálfstætt líf eða 

hindra innleiðingu hennar hjá Reykjavíkurborg. Í þessum kafla verða helstu niðurstöður 

dregnar saman og kynntar, rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður bornar saman 

við niðurstöður annarra rannsókna. Í lokin verða tillögur að úrbótum settar fram. 

7.1 Reynsla fólks með þroskahömlun 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að notendur í búsetuúrræðinu sem hér var 

til rannsóknar séu almennt ánægð með daglegt líf og stolt af því. Öll deila þátttakendur 

ánægju með reynsluna af sjálfstæðri búsetu og líður vel. Niðurstöðum mínum ber að 

þessu leyti saman við niðurstöður Kilroy og félaga (2014) sem leiddu í ljós ánægju og 

bætta líkamlega og andlega heilsu hjá fólki sem flust hafði í sjálfstæða búsetu. Þar með er 

þó ekki sagt að daglegt líf þátttakenda í minni rannsókn sé betra eða innihaldsríkara en líf 

annarra. Niðurstöðurnar benda til þess að þau þekki ekki alla þá möguleika sem lífið býður 

upp á og að væntingar þeirra séu þar af leiðandi minni en annarra. Einnig má draga þær 

ályktanir að lágt sjálfsmat hafi sitt að segja. Sá skortur sem merkja má í þessum hópi á að 

gagnrýna eigið líf og aðstæður má að sama skapi væntanlega rekja til þess að fræðslu til 

þeirra sé ábótavant og að þau hafi ekki forsendur til þess að vera gagnrýnin á eigið líf. 

Grundvöllur þess að fólk geti litið á daglegt líf og samfélagsþátttöku gagnrýnum augum er 

að þekkja möguleika sína og réttindi til þátttöku. Þess vegna þarf að gera átak til að efla 

fræðslu til þessa hóps sem myndi væntanlega hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust, 

sjálfsvirðingu og væntingar fólksins til daglegs lífs og þær kröfur sem það gerir til lífsins.  

Hjá þátttakendum í rannsókninni, bæði meðal notenda svo og starfsfólks og 

stjórnenda, kemur fram að ekki hafi tekist að öllu leyti að styðja fólk til sjálfstæðs lífs og 

fullrar samfélagsþátttöku þó að vissulega sé reynt að koma til móts við óskir og þarfir 

einstaklinganna og að virðing sé borin fyrir þeim. Stuðningur og þjónusta sem notendum 
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er veitt uppfylla því ekki að öllu leyti áherslur í stefnu Reykjavíkurborgar. Helst virðist 

skorta viðeigandi þjónustu sem stuðlar betur að sjálfstæðri búsetu og innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Erlendar rannsóknir (Bond og Hurst, 2010; 

DiGennaro Reed o.fl., 2014; Mirenda, 2014) hafa einmitt bent á mikilvægi þess að veita 

viðeigandi þjónustu á heimilum fatlaðs fólks. Einnig kemur fram í minni rannsókn að 

reynsla fólks með samþætta þjónustu er yfirleitt betri og þjónustuþörfum þess betur 

mætt. Engu að síður fer það eftir eðli og umfangi þjónustunnar að hve miklu marki 

þjónustuþarfir og óskir eru uppfylltar. Því má segja að þjónustan sé einstaklingsmiðuð, að 

mörgu leyti heildstæð en að nokkuð skorti á sveigjanleika. Þá kemur fram að notendur 

eru studdir til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og iðka sjálfræði sitt ásamt því að lögð er 

áhersla á valdeflingu sem er í takt við stefnu Reykjavíkurborgar. 

