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Útdráttur	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	fá	innsýn	inn	í	reynslu	og	upplifun	starfsmanna	á	

vernduðum	vinnustöðum,	ásamt	því	að	kynnast	því	hvaða	þættir	þau	upplifa	að	hafi	

áhrif	á	starfsánægju	þeirra.	Upplifun	fagaðila	á	vernduðum	vinnustöðum	var	einnig	

skoðuð	til	að	fá	skilning	frá	öðru	sjónarhorni.	Tekin	voru	þrjú	hálfstöðluð	og	opin	viðtöl	

(e.	in-depth	interview)	við	fagaðila	á	sviði	atvinnumála	fatlaðs	fólks	og	átta	viðtöl	við	

einstaklinga	með	þroskahömlun	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum.	
Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 viðhorf	 fagaðila	 og	 upplifun	

einstaklinga	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	á	því	hvaða	þættir	skiptu	mestu	fyrir	

starfsánægju	voru	oft	á	tíðum	mjög	samhljóða.	Fyrir	starfsmenn	verndaðra	vinnustaða	

var	mikilvægast	að	eiga	 í	góðum	félagslegum	samskiptum	við	samstarfsfólk	þegar	kom	

að	 ánægju	 í	 starfi.	 Þeir	 sem	unnu	 á	 vernduðum	vinnustöðum	þótti	mikilvægt	 að	 hafa	

eitthvað	fyrir	stafni	og	þótti	leiðinlegt	að	gera	ekki	neitt.	Fagaðilar	voru	sammála	því	að	

það	væri	mikilvægt.	Fagaðilar	lögðu	mikla	áherslu	á	launamál.	Upplifun	starfsmanna	var	

þó	mismunandi	því	tengdu.	Samsetning	á	vinnustað	töldu	fagaðilar	að	nauðsynlegt	væri	

að	hugsa	út	í	þegar	úthlutun	á	vernduðum	vinnustað	á	sér	stað	en	skortur	á	úrræðum	sé	

þar	 vandamál.	Viðmælendur	 sem	unnu	á	 vernduðum	vinnustöðum	þótti	mikilvægt	 að	

hafa	val	um	þau	verkefni	sem	unnin	eru	og	nokkrir	upplifðu	sem	svo	að	það	væri	á	valdi	

annarra.	 Meginniðurstaðan	 var	 sú	 að	 margskonar	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 starfsánægju	 á	

vernduðum	vinnustöðum	og	ekki	var	upplifun	allra	viðmælenda	sú	sama	á	þeim	þáttum.	

Niðurstöður	 gefa	 vísbendingar	 um	 að	 huga	 þurfi	 betur	 að	 starfsvali	 fatlaðs	 fólks	 á	

vernduðum	vinnustöðum	og	auka	þarf	úrræði	fyrir	þau	á	vinnumarkaðinum.		
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Abstract	

The	aim	of	the	study	was	to	gain	insight	into	the	experience	of	sheltered	workshop,	as	

well	 as	 getting	 to	 know	 factors	 which	 people	 with	 intellectual	 disabilities	 experience	

that	affect	their	job	satisfaction.	The	experience	of	professionals	in	sheltered	work	was	

also	 examined	 to	 gain	 an	 understanding	 from	 another	 perspective.	 Three	 semi-

structured	 and	 in-depth	 interviews	were	 conducted	with	 professionals	 in	 the	 field	 of	

employment	 of	 those	 with	 disabilities	 and	 eight	 interviews	 among	 individuals	 with	

intellectual	 disabilities	 working	 in	 a	 sheltered	workshop.	 The	 conclusion	 of	 the	 study	

revealed	 that	 the	 experience	 of	 professionals	 and	 individuals	 working	 in	 sheltered	

workshop	was	often	very	similar.	For	employees	working	in	sheltered	workshops,	it	was	

most	important	of	all	to	have	a	good	social	relationship	with	their	colleagues,	which	also	

had	a	positive	effect	on	 their	 job	 satisfaction.	Those	working	 in	a	 sheltered	workshop	

felt	 it	 was	 important	 having	 something	 to	 do	 and	 felt	 bored	 when	 doing	 nothing.	

Professionals	agreed	that	sheltered	workshops	would	be	a	good	way	to	counter	that.	In	

a	discussion	with	professionals,	it	was	evident	how	important	they	felt	wages	were	for	

employees	 in	 sheltered	 workshop.	 In	 relation	 to	 that,	 employee	 experiences	 varied.	

Professionals	considered	workshop	composition	important	when	allocating	a	sheltered	

workshop,	however,	lack	of	resources	is	a	problem.	Interviewees	working	in	a	sheltered	

workshop	 felt	 it	was	 important	 to	 have	 a	 choice	 of	which	 task	 they	 do	 at	work,	 and	

some	felt	it	was	in	the	authority	of	others.	The	main	conclusion	was	that	many	factors	

influenced	job	satisfaction	in	sheltered	workshops	and	the	experience	of	all	 interviews	

was	not	always	the	same.	Careful	attention	needs	to	be	paid	to	job	satisfaction	among	

people	 with	 disabilities	 working	 in	 sheltered	 workshops	 and	 resources	 need	 to	 be	

increased	for	them	in	the	labor	market.	
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Formáli	

Þessi	rannsókn	er	30	eininga	 lokaverkefni	til	meistaraprófs	 í	náms-	og	starfsráðgjöf	við	

Háskóla	 Íslands.	 Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 fá	 innsýn	 inn	 í	 reynslu	 og	 upplifun	

starfsmanna	á	vernduðum	vinnustöðum	ásamt	því	að	kynnast	því	hvaða	þættir	hafa	að	

þeirra	mati	 áhrif	 á	 starfsánægju.	 Til	 að	 fá	 skilning	 frá	 öðru	 sjónarhorni	 verður	 viðhorf	

fagaðila	á	sviði	atvinnumálum	fatlaðs	fólks	skoðuð.	

Það	má	segja	að	hugmyndin	að	rannsókninni	hafi	kviknað	fyrir	mörgum	árum	síðan.	

Frá	því	ég	man	eftir	mér	hafa	eldhúsborðsumræðurnar	á	heimili	mínu	oft	á	tíðum	snúist	

um	réttindi	fatlaðs	fólks,	búsetuúrræði	fyrir	þann	hóp	og	atvinnumál	þeirra.	Ég	ólst	upp	í	

kringum	það	að	móðir	mín	brann	fyrir	þessu	málefni	þar	sem	hún	á	tvær	fatlaðar	systur	

sem	 þurfa	 stuðning	 við	 athafnir	 dagslegs	 lífs.	 Hún	 barðist	 fyrir	 réttindum	 þeirra	 og	

tilveru	 sem	 barn	 og	 gerir	 enn.	 Það	 var	 og	 er	 henni	 enn	mikils	 virði	 að	 fatlað	 fólk	 fái	

tækifæri	til	að	blómstra	í	því	sem	tengist	þeirra	áhuga	og	vilja.	Í	dag	brenn	ég	fyrir	þessu	

sama	málefni,	þá	sérstaklega	í	tengslum	við	atvinnumál	fatlaðs	fólks	og	réttindum	þeirra	

til	að	ganga	í	störf	sem	tengist	þeirra	áhuga	og	vilja.		

Ég	 vil	 þakka	 leiðbeinanda	mínum,	 Soffíu	Valdimarsdóttur	 fyrir	 dásamlega	 leiðsögn	

og	 yfirlestur	 í	 verkefnavinnunni	 og	 meðleiðbeinandanum	 Stefan	 Celine	 Hardonk	 fyrir	

góðar	 athugasemdir.	 Forstöðumenn	 verndaðra	 vinnustaða	 sem	 aðstoðuðu	mig	 við	 að	

finna	 viðmælendur	 ásamt	 öllum	 þeim	 sem	 voru	 tilbúnir	 til	 þess	 að	 ræða	 við	mig	 um	

atvinnumál	 fatlaðs	 fólk	 fá	 einnig	 sérstakar	 þakkir	 en	 ég	 hefði	 ekki	 getað	 gert	 þetta	

verkefni	 án	þeirra.	Bestu	þakkir	 fá	 foreldrar	mínir	Randý	og	Maggi	og	kærastinn	minn	

Rúnar	 Smári	 fyrir	 þann	ómælda	 andlega	 stuðning	og	hvatningu	 sem	þau	 veittu	mér	 á	

meðan	á	þessu	ferli	stóð.	

Þetta	 lokaverkefni	 hef	 ég	 undirrituð	 samið.	 Ég	 hef	 kynnt	 mér	 Vísindasiðareglur	

Háskóla	 Íslands.	 Ég	 hef	 gætt	 viðmiða	 um	 siðferði	 í	 rannsóknum	og	 fyllstu	 ráðvendni	 í	

öflun	og	miðlun	upplýsinga	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	

annarra	eða	 fyrri	 eigin	 verka,	 hvort	 sem	um	er	 að	 ræða	ábendingar,	myndir,	 efni	 eða	

orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	

ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.		
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1 Inngangur	
Reynsla	 og	 upplifun	 einstaklinga	 í	 vinnu	 hefur	 áhrif	 á	 heildar	 lífsánægju,	 lífsgæði	 og	

vellíðan	(Cummins,	2005;	Holland,	1966,	1997;	Schalock,	Bonham	og	Marchand,	2000).	

Sú	ánægja	sem	einstaklingar	upplifa	beinlínis	af	störfum	sínum	kallast	starfsánægja	(e.	

job	 satisfaction)	 (Super,	 1957).	 Þetta	 er	 mikilvægt	 hugtak	 innan	 margra	 sviða,	 til	 að	

mynda	innan	náms-	og	starfsráðgjafar	og	félagssálfræði	en	einnig	er	starfsánægja	stórt	

hugtak	innan	vinnusálfræði	(Locke,	1976;	Spector,	2018;	Zhu,	2012).		

Sígild	kenning	Holland	(1966,	1997)	 í	starfsþróunarfræðum	(e.	career	development	

theory)	gerir	ráð	fyrir	beinum	tengslum	á	milli	starfsánægju	og	áhuga.	Þegar	samsvörun	

er	á	milli	áhugasviðs	og	starfsumhverfis	einstaklings	leiðir	það	til	starfsánægju.	Á	sama	

tíma	ef	áhugi	einstaklings	og	vinnuumhverfi	hans	samsvarar	sér	ekki	getur	það	 leitt	 til	

streitu	og	vanlíðan	(Holland,	1966).	Starfsánægja	hefur	bæði	verið	skoðuð	meðal	fatlaðs	

og	ófatlaðs	fólks	en	athyglisvert	er	að	fötlunarfræðin	hefur	ekki	sýnt	hugtakinu	mikinn	

áhuga	(Cummins,	2005;	Schalock	o.fl.,	2000).		

Á	 vinnumarkaðnum	mætir	 fatlað	 fólk	 hindrunum	 vegna	 skerðinga	 sinna.	 Þar	 sem	

þeirra	upplifun	er	einstök	geta	rannsóknir	sem	skoða	starfsánægju	á	ófötluðu	fólki	ekki	

falið	 í	 sér	 upplifun	og	 sjónarhorn	 í	 tengslum	 við	 starfsánægju	 fatlaðs	 fólks	 (Akkerman	

o.fl.,	 2014;	 Flores,	 Jenaro,	 Begoña	Orgaz	 og	Victoria	Martín,	 2011;	 Jahoda	 o.fl.,	 2009;	

Kocman	og	Weber,	2018).		

Í	 lögum	 um	málefni	 fatlaðs	 fólks	 og	 í	 samningi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	

fatlaðs	fólks	kemur	bæði	fram	að	tryggja	eigi	fötluðu	fólki	jafnrétti	og	sambærileg	lífskjör	

við	 aðra	 þjóðfélagshópa	 (Lög	 um	 málefni	 fatlaðs	 fólks	 nr.	 49/1992;	 Samningur	

Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	27.	grein/2007).	Eins	kemur	þar	fram	að	

viðurkenna	 eigi	 rétt	 fatlaðs	 fólks,	 til	 jafns	 við	 aðra,	 til	 vinnu.	 Jafnframt	 kemur	 fram	 í	

sömu	 grein	 í	 samningi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 að	 einstaklingar	 með	 fötlun	 eigi	 að	 fá	

ráðrúm	 til	 að	 afla	 sér	 viðurværis	 með	 vinnu	 að	 eigin	 vali.	 Í	 2.	 gr	 reglugerðar	 um	

atvinnumál	 fatlaðra	 (nr.	 376/1996)	 kemur	 fram	 að	 fatlað	 fólk	 eigi	 rétt	 á	 ráðgjöf	 um	

möguleika	 þeirra	 til	 starfa.	 Þessi	 tilteknu	 lög,	 reglugerðir	 og	 samningur	 Sameinuðu	

þjóðanna	eru	til	en	hvernig	er	þetta	í	raun	og	veru	í	íslensku	samfélagi?	Hvað	segja	þeir	

sem	lögin	ná	yfir?		
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Í	verkefninu	verður	meðal	annars	fjallað	um	birtingarmyndir	fatlaðs	fólks	í	störfum	

og	atvinnumál	 fatlaðs	 fólks.	Því	næst	verður	 fjallað	um	þá	meginþætti	 sem	rannsóknir	

hafa	leitt	í	ljós	að	hafi	áhrif	á	ánægju	í	starfi	meðal	einstaklinga	með	þroskahömlun.	Þeir	

þættir	eru	meðal	annars	stuðningur	 í	starfi,	vinnan	sjálf,	 félagsleg	tengsl	og	trú	á	eigin	

getu.	 Í	 kjölfar	 fræðilegs	 inngangs	 verður	 greint	 frá	 aðferð,	 niðurstöðu	 og	 umræðu	

þessarar	rannsóknar,	þar	sem	upplifun	á	þeim	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	á	

vernduðum	 vinnustöðum	 var	 skoðuð.	 Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 hefur	 bæði	

fræðilegt	og	hagnýtt	gildi.	Tekin	voru	viðtöl	við	átta	starfsmenn	með	þroskahömlun	sem	

vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	og	þrjá	fagaðila	á	sviði	atvinnumála	fatlaðra.	Hún	gefur	

innsýn	í	aðstæður	þessa	hóps	í	tengslum	við	starfsánægju	sem	sögulega	hefur	ekki	notið	

réttinda	 til	 jafns	við	aðra	samfélagshópa.	Til	að	 fá	skilning	 frá	öðru	sjónarhorni	verður	

upplifun	 fagaðila	 á	 sviði	 atvinnumála	 fatlaðs	 fólks	 skoðuð.	 Rannsóknin	 varpar	 ljósi	 á	

ýmislegt	 sem	 gera	 mátti	 ráð	 fyrir,	 til	 að	 mynda	 að	 flestir	 telji	 mikilvægast	 að	 vera	 í	

félagsskap	sem	þeim	líður	vel	í	og	að	fá	að	tilheyra	einhverju	(Akkerman,	Janssen,	Kef	og	

Meininger,	2016;	Holland,	1997).	Annað	kom	 fram	sem	ekki	þótti	 augljóst	 fyrir	og	var	

það	 meðal	 annars	 í	 tengslum	 við	 upplifun	 á	 launamálum	 og	 skort	 á	 tækifærum	 til	

starfsþróunar.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	einnig	til	þess	að	það	að	hafa	val	um	

þau	verkefni	sem	unnin	eru	og	það	að	tilheyra	ákveðinni	heild	hafi	áhrif	á	ánægju	í	starfi.	

Það	 að	 auka	 þekkingu	 og	 skilning	 á	 þessum	 þáttum	 gerir	 bæði	 þjónustuveitendum,	

stuðningsfulltrúum	 og	 vinnuveitendum	 auðveldara	 að	 veita	 þessum	 hópi	 viðeigandi	

stuðning.	 Eins	 að	 það	 að	 haga	 vali	 á	 vinnustað	 og	 vinnuaðstæðum	 út	 frá	

persónubundnum	þörfum	starfsmanna	stuðli	að	almennri	vellíðan	í	starfi	og	utan	þess.		

1.1 Birtingarmynd	fatlaðs	fólks	í	störfum	

Ekki	hefur	það	alltaf	verið	svo	að	fatlað	fólk	hafi	fengið	tækifæri	til	þess	að	vinna,	hvort	

sem	það	 er	 á	 vernduðum	 vinnustað	 eða	 á	 hinum	 almenna	 vinnumarkaði.	 Hér	 á	 landi	

nær	 umfjöllun	 um	 fatlað	 fólk	 í	 starfi	 allt	 til	 landnámsalda,	 til	 að	 mynda	 í	 Gísla	 sögu	

Súrssonar.	Samkvæmt	íslenskum	heimildum	fyrri	alda	var	jafnan	talað	um	að	fatlað	fólk	

hafi	verið	afkastalítið	í	vinnu.	Á	þessum	tímum	var	fatlað	fólk	jafnvel	geymt	í	griphúsum	

og	farið	með	þau	sem	slík.	Fatlað	fólk	var	því	oft	á	tíðum	réttindalaust	og	lifði	við	mikla	

fátækt	þar	 sem	það	gat	ekki	unnið	 fyrir	 sér	 (Margrét	Margeirsdóttir,	2001).	Það	er	þó	

ekki	 algilt	 í	 eldri	 heimildum	 að	 fatlað	 fólk	 hafi	 verið	 talið	 ónýtt	 til	 vinnu.	 Í	 Fitjaannál	
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(„Fitjaannáll	1400-1712“,	1927)	kemur	sérstaklega	 fram	að	ein	kona	og	hennar	systkin	

væru	dauf	og	mállaus	en	kynnu	þau	bæði	úti-	og	ullarvinnu	óhindrað.	

Hér	 á	 árum	 áður	 var	 það	 talinn	 harmleikur	 einn	 ef	 fatlað	 barn	 fæddist	 inn	 í	

fjölskyldu.	Í	kringum	20.	öldina	var	litið	svo	á	að	fatlað	fólk	ætti	heima	á	stofnunum	sem	

væru	helst	úr	alfaraleið	við	annað	ófatlað	 fólk	 (Margrét	Margeirsdóttir,	2001).	Á	þeim	

tíma	 var	 lögð	mikil	 áhersla	 á	 læknisúrræði	 og	 endurhæfandi	 meðferðir	 sem	 gaf	 út	 á	

stuðning	og	að	reiða	þyrfti	á	fjölskyldu,	vini	eða	heilbrigðiskerfið.	Við	slíkar	aðstæður	var	

einstaklingur	með	 skerðingu	 álitinn	 hjálparvana	 fórnarlamb	 (Barnes	 og	Mercer,	 2005;	

Margrét	Margeirsdóttir,	2001).		

Þetta	viðhorf	breyttist	þó	með	tilkomu	laga	um	aðstoð	við	þroskahefta	nr.	47/1979.	

Þá	 var	 lagt	 fram	 og	 samþykkt	 að	 ríkið	 væri	 ábyrgt	 fyrir	 bæði	 félagslegri	 þjónustu	 og	

uppbyggingu	á	henni	fyrir	fatlað	fólk.	Það	var	ekki	fyrr	en	á	þeim	tíma	sem	almenningur	

og	 þjóðfélagið	 fór	 almennt	 að	 huga	 að	 réttindum	 og	 samfélagsþátttöku	 fatlaðs	 fólks	

(Margrét	Margeirsdóttir,	2001).	Þrátt	fyrir	að	þessi	lög	höfðu	verið	sett	fram	hér	á	landi	

árið	1979	var	það	ekki	fyrr	en	seint	á	20.	öld	að	raddir	fatlaðs	fólks	fóru	að	heyrast.	Áður	

fyrr	 var	mest	 áberandi	 að	 fræðimenn	 og	 fagmenn	 á	 þessu	 sviði	 tjáðu	 sig	 um	málefni	

fatlaðs	 fólks.	 Það	 var	 ekki	 fyrr	 en	 að	 lífssögurannsóknir	 (e.	 life	 story	 approach)	 voru	

framkvæmdar	meðal	fatlaðs	fólks	og	það	varpaði	ljósi	á	þeirra	skoðanir,	upplifanir	og	þá	

reynslu	 að	 vera	 með	 fötlun,	 og	 raddir	 sem	 ekki	 höfðu	 heyrst	 áður	 opinberlega	 í	

samfélaginu	fóru	að	heyrast	(Guðrún	V.	Stefánsdóttir,	2003).	Það	er	mikilvægt	að	raddir	

allra	þjóðfélagshópa	og	 jaðarhópa	 fái	að	heyrast.	Mikilvægt	er	að	 fá	 innsýn	 inn	 í	hvað	

stuðlar	að	góðri	vinnu,	starfsánægju	og	almennri	vellíðan	í	starfi	meðal	einstaklinga	með	

þroskahömlun.	

1.2 Hugtökin	fötlun	og	þroskahömlun	

Áður	 en	 lengra	 er	 haldið	 í	 tengslum	 við	 atvinnumál	 fatlaðs	 fólks	 verður	 nánar	 farið	 í	

lykilhugtökin	fötlun	og	þroskahömlun.	Fyrst	verður	farið	nánar	í	tvö	mismunandi	viðhorf	

er	 tengjast	 hugtakinu	 fötlun.	 Þau	 viðhorf	 eru	 læknisfræðilegt	 sjónarhorn	 og	 Breska	

félagslega	 líkanið	 um	 fötlun.	 Því	 næst	 verður	 fjallað	 stuttlega	 um	 þær	 lagalegu	

skilgreiningar	sem	stuðst	er	alla	jafna	við	hérlendis	og	á	alþjóðavettvangi.	
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1.2.1 Læknisfræðilegt	sjónarhorn	

Mótun	 hugmynda	 flestra	 á	 hugtakinu	 fötlun	 má	 rekja	 til	 þess	 sem	 fram	 kemur	 í	

læknavísindunum	 (Snæfríður	 Þóra	 Egilson	 og	 Guðrún	 Pálmadóttir,	 2006).	 Þetta	

sjónarhorn	 er	 kallað	 læknisfræðilega	 sjónarhornið	 (e.	medical	 model)	 og	 má	 rekja	 til	

ársins	 1951	 þegar	 félagsfræðingurinn	 Talcott	 Parson	 gerði	misheppnaða	 tilraun	 til	 að	

skoða	 fötlun	 út	 frá	 félags-	 og	 læknisfræðilegu	 sjónarmiði	 (Parsons,	 1951).	 Í	 bók	 sinni	

ritaði	hann	að	andstæðan	við	heilbrigði	væri	fötlun.	Má	segja	að	hugmynd	þessi	snúi	að	

því	að	fötlun	og	skerðing	sé	sett	undir	sama	hatt,	því	þar	kemur	fram	að	fatlað	fólk	búi	

yfir	skerðingu	og	að	það	sé	galli	innra	með	þeim	sem	leiði	til	fötlunar(Albrecht,	Seelman	

og	Bury,	2001).		

Læknisfræðilega	sjónarhornið	var	í	raun	notað	til	þess	að	réttlæta	það	að	öryrkjar	og	

fatlað	fólk	væri	útilokað	frá	vinnumarkaðnum	(Barnes	og	Mercer,	2005;	Gleeson,	1999;	

Oliver,	1990).	Þá	sérstaklega	 í	kjölfar	 iðnbyltingarinnar	og	kapitalsmanns	þar	 sem	 lögð	

var	meiri	áhersla	á	 laun,	 framleiðni	og	að	ná	sem	mestum	hagnaði	á	sem	skemmstum	

tíma.	 Þessi	 viðhorf	 settu	 fatlað	 fólk	 til	 hliðar,	 þar	 sem	 það	 var	 litið	 á	 það	 sem	

afkastaminna	á	vinnustað	heldur	en	ófatlað	fólk.	Þar	með	gat	fatlað	fólk	ekki	lagt	sitt	af	

mörkum	í	launaðri	vinnu	til	jafns	við	aðra	(Barnes	og	Mercer,	2005).	Það	að	ætlast	sé	til	

að	framleiðni	fatlaðs	fólks	og	ófatlaðs	fólks	sé	sú	sama	er	eitt	kúgaðasta	(e.	oppressive)	

viðhorf	sem	finnst	á	atvinnumarkaði	nútímasamfélags	(Barnes,	2000).	