Líkt og erlendir fræðimenn (Koenig, 2015) hafa bent á og kemur einnig fram í 

rannsókn minni, eru enn tengsl við eldra þjónustukerfi sem einkennist af sérúrræðum 

ætluðu fötluðu fólki þrátt fyrir áherslu á sjálfstætt líf og samfélagsþátttöku. Þannig er 

nokkuð einkennandi fyrir þátttakendur í þessari rannsókn að þau lifa lífi sem einkennist 

af aðgreiningu frá meginstraumi samfélagsins. Þau fá þjónustu sem er sérstaklega ætluð 

fötluðu fólki og þau umgangast að megninu til fatlað fólk og starfsfólk þjónustukerfis 

fatlaðs fólks. Þau eru engu að síður öll nokkuð virk í daglegu lífi en það er eingöngu í 

nærsamfélaginu sem þau nýta sér til fulls almenna þjónustu sem ætluð er öllum, en ekki 

aðeins fötluðu fólki. Niðurstöður erlendra rannsókna (Kilroy o.fl., 2014) hafa einmitt bent 

á mikilvægi þess að draga úr aðgreiningu fatlaðs fólks og leggja áherslu á aukna þátttöku 

þess í daglegu lífi en samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks leggur 

einnig ríka áherslu á þetta. Erlendir fræðimenn (DiGennaro Reed o.fl., 2014; McConkey, 

2006) benda auk þess á að þeir sem búa sjálfstætt taka sjálfkrafa meiri þátt, hafa meira 

að segja um eigið líf og upplifa meira sjálfstæði og vald yfir eigin lífi ásamt því að nýta sér 

betur þjónustu í nærsamfélaginu.  

Í rannsókninni kom í ljós að gengið er út frá því að þeir sem búa sjálfstætt þurfi litla 

þjónustu og þeir þurfa að einhverju marki að laga sig að þjónustunni í stað þess að hún sé 

að fullu löguð að þörfum þeirra. Þetta kom bæði fram hjá notendum og starfsfólki. Því 

vaknar sú spurning hvort sjálfstæð búseta sé eingöngu fyrir getumikla einstaklinga en það 

stangast vissulega á við sáttmálann, stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á 

heimilum sínum og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 
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Þá kom fram að sum þátttakenda voru að hluta til meðvituð um þann rétt sem  þau 

eiga til þjónustu. Sá mannréttindaskilningur á fötlun sem birtist í sáttmálanum, 

hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og stefnu Reykjavíkurborgar virðist því að einhverju 

leyti hafa náð fótfestu og skilað sér í sýn notenda til þeirrar þjónustu og þess stuðnings 

sem þau eiga rétt á og geta krafist. Það má því segja að sjálfstæð búseta samræmist 

ágætlega hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf eins og hún er innleidd hjá Reykjavíkurborg.  

7.2 Reynsla starfsfólks 

Í rannsókninni kom fram að reynsla starfsfólks og stjórnenda af búsetuforminu er jákvæð 

og búsetuformið almennt talið henta þessum notendum vel. Til marks um það telur 

starfsfólk að enginn af notendum vilji flytja aftur í fyrri búsetu og þetta staðfestu 

notendurnir. Forræðishyggja starfsfólks virðist á undanhaldi þó að um ákveðna togstreitu 

sé að ræða en svör starfsfólks gáfu til kynna að það telur sig í einstaka tilfellum vita betur 

og hvað notendum sé fyrir bestu. Engu að síður hafa notendur síðasta orðið og því er ljóst 

að þeirra raddir heyrast og að sýn mannréttinda á fötlun hefur skilað sér til starfsfólks að 

talsverðu marki. Þessi mannréttindasýn og áhersla á réttindi fatlaðs fólks er einnig sýnileg 

í öðrum rannsóknum (Bond og Hurst, 2010; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015) en þar kom 

fram að starfsfólk álítur sjálfstæða búsetu veita notendum aukið frelsi og sjálfstæði auk 

þess sem það telur að virðing fyrir einkalífi þeirra aukist og er það í samræmi við 

niðurstöður Kilroy og félaga (2014). Þessir þættir eru í góðu samræmi við mínar 

niðurstöður. 