	Læknisfræðilega	sjónarhornið	var	eitt	mest	ríkjandi	sjónarhorn	á	fötlun	hér	á	árum	

áður	 og	 tók	 ekki	 áhrif	 ytri	 aðstæðna	 og	 umhverfis	 inn	 í	 skerðingu	 fatlaðs	 fólks.	 Þetta	

sjónarhorn	 er	 því	 nátengt	 hugtakinu	 ableismi	 (e.	 ableism)	 sem	 er	 mismunun	 í	 garð	

fatlaðs	 fólks	 (Campbell,	 2009).	 Í	 raun	 má	 segja	 að	 tiltekið	 sjónarhorn	 hvetji	 til	 þess	

viðhorfs	 (Campbell,	 2009;	 Shyman,	 2016).	 Það	 að	 ófatlað	 fólk	 passi	 betur	 inn	 á	

almennan	vinnumarkað	og	að	öll	ráðgjöf	eigi	að	auka	líkur	á	þátttöku	tengt	þeirra	færni	

og	 getu	 til	 þess	 að	 falla	 undir	 viðunandi	 norm	 í	 samfélaginu	 (Shyman,	 2016).	

Læknisfræðilega	 sjónarhornið	 hefur	 verið	 gagnrýnt	 hvað	 það	 varðar	 og	 varð	 Breska	

félagslega	líkanið	um	fötlun	til	 í	kjölfar	þess.	Þrátt	fyrir	að	orðræðan	í	samfélaginu	hafi	

breyst	að	einhverju	leyti	síðastliðin	ár	að	þá	er	læknisfræðilega	sjónarhornið	enn	ríkjandi	

í	dag	meðal	margra	(Barnes	og	Mercer,	2005).				
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1.2.2 Breska	félagslega	líkanið	um	fötlun	

Breska	félagslega	líkanið	um	fötlun	(e.	social	model	of	disability)	snýr	að	því	að	hindranir	

samfélagsins	og	umhverfisins	séu	helsti	áhrifaþátturinn	í	að	skapa	fötlun	einstaklingsins	

(Barnes,	2000;	Rannveig	Traustadóttir,	2003,	2006).	Upphaf	þess	er	til	komið	frá	fötluðu	

baráttufólki	í	Bretlandi	sem	mótmælti	þeim	skilgreiningum	sem	fagaðilar	höfðu	komið	á	

laggirnar,	til	að	mynda	í	tengslum	við	læknisfræðilega	sjónarhornið	(Barnes	og	Mercer,	

2003).	 Breska	 félagslega	 líkanið	 um	 fötlun	 gengur	 út	 á	 það	 að	 helsta	 félagslega	

hindrunin	 sem	 fatlaðir	 einstaklingar	 verða	 á	 vegi	 fyrir	 séu	 settar	 af	 ófötluðum	

einstaklingum	 og	 samfélaginu	 sjálfu.	 Fötlunin	 orsakast	 ekki	 af	 skerðingum	 líkt	 og	

íslensku	lögin	segja	til	um,	heldur	sé	hún	afleiðing	félagslegra	hindrana	(Barnes,	2000).	

Þessar	hindranir	stuðla	því	að	félagslegri	útilokun	og	jafnvel	einangrunar	í	samfélaginu.	

Samkvæmt	þessu	líkani	er	til	dæmis	almennur	vinnumarkaður	skapaður	af	ófötluðu	fólki	

fyrir	 ófatlað	 fólk.	Markaðurinn	 er	 litaður	 af	 neikvæðum	 viðhorfum,	 neikvæðri	 sýn	 og	

lélegu	 aðgengi	 fyrir	 einstaklinga	 með	 fötlun.	 Það	 takmarkar	 þar	 með	 aðgengi	

einstaklinga	með	þroskahömlun	að	hinum	almenna	vinnumarkaði.	Þær	takmarkanir	búa	

til	 fötlun	þessa	hóps	 til	þess	að	 taka	þátt	 í	því	 sem	fer	 fram	 í	 samfélaginu.	Samfélagið	

gerir	ekki	ráð	fyrir	fjölbreytileika	innan	þess	og	hindrar	þar	með	möguleika	fatlaðs	fólks	á	

að	 fá	 að	 tækifæri	 til	 þess	 að	 haga	 sínu	 eigin	 lífi	 (Rannveig	 Traustadóttir,	 2003).	 Þetta	

gefur	 til	 kynna	 að	 samfélagið	 er	 ekki	 tilbúið	 í	 heild	 sinni	 til	 að	 hleypa	 fötluðum	 inn	 á	

vinnumarkaðinn.		

Breska	félagslega	líkanið	hefur	sætt	gagnrýni	fyrir	að	það	hunsi	þann	félagslega	mun	

sem	er	á	milli	til	að	mynda	stöðu	minnihlutahópa,	kynja,	kynhneigðar	og	aldurs	(Barnes,	

2000;	Rannveig	Traustadóttir,	2006).	Þrátt	fyrir	byltingarkennd	áhrif	líkansins	hefur	það	

ekki	náð	eins	 vel	utan	um	 löggjöf	og	almenn	 lífskjör	og	það	þyrfti	 (Barnes	og	Mercer,	

2003).	Eins	er	mikil	áhersla	lögð	á	hindranir	samfélagsins	með	þeim	afleiðingum	að	litið	

er	framhjá	þeim	þáttum	og	áhrifum	sem	skerðing	einstaklings	getur	haft	á	viðkomandi.		

Orðræða	síðustu	ára	hefur	tengst	því	að	taka	mið	af	umhverfi	og	aðstæðum	fatlaðs	

fólks	 og	 hefur	 það	 að	 einhverju	 leyti	 breytt	 viðhorfum	 margra	 til	 hugtaksins	 fötlun	

(Snæfríður	 Þóra	 Egilson	 og	 Guðrún	 Pálmadóttir,	 2006).	 Sú	 þróun	 tengist	 félagslegu	

sjónarhorni	og	að	horft	sé	 frekar	með	því	 sjónarhorni	 í	 tengslum	við	skerðingu	 fatlaðs	

fólks.		
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1.2.3 Lagalegar	skilgreiningar	
Ekki	er	til	afmörkuð	skilgreining	á	hugtakinu	fötlun	í	íslenskum	lögum.	Hér	á	landi	er	oft	

stuðst	við	 læknisfræðilega	skilgreiningu	á	hugtakinu	en	það	kemur	fram	í	2.gr	 laga	um	

málefni	fatlaðs	fólks	nr.	49/1992	að	

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

Eins	og	kemur	fram	í	lögum	nær	hugtakið	fötlun	yfir	fólk	með	ýmsar	skerðingar.	Það	má	

því	segja	samkvæmt	þessu	að	hugtakið	fötlun	sé	regnhlífarhugtak	yfir	ýmsar	fatlanir.	Sú	

skilgreining	 sem	 oftast	 er	 notuð	 á	 alþjóðavettvangi	 er	 sú	 sem	 fram	 kemur	 í	 samningi	

Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	 (Mannréttindaskrifstofa	 Íslands,	 e.d.).		

Samkvæmt	1.	gr	í	þeim	samningi	kemur	fram	að		

Til	fatlaðs	fólks	teljast	þeir	sem	eru	líkamlega,	andlega	eða	vitsmunalega	skertir	eða	
sem	 hafa	 skerta	 skynjun	 til	 frambúðar	 sem	 kann,	 þegar	 víxlverkun	 verður	 milli	
þessara	 þátta	 og	 tálma	 af	 ýmsu	 tagi,	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 fulla	 og	 virka	 þátttöku	
þeirra	 í	 samfélaginu	 á	 jafnréttisgrundvelli	 (Samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	
réttindi	fatlaðs	fólks,	1.	grein/2007).	

Líkt	og	sjá	má	í	þessum	skilgreiningum	er	einblínt	á	 læknisfræðilega	þætti.	Einblínt	

er	 á	 langvarandi	 veikindi	 og	 fötlun	 sem	 heilsufarsvandamál.	 Áhersla	 er	 einnig	 lögð	 á	

skerðingar	 eða	 takmarkanir	 og	 að	 það	 leiði	 til	 félagslegrar	 útilokunar	 frá	 almennu	

samfélagi	að	mati	fatlaðs	fólks	(Barnes	og	Mercer,	2005).		

Þar	 sem	 meirihluti	 viðmælenda	 þessarar	 rannsóknar	 voru	 með	 þroskahömlun	

verður	 farið	 nánar	 í	 helstu	 læknisfræðilegu	 skilgreiningar	 þess	 hugtaks.	 Samkvæmt	

flokkunarkerfi	frá	Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni,	World	Health	Organization	(WHO),	

sem	nefnt	hefur	verið	ICD-10	er	þroskahömlun	skilgreind	sem		

Staðnaður	 eða	 ófullkominn	 þroski	 hugans	 sem	 einkennist	 einkum	 af	 skerðingu	 á	
ýmiss	 konar	 færni	 er	 fram	 kemur	 á	 þroskaskeiði	 einstaklingsins.	 Um	 er	 að	 ræða	
færni	 sem	 stuðlar	 að	 vitsmunaþroska	 í	 víðustu	 merkingu	 þess	 hugtaks,	
t.d.þekkingarlega,	 mállega,	 hreyfilega	 og	 félagslega	 þætti.	 Þroskahömlun	 getur	
komið	 fram	 án	 annarra	 andlegra	 eða	 líkamlegra	 fylgikvilla	 (Tryggvi	 Sigurðsson,	
2008,	bls.	36).		
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Þroskahömlun	 er	 mismikil	 meðal	 einstaklinga	 en	 er	 ekki	 óbreytanlegt	 ástand	

(Tryggvi	Sigurðsson,	2008;	World	Health	Organization,	1992).	Með	réttri	endurhæfingu	

og	þjálfun	getur	aðlögunarfærni	og	greindarþroski	aukist	 til	muna	 (Tryggvi	Sigurðsson,	

2008).		

1.3 Mikilvægi	þess	að	vinna	

Mikilvægt	er	fyrir	sjálfið	að	vera	í	vinnu	og	að	einstaklingur	finni	fyrir	eigin	mikilvægi,	að	

hann	hafi	áhrif	á	samfélagið	og	sé	virkur	þjóðfélagsþegn	(Vinnumálastofnun,	2017).	Að	

vinna	veitir	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	félagslegum	samskiptum	og	getur	aukið	þekkingu	á	

eigin	sjálfi	(Blustein,	2006).	Talið	er	að	það	að	þekkja	sjálfan	sig	og	efla	sjálfsmyndina	(e.	

self-concept)	 hafi	 hvað	mest	 áhrif	 á	 starfsferil	 og	 starfsval	 (Super,	 1990).	 Vinna	 getur	

gegnt	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 lífi	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun	 í	 gegnum	 það	 að	

skilgreina	 hlutverk	 sitt	 innan	 samfélagsins	 og	 þar	 með	 stuðla	 að	 þróun	 á	 jákvæðari	

sjálfsímynd,	 hærri	 lífsánægju	 og	 hærra	 sjálfsáliti	 (Baldry	 og	 Hallier,	 2010;	 Prins,	 2013;	

Wehmeyer	o.fl.,	2011)	

Síðan	 á	 18.	 öld	 hefur,	 í	 vestrænu	 samfélagi,	 verið	 áberandi	 að	 þýðing	 vinnu	 (e.	

meaning	 of	 work)	 hafi	 verið	 skilgreind	 út	 frá	 mikilvægi	 þess	 að	 hámarka	 hagnað	 og	

samkeppni	(Barnes,	2000).	Það	má	segja	að	þessi	gildi	séu	mjög	óhagkvæm	fyrir	fatlað	

fólk	sem	eru	með	líkamlega,	skynjunarlega	eða	vitsmunalega	takmörkun	eða	skerðingu	

af	einhverju	tagi	(Barnes,	2000).	Þegar	vinna	miðar	að	því	að	virða	gildi	líkt	og	félagsleg	

tengsl,	 skuldbindingu	 og	 gagnkvæm	 tengsl	 (e.	 interdependence)	 er	 líklegra	 að	 hún	

samsvari	 gildum	 fatlaðs	 fólks	 í	 starfi.	 Ef	 ekki,	 getur	 það	 leitt	 til	 útilokunar	 og	 lakari	

möguleika	til	starfsframa	meðal	fatlaðs	fólks.	Þetta	kann	að	vera	ein	af	þeim	hindrunum	

sem	 skýra	 af	 hvers	 vegna	mikill	 fjöldi	 fatlaðs	 fólks	 er	 óvirkur	 á	 vinnumarkaði	 (J.	 Rice,	

2018).		

Í	 ársskýrslu	 Vinnumálastofnunar	 frá	 árinu	 2017	 kemur	 fram	 að	 atvinnuþátttaka	

fatlaðs	 fólks	hér	á	 landi	 sé	mun	minni	en	annarra	þjóðfélagshópa.	Einungis	þriðjungur	

fatlaðs	 fólks	 er	 á	 vinnumarkaðnum	og	margir	 af	 þeim	eru	 á	 vernduðum	vinnustöðum	

(Mannréttindaskrifstofa	Íslands,	e.d.).		

Í	 samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	 fatlaðs	 fólks	 sem	varð	 fullgildur	hér	á	

landi	þann	26.	september	2016	er	áhersla	lögð	á	þátttöku	á	almennum	vinnumarkaði	og	

ekki	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Fullgildingin	 felur	 í	 sér	 það	 að	 íslenska	 ríkið	 sé	
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skuldbundið	til	þess	að	innleiða	þá	þætti	sem	koma	fram	í	samningnum	(Sigurjón	Unnar	

Sveinsson,	 2016).	 Samkvæmt	 12.	 Grein/2007	 um	 réttarstöðu	 til	 jafns	 við	 aðra	 í	

samningnum	 á	 því	 Íslenska	 ríkið	 að	 „gera	 viðeigandi	 ráðstafanir	 til	 þess	 að	 tryggja	

aðgengi	 fatlaðs	 fólks	 að	 þeim	 stuðningi	 sem	 það	 kann	 að	 þarfnast	 þegar	 það	 nýtir	

gerhæfi	sitt“.	Í	samningnum	kemur	einnig	fram	að		

Aðildaríkin	viðurkenna	rétt	fatlaðs	fólks,	til	jafns	við	aðra,	til	vinnu;	í	því	felst	réttur	
til	að	fá	ráðrúm	til	að	afla	sér	lífsviðurværis	með	vinnu	að	eigin	vali	eða	vinnu	sem	
er	þegin	á	frjálsan	hátt	á	vinnumarkaði	og	í	vinnuumhverfi	sem	fötluðu	fólki	stendur	
opið,	er	án	aðgreiningar	og	er	því	aðgengilegt	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	
réttindi	fatlaðs	fólks,	27.	grein/2007).		

Þar	 sem	ofangreindir	 þættir	 eru	 ekki	 fullnægjandi	má	 segja	 að	 atvinnumál	 fatlaðs	

fólks	 séu	 skert.	 Hér	 kemur	 bersýnilega	 í	 ljós	 að	 félagslegu	 jafnrétti	 (e.	 social	 justice)	 í	

íslensku	samfélagi	hefur	ekki	verið	náð.		

1.3.1 Fötlun	og	atvinna	
Merkingin	 á	 bakvið	 það	 að	 vera	 í	 vinnu	 og	 að	 vinna	 er	 ákvörðuð	 af	 samfélagslegum	

gildum	og	 viðhorfum.	 Það	 er	 enginn	 eiginlegur	munur	 á	milli	 fatlaðs	 og	 ófatlaðs	 fólks	

með	 tilliti	 til	mannlegra	 þarfa	 á	 því	 sviði	 (Barnes,	 2000).	 Fólk	 finnur	 tilgang	 í	 gegnum	

vinnu	 og	 upplifir	 að	 það	 sé	 mikilvægur	 (e.	 constructive)	 þátttakandi	 í	 samfélaginu	

(Richardson,	1993).	Á	sama	tíma	stuðlar	það	að	þróun	sjálfsmyndar	(e.	self-concept)	og	

veitir	félagslega	stöðu	(Blustein,	2006;	Super,	Savickas	og	Super,	1996).	

Skýrsla	sem	nýlega	kom	út	gaf	 til	kynna	að	bilið	 (e.	gap)	milli	atvinnuleysis	 fatlaðs	

fólks	og	ófatlaðs	 fólks	hér	á	 landi	 sé	mun	breiðara	en	 í	öðrum	Evrópulöndum	(J.	Rice,	

2018).	 Bilið	 nemur	 allt	 að	 9000	 einstaklinga	 þegar	 heildarfjöldi	 fatlaðs	 fólks	 eða	

örorkulífeyrisþega	sem	flokkaðir	eru	óvirkir	á	vinnumarkaði	eru	dregnir	frá	heildarfjölda	

örorkulífeyrisþega	í	landinu.		

Eitt	sem	verður	að	hafa	í	huga	er	að	fyrir	sumt	fatlað	fólk	er	sá	viðbótartími	dagslegs	

lífs	sem	felur	í	sér	verkefni	sem	ófatlað	fólk	þarf	ekki	að	sinna	og	tekur	því	alla	jafna	sem	

gefnu	(Barnes	og	Mercer,	2005).	Sem	dæmi	um	það	er	ekki	sjálfgefið	fyrir	suma	að	sinna	

þeim	verkefnum	sem	dagslegt	líf	krefst,	til	að	mynda	að	fara	úr	rúminu	á	morgnanna	og	

búa	til	morgunmat	og	getur	það	talist	vinna	fyrir	suma.	Þessi	ólaunuðu	verkefni	er	ekki	

endilega	bætt	með	viðeigandi	stuðningi,	til	að	mynda	hjálpartækjum	eða	öðrum	búnaði.	

Þau	passa	heldur	 ekki	 vel	með	þeirri	 hugmynd	að	 vinna	 sé	 starfsemi	 (e.	activity)	 sem	



	16	

felur	í	sér	framleiðslu	á	vörum	eða	þjónustu	til	neyslu	annarra	(Barnes	og	Mercer,	2005).	

Félagsleg	verkefni	geta	einnig	talist	störf	fyrir	fatlað	fólk.	Þau	fela	meðal	annars	í	sér	að	

fara	 í	 bíó,	 skreppa	 á	 barinn	 eða	 fara	 út	 að	 borða.	 Sumt	 fatlað	 fólk	 þarf	 stuðning	 við	

einhverjar	 eða	 allar	 þessar	 athafnir	 og	 getur	 það	 verið	 krefjandi.	 Báðir	 þessir	 þættir	

stuðla	að	því	að	fatlað	fólk	geti	átt	eins	„eðlilegt“	líf	og	hægt	er	og	er	það	full	vinna	fyrir	

suma.	Á	sama	tíma	er	talið	mikilvægt	innan	fötlunarfræðinnar	að	fatlað	fólk	sé	hvatt	til	

þess	að	vera	í	launuðu	starfi	svo	það	sé	fjárhagslega-	og	félagslega	innifalið	(e.	included)	

í	samfélaginu	(Grover	og	Piggott,	2015).	 	

Þróunin	 í	 Bretlandi	 hefur	 verið	 sú	 að	 þátttaka	 fatlaðs	 fólks	 á	 almennum	

vinnumarkaði	er	gerð	að	einstaklingsábyrgð	og	bótakerfinu	er	breytt	með	þeim	hætti	að	

þátttaka	 á	 vinnumarkaði	 er	 ekki	 lengur	 val,	 heldur	 skylda	 (Grover	 og	 Piggott,	 2010,	

2015).	Þetta	hefur	sætt	gagnrýni	og	hefur	verið	bent	á	að	fatlað	fólk	á	einnig	rétt	á	að	

vera	ekki	að	vinna.	Ástæðan	fyrir	því	er	sú	að	fatlað	fólk	á	að	hafa	val,	til	jafns	við	aðra,	

hvaða	leið	þau	vilja	fara	í	sínu	lífi.	Eins	að	það	sé	ekki	gagnrýnt	af	ríkinu	og	flokkist	undir	

það	 að	 vera	 atvinnulaus	 á	 pappírum,	 heldur	 ætti	 það	 í	 raun	 að	 flokkast	 undir	 „með	

fötlun“.	Það	gefur	fötluðu	fólki	frekara	tækifæri	til	þess	að	skipuleggja	eigið	líf	án	þess	að	

vera	stimplað	á	einhvern	hátt	fyrir	það.	

1.3.2 Starfsferilsþróun	og	hindranir	fatlaðs	fólks	á	vinnumarkaðnum	

Almennt	er	 litið	á	að	starfsferilsþróun	spanni	ævina	alla,	allt	frá	barnæsku	og	út	ævina	

(Super,	1957,	1990).	Super	taldi	að	starfsþróun	allra	byrjaði	með	forvitni	(e.	curiosity)	 í	

barnæsku,	þegar	ungmenni	gera	tilraunir	með	að	útfæra	sjálfshugmyndir	sínar	samhliða	

því	 að	 takast	 á	 við	 ólík	 félagsleg	 hlutverk.	 Hann	 lagði	 einnig	 ríkulega	 áherslu	 á	 að	

fyrirmyndir	 (e.	 key	 person)	 barna	 og	 ungmenna	 hefðu	 áhrif	 á	 starfsval	 og	 þróun	

starfsferils	(Super,	1957,	1990).		

Börn	byrja	 snemma	að	þróa	hugmyndir	 sínar	 um	 störf	 og	 því	 er	mikilvægt	 að	 ýta	

undir	 fræðslu	 til	 að	 stuðla	 að	 þeirri	 þróun.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 hugmyndir	 Lindu	

Gottfredson	um	að	börn	stækki	starfakort	(e.	cognitive	map	of	occupations)	sitt	með	því	

að	 fræðast	 meira	 um	 þær	 hugmyndir	 sem	 þau	 hafa	 um	 nám	 og	 störf	 (Gottfredson,	

1981).	Þess	vegna	er	mikilvægt	fyrir	fyrirmyndir	og	aðrar	lykilpersónur	í	 lífi	allra	barna,	

að	 stuðla	 að	 fræðslu	 þar	 sem	 ákvarðanataka	 á	 fullorðinsárum	 verður	 fyrir	 miklum	

áhrifum	af	þróun	áhuga	og	athafna	 innan	og	utan	 skóla	 í	barnæsku	 (Super,	1990).	Að	
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hvetja	 börn	 til	 þess	 að	 efla	 áhugasvið	 sitt	 og	 tala	 um	 þá	 þætti	 lífs	 þeirra	 sem	 eru	

spennandi	 er	mjög	 hjálplegt	 þegar	 kemur	 að	 þróun	 starfsþroska	 (e.	 career	maturity),	

starfsákvarðana	 og	 starfsvals	 (Super,	 1990).	 Starfsþroski	 vísar	 til	 þess	 hve	 tilbúinn	

einstaklingur	er	að	takast	á	við	verkefni	sem	tengjast	námi	og	störfum	(M.	L.	Savickas,	

2001).	Að	ræða	við	barn	um	áhuga	þess	er	mikilvægt	til	að	það	upplifi	það	að	áhugi	þess	

sé	í	raun	mikilvægur.	Lítið	sem	ekkert	hefur	verið	fjallað	sérstaklega	um	starfsferilsþróun	

fatlaðs	 fólks	 innan	 kenninga	 starfsþróunarfræða.	 Hér	 kemur	 upp	 sú	 vangavelta	 hvort	

fatlað	fólk	öðlist	þá	upplifun	þar	sem	það	getur	haft	 jákvæð	áhrif	á	sjálfsmyndina.	Það	

skiptir	 máli	 fyrir	 sjálf	 allra	 að	 hafa	 þekkingu	 og	 val	 um	 nám	 og	 störf,	 sem	 og	 að	 fá	

tækifæri	 til	 þess	að	 tilheyra	þeim	hópi	 sem	hver	og	einn	kýs	að	 tilheyra.	Með	því	 fær	

hver	 og	 einn	 tækifæri	 til	 að	 tjá	 sjálfan	 sig,	 eigin	 áhuga	 og	 gildi	 í	 gegnum	 starfsval	 og	

reynslu	(Holland,	1997).	

Í	dag	er	algengt	að	einstaklingar	skipti	oftar	um	starfsleið	(e.	work	paths)	heldur	en	á	

árum	 áður	 (M.	 L.	 Savickas	 o.fl.,	 2009).	 Þetta	 á	 samt	 ekki	 við	 um	 alla	 hópa	 innan	

samfélagsins.	Til	að	mynda	hafa	fatlaðir	einstaklingar	ekki	jafn	mikið	val	og	ófatlað	fólk	

um	atvinnu	vegna	þess	hve	atvinnutækifæri	þeirra	eru	takmörkuð.	Í	tengslum	við	þetta	

var	 framkvæmd	 greining	 á	 þörf	 fyrir	 starfsmenntunarnámskeið	 fyrir	 fatlað	 fólk	 á	

Suðurlandi	 (Auður	Magndís	 Auðardóttir	 og	Hrafnhildur	 Snæfríðardóttir	 Gunnarsdóttir,	

2013).	Þar	var	greint	frá	að	helsta	hindrun	einstaklinga	að	komast	á	vinnumarkaðinn	var	

viðhorf	til	getu	og	hæfni	fatlaðs	fólks	á	vinnumarkaði.	Það	er	því	ólíklegt	að	fatlað	fólk	fái	

vinnu	miðað	við	sitt	áhugasvið.	Viðhorf	 foreldra	 fatlaðra	einstaklinga	geta	einnig	verið	

hindrun	en	oft	á	tíðum	hafa	þeir	mikið	að	segja	varðandi	ákvörðun	barna	sinna	(Barnes,	

2000;	Rannveig	Traustadóttir,	2006;	Super,	1990).	

Í	tengslum	við	ofangreinda	umræðu	má	segja	að	glerveggjaráhrifin	(e.	glass	partition	

effect)	 komi	 skýrt	 fram	 hvað	 varðar	 hindranir	 fatlaðs	 fólks	 til	 starfsþróunar.	

Glerveggjaráhrifin	 vísa	 til	 samskipta	 þeirra	 stofnana	 sem	 snúa	 að	 vinnumálum	 fatlaðs	

fólks,	 samstarfsmönnum	 og	 stjórnendum	 (Roulstone	 og	 Williams,	 2014).	 Hugtakið	

glerveggur	kemur	upphaflega	úr	feminískum	fræðum	og	vísar	til	óþekktra	hindrana	sem	

tengjast	 framförum	 í	 starfi,	 sérstaklega	 tengt	 konum	 og	 öðrum	 minnihlutahópum.	 Í	

samhengi	starfsþróunar	fatlaðs	fólks	snýr	þetta	að	því	að	skortur	á	reynslu	af	verkefnum	

og	 störfum	 getur	 valdið	 því	 að	 fólk	með	 fötlun	 eigi	 erfiðara	með	 að	 vinna	 sig	 upp	 á	
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vinnumarkaðnum	(Roulstone	og	Williams,	2014).	Það	getur	því	verið	erfitt	 fyrir	þau	að	

keppa	 við	 ófatlað	 fólk	 á	 vinnumarkaðnum	 þar	 sem	 ófatlað	 fólk	 er	 alla	 jafna	 með	

víðtækari	reynslu	og	þekkingu.	Rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	að	glerveggur	getur	haft	áhrif	

á	 tækifæri	 til	 starfsþróunar	 hjá	 fötluðu	 fólki	 (Foster	 og	 Wass,	 2013;	 Roulstone	 og	

Williams,	2014).	Fatlaðir	stjórnendur	hafa	bent	á	hvernig	glerveggurinn	hafi	haldið	aftur	

af	þeim	í	starfsþróun	þeirra,	til	að	mynda	með	þeim	hætti	að	litið	er	á	þá	sem	ósýnilega	

og	 að	 þeir	 ógni	 jafnvægi	 vinnustaðarins	 í	 tengslum	 við	 eigin	 þarfir	 (Roulstone	 og	

Williams,	2014).	Glerveggjaráhrifin	hafi	því	takmarkað	möguleika	fatlaðs	fólks	varðandi	

ákveðin	 störf,	 sem	 og	 tækifærum	 til	 að	 sinna	 verkefnum	 og	 störfum	 sem	 leiða	 til	

stöðuhækkunar.	

1.3.3 Vinnutengt	úrræði	fyrir	fatlað	fólk	

Verndaður	 vinnustaður	 hefur	 verið	 skilgreindur	 sem	 starfsstaður	 þar	 sem	 flestir	

einstaklingar	eru	með	fötlun	og	eru	með	stuðning	í	starfi	(Metzel,	Boeltzig,	Butterworth,	

Sulewski	og	Gilmore,	2007,	bls.	151).	Verndaðir	vinnustaðir	geta	haft	breytileg	markmið,	

starfsemin	getur	verið	mismunandi,	sem	og	 laun,	ávinningur,	vinnuskilyrði,	 tækifæri	 til	

framfara	 og	 svo	 mætti	 lengi	 telja	 (Migliore,	 Mank,	 Grossi	 og	 Rogan,	 2007).	 Það	 sem	

verndaðir	vinnustaðir	eiga	það	þó	sameiginlegt	er	að	verkefnin	og	störfin	sem	þar	eru	

unnin	eru	með	þeim	hætti	að	auðvelt	er	fyrir	marga	að	læra	þau	og	framkvæma.		

	Einstaklingar	með	þroskahömlun	fá	mikla	starfsreynslu	á	vernduðum	vinnustöðum	

(Akkerman,	 Janssen,	 Kef	 og	Meininger,	 2014).	 Samkvæmt	 gögnum	 stjórnarráðsins	 frá	

árinu	2015	kemur	fram	að	allt	að	23	vinnustaðir	á	öllu	landinu	séu	með	verndaða	vinnu	

(„Vinnustaðir	 fatlaðra	 -	 yfirlitsblað”,	 2015).	 Sumir	 þeirra	 eru	 einnig	með	 dagþjónustu,	

vinnustofu,	starfsprófun	og	hæfingu.	Níu	af	þessum	23	stöðum	eru	einungis	verndaðir	

vinnustaðir	 og	 bjóða	 því	 ekki	 upp	 á	 fyrrnefnda	 þjónustu.	 Allir	 staðirnir	 fá	 opinbera	

fjármögnun,	fimm	þeirra	fá	opinbera	fjármögnun	vinnumálastofnunar	og	ríkis	og	18	frá	

sveitarfélögum.		

Í	 30	 gr.	 laga	 um	 málefni	 fatlaðs	 fólks	 nr.	 59/1992	 kemur	 fram	 að	 „verndaðir	

vinnustaðir	skulu	annars	vegar	veita	fötluðu	fólki	 launaða	starfsþjálfun	svo	að	það	geti	

starfað	 á	 frjálsum	 vinnumarkaði.	 Hins	 vegar	 skulu	 þeir	 veita	 fötluðu	 fólki	 launuð	 föst	

störf“.	 Upplifun	 fræðimanna	 á	 sviði	 fötlunarfræða	 er	 sú	 að	 þetta	 sé	 ekki	 raunin	 hvað	
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varðar	 verndaða	 vinnustaði	 hérlendis,	 þar	 sem	 flestar	 stöður	 eru	hlutastörf	 og	 aðeins	

sumar	vinnustöður	bjóða	upp	á	langtímasamninga	(J.	G.	Rice	og	Stefánsdóttir,	2018).	

	Athyglisvert	er	að	ekki	kemur	fram	í	lögum	hver	launin	eigi	að	vera.	Stjórnendur	og	

yfirmenn	 verndaðra	 vinnustaða	 hafa	 því	 oftast	 ákveðið	 sjálfir	 hver	 launakjörin	 séu	

(Margrét	 Margeirsdóttir,	 2001).	 Það	 gefur	 vísbendingu	 um	 að	 misræmi	 geti	 orðið	 í	

launakjörum	og	 er	 það	 í	 bágu	 við	markmið	 laga	 um	málefni	 fatlaðs	 fólks	 nr.	 59/1992	

sem	er	að	tryggja	fötluðu	fólki	jafnrétti	og	sambærileg	lífskjör	við	aðra	þjóðfélagsþegna	

og	skapa	því	skilyrði	til	þess	að	lifa	eðlilegu	lífi.	

Árið	2014	voru	lögbundin	laun	fatlaðs	fólks	skoðuð	í	flestum	löndum	Evrópu	og	kom	

þar	í	ljós	að	þau	voru	11%	lægri	en	laun	ófatlaðs	fólks	(„Mainstreaming	disability	rights	

in	the	European	Pillar	of	Social	Rights	–	a	compendium“,	2018).	Í	umræðu	á	Alþingi	um	

starfskjör	á	vernduðum	vinnustöðum	(Páll	Pétursson,	2002-2003)	kemur	fram	að	laun	á	

vernduðum	vinnustöðum	spanna	frá	ólaunuðu	vinnuframlagi	og	allt	upp	í	509,94	krónur	

á	 klukkustund.	 Jafnframt	 kemur	 þar	 fram	 að	 ekki	 allir	 verndaðir	 vinnustaðir	 borgi	

lífeyrisgreiðslur.	 Þessar	upplýsingar	 eru	 frá	 árinu	2003	og	því	 væri	 athyglisvert	 að	 vita	

hvernig	 launum	 er	 háttað	 í	 dag	 en	 eins	 og	 kemur	 skýrt	 fram	 í	 rannsóknum	 eru	 laun	

tengd	við	starfsánægju	(Akkerman	o.fl.,	2014;	Ferrari,	Nota	og	Soresi,	2008;	Kocman	og	

Weber,	2018).		

Á	 sjöunda	 áratugnum	 kom	 fram	 hugmyndafræðin	 um	 réttindasjónarmið,	 að	

samfélagsþátttaka	 fatlaðs	 fólks	 væri	mikilvæg	 („Mainstreaming	 disability	 rights	 in	 the	

European	Pillar	of	 Social	 Rights	 –	 a	 compendium“,	 2018).	 Þetta	er	 ein	hreyfing	meðal	

annarra	og	byggðist	hún	á	kenningum	um	samfélagsþátttöku	(e.	intergrering)	og	eðlilegt	

líf	(e.	normalisering)	eða	það	sem	síðar	var	kallað	kenningin	um	gildisaukandi	félagsleg	

hlutverk	(e.	social	role	valorization).	Með	aukinni	vitundarvakningu	um	mikilvægi	allra	til	

samfélagsþátttöku	 vöknuðu	 vangaveltur	 um	 hvort	 verndaðir	 vinnustaðir	 stuðli	 að	

einangrun	 frá	 samfélaginu.	 Krafist	 var	 réttar	 fatlaðs	 fólks	 úti	 á	 hinum	 almenna	

vinnumarkaði.	 Verndaðir	 vinnustaðir	 sættu	 þar	 með	 mikilli	 gagnrýni	 og	 þróaðist	 þá	

hugmyndin	um	atvinnu	með	stuðningi	(e.	supported	employment).			

Atvinna	 með	 stuðning	 var	 fyrst	 skilgreind	 og	 lýst	 á	 áttunda	 áratug	 síðustu	 aldar	

(Bond,	Drake,	Mueser	og	Becker,	1997).	Sú	skilgreining	fól	 í	sér	það	að	fatlað	fólk	ætti	

rétt	 á	 launuðu	 starfi	 og	möguleika	 á	 launahækkun	 líkt	 og	 aðrir.	 Eins	 fól	 það	 í	 sér	 að	
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einstaklingar	fái	stuðning	í	atvinnuleit	og	þjálfun	í	starfi.	Jafnframt	að	einstaklingum	sé	

gefinn	 stuðningur	 í	 starfi	 til	 lengri	 tíma	 sem	 hentar	 hverjum	 og	 einum.	 Atvinna	með	

stuðningi	 var	 ætlað	 fyrir	 einstaklinga	 sem	 vegna	 skerðingar	 væru	 ekki	 venjulega	

gjaldgengir	í	starfsendurhæfingu.	Þetta	úrræði	var	því	hugsað	til	þess	að	fatlað	fólk	fengi	

tækifæri	á	vinumarkaðnum	og	þurfi	til	þess	víðtækan	stuðning.		

Það	sem	hugmyndafræðin	um	atvinnu	með	stuðningi	felur	í	sér	er	að	hæfni	fatlaðs	

fólks	er	ekki	athuguð	fyrir	fram	og	því	ekki	verið	að	spá	eins	mikið	í	framleiðni	og	áður	

(Bond	o.fl.,	1997).	Það	er	einungis	leitað	eftir	einstaklingum	sem	vilja	vinna	og	séð	til	að	

þeir	fái	allan	þann	stuðning	sem	þeir	þarfnast	inn	á	sínum	vinnustað.	Þessi	hugmynd	er	

ríkjandi	hér	á	landi	og	dæmi	um	einstaklinga	í	atvinnu	með	stuðningi	má	sjá	í	þættinum	

Með	okkar	augum	sem	sýndur	hefur	verið	í	ríkissjónvarpinu	(„Með	okkar	augum“,	e.d.).		

1.3.4 Náms-	og	starfsráðgjöf	við	fatlað	fólk	

Mikilvægt	 er	 fyrir	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 að	 læra	 meira	 um	 þær	 hugmyndir	 sem	

einstaklingar	með	þroskahömlun	hafa	um	störf.	Þær	upplýsingar	geta	hjálpað	náms-	og	

starfsráðgjöfum	að	veita	einstaklingsmiðaða	og	betri	 þjónustu	 fyrir	þennan	hóp	 (Lent,	

Brown	og	Hackett,	1994).	Ráðgjöfin	getur	verið	fráhrindandi	ef	þeir	hafa	ekki	þekkingu	á	

þeim	málefnum	er	tengjast	hugmyndum,	upplifun	og	viðhorfum	þeirra	einstaklinga	sem	

sækja	 ráðgjöfina	 (Chaves	 o.fl.,	 2004).	 Eins	 getur	 það	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	

ráðgjafarsambandið,	 en	 gott	 og	 traust	 ráðgjafarsamband	 er	 talið	 vera	 lykillinn	 að	

árangursríkri	ráðgjöf	(Rogers,	1961;	M.	L.	Savickas	o.fl.,	2009).		

Í	 lögum	um	almenna	 fullorðinsfræðslu	kemur	 fram	að	allir	eigi	 rétt	á	henni	og	því	

tengdu	eigi	að	koma	til	móts	við	þarfir	fatlaðs	fólks	(nr.	47/1992).	Samkvæmt	samningi	

Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	kemur	fram	í	27.	grein/2007	um	vinnu	og	

starf	að	fatlað	fólk	eigi	að	hafa	greiðan	aðgang	að	náms-	og	starfsráðgjöf	og	að	það	eigi	

að	 stuðla	 að	 því	 að	 fatlað	 fólk	 geti	 aflað	 sér	 starfsreynslu	 á	 almennum	vinnumarkaði.	

Eins	 kemur	 fram	 í	 2.	 gr.	 í	 reglugerð	 um	 atvinnumál	 fatlaðra	 (nr.	 376/1996)	 að	

svæðisskrifstofur	 skulu	 sjá	 til	 þess	 að	 fötluðu	 fólki	 verði	 veitt	 ráðgjöf	 um	 möguleika	

þeirra	til	starfa	með	hliðsjón	af	starfsgetu,	áhugasviði	og	framboði	starfa,	 jafnt	almenn	

ráðgjöf	sem	og	sérhæfð	með	ákveðin	störf	í	huga	(Reglugerð	um	atvinnumál	fatlaðra	nr.	

376/1996).	 Það	 að	 ráðgjöf	 sé	 gefin	með	 sérhæfð	 tiltekin	 störf	 í	 huga	 getur	mögulega	

verið	styðjandi	fyrir	ráðþegann.	Þar	sem	takmörkuð	störf	eru	í	boði	getur	verið	gott	fyrir	
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ráðþegann	 að	 vita	 meira	 um	 þau	 störf	 með	 þeim	 hætti	 að	 vonandi	 fari	 hann	 með	

jákvæðu	hugarfari	inn	í	þau	störf	sem	eru	í	boði	fyrir	viðkomandi.	Af	sömu	ástæðu	getur	

þetta	mögulega	verið	hamlandi	fyrir	viðkomandi	vegna	skorts	á	eigin	vali	á	störfum.		

Í	 rannsókn	 sem	 unnin	 hefur	 verið	 hérlendis	 í	 tengslum	 við	

starfsmenntunarnámskeið	 fatlaðs	 fólks	 töldu	 flestir	 þátttakendur	 að	 starfskynningar,	

verklegt	nám	og	önnur	námskeið	væru	 í	 tengslum	við	áhuga	og	 framtíðarsýn	hvers	og	

eins	 (Auður	Magndís	Auðardóttir	og	Hrafnhildur	Snæfríðardóttir	Gunnarsdóttir,	2013).	

Það	er	mögulega	ekki	raunin	ef	litið	er	annars	vegar	á	hvernig	náms-	og	starfsráðgjöf	fer	

fram	 fyrir	 fatlað	 fólk	og	hins	 vegar	hvernig	 valdir	 eru	 vinnustaðir	 fyrir	 einstakling	 sem	

fara	 að	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Ráðgjafar	 á	 Vinnumálastofnun	 greina	 þær	

umsóknir	 sem	 koma	 frá	 einstaklingum	með	 skerta	 starfsgetu,	 vinna	 úr	 þeim	 og	meta	

þarfir	 hvers	og	eins.	Að	 lokum	koma	þeir	 umsókninni	 áfram	 til	 þess	 sveitarfélags	 sem	

tilheyrir	lögheimili	umsækjenda	(Vinnumálastofnun,	2017).		

Mikilvægt	er	fyrir	fagaðila,	til	að	mynda	náms-	og	starfsráðgjafa,	að	þekkja	aðstæður	

og	 hafa	 skilning	 til	 að	 geta	 veitt	 þessum	 hópi	 viðeigandi	 ráðgjöf.	 Samfélaginu	 skortir	

einnig	þekkingu,	ráðgjöf	og	skilning	til	þess	að	átta	sig	á	mikilvægi	þess	að	allir	hafi	rétt	á	

að	vera	á	vinnumarkaðnum	og	vera	virkir	í	samfélaginu	(Vinnumálastofnun,	2017).			

1.4 Starfsánægja	einstaklinga	með	þroskahömlun	

Svo	best	sé	vitað	til	hefur	þróun	á	áhuga	meðal	einstaklinga	með	þroskahömlun	aldrei	

verið	 skoðuð.	 Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 er	 mikilvægt	 fyrir	 einstaklinga	 að	 njóta	

starfsánægju,	 enda	 hefur	 það	 áhrif	 á	 almenna	 líðan	 (Holland,	 1966,	 1997).	 En	 hvaða	

þættir	 ætli	 hafi	 áhrif	 á	 starfsánægju	 einstaklinga	 sem	 eru	 með	 þroskahömlun?	

Rannsóknir	hafa	skoðað	það	og	fjallað	verður	um	nokkrar	þeirrar	hér	í	þessum	kafla.	

Því	 hefur	 verið	 haldið	 fram	 að	 einstaklingar	með	 fötlun	 líki	 við	 starf	 sitt	 af	 sömu	

ástæðum	og	þeir	sem	ekki	eru	með	fötlun	en	það	er	þó	ekki	sjálfgefið	(Parent,	Kregel	og	

Johnson,	 1996).	 Fatlað	 fólk	 öðlast	 ef	 til	 vill	 mismunandi	 ánægju	 af	 störfum	 sínum	

samanborið	við	ófatlað	fólk.	Það	verður	því	að	fara	varlega	í	sakirnar	þegar	samanburður	

af	þessu	tagi	er	gerður	þar	sem	munur	á	milli	þessara	tveggja	hópa	gæti	einnig	stafað	af	

mismun	í	tegundum	starfa	en	það	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	fatlað	fólk	horfi	aðallega	á	

illa	launuð	störf	og	þeir	eru	með	að	jafnaði	lægri	menntun	heldur	en	þeir	sem	ekki	eru	

með	 fötlun	 (Pagán	 og	Malo,	 2009).	 Langflestar	 rannsóknir	 sem	 skoða	 og	 bera	 saman	
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starfsánægju	 fatlaðs	 fólks	og	ófatlaðs	 fólks	 sýna	 fram	á	að	 fatlað	 fólk	er	 líklegra	 til	 að	

vera	ánægðara	í	starfi	en	ófatlað	fólk	(Pagán	og	Malo,	2009).	Rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	

að	 einstaklingar	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 sýna	 að	 jafnaði	 fram	 á	 góða	

starfsánægju,	 yfir	 meðallagi	 miðað	 við	 ófatlað	 fólk	 (Griffin,	 Rosenberg,	 Cheyney	 og	

Greenberg,	 1996;	 Lam	 og	 Fong	 Chan,	 1988).	 Yfirlitsgrein	 hefur	 gefið	 til	 kynna	 að	

einstaklingar	 með	 þroskahömlun	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 eru	 almennt	

ánægðir	í	sínu	starfi	(Akkerman	o.fl.,	2016).	

Það	hefur	verið	lagt	fram	að	konur	hafi	lágar	væntingar	hvað	varðar	það	að	fá	vinnu	

(Clark,	 1997).	 Það	 að	 hafa	 lægri	 væntingar	 til	 starfs	 hefur	 tengsl	 við	 ánægju	 (Clark,	

1997).	En	hvernig	tengist	atvinnuþátttaka	kvenna	og	fatlaðs	fólks?	Það	er	ekki	svo	langt	

síðan	konur	nutu	þess	frelsis	að	fá	að	fara	út	á	vinnumarkaðinn	og	það	sama	má	segja	

um	fatlaða	einstaklinga.		

Í	 næstu	 undirköflum	 verður	 farið	 í	 fjóra	 meginþætti	 sem	 einstaklingar	 með	

þroskahömlun	hafa	lagt	fram	að	sé	mikilvægt	þegar	kemur	að	starfsánægju.	Athyglisvert	

er	að	ekki	tengjast	allir	þættirnir	sem	þar	eru	nefndir	sem	tengjast	hugmyndum	Breska	

félagslega	 líkaninu	 um	 fötlun.	 Það	 líkan	 hefur	 einmitt	 sætt	 gagnrýni	 fyrir	 það	 að	

hagsmunir	 fólks	með	 þroskahömlun	 hafa	 verið	 sniðgengnar	 í	 líkaninu	 og	 reynsla	 þess	

hóps	fellur	ekki	eins	vel	að	því	og	hjá	fólki	með	aðra	fötlun	(Chappell,	1998;	McClimens,	

2003;	Thomas,	1999)	Jafnframt	hefur	hinn	þröngi	skilningur	á	fötlun	verið	gagnrýndur	og		

hefur	verið	bent	á	að	skerðingin	geti	orsakað	fötlun	þar	sem	það	getur	átt	þátt	í	sumum	

hindrunum	 (Shakespeare	 og	 Watson,	 2001;	 Thomas,	 1999).	 Breska	 félagslega	 líkanið	

verður	notað	til	þess	að	túlka	niðurstöður	út	 frá	hugsjónum	um	hvort	þær	samræmist	

nálguninni	á	hugtakinu	starfsánægju	eða	ekki	og	þá	hvernig.	