Eins og fram kemur hér að ofan benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að 

sjálfstæð búseta í Reykjavík sé ekki fyrir alla, heldur aðeins það fólk sem býr yfir mikilli 

getu og er tiltölulega sjálfstætt. Þetta kom bæði fram hjá notendum og starfsfólki. Því má 

segja að um ákveðna togstreitu við kerfið sé að ræða sem ekki hefur fyllilega lagað sig að 

notendum heldur frekar að tilteknum búsetuúrræðum. Í rannsókn minni kom einnig fram 

að það getur verið erfitt að fá viðbótarfjármagn þegar þörf er á, svo sem þegar 

þjónustuþörf notenda eykst. Því má segja að fjárveitingar séu að vissu marki enn bundnar 

í byggingum en ekki einstaklingum þó að vissulega sé stefnt í rétta átt og ljóst að vilji er 

fyrir hendi til að gera þjónustuna einstaklingsmiðaða. Einnig kom fram að notendur taka 

ekki, eða á mjög takmarkaðan hátt, þátt í að ráða starfsfólk sem starfar með þeim og 

sinnir þjónustu til þeirra. Þau taka hins vegar þátt í að móta og þróa þá þjónustu sem þau 
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fá. Fræðimenn (Ástríður Stefánsdóttir, 2012; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015; Guðrún V. 

Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2018; Meyers, 2010) sem 

fjallað hafa um aðstæðubundið sjálfræði hafa einmitt bent á mikilvægi þess að 

þjónustukerfið sé þannig úr garði gert að það styðji fatlað fólk til sjálfræðis og 

ákvarðanatöku.  

Ein af niðurstöðum þessarar rannsóknar er sú að fræðslu til starfsfólks sé ábótavant 

og að Reykjavíkurborg verði að taka fræðslumál fastari tökum. Stjórnendur gera sér grein 

fyrir þessu og vilji til að gera betur er til staðar. Af viðmælendum mínum voru það 

eingöngu stjórnendur sem þekktu þá stefnu sem unnið er eftir hjá Reykjavíkurborg. 

Fræðslan þarf að vera víðtæk og vera bæði almenns eðlis og sértæk. Velferðarsvið, 

stjórnendur, starfsmenn og notendur sjálfir þurfa að hafa þekkingu á stefnu 

Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk á heimilum þess, á hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf og á sáttmálanum, þar sem þjónustan á að byggjast á þessu. Rannsókn 

Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2015) benti að sama skapi á mikilvægi fræðslu til starfsfólks 

og að hún sé eitt af lykilatriðunum ef fatlað fólk á að geta nýtt sjálfræði sitt.  

Að mati starfsfólks skipta náin samskipti notenda við vini og aðstandendur miklu máli 

og skipa veigamikinn sess varðandi möguleika þeirra til samfélagsþátttöku og að lifa 

sjálfstæðu lífi. Þau úr hópi notenda sem ekki eiga vini eða aðstandendur leita til starfsfólks 

en erfitt getur verið að uppfylla félagslegar þarfir þeirra á þeim tíma sem þeim hentar og 

þau óska eftir vegna skorts á mannafla. Því getur myndast togstreita um þjónustu sem 

getur bitnað á fólki í sjálfstæðri búsetu en það lýtur stundum í lægra haldi fyrir þeim 

notendum á sambýlinu sem eru í meiri þörf fyrir þjónustu.  

7.3 Innleiðing hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós nokkra þætti sem styðja innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf hjá Reykjavíkurborg og nokkra þætti sem hindra 

hana. Þessir þættir verða hér raktir í stuttu máli. Rétt er að geta þess að í sumum tilvikum 

mátti greina að sama atriðið virkaði bæði sem hjálp og hindrun varðandi innleiðinguna.  