1.4.1 Stuðningur	í	starfi	
Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	mikilvægi	þess	að	fá	stuðning	úr	umhverfinu	þegar	kemur	

að	 starfsánægju	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun.	 Á	 vernduðum	 vinnustöðum	 er	

stuðningur	 (e.	 environmental	 support)	 alla	 jafnan	 veittur	 af	 þroskaþjálfum	 og	

stuðningsfulltrúum.	Stuðningurinn	getur	verið	félagslegur,	tilfinningalegur	og	í	tengslum	

við	starfið	sjálft	 (McClimens,	2003;	Tom	Shakespeare,	2002;	Thomas,	1999).	Það	að	 fá	

góðan	stuðning	getur	meðal	annars	haft	áhrif	á	það	að	starfsmennirnir	eigi	auðveldara	

með	að	skynja	hæfni	sína.	
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Rannsókn	 sem	 tók	 viðtöl	 við	 34	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun	 sem	 unnu	 á	

almennum	vinnumarkaði	með	stuðning	(e.	supported	employment)	sýndi	fram	á	það	að	

þeim	þótti	gott	og	auðvelt	(e.	comfortable)	að	spyrja	stuðningsfulltrúana	sína	um	aðstoð	

ef	þau	þurftu	á	henni	að	halda	(Test,	Hinson,	Keul	og	Solow,	1993).	Á	hinn	bóginn	hefur	

einnig	 verið	 sýnt	 fram	 á	 að	 stuðningsfulltrúar	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 geti	 verið	

ofverndandi	(e.	overprotective)	fyrir	þá	sem	þeir	eiga	að	aðstoða	og	þjónusta.	Þar	með	

eru	þeir	að	draga	úr	möguleikum	á	því	að	þeir	geti	öðlast	færni	í	ákvarðanatöku	og	trú	á	

eigin	 getu	 (e.	 self	 efficacy	 expectation).	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 leyfa	 þeim	 að	 öðlast	

reynslu	og	vera	eins	mikið	sjálfstæðir	 í	 starfi	og	þeir	hafa	 tök	á	 (Akkerman	o.fl.,	2014;	

Flores	o.fl.,	2011).		

1.4.2 Vinnan	sjálf	
Ánægja	með	vinnuna	sjálfa,	það	er	verkefnin	sjálf	sem	vinnan	felur	í	sér	(e.	work	itself)		

er	mikilvægasti	þátturinn	þegar	kemur	að	starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	

og	þykir	það	oft	vera	það	skemmtilegasta	við	starfið	(Akkerman	o.fl.,	2016;	Flores	o.fl.,	

2011;	Kocman	og	Weber,	2018;	Test	o.fl.,	1993).	

Athyglisvert	 er	 að	 vinnuumhverfi	 þeirra	 sem	 eru	 með	 þroskahömlun	 og	 vinna	 á	

vernduðum	 vinnustöðum	 eru	 oft	 á	 tíðum	mjög	 ólík	 því	 vinnuumhverfi	 sem	 tíðkast	 á	

hinum	 almenna	 vinnumarkaði	 (Visier,	 1998).	 Samkvæmt	 Gaymard	 (2014)	 eiga	

einstaklingar	með	þroskahömlun	það	til	að	flokka	allt	sem	gerist	 í	vinnunni,	hvort	sem	

það	er	mikilvægi	hennar,	verkefni	eða	annað,	undir	sama	hatt.	Að	allir	þættir	sem	gerist	

innan	vinnunnar	 sé	 vinnan	 sjálf.	 Þess	 vegna	er	mikilvægt	þegar	 verið	er	 að	 spyrja	út	 í	

hvað	sé	skemmtilegast	í	vinnunni	að	ef	svarið	er	til	að	mynda	vinnan	sjálf,	að	spyrja	þá	

og	komast	að	því	hvað	það	er	í	vinnunni	sem	þau	eru	að	gera	sem	er	skemmtilegt	og	fá	

jafnvel	útskýringu	á	ákveðnum	athöfnum,	umhverfi	eða	öðru	slíku.	

Önnur	 ástæða	 fyrir	 þessum	 vandkvæðum	 er	 að	 ekki	 er	 til	 neinn	 marktækur	

spurningalisti	eða	aðferð	til	þess	að	meta	starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	

(Akkerman	o.fl.,	2016;	Kocman	og	Weber,	2018).	Starfsánægja	er	þó	í	 flestum	tilvikum	

skoðuð	með	því	að	spyrja	einstaklinga	hvernig	þeim	líður	í	starfi	sínu,	annað	hvort	með	

spurningalista	 eða	 í	 viðtali	 og	 getur	 það	miðast	 út	 frá	 þörfum	 og	 getu	 hvers	 og	 eins	

(Spector,	 2018).	 Mikilvægt	 er	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 einstaklingar	 með	 þroskahömlun	 er	

hópur	 sem	þarf	ef	 til	 vill	 aðra	nálgun	heldur	en	þeir	 sem	ekki	eru	með	þroskahömlun	
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þegar	 spurt	 er	 út	 í	 starfsánægju	 og	 starfsval.	 Þar	 með	 getur	 orðið	 vandasamt	 að	

framkvæma	 það	 þar	 sem	 það	 er	 ekki	 til	 nein	marktæk	 aðferð	 til	 þess.	 Spurningarnar	

þurfa	alla	jafna	að	innihalda	einfaldari	orð	en	ella	og	vera	mjög	skýrar	(Spector,	2018).	

Þrátt	fyrir	að	einstaklingar	með	þroskahömlun	séu	alla	jafna	með	háa	starfsánægju	

greina	 þau	 einnig	 frá	 neikvæðum	 tilfinningum	 (Petrovski	 og	 Gleeson,	 1997).	 Margir	

greina	frá	því	að	þeir	vilji	vinna	annars	staðar,	upplifa	einmanaleika,	finnast	þau	ekki	fá	

viðurkenningu	og	 jafnvel	 leiðist	 í	 starfi	 (Akkerman	o.fl.,	2014;	Andrews	og	Rose,	2010;	

Flores	o.fl.,	2011;	Petrovski	og	Gleeson,	1997;	Test,	Carver,	Ewers,	Haddad	og	Person,	

2000).	

Það	 sem	 hefur	 verið	 sýnt	 fram	 á	 í	 tengslum	 við	 verkefnin	 sem	 unnin	 eru	 á	

vernduðum	vinnustöðum	er	að	ef	þau	innihalda	mikla	líkamlega	áreynslu	dregur	það	alla	

jafna	úr	starfsánægju	(Akkerman	o.fl.,	2014;	Andrews	og	Rose,	2010;	Flores	o.fl.,	2011).	

Eins	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	að	ef	kröfur	í	starfi	eru	annað	hvort	of	háar	eða	of	lágar	

þá	 leiði	það	til	þess	að	 fatlað	 fólk	upplifi	verkefnin	sem	 leiðinleg	eða	ófullnægjandi	og	

hefur	 þar	 með	 gríðarleg	 neikvæð	 áhrif	 á	 starfsánægju	 þeirra	 (Akkerman	 o.fl.,	 2016;	

Auður	Magndís	Auðardóttir	og	Hrafnhildur	Snæfríðardóttir	Gunnarsdóttir,	2013;	Kumin	

og	Schoenbrodt,	2016).	Þess	vegna	er	mikilvægt	að	huga	að	þroskahömluðum	í	starfi	og	

vita	hvaða	starf	hæfir	hverjum	og	einum	innan	verndaðs	vinnustaðar	í	samráði	við	þann	

sem	vinnur	starfið.	Allir	einstaklingar	eru	einstakir.	

1.4.3 Félagsleg	tengsl	
Þátturinn	 félagsleg	 tengsl	 lýsir	 þeim	 félagslegu	 samskiptum	 sem	 eiga	 sér	 stað	 í	

vinnuumhverfinu.	 Félagsleg	 tengsl	 fela	 í	 sér	 þær	 tilfinningar	 að	 koma	 vel	 saman	 við	

samstarfsmenn	 sína,	 finna	 fyrir	 tengslum	 og	 það	 að	 tilheyra	 (Akkerman	 o.fl.,	 2016).	

Þættir	sem	falla	undir	þetta	þema	er	í	raun	ánægja	og	óánægja	við	samstarfsfólk	sitt	og	

þau	félagslegu	samskipti	sem	eiga	sér	stað	í	vinnunni.	

Félagsleg	tengsl	við	samstarfsmenn,	bæði	formleg	og	óformleg,	hafa	mikið	að	segja	

þegar	 kemur	 að	 starfsánægju	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun	 (Akkerman	 o.fl.,	 2014;	

Andrews	 og	 Rose,	 2010;	 Jahoda	 o.fl.,	 2009;	 Kumin	 og	 Schoenbrodt,	 2016;	 Lysaght,	

Ouellette-Kuntz	og	Morrison,	2009;	Petrovski	og	Gleeson,	1997).	

Það	 að	 deila	 áhugasviði	 með	 samstarfsmönnum	 sínum	 og	 að	 það	 samsvari	

starfsumhverfi	 þeirra	 getur	 haft	 áhrif	 á	 marga	 þætti,	 bæði	 innan	 og	 utan	 starfsins	
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(Holland,	 1966).	 Til	 að	 mynda	 getur	 það	 haft	 áhrif	 á	 betri	 námsárangur,	 stöðugra	

starfsval	 (e.	 vocational	 choice),	 meiri	 velgengni	 í	 starfi,	 stöðugri	 persónuleika	 (e.	

personal	stability)	og	meiri	ánægju	(e.	greated	satisfaction)	heldur	en	hjá	þeim	sem	eru	

ekki	 í	 starfsumhverfi	 sem	 samsvarar	 áhuga	 þeirra.	 Holland	 (1997)	 taldi	 að	 fólk	 með	

svipaðan	 persónuleika	 væri	 í	 svipuðum	 störfum	 og	 jafnframt	 með	 samskonar	

persónueinkenni.	Til	að	mynda	töldu	bæði	Super	(1957)	og	Holland	(1997)	að	þeir	sem	

hefðu	þörf	fyrir	að	vera	í	samskiptum	við	aðra	sóttust	í	það	að	vinna	náið	með	öðrum.	

Þetta	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	 samstarfsmenn	 nái	 betur	 saman	 sökum	 sameiginlegs	

áhugamáls	og	að	aðferðir	þeirra	til	að	takast	á	við	vandamál	eru	með	svipuðum	hætti.	

Þessar	 upplýsingar	 eru	 í	 samræmi	 við	 það	 sem	niðurstöður	 rannsóknar	 Seltzer	 (1984)	

leiddu	 í	 ljós,	 að	 ánægja	 með	 samstarfsmenn	 hefði	 jákvæð	 tengsl	 við	 heildar	

starfsánægju.	Návist	 annarra	 á	 vinnustað	er	 talin	 skipta	miklu	máli	 þar	 sem	það	veitir	

tækifæri	 til	 félagslegra	 samskipta.	 Einnig	 kom	 fram	 að	 starfsánægja	 var	 mun	 hærri	

meðal	 einstaklinga	með	 þroskahömlun	 sem	 unnu	 á	minni	 vinnustöðum	 og	 gefur	 það	

vísbendingu	 um	 að	 það	 veiti	 hugsanlega	 meiri	 möguleika	 á	 félagslegum	 samskiptum	

heldur	en	ef	starfsstaðurinn	er	stór.	Niðurstöður	eigindlegrar	rannsóknar	sem	gerð	var	á	

31	einstaklingi	í	vinnu	með	væga	þroskahömlun	gaf	til	kynna	mikilvægi	þess	að	tilheyra,	

fá	 félagslega	viðurkenningu	og	þakklæti	 til	þess	að	starfsánægjan	yrði	hærri	 (Petrovski	

og	 Gleeson,	 1997).	 Rannsóknir	 hafa	 skoðað	 hve	 oft	 einstaklingar	 með	 þroskahömlun	

sem	fá	stuðning	 í	 starfi	á	almennum	vinnumarkaði	 séu	 í	 samskiptum	við	samstarfsfólk	

sitt	 fyrir	 utan	 vinnu.	 Þar	 hafa	 niðurstöður	 leitt	 í	 ljós	 að	 fæstir	 hafi	 samskipti	 við	

vinnufélaga	sína	 fyrir	utan	vinnutíma	þrátt	 fyrir	að	 telja	þá	vera	vini	 sína	 (Jahoda	o.fl.,	

2009;	Petrovski	og	Gleeson,	1997;	Test	o.fl.,	1993).		

Ferrari,	 Nota	 og	 Soresi	 (2008)	 skoðuðu	 hugmyndir	 einstaklinga	 um	 vinnu	 á	 Ítalíu,	

bæði	meðal	þeirra	 sem	eru	með	væga	þroskahömlun	og	án	hennar.	Þar	kom	 í	 ljós	að	

þegar	þátttakendur	 sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	áttu	að	 segja	 frá	 jákvæðum	

hliðum	vinnunnar	einblíndu	þeir	mikið	á	að	þeir	væru	að	eyða	tíma	með	fólki	og	að	njóta	

sín.	Þær	niðurstöður	eru	svipaðar	þeirra	sem	komu	fram	hjá	Cinamon	og	Gifsh	(2004),	

það	er	að	vinna	getur	táknað	tækifæri	fyrir	einstakling	með	fötlun	til	þess	að	eyða	tíma	

frá	 fjölskyldu	 sinni.	 Þetta	 er	 sá	 þáttur	 sem	 einstaklingar	 án	 fötlunar	 úti	 á	

vinnumarkaðnum	greina	alla	jafnan	ekki	frá.		
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Langtímarannsókn	 hefur	 verið	 gerð	 í	 Skotlandi	 meðal	 35	 einstaklinga	 með	 milda	

þroskahömlun	til	að	skoða	þá	þætti	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	þeirra	 (Jahoda	o.fl.,	

2009).	Það	sem	þátttakendur	áttu	allir	sameiginlegt	innbyrðis	var	að	þeir	voru	að	byrja	í	

nýju	starfi.	Tekin	voru	viðtöl	við	þá	þegar	þeir	voru	að	byrja	í	nýja	starfinu	og	svo	aftur	9-

12	 mánuðum	 síðar.	 Það	 sem	 meðal	 annars	 kom	 fram	 í	 þeim	 viðtölum	 var	 að	 25%	

þátttakenda	gaf	til	kynna	að	einn	mikilvægasti	þátturinn	í	vinnu	er	að	fá	tækifæri	til	þess	

að	hitta	fólk	og	77%	þeirra	voru	ánægð	með	félagsleg	tengsl	sín	á	vinnustað.	Eins	hafa	

aðrar	rannsóknir	gefið	til	kynna	að	það	sé	mikilvægur	þáttur	að	upplifa	það	þeir	tilheyri	

vinnustað,	því	það	að	tilheyra	einhverjum	ákveðnum	hópi	sé	góð	tilfinning	(Melchiori	og	

Church,	1997).	Í	tengslum	við	það	er	einnig	sú	upplifun	að	vera	félagslega	viðurkenndur	

talin	vera	mikilvæg.	Það	að	geta	verið	maður	sjálfur	í	hópi	sem	hverjum	og	einum	líður	

vel	í.		

1.4.4 Trú	á	eigin	getu	
Tækifæri	til	þess	að	nota	eigin	færni,	þroska	og	persónulegan	vöxt	(e.	personal	growth)	

er	mikilvægur	þáttur	í	starfsánægju	hjá	fólki	með	þroskahömlun.	Trú	á	eigin	getu	(e.	self-

efficacy)	spilar	þar	almennt	stóran	þátt,	meðal	ófatlaðs	og	fatlaðs	fólks	(Bandura,	1982).	

Trú	 á	 eigin	 getu	 er	 trú	 einstaklings	 á	 meðfædda	 getu	 sína	 til	 að	 ná	 markmiðum.	

Sálfræðingurinn	Albert	Bandura	 (1982)	 skilgreinir	 hugtakið	 sem	persónulegt	mat	 á	því	

hversu	 vel	 maður	 getur	 framkvæmt	 ákveðna	 athöfn	 til	 að	 takast	 á	 við	 væntanlegar	

aðstæður.	 Gott	 jafnvægi	 milli	 starfskröfu,	 færni	 einstaklingsins	 og	 að	 starfsumhverfið	

hafi	rými	fyrir	mistök	er	mikilvægt	(Akkerman	o.fl.,	2014).	Líkt	og	áður	hefur	verið	nefnt	

ber	að	varast	að	stuðningsfulltrúar	og	aðrir	sem	aðstoða	starfsfólk	með	þroskahömlun	

séu	 ofverndandi	 (e.	 overprotective)	 (Flores	 o.fl.,	 2011).	 Það	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	

einstaklingar	missi	 trú	á	eigin	getu	og	hafa	minna	 tækifæri	 til	þess	að	hafa	áhrif	á	 sitt	

starfsval	 og	 starfsþróun	 og	 þar	 af	 leiðandi	 minnkar	 starfsánægjan.	 Fatlað	 fólk	 hefur	

einnig	greint	frá	því	að	þau	vilji	meira	sjálfstæði	í	vinnu	sinni	og	að	eftirlit	starfsmanna	sé	

allt	of	mikið	(Auður	Magndís	Auðardóttir	og	Hrafnhildur	Snæfríðardóttir	Gunnarsdóttir,	

2013).	 Það	 að	 einstaklingur	 fái	 að	 hafa	 val,	 taki	 sínar	 eigin	 ákvarðanir	 í	 starfi	 og	 að	

hlustað	 sé	 á	 hann	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 starfsánægju	 hans	 (Akkerman	 o.fl.,	 2014;	

Andrews	og	Rose,	2010).	Jafnframt	hefur	það	jákvæð	áhrif	á	trú	hans	á	eigin	getu.	Eins	

er	mikilvægt,	ekki	bara	fyrir	einstaklinga	með	þroskahömlun	heldur	alla	að	fá	tækifæri	til	
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þess	 að	 þroska	 sitt	 eigið	 sjálf	 í	 starfi	 og	 læra	 nýja	 hluti	 í	 vinnu	 (Akkerman	o.fl.,	 2014;	

Lysaght	o.fl.,	2009).		

Hér	hefur	 komið	 fram	að	 stuðningur	 í	 starfi,	 vinnan	 sjálf,	 félagsleg	 tengsl	og	 trú	á	

eigin	getu	séu	þeir	meginþættir	sem	rannsóknir	hafa	leitt	í	 ljós	að	hafi	áhrif	á	ánægju	í	

starfi	meðal	 einstaklinga	með	 þroskahömlun.	 Áherslan	 í	 komandi	 rannsókn	 verður	 að	

skoða	hvaða	þættir	hafi	áhrif	á	 starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	og	hvort	

þeim	beri	saman	við	þá	þætti	sem	niðurstöður	erlendis	frá	hafa	leitt	í	ljós.	

1.5 Markmið	og	rannsóknarspurningar	

Eins	og	fram	hefur	komið	er	starfsánægja	mikilvægur	þáttur	er	tengist	almennri	vellíðan,	

bæði	í	vinnu	og	utan	hennar.	Þetta	á	við	um	bæði	ófatlað	fólk	og	fatlað	en	starfsánægja	

einstaklinga	með	 þroskahömlun	 hefur	 ekki	 verið	 skoðuð	 hér	 á	 landi	með	markvissum	

hætti.	 Þeir	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 ánægju	 í	 starfi	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	meðal	

einstaklinga	 með	 þroskahömlun	 hefur	 verið	 skoðuð	 og	 þá	 aðallega	 utan	 Evrópu	

(Akkerman	 o.fl.,	 2016;	 Kocman	 og	Weber,	 2018).	 Þar	 með	 getur	 verið	 krefjandi	 fyrir	

náms-	 og	 starfsráðgjafa	 að	 veita	 ráðgjöf	 og	 starfsfræðslu	 fyrir	 þennan	 hóp	 þar	 sem	

þekkingin	kemur	einungis	frá	rannsóknum	erlendis	frá.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	

auka	þekkingu	á	þessum	þáttum	með	því	að	fá	innsýn	í	reynslu	og	upplifun	starfsmanna	

verndaðra	 vinnustaða	 og	 fagaðila	 á	 því	 sviði	 af	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Svo	 best	 sé	

vitað	til	hafa	þessir	þættir	ekki	verið	skoðaðir	áður	meðal	bæði	fagaðila	og	starfsmanna.	

Áhugavert	 er	 að	 sjá	 hvort	 fagaðilum	 á	 sviði	 atvinnumála	 fatlaðs	 fólks	 og	 upplifun	

starfsmanna	á	vernduðum	vinnustöðum	beri	saman	hvað	varðar	þá	þætti	sem	hafa	áhrif	

á	 ánægju	 í	 starfi	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Það	 að	 fá	 frekari	 upplýsingar	 um	

áhrifaþætti	starfsánægju	þessa	hóps	getur	bæði	veitt	bæði	náms-	og	starfsráðgjöfum	og	

öðru	 fagfólki	 sem	 veitir	 stuðning	 að	 fá	 frekari	 innsýn	 inn	 í	 þá	 þætti	 sem	 auka	

starfsánægju	fatlaðs	fólks.		
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Með	markmið	 rannsóknarinnar	 í	 huga	 og	 ofangreindri	 umfjöllun	 um	 starfsánægju	

einstaklinga	með	þroskahömlun	voru	eftirfarandi	rannsóknarspurningar	settar	fram:		

1. Hvernig	lýsa	einstaklingar	með	þroskahömlun	upplifun	sinni	af	vinnumarkaði?	

2. Hvernig	upplifa	einstaklingar	með	þroskahömlun	að	ólíkir	þættir	hafi	 áhrif	 á	

starfsánægju?	

3. Hvernig	lýsa	fagaðilar	upplifun	sinni	af	viðhorfum	til	úrræða	fyrir	einstaklinga	

með	þroskahömlun?	
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2 Aðferð	
Í	 rannsókninni	 var	 notast	 við	 eigindlega	 rannsóknaraðferð	 (e.	 qualitative	 research	

methods).	 Líkt	 og	 áður	 hefur	 verið	 nefnt	 er	markmið	 rannsóknarinnar	 að	 skoða	 eigin	

sýn,	 upplifun	 og	 reynslu	 þátttakenda	 í	 tengslum	 við	 verndaða	 vinnustaði	 og	

starfsánægju	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun.	 Viðmælendur	 voru	 bæði	 starfsmenn	

verndaðra	vinnustaða,	sem	og	fagaðilar	í	tengslum	við	atvinnumál	fatlaðs	fólks.	Með	því	

að	taka	viðtöl	við	báða	hópa	fékkst	sjónarhorn	þeirra	beggja	svo	unnt	verði	að	bera	þær	

saman	og	sjá	hvaða	skilning	viðmælendur	leggja	í	aðstæður	sínar	og	upplifun	(Creswell,	

2013).	Haft	var	samband	við	 fagaðila	 í	gegnum	tölvupóst	og	þeim	boðin	þátttaka	með	

þeim	hætti.	Rannsóknin	var	auglýst	innan	verndaðra	vinnustaða	í	samstarfi	við	yfirmenn	

staðanna.	 Með	 því	 voru	 fengnir	 viðmælendur	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	

Farið	verður	nánar	í	framkvæmd	rannsóknar	í	næstu	köflum.		

Í	 viðtölum	 var	 lögð	 mikil	 áhersla	 á	 að	 fá	 sögur	 frá	 þátttakendum	 og	 hvatti	

rannsakandinn	til	þess.	Þar	sem	eigindleg	nálgun	gagnast	vel	til	þess	að	ná	því	fram	var	

ákveðið	að	styðjast	við	þá	aðferð	(Hennink,	Hutter	og	Bailey,	2011).	Við	rannsóknina	var	

stuðst	við	hálf-stöðluð	og	opin	viðtöl	(e.	in-depth	interview)	en	með	þeirri	aðferð	getur	

rannsakandi	 lært	 af	 reynslu	 þátttakenda	 (Hennink	 o.fl.,	 2011).	 Hálf-staðlað	 og	 opið	

einstaklingsviðtal	felur	 í	sér	djúpar	samræður	um	ákveðið	efni	en	með	svigrúm	til	þess	

að	leyfa	viðmælenda	að	tjá	sig	á	frjálsan	hátt.	Það	að	viðtölin	voru	hálf-stöðluð	vísar	til	

þess	 viðtalsramma	 (sjá	 viðauka	 1	 og	 5)	 sem	 stuðst	 var	 við	 í	 öllum	 viðtölunum.	 Þessi	

tegund	 viðtala	 er	 einnig	 notuð	 þegar	 verið	 er	 að	 leitast	 eftir	 upplýsingum	 um	

viðmælanda	og	persónulega	 reynslu	 hans	 um	eitthvað	 ákveðið	málefni	 (Hennink	o.fl.,	

2011).	Það	er	í	samræmi	við	tilgang	rannsóknarinnar	sem	var	að	fá	innsýn	inn	í	þá	þætti	

sem	hefur	 áhrif	 á	 starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	og	upplifun	 fagaðila	 á	

vernduðum	vinnustöðum.	

2.1 Þátttakendur	
Hálfopin	 viðtöl	 voru	 tekin	 við	 þrjá	 fagaðila	 á	 sviði	 atvinnumála	 fatlaðs	 fólks	 og	 átta	

einstaklinga	með	 þroskahömlun	 sem	unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Ástæða	 vals	 á	

þátttakendahóp	er	sá	að	hann	var	talinn	hafa	greinagóða	þekkingu	og	upplifun	á	þeim	

þáttum	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	á	vernduðum	vinnustöðum.	Talið	var	að	þeir	gætu	

lýst	 stöðu	 mála	 hérlendis	 í	 tengslum	 við	 starfsánægju	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 í	
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gegnum	 eigin	 reynslu.	 Ákveðið	 var	 að	 taka	 bæði	 viðtöl	 við	 fagaðila	 í	 tengslum	 við	

atvinnumál	fatlaðs	fólks	og	starfsmenn	verndaðra	vinnustaða	til	þess	að	fá	meiri	breidd	

og	mismunandi	 sýn	á	efnið.	Hópurinn	var	 fjölbreyttur	 varðandi	 aldur	og	 starfsreynslu.	

Aldur	þátttakenda	var	frá	22	ára	til	66	ára	og	voru	þeir	valdir	með	markvissu	úrtaki	(e.	

purposive	 sample).	 Markvisst	 úrtak	 er	 þegar	 rannsakandi	 velur	 þátttakendur	 vegna	

ákveðinnar	þekkingar	og	 reynslu	sem	þeir	búa	yfir	 í	 tengslum	við	það	sem	verið	er	að	

skoða	hverju	 sinni	 (Palinkas	o.fl.,	 2015).	Val	 fagaðila	 fór	 fram	með	það	 í	 huga	 að	þeir	

hefðu	 greinagóða	 þekkingu	 á	 málefninu	 og	 ynnu	 við	 fjölbreytt	 störf	 í	 tengslum	 við	

atvinnumál	 fatlaðs	 fólks.	 Þeir	 viðmælendur	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 var	

gefinn	 kostur	 á	 að	 taka	 þátt	 ef	 þeir	 gátu	 tjáð	 sig	 á	 einhvern	 hátt	 með	 tali	 og	 hefðu	

reynslu	á	að	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum.		

Hér	 fyrir	neðan	verður	 sagt	örstutt	 frá	hverjum	þátttakanda	 fyrir	 sig	 sem	vinnur	á	

vernduðum	vinnustöðum.	Ekki	verður	greint	sérstaklega	frá	hverjum	og	einum	fagaðila	

heldur	 verður	 fjallað	 um	 það	 sem	 þeir	 eiga	 sameiginlegt.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 var	 til	 að	

gæta	þess	að	ekki	verði	hægt	að	rekja	upplýsingarnar	til	þátttakanda	á	einn	eða	annan	

hátt.	 Til	 þess	 að	 gæta	 að	 nafnleynd	og	 trúnaði	 við	 viðmælendur	 hefur	 nöfnum	þeirra	

verið	 breytt	 og	 gefin	 gervinöfn.	 Taka	 skal	 fram	 í	 þessu	 samhengi	 að	 í	 tilvitnunum	 er	

úrfelling	auðkennd	með	þremur	punktum	(…).	Vegna	málefnisins	er	ekki	hægt	að	nefna	

kyn	 þeirra	 fagaðila	 sem	 voru	 viðmælendur.	 Því	 var	 ákveðið	 að	 allir	 fagaðilar	 beri	

kvenmannsnöfn.	 Ýmsum	 staðháttum	 og	 persónugreinanlegum	 upplýsingum	 hefur	 líka	

verið	breytt	til	þess	að	ekki	sé	unnt	að	rekja	upplýsingar	aftur	til	þátttakenda.	

Þeir	 viðmælendur	 sem	 voru	 fagaðilar	 voru	 gefin	 nöfnin	 Iðunn	 Másdóttir,	 Linda	

Kristjánsdóttir	 og	 Nína	 Baldursdóttir	 til	 þess	 að	 gæta	 að	 nafnleyndar	 og	 trúnaði	 við	

þátttakendur	 sem	 voru	 fagaðilar.	 Nöfnin	 voru	 valin	 af	 handahófi	 og	 í	 samræmi	 við	

algeng	nöfn	hérlendis.	Allar	áttu	það	sameiginlegt	að	vera	komnar	yfir	fimmtugt	og	að	

hafa	 unnið	 með	 fötluðu	 fólki	 í	 tugi	 ára.	 Þær	 hafa	 mikinn	 áhuga	 á	 sviði	 atvinnumála	

fatlaðs	 fólks	og	búa	yfir	umfangsmikilli	þekkingu	á	þeim	málum.	Allar	höfðu	þær	 lokið	

háskólanámi	fyrir	allmörgum	árum	síðan	og	menntun	fagaðilanna	tengdist	uppeldis-	og	

menntunarfræðum.	

Þeir	viðmælendur	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	voru	átta	talsins	og	á	milli	

tvítugs	til	sextugs.	Til	þess	að	gæta	að	trúnaði	og	nafnleyndar	var	þeim	gefin	gervinöfn.	
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Líkt	 og	 meðal	 fagaðila	 voru	 nöfnin	 valin	 af	 handahófi	 og	 í	 samræmi	 við	 algeng	 nöfn	

hérlendis.	 Nöfnin	 sem	 þeim	 var	 gefið	 eru	 eftirfarandi:	 Björn	 Alex	 Benónýson,	 Gunnar	

Máni	 Jónsson,	 Hákon	 Hrafn	 Thorlacius,	 Jara	 Ósk	 Leifsdóttir,	 Kári	 Baldursson,	 Kristrún	

Dögg	Lárusdóttir,	Silja	Bragadóttir	og	Sóldís	Brynjudóttir.	

Flest	áttu	þau	sameiginlegt	að	komast	til	og	frá	vinnu	með	ferðaþjónustu	fatlaðra	en	

einn	 viðmælandi	 sagðist	 nota	 strætó.	 Þau	 áttu	 öll	 það	 sameiginlegt	 að	 vinna	 á	

vernduðum	vinnustöðum	og	þótti	þeim	flestum	skemmtilegt	að	stunda	hreyfingu,	fara	í	

leikhús,	hlusta	á	tónlist	og	vera	í	góðum	félagsskap.			

2.2 Framkvæmd	

Hugmyndavinna	rannsóknarinnar	hófst	 í	maí	2018	og	 lauk	greiningu	 í	nóvember	2018.	

Þegar	 greiningu	 lauk	 voru	 niðurstöður	 skrifaðar.	 Rannsóknin	 var	 gerð	 með	 jákvæðri	

umsögn	frá	vísindasiðanefnd	Háskóla	Íslands.			

	Í	 fyrstu	 voru	 tekin	 viðtöl	 við	 þrjá	 fagaðila	 sem	 höfðu	 góða	 þekkingu	 á	 sviði	

atvinnumála	fatlaðs	fólks.	Úrtak	fagaðila	var	sett	saman	með	þeim	hætti	að	þau	hefðu	

greinagóða	 þekkingu	 á	 sviði	 atvinnumála	 fatlaðs	 fólks	 og	 kæmu	 að	 þeim	 málum	 á	

mismunandi	hátt.	Haft	var	samband	við	fagaðila	í	gegnum	tölvupóst	og	í	öllum	tilvikum	

voru	viðtöl	tekin	á	starfsstað	viðkomandi.	Þau	viðtöl	voru	tekin	í	september	og	október	

og	hjálpuðu	 til	 við	gerð	viðtalsrammann	sem	stuðst	var	við	 í	 viðtölum	við	einstaklinga	

með	þroskahömlun	 sem	unnu	á	 vernduðum	vinnustöðum.	Viðtölin	 veittu	góða	 innsýn	

inn	 í	 ákveðin	 ferli	 og	 upplifun	 fagaðila	 er	 tengjast	 atvinnumálum	 fatlaðs	 fólks.	 Í	 þeim	

viðtölum	 var	 stuðst	 við	 viðtalsramma	 sem	 byggður	 var	 á	 þeirri	 þekkingu	 sem	

rannsakandi	hafði	aflað	sér	 í	gegnum	erlendar	og	 innlendar	rannsóknir	 (sjá	viðauka	1).	

Viðmælendur	komu	að	atvinnumálum	 fatlaðs	 fólks	á	mismunandi	hátt	og	því	 var	 lögð	

áhersla	á	að	hafa	spurningarnar	opnar	til	þess	að	fá	sem	ítarlegustu	svörin	og	opna	fyrir	

eigin	 upplifun	 viðmælenda.	 Í	 upphafi	 hvers	 viðtals	 var	 farið	 yfir	 með	 viðmælanda	 að	

gætt	yrði	að	trúnaðar	og	að	hægt	væri	að	hætta	bæði	upptöku	og	þátttöku	hvenær	sem	

væri.	Í	kjölfar	þess	var	skrifað	undir	upplýst	samþykki	(sjá	viðauka	3).	

Í	 upphafi	 viðtals	 var	 lagt	 upp	 úr	 því	 að	 kynnast	 viðmælanda	 og	 reyna	 að	mynda	

traust.	Ekki	var	alltaf	talað	um	þá	þætti	sem	eru	í	viðtalsrammanum	eftir	sömu	röð.	Það	

sem	meðal	annars	var	rætt	um	tengdist	menntun	viðkomandi,	upplifun	á	þeim	úrræðum	
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sem	 eru	 í	 boði	 fyrir	 fatlað	 fólk,	markmið	 þeirra	 úrræða	 og	 hvaða	 þætti	 þau	 töldu	 að	

hafði	áhrif	á	starfsánægju	umrædds	hóps.	

Þegar	búið	var	að	taka	þrjú	viðtöl	við	fagaðila	var	haft	samband	við	yfirmenn	allra	

verndaðra	 vinnustaða	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 nærliggjandi	 bæjum	 í	 gegnum	

tölvupóst	til	þess	að	fá	þá	til	að	aðstoða	við	að	auglýsa	verkefnið	og	um	leið	aðstoða	við	

að	finna	mögulega	viðmælendur.	Auglýsing	var	búin	til	um	verkefnið	og	var	hún	einnig	

gerð	 á	 auðlesnu	 máli	 í	 samráði	 við	 þroskaþjálfa	 (sjá	 viðauka	 2).	 Forstöðumenn	 voru	

beðnir	 um	 að	 dreifa	 auglýsingunni	 innan	 vinnustaðarins	 og	 skimast	 eftir	 því	 hvort	

einhverjir	 starfsmenn	 væru	 tilbúnir	 til	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	 rannsókninni.	 Skilyrði	 fyrir	

þátttöku	var	sú	að	einstaklingar	væru	að	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	og	gætu	tjáð	

sig	með	tali.	Þessi	aðferð	gæti	haft	áhrif	á	samsetningu	úrtaksins	með	einhverjum	hætti.	

Ekki	 er	 hægt	 að	 staðfesta	 að	 allir	 einstaklingar	 sem	 vinna	 á	 þeim	 vernduðum	

vinnustöðum	 sem	 haft	 var	 samband	 við	 hafi	 haft	 jöfn	 tækifæri	 til	 að	 kynna	 sér	

auglýsinguna	eða	að	taka	þátt.	Í	kjölfarið	sýndu	átta	einstaklingar	áhuga	á	að	taka	þátt	

og	 samþykktu	 þátttöku.	 Sjö	 af	 átta	 viðtölum	 fóru	 fram	 á	 vinnustað	 viðmælanda	 á	

vinnutíma	hans.	Að	eigin	ósk	eins	viðmælanda	fór	það	viðtal	fram	á	heimili	hans.	Lengd	

viðtalanna	var	allt	 frá	30	mínútum	og	upp	í	rúma	klukkustund.	Viðtöl	voru	tekin	upp	á	

snjalltæki	 rannsakanda.	 Í	 upphafi	 viðtals	 kynnti	 rannsakandi	 rannsóknina	 og	 var	 með	

auglýsingablaðið	við	höndina	(sjá	viðauka	2).	Rannsakandi	las	ávallt	yfir	upplýsingablaðið	

með	viðmælanda	til	þess	að	tryggja	það	að	hann	skildi	hvað	það	fæli	í	sér	að	taka	þátt	í	

viðtalinu.	Þátttakendum	var	ávallt	boðið	að	hafa	með	sér	aðstoðarmanneskju	að	eigin	

vali	en	enginn	af	þátttakendum	kaus	það.	Því	næst	var	skrifað	undir	upplýst	samþykki	og	

trúnaðaryfirlýsingu	(sjá	viðauka	4).	 Ítrekað	var	við	viðmælendur	að	þeir	gætu	hætt	við	

hvenær	sem	er,	án	þess	að	gefa	skýringu	á	því.		

Í	viðtalinu	var	stuðst	við	rannsóknir	sem	skoðað	hafa	svipaða	þætti	og	viðtalsramma	

sem	byggði	meðal	annars	á	viðtölum	við	fagaðila	í	tengslum	við	atvinnumál	fatlaðs	fólks	

(sjá	viðauka	5).	Í	upphafi	viðtals	var	spurt	um	starfsreynslu,	menntun,	búsetu	og	fleira	í	

tengslum	við	viðmælanda	til	þess	að	kynnast	honum	betur	og	mögulega	mynda	traust.	

Því	 næst	 var	 rætt	 um	 áhugamál	 viðkomandi,	 núverandi	 vinnu	 og	 laun.	 Ekki	 var	 alltaf	

farið	eftir	þeirri	röð	sem	viðtalsramminn	er	í	til	þess	að	gefa	svigrúm	fyrir	aðra	þætti	sem	

viðmælandi	 vildi	 koma	 orði	 á.	 Í	 lok	 viðtals	 var	 viðmælandi	 spurður	 hvort	 það	 væri	
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eitthvað	fleira	sem	hann	vildi	bæta	við	eða	koma	á	framfæri.	Eins	var	alltaf	minnt	aftur	á	

nafnleynd	og	trúnað.		

Eftir	fyrstu	tvö	viðtölin	kom	í	ljós	að	þátttakendum	fannst	erfitt	að	skilja	þegar	spurt	

var	 út	 í	 hindranir	 og	 rannsakanda	 þótti	 krefjandi	 að	 útskýra	 það	 hugtak	 fyrir	

viðmælendur.	 Því	 var	 viðtalsrammanum	breytt	 og	 sá	 þáttur	 tekinn	 út.	 Þess	 í	 stað	 var	

rannsakandi	 vakandi	 fyrir	 því	 ef	 viðmælandi	 nefndi	 eitthvað	 í	 viðtölum	 sem	 líktist	

hindrunum	og	þá	nánar	spurt	út	í	það	án	þess	að	nefna	hugtakið	eitt	og	sér.		

2.3 Úrvinnsla	gagna	
Eftir	hvert	og	eitt	viðtal	var	byrjað	á	að	afrita	þau	eins	fljótt	og	auðið	var.	Mismunandi	

tíma	tók	að	afrita	hvert	viðtal	þar	sem	þau	voru	mislöng	en	að	jafnaði	tók	það	frá	einum	

degi	upp	í	þrjá	daga	að	afrita	hvert	viðtal.	Reynt	var	að	hafa	góðan	tíma	milli	viðtala	til	

þess	 að	 gefa	 rými	 fyrir	 ígrundanir,	 upphafs	 greiningu	 og	 stöðugan	 samanburð	 (e.	

constant	comparative	method)	en	það	er	talið	vera	gagnlegt	þegar	stuðst	er	við	nálgun	

grundaðrar	kenningar	(e.	grounded	theory)	líkt	og	gert	var	í	þessari	rannsókn	(Charmaz,	

2014).	Ástæðan	fyrir	því	af	hverju	grunduð	kenning	varð	fyrir	valinu	er	sú	að	hún	taldi	

henta	best	til	þess	að	skilja	upplifun	viðmælenda	á	þeim	þáttum	sem	snúa	að	markmiði	

rannsóknarinnar.	Fjallað	verður	nánar	um	þessi	atriði	síðar	í	kaflanum.	Eftir	hvert	viðtal	

og	afritun	var	einnig	hugað	að	því	hvað	hefði	betur	mátt	 fara	og	hvernig	mætti	bæta	

bæði	viðtölin	og	viðtalsrammann.		

Stöðugur	 og	 sífelldur	 samanburður	 var	 gerður	 á	 viðtölum	 á	 meðan	 gögnin	 voru	

afrituð.	Í	þeirri	vinnu	var	stuðst	við	nálgun	grundaðrar	kenningar	líkt	og	áður	hefur	verið	

nefnt.	Grunduð	kenning	krefst	 skipulagðrar	 vinnubragða	og	 stöðugra	greiningu	gagna,	

bæði	samhliða	gagnaöflunar	og	eftir	að	henni	hefur	verið	lokið	(Charmaz,	2014).	Þá	voru	

upphaflegar	 rannsóknarhugmyndir	 rannsakandans	 bornar	 saman	 við	 það	 sem	 gögnin	

sýndu	og	það	borið	saman	á	eins	hlutlausan	hátt	og	mögulegt	var.	

Á	meðan	afritun	gagna	stóð	yfir	var	stuðst	við	tvö	megin	skref	Cathy	Carhmaz	(2014)	

í	 tengslum	við	greiningu	gagna.	Það	fór	 fram	með	þeim	hætti	að	opin	kóðun	(e.	 initial	

coding)	 var	 fyrst	 gerð	 í	 öllum	 viðtölum	 þar	 sem	 lykilorð,	 hugtök	 og	meginatriði	 voru	

skráð	niður.	Því	næst	var	markviss	kóðun	(e.	focused	coding)	gerð	en	þá	voru	öll	viðtölin	

lesin	aftur	yfir.	Á	þeim	tímapunkti	var	rannsakandi	kominn	með	ákveðnar	hugmyndir	að	

megin	þemum	sem	gögnin	höfðu	myndað	og	var	með	þau	til	hliðsjónar.	Þetta	var	gert	til	
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þess	að	skýra	þau	þemu	sem	gögnin	höfðu	myndað	og	skiptu	máli.	Rannsakandi	skrifaði	

hjá	sér	minnisblöð	 (e.	memos)	þegar	hann	var	að	greindi	gögnin	og	það	aðstoðaði	við	

undirbúning	niðurstöðukaflans.	Að	 lokum	mynduðust	þrjú	heildstæð	megin	þemu	sem	

skiptu	sköpum	í	niðurstöðunum.	Til	þess	að	tryggja	sem	mestan	áreiðanleika	og	öðlast	

meiri	 og	 dýpri	 skilning	 á	 upplifun	 hvers	 viðmælanda	 voru	 viðtölin	 lesin	 ítrekað	 yfir	

(Charmaz,	2014).	Að	allri	úrvinnslu	lokinni	var	upptökum	eytt	og	afrituðu	viðtölin	geymd	

á	öruggum	stað.	

2.4 Siðferðileg	álitamál	

Rannsakandi	gerði	sér	grein	fyrir	þeim	siðferðilegu	álitamálum	sem	upp	geta	komið	og	

bregðast	við	ef	svo	er.	Jafnframt	hélt	hann	þátttakendum	vel	upplýstum	um	hvað	felst	í	

því	 að	 taka	 þátt	 í	 rannsókn.	 Rannsakandi	 hugaði	 að	 trúnaði	 og	 gætti	 nafnleyndar	

viðmælenda	(Hennink	o.fl.,	2011).	Við	vinnslu	ritgerðarinnar	gerði	rannsakandi	sér	grein	

fyrir	því	að	verið	væri	að	vinna	með	hóp	sem	oft	er	skilgreindur	viðkvæmur	og	hefur	oft	

upplifað	 brot	 á	 mannréttindum	 á	 borð	 við	 það	 þegar	 aðilum	 er	 meinuð	 þátttaka	 í	

menningarlegum-	 og	 atvinnutengdum	 viðburðum	 sökum	 lélegs	 aðgengis.	 Sem	 og	 að	

hafa	upplifað	jaðarsetta	stöðu	í	samfélaginu	þar	sem	tækifæri	á	atvinnuþátttöku	er	fyrir	

fatlað	fólk	er	oft	á	tíðum	ekki	sú	sama	og	fyrir	ófatlað	fólk.	Þetta	eru	raddir	sem	heyrast	

ekki	oft	en	þurfa	að	fá	að	heyrast	oftar.	Þær	hættur	sem	rannsóknin	hafði	 í	 fórum	sér	

var	 ef	 viðmælandi	 myndi	 ræða	 viðkvæmt	 efni	 eða	 ef	 upp	 kæmi	 viðkvæmt	 við	

viðkomandi	aðila.	Rannsakandi	var	meðvitaður	um	tengsl	sín	við	viðfangsefnið	en	hann	

vinnur	 við	 stuðning	 á	 heimili	 fyrir	 einhverfa	 sem	 og	 að	 eiga	 ættingja	 sem	 vinna	 á	

vernduðum	vinnustöðum.		

Rannsakandi	 reyndi	 eftir	 fremsta	megni	 að	 því	 að	 gera	 spurningarnar	 skýrar	 fyrir	

viðmælendur.	Með	aðstoð	þroskaþjálfa	fékk	rannsakandi	hugmyndir	hvernig	orða	mætti	

spurningar	með	einföldum	og	skýrum	hætti.	Rannsakandi	hafði	sig	allan	fram	við	að	búa	

til	öruggt	umhverfi	 fyrir	 viðmælendur	 svo	þeir	 gætu	 tjáð	 sig	án	þess	að	þurfa	að	vera	

óöruggir	við	það.	Það	var	gert	með	því	að	taka	viðtalið	í	umhverfi	sem	viðmælandi	taldi	

sig	 líða	 vel	 í	 og	 þekkti	 vel.	 Eins	 var	 alltaf	 passað	 upp	 á	 að	 ræða	 við	 viðmælendur	 af	

virðingu	og	sem	jafningja.		

Það	að	nálgast	efnið	með	þeim	toga	að	upplifun	og	sýn	fagaðila	var	skoðuð	sem	og	

einstaklinga	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 kom	 í	 ljós	 góð	mynd	 á	 það	 hvaða	
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þættir	 hafa	 áhrif	 á	 starfsánægju	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Með	 því	 að	 nálgast	

viðfangsefnið	 með	 þeim	 hætti	 að	 taka	 bæði	 viðtöl	 við	 fagaðila	 og	 einstaklinga	 með	

þroskahömlun	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	gaf	góðan	flöt	á	málinu	og	dýpkaði	

skilninginn	 til	 muna.	 Beitt	 var	 greiningarferli	 sem	 er	 vandað	 og	 kemur	 í	 veg	 fyrir	

mistúlkun	eða	oftúlkun.	Þrátt	 fyrir	að	hóparnir	 tveir	komi	að	efninu	með	ólíkum	hætti	

voru	viðmælendur	oft	á	tíðum	samhljóða.	Þeir	höfðu	sambærilega	upplifun	og	skoðanir	í	

tengslum	við	þætti	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun.	
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3 Niðurstöður	
Tilgangur	 rannsóknarinnar	 var	 að	 öðlast	 innsýn	 í	 upplifun	 einstaklinga	 með	

þroskahömlun	á	því	að	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum.	Lögð	var	áhersla	á	að	fá	fram	

hvað	þeir	 telja	að	hafi	áhrif	á	starfsánægju	þeirra.	Einnig	var	markmiðið	að	 fá	 innsýn	 í	

viðhorf	 fagaðila	 til	 úrræðisins	 og	 atvinnumála	 fatlaðs	 fólks.	 Niðurstöðum	 hefur	 verið	

skipt	 í	 þrjá	meginkafla	 til	 samræmis	 við	 yfirþemu	 sem	 fram	komu	við	 gagnagreiningu.	