Það sem skiptir mestu varðandi innleiðingu hugmyndafræðinnar er að notendurnir 

sem þátt tóku í rannsókninni voru öll ánægð með sjálfstæða búsetu og töldu sig lifa 

sjálfstæðu lífi. Ánægja þeirra er því vissulega hvetjandi og styður innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Mikilvægi þeirra sem sitja við stjórnvölinn hjá 
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Reykjavíkurborg og stýra innleiðingunni er einnig ótvírætt. Kraftmiklir leiðtogar hjá 

Reykjavíkurborg stýra innleiðingunni og styðja hana en í því felst mikill styrkur sem styður 

breytingar og skapar sameiginlega framtíðarsýn fyrir fatlað fólk í Reykjavík. Einnig styðja 

lög og reglugerðir, stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks ásamt 

alþjóðasáttmálum innleiðinguna.  

Fræðsla skiptir einnig afar miklu máli eins og komið hefur fram en hér er um að ræða 

þátt sem betur má fara. Styrkja þarf fræðslumál hjá Reykjavíkurborg en öflugri fræðsla 

gæti vissulega orðið til að styðja betur innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. 

Stjórnendum er þetta ljóst, en niðurstöður rannsóknarinnar sýna engu að síður að skortur 

á fræðslu hindrar innleiðingu. Hvorki starfsmenn né notendur fá nægilega mikla fræðslu 

sem verður að teljast lykilatriði í innleiðingu hugmyndafræðinnar.  

Ánægja með núverandi þjónustufyrirkomulag og hræðsla við breytingar eru þættir 

sem hindra innleiðingu hugmyndafræðinnar. Nokkuð ljóst er að ánægja starfsfólks með 

núverandi þjónustuform hægir á innleiðingu og hindrar breytingar. Ánægjan með 

fyrirkomulagið og það álit starfsfólks að engu þurfi að breyta skapar mótstöðu varðandi 

frekari innleiðingu. Í ljós kom einnig að starfsfólk óttaðist breytingar og fannst þær bæði 

geta ógnað öryggi sínu og notenda. Starfsfólk áleit breytingar geta haft í för með sér 

óvissu, ótta, vanlíðan og jafnvel afturför hvað notendurna varðar. Þessi þáttur hindrar því 

einnig innleiðingu. Að sama skapi hindrar skortur á tíma, fjármagni og starfsfólki nægilega 

öfluga innleiðingu en í viðtölum við starfsfólk kom fram að vegna þessara þátta væri 

þjónusta til notenda í sjálfstæðri búsetu ekki alltaf tryggð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tengsl við sambýlið er þáttur sem í senn styður 

og hindrar innleiðingu. Líta má svo á að sameiginlegar veislur íbúa sambýlisins og notenda 

í sjálfstæðri búsetu virki sem hindrun við að innleiða hugmyndafræðina því að mikil 

ánægja er með veislurnar sem grundvallast á sameiginlegu rými og því þjónustuformi sem 

er nú þegar á sambýlinu. Hins vegar veita tengslin við sambýlið notendum ákveðið öryggi 

og festu og efla möguleika þeirra til sjálfstæðs lífs. Þá geta tengslin einnig verið uppspretta 

félagslegra tengsla og samskipta við annað fólk. Þannig styðja tengslin einnig innleiðingu.  
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7.4 Tillögur að úrbótum 

Þátttakendur í þessari rannsókn gáfu mikilvægar upplýsingar og veittu innsýn í sjálfstæða 

búsetu fólks með þroskahömlun í Reykjavík. Þessar upplýsingar geta gegnt mikilvægu 

hlutverki í uppbyggingu og þróun þjónustu fyrir þennan hóp í framtíðinni. Hér eru nefndar 

nokkrar tillögur að úrbótum: 

 

 Mikilvægt er að gera sjálfstæða búsetu að raunhæfum möguleika fyrir allt fatlað 

fólk, ekki aðeins það sem er í þörf fyrir litla þjónustu. 

 Brýnt er að veita öllum notendum í sjálfstæðri búsetu þjónustu sem sniðin er að 

þörfum þeirra og óskum á þeim tíma sem þeim hentar.  

 Efla þarf aðgengi að samþættri þjónustu og stuðla að því að hún standi öllum til 

boða sem eru í sjálfstæðri búsetu, en sé ekki háð tilviljunum eða ákvörðunum 

starfsfólks í kerfinu.  