Unnið	verður	með	starfsánægju	í	tengslum	við	þau	þrjú	yfirþemu	sem	mynduðust	og	sex	

undirþemu	 og	 hvaða	 áhrif	 þau	 þemu	 höfðu	 á	 viðmælendur.	 Fyrsta	 yfirþemað	 er	

mikilvægi	 vinnunnar	 í	 lífi	 fatlaðra	viðmælenda	 og	undirþemun	 fjalla	um	sýn	 fagaðila	á	

úrræðinu,	 upplifun	 viðmælenda	 á	 að	 vera	 í	 vinnunni	 sem	 og	 hvernig	 launamálum	 er	

háttað	 og	 áhrif	 þeirra.	 Því	 næst	 verður	 fjallað	 um	 yfirþemað	 samskipti	 og	 félagsleg	

tengsl	 á	 vernduðum	 vinnustöðum,	 þar	 sem	 nánar	 verður	 farið	 í	 upplifun	 fagaðila	 á	

mikilvægi	 þess	 að	 huga	 að	 samsetningu	 þeirra	 einstaklinga	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	

vinnustað	og	hvaða	áhrif	samskipti	og	félagsskapur	hefur	á	starfsánægju.	

Þriðji	yfirkaflinn	snýr	að	einsleitni	og	valdaleysi.	Þar	verður	farið	nánar	í	tvö	undirþemu	

sem	 tengjast	 einsleitni	 í	 verkefnum	 og	 því	 að	 fá	 að	 hafa	 val.	 Þá	 bæði	 í	 tengslum	 við	

upplifun	á	eigin	vali	og	þá	upplifun	að	starfsákvörðun	er	ekki	á	þeirra	valdi	og	að	hafa	

lítið	um	ákvarðanatöku	að	segja	þegar	kemur	að	atvinnumálum.	

Til	 þess	 að	 auðvelda	 lestur	 niðurstaðna	 verða	 gervinöfn	 þeirra	 viðmælenda	 sem	

nefndir	voru	hér	að	ofan	aftur	tilgreind.	Þeir	fagaðilar	sem	tóku	þátt	voru	gefin	nöfnin:	

Iðunn,	 Linda	 og	Nína.	 Viðmælendur	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 voru	 gefin	

nöfnin:	Björn,	Gunnar,	Hákon,	Jara,	Kári,	Kristrún,	Silja	og	Sóldís.	

3.1 Mikilvægi	þess	að	vera	í	vinnu	

Nokkurt	 samræmi	 reyndist	 vera	 á	 milli	 þess	 sem	 fagaðilar	 og	 starfsmenn	 verndaðra	

vinnustaða	telja	að	hafi	áhrif	á	líðan	þeirra	síðarnefndu	í	vinnunni.	Því	tengdu	komu	upp	

tvö	eftirfarandi	þemu	sem	virtust	hafa	á	einhvern	hátt	áhrif	á	starfsánægju	einstaklinga	

sem	vinna	 á	 vernduðum	vinnustöðum:	Að	hafa	 eitthvað	 fyrir	 stafni	 og	 launamál.	 Allir	

sáu	 kosti	 þess	 að	 verndaðir	 vinnustaðir	 séu	 til	 staðar.	 Flestir	 voru	 sammála	 um	 að	

mikilvægt	 væri	 fyrir	 hópinn	 að	 vera	 í	 vinnu	 til	 þess	 að	 hafa	 eitthvað	 fyrir	 stafni	 og	

fagaðilar	nefndu	að	ef	einstaklingar	komast	ekki	út	á	hinn	almenna	vinnumarkað	væru	

vernduð	vinna	skárri	en	ekki	neitt.	Á	 sama	 tíma	 tjáðu	nokkrir	 viðmælendur	verndaðra	
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vinnustaða	að	þeim	leiddist	það	að	hanga	og	þætti	gott	að	hafa	alltaf	nóg	að	gera.	Það	

var	ein	meginástæða	þess	af	hverju	vinnan	var	þeim	mikilvæg.	Fagaðilar	og	starfsmenn	

verndaðra	 vinnustaða	 höfðu	 hins	 vegar	 mismunandi	 sögur	 að	 segja	 hvað	 varðar	

launamál	og	það	verður	líka	stiklað	á	því.	

3.1.1 „Bara	vera	hérna	í	staðinn	fyrir	að	vera	heima	og	gera	ekki	neitt“	

Allir	viðmælendur	áttu	það	sameiginlegt	að	sjá	kosti	verndaðra	vinnustaða	og	mikilvægi	

þess	 að	 fatlað	 fólk	 sé	 í	 vinnu	 hvort	 sem	 það	 er	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 eða	 á	

almennum	 vinnumarkaði.	 Fagaðilarnir	 sem	 talað	 var	 við	 höfðu	 allir	 tiltölulega	 sterka	

skoðun	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 og	 voru	 ekki	 alltaf	 sammála.	 Þeir	 kostir	 sem	 þeir	

nefndu	og	töldu	að	ætti	við	verndaða	vinnu	var	að	þá	hefðu	einstaklingar	eitthvað	fyrir	

stafni,	 gæti	 átt	 daglega	 rútínu	 og	 liði	 vel	 í	 starfi.	 Starfsmenn	 verndaðra	 vinnustaða	

greindu	 frá	 sömu	 upplifun.	 Hér	 fyrir	 neðan	 verður	 fyrst	 farið	 í	 sýn	 fagaðila	 á	 þessum	

málum	og	því	næst	upplifun	starfsmanna	verndaðra	vinnustaða.		

Fagaðilarnir	komu	allir	að	atvinnumálum	fatlaðs	fólks	með	einhverjum	hætti.	Linda	

og	Iðunn	greindu	báðar	frá	þeirri	upplifun	sinni	að	úrræðið	svari	kannski	fyrst	og	fremst	

þörfum	aðstandenda	og	Nína	var	að	hluta	til	sammála	því.	Iðunn	nefndi	að	fjölskylda	og	

nánir	aðstandendur	einstaklings	með	þroskahömlun	sækist	eftir	því	að	þau	fái	lífsrútínu	

og	að	daglega	líf	þeirra	hafi	einhverjar	fastar	skorður	„...þeim	vantar	bara	þjónustu...við	

getum	 bara	 talað	 um	 hlutina	 eins	 og	 þeir	 eru...innihald	 þjónustunnar	 skiptir	 ekki	 öllu	

máli...heldur	snýst	þetta	um	það	að	láta	lífsrútínuna	ganga	og	ég	hef	alveg	fullan	skilning	

á	því“.	Hún	nefnir	 jafnframt	mikilvægi	þess	að	fagaðilar	og	þeir	sem	koma	að	úthlutun	

einstaklinga	á	vernduðum	vinnustöðum	þurfi	að	vera	„með	þennan	metnað“	að	komast	

að	því	hvaða	staður	henti	hverjum	og	einum.		

Linda	 er	 þeirrar	 skoðunar	 að	 betra	 sé	 fyrir	 fatlað	 fólk	 að	 vera	 á	 vernduðum	

vinnustöðum	 heldur	 en	 að	 hafa	 ekkert	 fyrir	 stafni.	 Hún	myndi	 þó	 helst	 kjósa	 að	 allir	

gætu	farið	út	á	almennan	vinnumarkað	og	tók	þar	sterkt	til	orða.	„Ég	efast	nú	um	að	ná	

að	lifa	það	að	þessi	vinnustaður	verði	 lagður	niður	en	ef	það	gerist	mun	ég	fagna	því”.	

Hér	 lýsir	 hún	 því	 yfir	 að	 hennar	 skoðun	 sé	 mögulega	 sú	 að	 verndaðir	 vinnustaðir	 sé	

barns	síns	tíma	og	að	það	eigi	að	loka	þeim.	En	á	sama	tíma	segir	Linda:	
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Meðan	 að	 kerfið	 er	 ekki	 betra	 fyrir	 utan	 okkur,	 þá	 er	 ég	 bara	 voða	 glöð	 að	 við	
séum...	til	staðar	þá	að	aðstoða	þau	við	að	fá	kannski	tækifæri	til	að	gera	eitthvað,	
bjóða	upp	á	 fjölbreytt,	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 vera	heima.	Af	 því	 það	er	 fyrir	mér	bara	
skelfilegt,	 bara	 tilhugsun	 að	 ungt	 fólk	 fái	 ekki	 neitt	 að	 gera	 og	 eru	 bara	 heima,	
jafnvel	hjá	foreldrum	og	hérna...og	bara	já.	Að	gera	ekki	neitt.	

Nína	 nefnir	 svipaða	 sögu.	 Hún	 tekur	 undir	 það	 að	 lítið	 sé	 um	 úrræði	 fyrir	

einstaklinga	með	þroskahömlun	„það	eru	engin	úrræði	í	boði,	það	er	bara	fljót	svarað“	

og	 að	 almennur	 vinnumarkaður	 sé	 ekki	 alltaf	 rétta	 svarið.	 Í	 tengslum	 við	 þetta	 nefnir	

Iðunn	 ákveðinn	 galla	 við	 almennan	 vinnumarkað	 „gallinn	 við	 hérna	 almenna	

vinnumarkaðinn	af	því	þá	ertu	kannski	kominn	úr	þínu	félagslega	umhverfi	og	komin	inn	

á	í	annað	og	þú	kannski	kemst	ekki	inn	í	það“.	Eins	nefnir	hún	að	hún	hafi	séð	þess	dæmi	

að	 einstaklingar	 einangrist	 úti	 á	 almennum	 vinnumarkaði	 af	 því	 „þau	 ná	 ekki	 þessum	

félagslegum	 samskiptum	 inn	 á	 vinnustaðnum“.	 Nína	 nefnir	 einnig	 „við	 eigum	 að	 láta	

þeim	líða	vel	og	hafa	fundið	sína	sillu,	sinn	stað	í	 lífinu“.	Linda	ræðir	mikilvægi	þess	að	

hópurinn	 sem	 fær	úthlutun	á	vernduðum	vinnustöðum	hafi	 eitthvað	 fyrir	 stafni	og	 fái	

tækifæri	 til	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	 fjölbreyttum	 verkefnum	 í	 stað	 þess	 að	 hanga	 heima.	

Henni	finnst	„skelfilegt“	að	hugsa	til	þess	að	þau	væru	heima	hjá	sér	að	gera	ekki	neitt,	

þá	væri	betri	kostur	fyrir	þá	að	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum.		

Þegar	skoðuð	var	upplifun	starfsmanna	verndaðra	vinnustaða	kom	bersýnilega	í	ljós	

að	þeim	þætti	alla	jafna	leiðinlegt	að	hafa	lítið	fyrir	stafni.	Það	má	því	álykta	svo	sem	að	

vinnan	sé	þeim	mögulega	fyrst	og	fremst	vettvangur	til	að	hafa	eitthvað	að	gera.	Flest	

eru	þau	miklar	félagsverur	og	finnst	gaman	að	spjalla	og	eiga	í	samneyti	við	aðra.	Silja,	

Björn,	 Gunnar	 og	 Hrafn	 eiga	 það	 til	 að	 mynda	 öll	 sameiginlegt	 að	 þykja	 íþróttir	

skemmtilegar	og	áhugaverðar	og	stunda	þær	alla	jafna	eftir	vinnu	eða	um	helgar.	Flest	

leggja	þau	mikið	upp	úr	því	að	hafa	eitthvað	fyrir	stafni	og	þykir	leiðinlegt	að	„hanga”	og	

gera	 ekki	 neitt.	 Björn	 nefnir	 að	 það	 sem	 honum	 fannst	 leiðinlegt	 var	 þegar	 honum	

leiddist.	Honum	finnst	skemmtilegt	að	hafa	eitthvað	fyrir	stafni	og	bíður	alltaf	 í	ofvæni	

við	 að	 hitta	 liðveisluaðila	 til	 þess	 að	 hafa	 eitthvað	 að	 gera	 eftir	 vinnu	 og	 segir	 að	 sér	

leiðist	þegar	liðveislan	geti	ekki	hitt	hann.	

Jara	nefnir	að	það	hafi	 skipt	hana	miklu	máli	að	 fá	vinnu	af	því	að	þá	 líði	dagarnir	

hraðar	 og	 að	 dagarnir	 fari	 í	 eitthvað	meira	 en	 að	 vera	 heima,	 hanga	 í	 símanum	 eða	

tölvunni.	 Það	 sem	 jafnframt	 lætur	 henni	 líða	 vel	 í	 vinnunni	 er	 að	 þurfa	 ekki	 að	 vera	

heima	og	gera	ekki	neitt:	
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Sem	sagt	áður	en	ég	byrjaði	að	vera	hérna	þá	var	ég	náttúrulega	ekki	að	vinna	neitt	
og	þá	á	var	ég	bara	mest	bara	heima...maður	fór	mjög	seint	að	sofa	og	maður	var	
að	vakna	bara	mjög	seint.	Maður	fór	voða	lítið	út	svona...		

Sóldís	er	á	sama	máli	og	Jara	og	segir	að	það	skemmtilegasta	við	vinnuna	sé	að	vera	

að	„gera	eitthvað“.	Gunnar	nefndi	að	það	sem	honum	þætti	hvað	 leiðinlegast	að	gera	

væri	að	hanga	„mér	finnst	leiðinlegt	að	hanga	heima	og	gera	ekki	neitt“.	Ef	það	kemur	

fyrir	þá	finnur	hann	sér	eitthvað	annað	að	gera,	kíkir	í	blöðin	og	fer	jafnvel	út	í	göngutúr	

með	öðrum	samstarfsfélögum.	

Sóldís	og	Gunnar	sögðu	bæði	frá	því	að	þeim	leiddist	stundum	í	vinnunni	og	væru	þá	

að	 „hanga“	 en	 voru	 bæði	með	 lausn	 á	 þeim	 vanda	 og	 var	 það	 að	 finna	 sér	 eitthvað	

annað	að	gera	í	vinnunni.	Líkt	og	Sóldís	sagði	að	þá	færi	hún	í	það	að	finna	sér	einhverja	

aðra	afþreyingu	í	vinnunni.	Henni	finnst	það	notalegt	og	nefnir	að	það	rói	hugann	þegar	

hún	er	í	vinnunni.	Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	áttu	þau	flest	sameiginlegt	að	finnast	

mikilvægt	að	hafa	alltaf	eitthvað	 fyrir	 stafni	og	gera	eitthvað	 sem	þau	höfðu	áhuga	á,	

annað	hvort	fyrir	eða	eftir	vinnu.	Það	gæti	varpað	upp	þeirri	spurningu	hvort	þau	líti	á	

verndaða	vinnu	sem	úrræði	til	þess	að	hafa	eitthvað	fyrir	stafni	líkt	og	fagaðilarnir	telja	

að	sé.	

3.1.2 „Ég	er	ekki	að	eltast	við...milljón	kall	á	mánuði“	

Viðmælendur	voru	ekki	sammála	um	mikilvægi	þess	að	fá	laun	fyrir	vinnu	á	vernduðum	

vinnustöðum.	 Áberandi	 var	 hvað	 fagaðilar	 höfðu	 sterka	 skoðun	 á	 því	 að	 starfsfólk	 fái	

sanngjörn	 laun	 fyrir	 sína	 vinnu	 en	 mismunandi	 var	 hvað	 þeim	 fannst	 sanngjarnt.	

Fagaðilarnir	 lýstu	því	 ferli	 sem	á	 sér	 stað	þegar	ákvörðun	 launa	er	háttað	og	kom	þar	

fram	að	sú	ákvörðun	er	ekki	samræmd	á	milli	vinnustaða.		

Að	sögn	bæði	fagaðila	og	þeirra	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	spanna	laun	

þeirra	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 allt	 frá	 núll	 krónum	 og	 það	 hæsta	 sem	

heyrst	hefur	af	viðmælendum	er	að	launin	nái	upp	í	rúmar	100	þúsund	krónur	á	mánuði.	

Samkvæmt	 viðmælendum	 eru	 launin	 þó	 að	 jafnaði	 um	 núll	 til	 sex	 þúsund	 krónur	 á	

mánuði	fyrir	utan	örorkubætur.	

Fagaðilar	útskýra	hvernig	málum	er	háttað	 í	 tengslum	við	ákvörðun	á	 launamálum	

einstaklinga	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Að	 það	 sé	 í	 tengslum	 við	
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hlutasamning	sem	Alþýðusamband	Íslands	og	fleiri	aðildafélög	gerðu.	Þar	sé	fjallað	um	

það	að	einstaklingar	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	fari	á	launataxta	eins	og	hjá	

Eflingu.	 Einstaklingur	 er	 því	 metinn	 af	 einhverjum	 ótilgreindum	 aðila	 hve	 mikla	

starfsgetu	 hann	 hefur.	 Það	 fer	meðal	 annars	 þannig	 fram	 að	 einstaklingar	 eru	metnir	

með	30%,	50%,	70%	eða	90%	starfsgetu.	Oft	á	tíðum	nær	einstaklingur	ekki	upp	í	30%	

starfsgetu	og	fær	því	„vasapening”	í	laun	líkt	og	bæði	fagaðilarnir	Iðunn	og	Linda	koma	

orði	 á	 og	 vísa	þar	með	 í	 lág	 laun	 sem	um	nemur	einum	 til	 nokkrum	þúsund	 krónur	 á	

mánuði.	 Allir	 fagaðilar	 nefna	 samskonar	 dæmi	 um	 hvernig	 staðið	 er	 að	 launavali	 á	

vernduðum	vinnustöðum.	Einstaklingur	er	til	dæmis	metinn	í	„70%	starfsþjálfun	og	30%	

að	vinna	 fyrir	 launum,	þannig	að	þá	ertu	með	30%	af	 lágmarkslaunum“.	Launin	ná	því	

aldrei	að	fara	upp	í	lágmarkslaun.	Samkvæmt	Lindu,	sem	er	fagaðili,	fer	starfsmat	meðal	

annars	fram	með	þeim	hætti	að	aðili	svarar	nokkrum	spurningum.	Því	er	þannig	háttað	

að	ef	viðkomandi	fær	núll	í	einhverju	þá	dettur	hann	út	úr	30%	starfsgetu	og	getur	þar	

með	ekki	farið	á	„Eflingar	laun“.	Fagaðilinn	Nína	segir	í	tengslum	við	þetta	að	á	sumum	

vernduðum	vinnustöðum	sé	enginn	sem	uppfylli	þær	kröfur	að	ná	30%	starfsgetu.	Linda	

nefnir	að	einstaklingur	„þarf	bara	að	sína	ákveðna	færni,	úthald	og	hversu	illa	eða	vel	þú	

þolir	áreiti	og	það	eru	svona	hver	eru	afköst	og	allt	þetta“.	Iðunn	bætir	við:		

Þetta	 er	 mat	 bara	 vinnustaðarins	 á	 hverjum	 og	 einum	 tíma.	 Það	 er	 gert	 þetta	
starfsmat	sem	að	hefur,	er	hvergi	hérna,	það	er	ekki	til	neitt	samræmt	starfsmat	á	
landinu.	Það	er	ekki	til	neitt	sem	að	er	búið	að	stimpla	og	kvitta	uppá	að	þetta	er	
starfsmat.	Það	er	ekki	 til.	Þannig	að	það	starfsmat	sem	notast	er	við	er	bara	hvað	
það	 sem	 hver	 og	 einn	 vinnustaður	 ákveður	 að	 nota.	 Eða	 þá	 að	 einhverjir	 hafi	
sammælst	um	að	nota,	en	það	er	ekkert	sem	ríkið	eða	aðrir	hafa	staðfest.	

Í	tengslum	við	launamál	á	vernduðum	vinnustöðum	hefur	fagaðilinn	Iðunn	þetta	um	

málið	að	segja:	

Sumstaðar	 eru	 ekki	 hérna...laun	 eða	 umbun	 eða	 neitt	 þess	 háttar.	 Á	 sumum	
stöðum	er	talað	um	einhverja	umbun,	en	ég	veit	nú	ekki...hvar	er	í	 lögum	að	veita	
umbun	fyrir	vinnu.	Ég	held	að	það	sé	bara	ekki	í	lagi.	

Í	 tengslum	 við	 upplifun	 á	 því	 að	 fá	 laun	 skiptust	 viðmælendur	 sem	 unnu	 á	

vernduðum	vinnustöðum	í	þrjá	hópa.	Á	meðan	sumir	voru	á	því	að	launin	hefðu	jákvæð	

áhrif	 á	 ánægju	 í	 starfi	 voru	 aðrir	 á	 því	 að	 launin	 skiptu	 engu	 á	meðan	 félagslífið	 væri	

gott.	Enn	aðrir	voru	ekki	meðvitaðir	um	laun	sín	og	höfðu	lítið	út	á	það	að	setja.	Þessi	

utanaðkomandi	 þáttur	 frá	 ófötluðu	 fólki	 í	 garð	 fatlaðs	 fólks	 sem	 starfsmat	 er	 gæti	
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mögulega	 verið	 tengt	 því	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 starfsánægju	 Jöru.	 Jara	 segist	 ekki	 vera	 á	

launum	eins	og	er	 vegna	þess	 að	hún	 sé	ekki	 nógu	 sjálfstæð	 í	 vinnu.	Henni	 þykir	 það	

miður	og	segist	hafa	hugsað	sér	að	hætta	í	vinnunni	 launanna	vegna.	„Ég	var	stundum	

að	spá	í	að	hætta	hérna	sko.	Ekki	bara,	ekki	útaf	þetta	er	leiðinlegt,	bara	útaf	því	að	ég	

fæ	engan	peninga	á	að	vera	hérna“.	Hennar	upplifun	er	sú	að	henni	þyki	ósanngjarnt	að	

vera	„alveg	að	vinna	rosa	mikið“	en	fái	ekki	 laun	fyrir	það.	Það	að	Jara	upplifi	 laun	sín	

vera	ósanngjörn	er	í	samræmi	við	það	sem	Iðunn	segir	í	tengslum	við	að	„fólk	er	ekki	að	

fá	sín	réttindi	og	skyldur,	fólk	er	ekki	að	fá	launakjör	eins	og	almennt	gerist“.	

Jara	segir	að	laun	hennar	séu	misjöfn	eftir	því	hvernig	hún	standi	sig	í	vinnunni	og	að	

stundum	fái	hún	 innan	við	þúsund	krónur	 í	 laun	á	mánuði.	Þegar	hún	er	 spurð	að	því	

hver	 ákvarði	 launin	 eru	 það	 að	 hennar	 sögn	 einn	 til	 tveir	 einstaklingar	 sem	eru	 yfir	 á	

vinnustaðnum.	Það	eru	þeir	sem	eru	að	fylgjast	með	vinnuháttum	hennar	og	ákvarði	út	

frá	því	hve	mikið	hún	eigi	að	fá	útborgað.	Björn	hefur	svipaða	sögu	að	segja	í	tengslum	

við	það	að	laun	hafi	mögulega	áhrif	á	hans	starfsánægju.	Hann	lýsti	því	yfir	að	hafa	verið	

með	dónaskap	við	stuðningsfulltrúa	á	vinnustaðnum	og	hafi	verið	með	„stæla“	við	þá.	Í	

lokin	sagðist	hann	hafa	beðið	þá	afsökunar	og	sá	að	sér	„ég	bað	þá	alla	afsökunar,	það	

er	 bara	 svoleiðis“.	 Því	 tengdu	 segist	 hann	 þurfa	 að	 hlýða	 þeim	 sem	 aðstoða	 hann	 í	

vinnunni	til	þess	að	fá	laun	„svo	maður	fái	laun	og	ég	vil	ekki	vera	launalaus	um	jólin“.	

Hann	virtist	vera	mjög	áhyggjufullur	þegar	hann	 lýsti	því	af	hverju	hann	væri	hræddur	

um	að	fá	ekki	laun.	Það	skiptir	Jöru	og	Björn	greinilega	máli	að	fá	laun	mánaðarlega	fyrir	

vinnu	 sína.	 Iðunn	 er	 á	 því	 að	 það	 skipti	 máli	 að	 fá	 laun	 fyrir	 vinnu	 á	 vernduðum	

vinnustöðum:	

Auðvitað	 skiptir	máli	 fyrir	 þau	 að	 fá	 laun	 eins	 og	 á	 auðvitað	 að	 vera...fólk	 skiptir	
auðvitað	hérna	máli	fyrir	fólk	að	eignast	peninga	og	framfleyta	sér,	það	bara	skiptir	
máli	sama	hvort	þú	ert	fatlaður	eða	ekki.	