 Mikilvægt er að draga úr tengslum við þjónustukerfi sem einkennist af 

sérúrræðum ætluðu fötluðu fólki og beina kröftum að þjónustu sem ætluð er 

öllum og stuðlar að samfélagsþátttöku fatlaðs fólks. Leggja þarf meiri áherslu á 

almenna þjónustu og þátttöku í almennu lífi.  

 Brýnt er að auka framboð á húsnæði fyrir fatlað fólk og auka val einstaklinga á 

búsetu til samræmis við aðra. 

 Mikilvægt er að auka fjármagn í málaflokknum svo tryggt sé að allt fatlað fólk fái 

þjónustu við hæfi sem byggist á óskum og þörfum notenda, og tryggja 

mannréttindi, jöfn lífskjör og tækifæri allra. 

 Gera þarf átak í fræðslumálum fyrir fatlað fólk í Reykjavík og tryggja því aðgengi 

að fræðslu. Mikilvægt er að fatlað fólk þekki samning Sameinuðu þjóðanna, 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og stefnu Reykjavíkurborgar, þar sem unnið er 

eftir þessu hjá borginni. Með aukinni þekkingu fatlaðs fólks getur það gert 

sjálfsagðar kröfur um mannréttindi og þjónustu sem því er tryggð í lögum, 

reglugerðum og mannréttindasáttmálum.  

 Leggja þarf aukna áherslu á fræðslu til starfsfólks og tryggja aðgengi allra 

starfsmanna að fræðslu um nútíma áherslur í málefnum fatlaðs fólks. Fræðsla til 

starfsmanna er lykilatriði þegar innleiða skal nýja hugmyndafræði og stefnu 
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Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum. Sýn starfsfólks á 

fötlun og fatlað fólk, þekking þess og reynsla hefur mótandi áhrif á gæði þeirrar 

þjónustu sem veitt er og hefur áhrif á sýn notenda til þjónustu og mannréttinda. 

 Leggja þarf áherslu á að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks í íslensk lög. Með því er stuðlað að því að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi 

og notið fullra mannréttinda til jafns við aðra. Með því að innleiða samninginn í 

íslensk lög öðlast fatlað fólk einnig aukna vernd og meira réttaröryggi. Til að 

tryggja enn betur innleiðingu samningsins þarf jafnframt að lögfesta hann. 

 Mikilvægt er standa að vitundarvakningu og efla fræðslu almennings á samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks til þess að opna augu fólks fyrir 

fjölbreytileika mannlífsins og mikilvægi mannréttinda allra.  

7.5 Lokaorð 

Vinna við þessa rannsókn hefur verið afar lærdómsríkt ferli. Hún hefur verið krefjandi og 

kostað mikla vinnu, tekið á á köflum en að sama skapi verið mjög hagnýt og upplýsandi 

reynsla. Það er von mín að hægt verði að nota þá þekkingu sem skapast hefur í þessari 

rannsókn til að auka þekkingu annarra og bæta gæði þjónustu við fatlað fólk. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa stjórnendum hjá Reykjavíkurborg, sem innleiða hugmyndafræðina 

um sjálfstætt líf, tækifæri til að draga lærdóm af reynslu notenda og starfsfólks og hvað 

þeim finnist skipta mestu máli varðandi sjálfstæða búsetu og sjálfstætt líf. Nýr skilningur 

á fötlun hefur verið lagður í allri stefnumótun og vinnu með fötluðu fólki sem hefur nú 

þegar skilað sér að þó nokkru leyti til notenda og starfsfólks. Mannréttindaskilningur á 

fötlun endurspeglast því í niðurstöðum en þrátt fyrir það er ljóst að enn er mikið starf fyrir 

höndum og betur má ef duga skal ef tryggja á fötluðu fólki full mannréttindi og 

mannvirðingu til jafns við aðra. 
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