Linda,	sem	er	einn	af	fagaðilunum,	nefnir	það	að	hún	vilji	að	allir	einstaklingar	séu	á	

30%	launum	í	gegnum	kjarasamning	en	þá	væru	verndaðir	vinnustaðir	líklega	ekki	til	og	

hættir	vegna	gjaldþrots.	Fagaðilarnir	Iðunn	og	Nína	eru	sama	sinnis	og	velta	þær	báðar	

fyrir	sér	hver	ætti	að	borga	launin	ef	allir	starfsmenn	verndaðra	vinnustaða	fengju	laun	

líkt	og	ófatlað	fólk	úti	á	almennum	vinnumarkaði.	Í	kjölfar	þess	nefnir	Linda	að:	
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Einstaklingar	 með	 þroskahömlun	 og	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 eru	
náttúrulega	að	fá	sínar	bætur,	þannig	að	þau	náttúrulega	er	að	fá	örorkubæturnar	
sínar.	Sem	er	náttúrulega	kannski	laun	líka.	Maður	horfir	á	það.	Ég	meina,	þeir	sem	
eru	 atvinnulausir	 fá	 atvinnuleysisbætur.	 Það	 eru	 þeirra	 laun	 fyrir	 að	 vera	
atvinnulaus	 og	 vera	 í	 atvinnuleit.	 Þannig	 að..öryrkjar	 eru	 náttúrulega	 að	 fá	 sínar	
bætur...	

Til	 að	 mynda	 þegar	 fagaðilar	 voru	 spurðir	 út	 í	 launamál	 þá	 töldu	 tveir	 þeirra	 að	

örorkubætur	 væru	 hluti	 af	 laununum	 og	 einn	 benti	 á	 það	 sjónarmið	 að	 örorkubætur	

megi	túlka	sem	laun.	Einn	fagaðili	af	þremur	taldi	að	örorkubætur	væru	ekki	það	sama	

og	laun.		

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 voru	 ekki	 allir	 viðmælendur	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	

vinnustöðum	þeirrar	 skoðunar	 að	 launin	 skiptu	miklu	máli.	 Í	 tengslum	við	 laun	kemur	

fram	hjá	Kára	að	félagslegi	þátturinn	spili	mögulega	meira	inn	í	hans	starfsánægju	frekar	

en	laun:	„ég	eltist	frekar	við	góðan	anda	og	gott	viðhorf“.	Þegar	hann	var	spurður	nánar	

út	í	launamálin	hafði	hann	þetta	að	segja:	

Jaaaá	já,	þau	eru	ekkert	há	en	það	er	það	sama.	Ég	er	ekki	að	eltast	við,	ég	kalla	það	
milljón	kall	á	mánuði	þú	veist	að	fá	einhver	há	laun	en	svo	getur	andinn	verið	ekki	
alltaf	endilega	sá	besti.	Ég	vil	frekar	vera	með	laun	sem	eru	bara	ekki	endilega	há	þó	
að	örorkubætur	 séu	ekki	endilega	háar	 svo	 sem	heldur.	Að	þá	hérna	vil	 ég	 frekar	
hafa	góðan	anda	og	virðingu	frekar	en	kannski	svaka	há	laun.		

Hér	er	Kári	mögulega	að	vísa	í	það	að	hann	vilji	frekar	hafa	áhrif	í	starfi	sínu	með	því	

að	 fá	 að	 koma	með	 hugmyndir	 að	 verkefnum	 og	 að	 tilheyra	 einhverjum	 hópi	 líkt	 og	

hann	nefnir	að	það	séu	„fjölskyldutengsl“	meðal	samstarfsmanna.	Hann	hefur	reynslu	af	

því	að	vera	úti	á	almennum	vinnumarkaði	þar	sem	að	hans	sögn	voru	„há	laun	en	ekki	

góður	andi”.	Þegar	hann	ræðir	sína	upplifun	á	því	þá	fussar	hann	og	það	gefur	mögulega	

til	 kynna	 að	 það	 hafi	 ekki	 gefið	 honum	 mikla	 starfsánægju	 þar	 sem	 góður	 andi	 er	

mikilvægara	fyrir	hann	þegar	kemur	að	starfsánægju	frekar	en	há	laun.	Nína	nefnir	slíkt	

hið	sama	um	að	„mönnum	líður	ekkert	betur	að	fá	mikla	peninga	fyrir	það	eitt	að	hérna	

mæta...og	hafa	samastað	og	samkennd	og	tilheyra	einhverju“.		

Þó	nokkrir	viðmælendur	gáfu	 lítið	út	á	það	þegar	þau	voru	spurð	út	 í	 laun	og	það	

gefur	mögulega	til	kynna	að	það	skipti	ekki	miklu	máli	í	tengslum	við	starfsánægju.	Það	

getur	 einnig	 endurspeglað	 að	 launakjör	 séu	 ekki	 inn	 í	 myndinni	 og	 ekki	 rædd	 við	

starfsfólk	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Kristrún	 segist	 fá	 borgað	 fyrir	 vinnuna	 sína	 og	

segir	brosandi	að	hún	sé	sátt	við	það	og	er	Hákon	á	sama	máli.	Sóldís	og	Silja	eiga	það	
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sameiginlegt	að	nefna	líka	að	þær	fái	laun	fyrir	vinnuna	sína	og	séu	sáttar	við	það.	Hins	

vegar	nefna	þær	báðar	að	launin	séu	lögð	inn	á	bankabók	„það	er	allt	inn	á	bankabók“	

og	Sóldís	tekur	sérstaklega	fram	að	hún	viti	ekki	hvað	hún	fái	í	laun	sökum	þess.		

Þegar	dregnar	eru	saman	helstu	niðurstöður	um	mikilvægi	vinnunnar	 í	 lífi	 fatlaðra	

viðmælenda	 áttu	 viðmælendurnir	 allir	 það	 sameiginlegt	 að	 þykja	 mikilvægt	 að	 vera	 í	

vinnu	til	þess	að	hópurinn	hafi	eitthvað	fyrir	stafni	og	öðlist	daglega	rútínu.	Þeim	þótti	

það	mikilvægt	jafnvel	þó	vinnan	snúist	einungis	um	það	að	hafa	rútínu	en	að	þá	sé	það	

jákvæðara	en	að	þurfa	að	hanga	heima.		

	Eins	 töluðu	 fagaðilar	 um	 að	 aðstandendur	 sækist	 einnig	 í	 að	 finna	 úrræði	 fyrir	

nákominn	 fatlaðan	 einstakling	 svo	 þau	 fái	 daglega	 rútínu.	 Þetta	 undirstrikar	 það	 að	

jafnvel	þó	vinnan	sé	ekki	 sjálfvalin	eða	 fjölbreytt	 sé	hún	betri	en	að	vera	ekki	að	gera	

neitt.	Allir	viðmælendum	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	fannst	skemmtilegt	að	

hafa	eitthvað	fyrir	stafni,	bæði	fyrir	utan	vinnu	og	innan	hennar.		

Allir	 fagaðilarnir	þrír	komu	orði	á	það	hve	mikilvæg	 laun	væru	fyrir	þennan	hóp.	Á	

sama	tíma	upplifðu	viðmælendur	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	það	á	misjafnan	

hátt.	Á	meðan	einn	nefndi	að	hann	tæki	félagslíf	og	góðan	anda	ofar	en	laun	þegar	kom	

að	starfsánægju	þá	voru	aðrir	á	því	að	laun	skiptu	þau	miklu	máli	og	enn	aðrir	voru	ekki	

vissir	hvað	þeir	fengu	í	laun	og	voru	sáttir	við	það.	

3.2 Samskipti	og	félagsleg	tengsl	

Þegar	 fagaðilar	 voru	 spurðir	 út	 í	 úthlutun	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 töldu	 þeir	 að	

mikilvægt	 væri	 að	 hafa	 samsetningu	 vinnustaðarins	 í	 huga	 þegar	 ákvarðað	 er	 hvar	

einstaklingur	fær	úthlutað	starf.	Þeir	viðmælendur	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	

höfðu	einnig	margt	um	málið	að	segja	í	tengslum	við	samskipti	sín	við	vinnufélaga.	Þau	

samskipti	höfðu	annars	vegar	góð	áhrif	á	starfsánægju	þeirra	og	hins	vegar	slæm	áhrif	á	

þeirra	líðan	í	vinnunni.	Þau	þemu	sem	komu	fram	þessu	tengdu	skiptust	að	mestu	eftir	

upplifun	 viðmælendahópa.	 Þau	 eru:	 samsetning	 starfsmannahóps	 og	 samskipti	 á	

vinnustað.	

3.2.1 „Mér	finnst	þau	ekki	vera	á	svona	sama	stað	og	ég“	

Allir	 fagaðilarnir	 nefndu	 að	 samsetning	 starfsfólks	 innan	 verndaðra	 vinnustaða	 væri	

mikilvæg.	 Þeir	 töluðu	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 hópurinn	 sem	 valinn	 er	 að	 vinna	 á	
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vernduðum	vinnustöðum	passi	saman	og	eigi	samleið.	Jafnframt	að	þurfi	að	hafa	áhrif	á	

og	stíga	inn	í	þegar	einstaklingar	á	vinnustað	ná	ekki	að	vinna	saman,	með	það	að	marki	

að	þeim	líði	vel	í	starfi.	

Linda	nefnir	að	það	geti	verið	vandi	innan	verndaðra	vinnustaða	ef	einstaklingar	ná	

ekki	að	vinna	saman	og	að	„það	eru	náttúrulega	ekki	allir	 sem	hafa	góð	áhrif	á	aðra“.	

Hún	nefnir	að	þegar	einstaklingar	eru	að	vinna	saman	á	vernduðum	vinnustað	„þurfi“	að	

„kveikja	áhuga	hjá	öðrum“	með	þeim	tilgangi	að	sá	aðili	fari	að	vinna	við	önnur	verkefni	

innan	 vinnunnar	 og	 hætti	 þar	 með	 að	 trufla	 einhvern	 ákveðinn	 einstakling.	 Það	 er	

mögulega	 gert	 með	 það	 í	 huga	 að	 einstaklingar	 fái	 að	 „prufa,	 gera	 eitthvað	 annað	

til...allir	fái	að	njóta	sín“.	Í	tengslum	við	þetta	nefnir	Linda	mikilvægi	þess	að	„allir	fái	að	

njóta	sín“	með	því	að	einstaklingar	verði	ekki	truflaðir	af	hálfu	annarra.	Nína	talar	um	að	

þegar	 úthlutun	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 eigi	 sér	 stað	 verði	 að	 huga	 að	 því	 hvort	

einstaklingar	 „passa	 inn	 í“	 og	mikilvægi	þess	 að	 „hugsa	um	heildina	 líka“	með	það	að	

marki	að	flæðið	innan	vinnustaðarins	verði	gott.		

Iðunn	tekur	undir	það	sem	Linda	og	Nína	nefna	í	tengslum	við	samsetningu	hóps	á	

vernduðum	 vinnustöðum.	 Hún	 nefnir	 að	 þetta	 sé	 „smá	 vandi“	 í	 tengslum	 við	

úthlutunina.	Til	að	mynda	í	tengslum	við	einstaklinga	með	hegðunarerfiðleika	eða	aðra	

þætti	sem	taka	þurfi	sérstakt	tillit	til.	Þegar	um	það	ræðir	geti	tiltekinn	einstaklingur	til	

dæmis	ekki	farið	inn	á	hvaða	verndaða	vinnustað	sem	er	sökum	hegðunarerfiðleika.	Hún	

nefnir	að	þetta	séu	„vandkvæði...því	að	auðvitað	þarf	öllum	að	líða	vel“.	Eins	nefnir	hún	

að	 þrátt	 fyrir	 að	 ákveðinn	 einstaklingur	 passi	 best	 inn	 á	 einhvern	 tiltekinn	 verndaðan	

vinnustað	að	þá	„treysti	vinnustaðurinn	sér	ekki	til	að	taka	á	móti	honum	vegna	hinna“.	Í	

þessu	 samhengi	 nefnir	 hún	 það	 að	 þá	 sé	 verið	 að	 hugsa	 um	 hina	 einstaklingana	 sem	

vinna	á	þeim	stað	og	að	markmiðið	sé	að	„samsetning	hópsins	sé	eins	rétt	og	hægt	er“	

og	að	það	geti	verið	áskorun	að	komast	að	því.		

Að	mati	starfsmanna	á	vernduðum	vinnustöðum	sem	rætt	var	verið	hefur	félagslegi	

þátturinn	alla	jafna	góð	áhrif	á	starfsánægju	þeirra.	Upplifun	viðmælendanna	var	þó	ekki	

alltaf	 sú	 að	 þau	 ættu	 einhverja	 samleið	 með	 vinnufélögum	 sínum.	 Jara	 nefnir	 til	 að	

mynda	að	hún	vilji	ekki	vera	í	samskiptum	við	samstarfsfólk	sitt	eftir	vinnu	vegna	þess	að	

henni	 finnst	þau	ekki	 vera	á	 sama	stað	og	hún.	Þegar	hún	er	 spurð	nánar	út	 í	það	þá	

segir	hún	að	þau	séu	„bara	öðruvísi“.	Um	það	segir	hún:	„bara	æi	þú	veist	bara,	ég	veit	
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ekki	hvernig	á	að	útskýra	það.	Bara	þau	eru	bara	öðruvísi.	Bara	já	bara	öðruvísi	en	ég	og	

svona...“.	Hún	átti	erfitt	með	að	koma	því	í	orð	hvernig	öðruvísi	samstarfsfélagar	hennar	

eru.	 Það	má	 því	 álykta	 sem	 svo	 að	 huga	 hefði	 mátt	 betur	 að	 úthlutun	 Jöru	 á	 sínum	

vinnustað	sökum	þess	að	hún	upplifi	sem	svo	að	hún	„passi“	ekki	inn	í	heildina.		

3.2.2 „Mér	finnst	svo	skemmtilegt	að	vera	með	fólki“	

Meirihluti	 viðmælenda	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 nefndu	 að	 það	

skemmtilegasta	við	vinnuna	væri	það	að	„spjalla“	við	fólk	og	eiga	í	samskiptum	við	aðra.	

Það	átti	bæði	 við	um	samstarfsfólk	og	þá	 sem	aðstoða	á	vinnustaðnum.	Þrátt	 fyrir	 að	

flestir	hafi	nefnt	að	félagslegi	þátturinn	væri	hvað	skemmtilegastur	í	vinnunni	voru	þrír	

sem	 nefndu	 einnig	 að	 samstarfsfélagar	 þeirra	 væru	 „leiðinlegir“	 og	 að	 „stríða“	 og	 að	

þeim	þætti	það	leiðinlegt	við	vinnuna.	Það	eru	því	góð	samskipti	sem	skipta	mestu	máli	

fyrir	 starfsánægju.	 Í	 þessu	 undirþema	 verður	 fyrst	 sagt	 frá	 upplifun	 viðmælenda	 af	

jákvæðum	 samskiptum	 og	 því	 næst	 sagt	 frá	 upplifun	 af	 neikvæðum	 samskiptum	 við	

samstarfsfélaga.	

Hrafn	 og	 Kristrún	 nefna	 bæði	 samskipti	 við	 vini	 þegar	 þau	 eru	 spurð	 út	 í	 hvað	 sé	

skemmtilegt	að	gera	og	hvað	lætur	þeim	líða	vel.	Hrafn	segir	að	það	sé	skemmtilegt	að	

spjalla	við	vini	sína	og	Kristrún	nefnir	að	það	sem	lætur	henni	líða	vel	í	vinnunni	eru	vinir	

hennar.	Hún	á	marga	vini	 í	vinnunni	og	þykir	gott	að	eiga	þá	að	„bara	vinir	mínir	 sem	

vilja	koma	og	knúsa	mig...af	því	að	þá	líður	manni	svo	vel	eftir	á“.	Kári	tekur	undir	það	og	

segir	að	samskipti	sín	við	vinnufélaga	séu	„mjög	góð“.	Hann	nefnir	jafnframt	að	þau	séu	

svo	góð	að	hann	sé	„í	sambandi	við	suma	utan	vinnutíma,	ekki	bara	innan	vinnutíma“.	

Hann	nefnir	að	það	hafi	„svona	vinátta	sko“	myndast	meðal	samstarfsfélaganna.	Sóldís	

er	mikil	félagsvera	og	segir	að	það	skemmtilegasta	við	vinnuna	sé	að	spjalla	við	vini	sína	

„bara	tala	saman	og	njóta	þess...um	daginn	og	veginn“.	Ástæðan	fyrir	því	er	sú	að	henni	

„þykir	gott	að	tala	við	allt	fólkið“.	Gunnar	tekur	undir	það	að	samskipti	við	vinnufélaga	

séu	jákvæð	og	segir:	„mér	finnst	svo	skemmtilegt	að	vera	með	fólki“.	Eins	nefnir	hann	að	

það	sem	lætur	honum	líða	vel	í	vinnunni	sé	fólkið	í	kringum	hann	og	ef	að	hann	myndi	

skipta	um	vinnu	þá	myndi	hann	ekki	þekkja	neinn	þar.	Það	má	álykta	sem	svo	að	Gunnar	

upplifi	 öryggi	 í	 núverandi	 starfi	 því	 hann	 þekki	 vel	 til	 og	 vilji	 þar	með	 ekki	 fara	 nýjar	

slóðir.	
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	Þessar	vangaveltur	eru	 í	 samræmi	við	það	sem	fagaðilinn	 Iðunn	nefnir	 í	 tengslum	

við	að	hætta	sé	á	einangrun	úti	á	almennum	vinnumarkað	eins	og	hefur	verið	nefnt	ofar	

í	 niðurstöðum.	 Kristrún	 hefur	 líklega	 upplifað	 það	 sem	 Iðunn	 er	 að	 tala	 um.	 Kristrún	

vann	á	almennum	vinumarkaði	áður	en	hún	byrjaði	á	vernduðum	vinnustað.	Í	tengslum	

við	það	sagði	hún	að	henni	þætti	skemmtilegra	að	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	og	

ástæðan	 fyrir	 því	 var	 að	 „þá	 er	 meira	 svona	 hitta	 vinina	 og	 svona,	 bara	 líka	 góður	

matur“.	Hér	er	Kristrún	að	nefna	að	ástæðan	fyrir	því	af	hverju	henni	þykir	skemmtilegra	

að	vinna	á	vernduðum	vinnustað	sé	meðal	annars	vegna	félagsskaparins.	

Björn,	Silja	og	Kári	nefndu	öll	að	þeim	þætti	gott	að	eiga	 í	samskiptum	við	þá	sem	

eru	 að	 aðstoða	 þau	 í	 vinnunni.	 Björn	 nefnir	 að	 honum	 þyki	 gott	 að	 fá	 aðstoð	 frá	

vinnufélögum	 sínum	 „Það	 er	 líka	 rosa	 næs	 að	 hafa	 Líf	 og	 Sóley	 því	 þær	 eru	 alltaf	 að	

aðstoða	mig“.	 Silja	 nefnir	 að	 sér	 þyki	 gott	 að	 tala	 við	 þá	 sem	 eru	 að	 aðstoða	 hana	 í	

vinnunni.	Í	tengslum	við	það	nefnir	hún	„það	er	svo	gott	að	tala	við	Fríðu	og	þær...af	því	

þær	eru	alltaf	svo	brosandi“.	Hér	sést	að	Silja	sækist	í	jákvæð	samskipti	við	þá	sem	eru	

að	aðstoða	hana	og	að	það	láti	henni	 líða	vel	 í	vinnunni.	Eins	nefnir	hún	að	henni	þyki	

skemmtilegt	að	vinna	með	öðrum	starfsmanni	sem	er	líka	að	aðstoða	hana.	Kári	nefnir	

að	 samstarf	 sé	mikilvægt	 til	 þess	 að	 honum	 líði	 vel	 og	 að	 það	 sé	 ein	 ástæða	 þess	 af	

hverju	hann	helst	í	sinni	vinnu.	Hann	nefnir	að	starfsfólk	vinnustaðarins	sé	„eins	og	stór	

fjölskylda...við	erum	fjölskylda...og	það	er	það	sem	er	svo	gaman	sko“.	Athyglisvert	er	að	

aldrei	voru	nefnd	samskipti	við	fagaðila	í	tengslum	við	vinnuaðstæður,	skilyrði,	 laun	og	

réttindi	 þegar	 fjallað	 var	 um	 jákvæð	 eða	 neikvæð	 samskipti	 á	 vinnustað.	 Það	 getur	

hugsanlega	verið	vegna	þess	að	starfsmenn	verndaðra	vinnustaða	geri	ekki	ráð	fyrir	að	

það	 sé	 hluti	 af	 góðum	 samskiptum.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 er	 sú	 að	 ekki	 er	 auðvelt	 fyrir	

þennan	hóp	að	sækja	sér	upplýsingar	þessu	tengdu	líkt	og	einn	fagaðili	nefndi.	

Eins	og	áður	hefur	verið	nefnt	voru	ekki	allir	viðmælendur	sem	unnu	á	vernduðum	

vinnustöðum	 á	 sama	 máli	 um	 það	 að	 jákvæð	 samskipti	 við	 samstarfsfélaga	 væru	

kærkomin.	 Nokkrir	 nefndu	 að	 neikvæð	 samskipti	 samstarfsmanna	 ætti	 sér	 stað	 á	

vinnustað	sínum	og	þótti	það	miður.	Sóldís	segir	að	sumir	samstarfsfélagar	sínir	séu	með	

dónaskap	 og	 að	 henni	 líki	 það	 ekki.	 Hún	 segist	 vera	 mikil	 félagsvera	 en	 að	 enginn	 í	

vinnunni	sé	það	„af	því	ég	er	góð	til	að	fá	félagsskap.	Það	er	enginn	með	félagsskap	hér“.	

Hún	vill	að	allir	séu	vinir	og	til	þess	þurfi	þau	að	gera	eitthvað	saman	„bara	tala	saman	
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og	 gera	 eitthvað	 saman,	 föndra	 eða	 búa	 til	 þú	 veist,	 endurvinna	 eða	 eitthvað,	 gera	

eitthvað	saman“.	En	að	hennar	sögn	var	ein	ástæða	þess	að	Sóldís	fór	að	vinna	þarna	var	

til	þess	að	fá	félagsskap.	Að	hennar	sögn	þykir	henni	erfitt	að	tala	um	þetta	og	hefur	því	

ekki	rætt	þetta	við	aðra.	Silja	nefnir	einnig	neikvæð	áhrif	samstarfsfélaga	líkt	og	Sóldís.	

Silja	 segir	 að	 það	 eina	 sem	henni	 þyki	 leiðinlegt	 að	 gera	 í	 vinnunni	 er	 þegar	 henni	 er	

strítt.	Hún	nefnir	eina	manneskju	sem	stríðir	henni	og	sé	að	segja	að	hún	sé	 ljót.	Hún	

sagði	 að	 sú	manneskja	 væri	með	henni	 í	 kaffitímum.	 Í	 kjölfarið	 var	hún	 spurð	hvernig	

henni	þætti	að	spjalla	við	hana.	Þá	svaraði	Silja	eftirfarandi:	„ekki	neitt,	ekki	vel“.		

Þegar	Sóldís	var	spurð	út	í	mikilvæga	þætti	 í	tengslum	við	starfsánægju	nefndi	hún	

að	það	væri	erfitt	að	einbeita	sér	ef	mikið	er	af	áreitum	frá	öðru	samstarfsfólki:	

Mikilvægasta	 er	 sko	 að	 vera	 eins	 og	 sko	 að	 ef	 einhvern	 hérna	 fólkið	 í	 kringum	
þig...Fólkið	sem	er	að	tala	svona	mikið,	þá	verður	maður	að	horfa	á	hvað	er	í	gangi	
og...og	þá	næ	ég	ekki	góðri	einbeitingu	í	tengslum	við	verkefnið.		

Þegar	Sóldís	var	spurð	hvernig	hún	myndi	frekar	vilja	hafa	það	sagði	hún:	

Ég	 myndi	 þú	 veist	 ef	 ég	 er	 að	 vinna	 með	 fólki	 sem	 talar	 og	 spjallar	 saman	 og	
eitthvað	og	ég	bara	þá	næ	ég	ekki	þú	veist	að	hérna	vinna	rétt...bara	að	hafa	þögn	
og	ég	er	að	vinna.	Ef	það	er	einhver	sem	er	hliðina	á	mér	bara	blablablabla	ég	bara	
stopp	hættu	og	farðu	að	vinna.	

Jara	nefnir	líka	að	sumir	samstarfsmenn	hennar	tali	of	mikið.	Þegar	hún	er	spurð	út	í	

hvernig	samskipti	hennar	við	vinnufélaga	séu	svarar	hún	„jaahhh	allt	í	lagi“.	Hún	segir	að	

sumir	samstarfsmenn	hennar	tali	lítið	en	aðrir	„allt	of	mikið“.	Þegar	það	gerist	þá	verði	

hún	stundum	að	grípa	til	þeirra	ráða	og	segja	„heyrðu	við	erum	að	vinna	núna“	og	að	

þau	geti	talað	saman	seinna,	jafnvel	í	næstu	kaffipásu.	

Þessu	tengdu	nefnir	Iðunn	mikilvægi	þess	að	starfsmenn	á	vernduðum	vinnustöðum	

upplifi	 það	 að	 þau	 séu	 örugg	 og	 að	 það	 sé	 tekið	 tillit	 til	 þátta	 sem	 geta	 valdið	 þeim	

ónæði.	Um	það	segir	Iðunn:	

Þetta	 skiptir	 máli	 þú	 veist,	 svo	 er	 fólk	 öruggt,	 er	 fólk	 að	 upplifa	 sig	 öruggt	 á	
vinnustaðnum.	 Það	 hérna	 fær	 það	 að	 vera	 í	 friði,	 er	 tekið	 tillit	 til	 þátta	 sem	 að	
hérna,	sem	að	geta	valdið	öðrum	ónæði.	Þú	veist	ég	held	að	það	sé	hérna,	margir,	
mörgum	finnst	erfiður	hávaði	eða	hljóð	eða	blikk.		

Líkt	og	hjá	Sóldísi	hefur	truflun	áhrif	á	vinnuhætti	Björns.	Björn	nefnir	að	hann	vilji	fá	

ró	og	næði	til	þess	að	vinna	verkefnin	sín	í	vinnunni	„bara	ró	og	næði	og	enginn	svona	
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strákur	 til	 að	 grínast,	 enginn	 til	 að	 trufla,	 iða	 og	 tuða	 og	 trufla	 í	 mér	 og	 eitthvað	

svoleiðis“.	 Eins	 nefndi	 hann	 að	 óþrifnaður	 samstarfsmanna	 geti	 verið	 óheillandi	 í	

vinnuumhverfi	sínu.	Hann	nefnir	dæmi	um	einn	samstarfsmann	sinn	og	segir	að	hann	sé	

„rosalega	 pirrandi“	 og	 að	 það	 hafi	 verið	 „ógeðsleg	 lykt	 af	 honum“	 sökum	 óþrifnaðar.	

Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 það	 sem	 Iðunn	 nefnir	 að	 geti	 haft	 áhrif	 á	 starfsánægju	

einstaklinga	með	þroskahömlun.	Hún	segir:	

...svo	eru	aðrir	sem	kannski	eru	með	hegðun	sem	fer	í	taugarnar	á	öðrum.	Þúveist,	
ég	meina	það	getur	verið	óþrifnaður,	ég	meina	það	geta	verið	allskonar	þættir.	Það	
eru	bara	eins	og	við	vitum,	þú	veist,	þannig	að	það	er	eitt	og	annað	sem	getur	alveg	
haft	áhrif	á.	

Þetta	er	 í	takt	við	það	sem	Björn	nefnir	 í	tengslum	við	samstarfsmenn	og	að	sumir	

þeirra	 fari	 í	 taugarnar	 á	 honum	 og	 öðru	 samstarfsfólki.	 Þrátt	 fyrir	 að	 Björn	 vilji	 ekki	

skipta	um	starf	sökum	þess	að	hann	muni	sakna	samstarfsfélaga	sinna	og	þyki	gott	að	fá	

aðstoð	frá	þeim	þá	nefnir	hann	að	samskipti	hans	við	þá	séu	ekki	alltaf	góð:	

Það	er	sko.	Það	voru	nokkrir	sem	fóru	alveg	í	taugarnar	á	mér.	Það	var	einn	strákur	
sem	fór	í	taugarnar	á	Brjáni,	Stefáni	og	Líf,	hann	Tómas.	Tómas	rugludallur...	hann	
var	að	vinna	hérna.	Hann	blaðraði,	bullaði	og	sagði	 lygasögur	og	ohh..svo	bara	fór	
hann	alveg	í	taugarnar	á	Brjáni,	Stefáni	og	Líf	af	því	að	hann	spurði	alltaf	það	sama	
aftur	og	aftur	og	aftur	og	aftur,	alveg	þar	til	að	hann	hætti	hérna.	

Þegar	dregnar	eru	saman	helstu	niðurstöður	um	samskipti	og	félagsleg	tengsl	voru	

allir	 á	 því	 máli	 að	 góð	 samskipti	 á	 vinnustað	 væru	 mikilvæg	 þegar	 kemur	 að	

starfsánægju.	Fagaðilar	voru	á	því	máli	að	mikilvægt	væri	að	huga	að	því	að	samsetning	

vinnustaðarins	væri	góð	svo	að	þeim	geti	liðið	sem	best	og	fái	að	njóta	sín	í	starfi.		

Viðmælendur	sem	starfa	á	vernduðum	vinnustöðum	töldu	að	jákvæð	samskipti	milli	

samstarfsmanna	og	aðstoðarfólks	væru	mikilvæg	 til	 að	 stuðla	að	 starfsánægju.	Margir	

töldu	alla	jafna	að	það	væri	hvað	mikilvægasta	í	starfi,	að	eiga	í	samskiptum	við	aðra.	Sjö	

af	 þeim	 viðmælendum	 töldu	 sig	 upplifa	 góð	 samskipti	 meðal	 samstarfsfólks	 og	 þrjú	

þeirra	upplifðu	bæði	jákvæð	og	neikvæð.	Það	var	einn	viðmælandi	sem	upplifði	einungis	

neikvæð	samskipti	meðal	samstarfsfólks.		

Þrátt	 fyrir	 að	 flestum	þætti	 gaman	að	 tala	 við	 samstarfsfólk	 sitt	 kom	 fram	að	það	

geti	haft	truflandi	áhrif	í	starfi	meðan	verkefni	eru	unnin.	Eins	að	óþrifnaður	annarra	geti	

haft	 lýjandi	áhrif	á	 starfsánægju.	Miðað	við	orðræðu	viðmælenda	kom	gildi	vinnunnar	
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skýrt	 fram,	 um	 að	 gildi	 góðra	 samskipta	 og	 þess	 að	 njóta	 virðingar	 væri	mikilvægt.	 Á	

sama	 tíma	gaf	það	 skýra	 vísbendingu	um	upplifað	 valdaleysi	 viðmælenda	 sem	unnu	á	

vernduðum	vinnustöðum.	

3.3 Einsleitni	og	valdaleysi	
Þegar	 rætt	 var	 við	 fagaðila	 kom	 í	 ljós	 skortur	 á	 úrræðum	 í	 tengslum	 við	 atvinnumál	

einstaklinga	með	þroskahömlun.	Þar	kom	í	ljós	að	lítið	er	um	úrræði	á	vinnumarkaðnum	

fyrir	 þennan	 hóp	 og	 að	 þeir	 fái	 lítið	 um	 það	 að	 segja	 hvar	 þeir	 fari	 að	 starfa.	

Viðmælendur	 sem	unnu	á	 vernduðum	vinnustöðum	upplifðu	valdaleysi	 í	 tengslum	við	

atvinnutengdar	 ákvarðanir,	 bæði	 í	 tengslum	 við	 þann	 vinnustað	 sem	 þau	 fá	 úthlutað	

sem	og	þau	verkefni	sem	unnin	eru	á	núverandi	vinnustað.	Aðeins	einn	viðmælandi	sem	

vann	 á	 vernduðum	 vinnustað	 upplifði	 sem	 svo	 að	 hann	 hefði	 áhrif	 á	 starfsval	 sitt.	

Starfsánægja	virtist	tengjast	undirþemunum:	Skortur	á	úrræðum	og	vilji	til	vals	og	fjallað	

verður	nánar	um	upplifun	viðmælenda	því	tengdu	í	næstu	undirköflum.	

3.3.1 „Þitt	val	sem	umsækjandi	er	nánast	ekki	neitt“	

Allir	 fagaðilar	 voru	 sammála	 um	 að	 úrræði	 fyrir	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun	 á	

vinnumarkaðnum	 væru	 af	 skornum	 skammti.	 Það	 að	 umsækjendur	 sem	 sækja	 um	

verndaða	 vinnu	 í	 gegnum	 Vinnumálastofnun	 sem	 vinnur	 umsóknina	 og	 sendir	 hana	

áfram	 á	 sveitarfélögin	 hafi	 lítið	 val	 um	 vinnustaði.	 Starfsmenn	 verndaðra	 vinnustaða	

upplifðu	sem	svo	að	lykilpersónur	í	þeirra	lífi	tækju	starfstengdar	ákvarðanir	fyrir	þau	og	

sættu	þau	sig	gjarnan	við	það.	Í	þessu	þema	verður	fyrst	fjallað	um	upplifun	fagaðila	á	

úrræðinu	og	því	næst	upplifun	viðmælenda	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum.	

Fagaðilinn	 Iðunn	 nefnir	 það	 að	 þau	 hafi	 lítið	 val	 og	 það	 hljóti	 að	 hafa	 áhrif	 á	

starfsánægju	þeirra.	Iðunn	segir:	

...sko,	 þú	 hefur	 voða	 lítið	 val.	 Þú	 hefur	 nánast	 ekki	 neitt	 val.	 Þú	 ert	 að	 sækja	 um	
þjónustu	 á	 vernduðum	 vinnustað...eða	 hæfingu...en	 úrvalið	 er	 bara	 ekki	mikið	 af	
hérna	 stöðum.	 Þannig	 að	 þitt	 val	 sem	 umsækjandi	 er	 nánast	 ekki	 neitt...þannig	
spurningin	er:	ertu	svo	ánægður	þegar	það	er	búið	að	velja	þetta,	eða	þúveist	búið	
að	finna	þetta	sem	hentar	skást	ef	maður	getur	sagt	sem	slíkt...	

Bæði	Iðunn	og	Nína	segja	að	þeim	þyki	 leitt	hvernig	staðið	er	að	starfsvali	fatlaðra	

einstaklinga	hér	á	landi.	Eins	nefna	þær	mikilvægi	þess	að	sá	hópur	fái	að	kynnast	þeim	

vinnustöðum	sem	 í	 boði	 eru	 fyrir	 einstaklingana.	Á	 sama	 tíma	 segir	 Iðunn	að	erfitt	 sé	
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fyrir	þann	hóp	að	sækja	sér	þær	upplýsingar	þar	sem	þær	eru	ekki	auðsóttar.	Það	gefur	

til	kynna	að	ekki	sé	auðvelt	fyrir	starfsmenn	verndaðra	vinnustaða	að	sækjast	í	náms-	og	

starfsfræðslu.	 Í	 tengslum	 við	 áhuga	 og	 val	 á	 vinnustað	 nefnir	 Nína	 áhrif	 foreldra	 og	

aðstoðarfólks:	

En	líka	það	að	hérna	það	eru	svo	mikið	af	hérna	forstöðumönnum	og	foreldrum	og	
umsjónaraðilum	 sem	eru	 að	 pressa	 á	 einstaklinginn	 að	 byrja	 að	 vinna	 hér...finnst	
það	 þetta	 er	 spennandi...En	 oft	 á	 tíðum	er	 þetta	 draumar	 aðstoðarfólksins,	 þeim	
finnst	 þetta	 æðislegt.	 En	 sá	 einstaklingur	 sem	 á	 að	 koma	 að	 vinna	 hérna	 hefur	
kannski	engan	áhuga	á	að	koma	hingað.		

Nína	nefnir	mikilvægi	þessi	að	einstaklingurinn	fái	sjálfur	að	kynnast	vinnustaðnum	

án	þess	að	utanaðkomandi	aðili	 segi	þeim	 til	 eða	bendi	á	hvað	þau	eigi	að	gera.	Nína	

segir	að	mikilvægt	sé	að	einstaklingurinn	fái	að	prófa	sig	áfram,	prófa	nýja	hluti	og	finna	

sjálfur	 út	 hvað	 hann	 hefur	 áhuga	 á	 og	 vill	 gera	 „án	 aðstoðarmanns,	 án	 foreldra	 án	

nokkurs	 og...þá	 getum	 við	 náð	 að	 kynnast	 þeim,	 náð	 að	 ræða	 við	 þá,	 náð	 að	 kynna	

starfið	og	þau	fá	að	prófa	að	vinna	af	því	að	þetta	er	vinnustaður“.	Iðunn	tekur	í	sömu	

strengi	og	nefnir	mikilvægi	þess	að	einstaklingar	fari	að	skoða	vinnustaði	til	þess	að	fá	

hugmynd	 um	 hvað	 þeir	 vilji	 sjálfir	 vinna	 við	 „af	 því..náttúrulega	 er	 þú	 veist	 fólk	 er	

sérfræðingar	í	sjálfu	sér“	og	þess	vegna	þykir	henni	mikilvægt	að	þau	fái	að	skoða	staði	

sem	í	boði	eru	fyrir	þennan	hóp.	Þrátt	fyrir	að	hún	nefni	það	er	hún	meðvituð	um	stöðu	

mála	varðandi	lítið	val	þessa	hóps	á	vinnumarkaðnum.	Hún	nefnir	að	ef	einstaklingur	fer	

að	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustað	 og	 hefur	 jafnvel	 engan	 áhuga	 á	 vinnunni	 eða	 vilji	

hreinlega	vinna	annars	staðar	að	þá	sé	þetta	„dómur	næstu	tíu,	tuttugu	árin“.		

Nína	er	ekki	sátt	með	hvernig	staðið	er	að	starfsvali	fatlaðs	fólks	og	segir	eftirfarandi	

„hugsaðu	þér	að	þú	fengir	ekki	að	velja,	ef	einhver	annar	myndi	velja	fyrir	þig	og	segja	

hérna	áttu	að	vera	næstu	fimmtán	árin,	Jesús	Kristur“.	Nínu	er	það	því	mikið	í	mun	að	

einstaklingar	 sem	 fara	 að	 vinna	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 séu	 að	 gera	 það	 af	 eigin	

áhuga	 en	 ekki	 af	 því	 að	 stuðningsfulltrúar,	 forstöðumenn	 heimilis	 þeirra	 eða	

fjölskyldumeðlimir	 hafi	 áhrif	 á	 það.	 Iðunn	 leggur	 einnig	mikla	 áherslu	 á	 að	 úthlutunin	

sem	verður	fyrir	valinu	fyrir	tiltekinn	einstakling	sé	vel	ígrunduð	þar	sem	hún	hefur	mikið	

að	segja	fyrir	líf	einstaklingsins	„það	er	sem	sagt	verið	að	úthluta	lífsgæðum“	og	að	það	

sé	 mikilvægt	 að	 hafa	 það	 í	 huga	 þegar	 verið	 er	 að	 úthluta	 einstaklingum	 með	

þroskahömlun	störf	á	vernduðum	vinnustöðum.	
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Nína	 ítrekar	 mikilvægi	 þess	 að	 aðstoðarmenn,	 yfirmenn	 og	 forstöðumenn	 fái	 að	

kynnast	 þeim	 sem	 eru	 mögulegir	 starfsmenn	 á	 vernduðum	 vinnustöðum.	 Hún	 hefur	

upplifað	það	að	þegar	hún	nær	þeim	einum	sem	eru	að	koma	að	prufa	að	þeir	segi	við	

hana:	

Að	þeir	vilji	vinna	við	eitthvað	annað	og	að	það	sé	þá	alveg	frábært	bara,	í	staðinn	
fyrir	 að	 það	 sé	 búið	 að	 festa	 þá	 hérna	 af	 því	 það	 er	 ekki	 hlaupið	 fyrir	 fatlaða	
einstakling	að	fara	á	milli	starfa.	

Þegar	 rætt	 var	 við	 viðmælendur	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 um	

ákvarðanatöku	 í	 tengslum	 við	 atvinnu	 kom	 í	 ljós	 hvað	 nánir	 ættingjar,	 starfsfólk	 á	

vernduðum	 vinnustöðum	 og	 ráðgjafar	 höfðu	 mikil	 áhrif	 á	 ákvörðunarferli	

einstaklingsins.	Björn,	Hákon	og	Kristín	voru	öll	á	sama	máli	um	að	móðir	þeirra	hefði	að	

einhverju	 leyti	 áhrif	 á	 starfsval	 þeirra	 og	 starfsákvörðun	 í	 gegnum	 ævina.	 Flestir	

viðmælendur	 treystu	 fjölskyldu	 sinni	 fyrir	 þeim	ákvörðunum	 sem	voru	 teknar	og	 voru	

þeir	alla	jafna	sáttir	við	það	sem	er	öfugt	við	það	sem	fagaðilar	töldu.	Þegar	Hákon	var	

spurður	 hver	 valdi	 að	 hann	myndi	 vinna	 á	 þeim	 vinnustað	 sem	 hann	 vinnur	 á	 nefndi	

hann	 systkini	 sín,	móður	 og	 ráðgjafa	 en	 hann	 átti	 erfitt	með	 að	 koma	 orði	 á	 hvernig	

ráðgjafar	það	voru	„það	eru	svo,	það	eru,	það	er	æi	þær	æi.	Sem	eru	á...sem	eru	bara	á	

fara	að	vinna	hér	og	sem,	svona,	æi	ég	man	þetta	ekki.	Þetta	eru	svona	ráðgjafar	svona“.	

Jara	nefnir	að	hún	hafi	fengið	aðstoð	hjá	Vinnumálastofnun	því	hún	hafi	áður	verið	úti	á	

almennum	vinnumarkaði,	í	atvinnu	með	stuðningi.	Það	gekk	ekki	vel	að	hennar	sögn	og	

þegar	hún	var	spurð	hvort	hún	hafi	sótt	sérstaklega	um	að	vinna	á	núverandi	stað	sagði	

hún:	 „eða	 sko	 sem	 sagt	 sú	 sem	 var	 ráðgjafinn	minn...	 stakk	 upp	 á	 að	 ég	myndi	 fara	

hingað.	Ég	vissi	ekki	einu	sinni	af	þessum	stað“.	Henni	leist	„bara	vel“	á	það.		

Þegar	Kristrún	var	spurð	að	því	hvernig	hún	hafi	fengið	núverandi	vinnuna	sína	sagði	

hún	að	forstöðumaðurinn	hafi	verið	svo	almennilegur	við	að	leyfa	sér	að	koma	hingað.	

Það	 var	 hringt	 í	 mömmu	 hennar	 og	 hún	 sagði	 Kristrúnu	 frá	 því	 að	 hún	 hafi	 fengið	

vinnuna	þar.	Kristrún	var	spurð	í	kjölfarið	hvað	henni	hafi	fundist	og	sagði	að	það	væri	

„bara	gaman,	gott“.	

	Björn	upplifir	 sem	svo	að	móðir	hans	 taki	ákvarðanir	 fyrir	hann	og	hann	sætti	 sig	

ekki	endilega	við	ákvarðanirnar	en	svoleiðis	sé	það	bara.	Líkt	og	Kristrún	starfaði	hann	á	

almennum	vinnumarkaði	áður	en	hann	byrjaði	að	vinna	í	verndaðri	vinnu.		
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Aðspurður	 af	 hverju	 hann	 væri	 að	 vinna	 á	 þeim	 vinnustað	 sem	 hann	 er	 á	 núna	

upplifði	hann	sem	svo	að	hann	hafi	verið	sendur	þangað	af	móður	sinni	til	þess	að	vera	

betri	starfsmaður:	

Mamma	sagði	mér	að	það	væri	mér	fyrir	bestu	að	fara	hingað...mamma	sagði	bara	
að	 það	 væri	 fínt	 fyrir	 mig	 að	 vinna	 hérna	 því	 þetta	 er	 svona	 aðgengi	 fyrir	
þroskahamlaða	 og	 einhverfa	 og	 eitthvað	 svoleiðis.	 Þess	 vegna	 var	 ég	 sendur	
hingað...	Ég	bara,	bara	var	 sendur	hingað	því	ég	þurfti	að	 læra	meira	skilurðu.	Að	
vera	góður	starfsmaður.	Þess	vegna	var	ég	sendur	hingað.	

Silja	talar	um	að	 innan	vinnustaðarins	hafi	hún	ekki	 fengið	að	ráða	hvað	hún	gerði	

þegar	 hún	 byrjaði	 þarna,	 heldur	 þeir	 sem	 voru	 að	 aðstoða	 hana.	 Henni	 þótti	 það	

„skrýtið”	og	nefnir	í	tengslum	við	það	að	þetta	sé	nýr	vinnustaður	og	þess	vegna	þætti	

henni	það	skrýtið	en	gat	ekki	komið	almennilega	orði	á	það	samt.	Björn	er	sama	sinnis	

en	að	hans	sögn	ákveða	aðstoðarmenn	hans	hvað	hann	geri	í	vinnunni.	

Kári	 og	 Gunnar	 virtust	 báðir	 sýna	mikla	 tryggð	 við	 vinnustaðinn	 sinn	 og	 upplifðu	

báðir	sem	svo	að	það	hafi	verið	þeirra	ákvörðun	að	vinna	á	þeim	vinnustað	sem	þeir	eru	

og	segjast	vera	ánægðir	í	starfi.		

Kári	 segir	 að	 það	 sé	 ekki	 hægt	 að	 gera	 vinnuna	 sína	 áhugaverðari	 og	 nefnir	 þar	

sérstaklega	að	 „þeir	 eru	 svo	opnir	 sem	eru	að	hjálpa	okkur“.	 Eins	nefnir	 hann	að	það	

sem	mikilvægt	er	að	hafa	í	huga	svo	fólki	 líði	 í	vinnunni	er	að	þeir	sem	eru	að	aðstoða	

séu	„tilbúnir	að	hlusta	og	þá	meina	ég	með	báðum	eyrum,	ekki	inn	um	annað	og	út	um	

hitt“.	Hann	 leggur	mikla	 áherslu	 á	hve	 ánægður	hann	er	með	þá	 sem	eru	 að	 aðstoða	

hann	í	vinnunni	og	það	má	hugsanlega	draga	þá	ályktun	að	það	sé	ein	af	ástæðum	þess	

hve	ánægður	hann	sé	í	starfi	sínu.		

Gunnar	á	langan	starfsaldur	að	baki	og	sýnir	mikla	tryggð	við	vinnustaðinn	sinn	þrátt	

fyrir	að	eiga	sér	draum	um	að	vinna	annars	staðar,	á	stað	sem	tengist	áhugamáli	sínu.	Í	

tengslum	við	vinnutengda	ákvarðanatöku	var	hann	sá	eini	sem	upplifði	sem	svo	að	hann	

hafi	áhrif	á	sitt	starfsval.	Hann	kom	með	dæmi	um	það	hvað	hann	segir	þegar	einhver	

spyr	hann	hvort	hann	vilji	vinna	annars	staðar:		

Ég	 á	 að	 með	 fá	 mér	 aðra	 vinnu	 og	 ef	 að	 fólk	 vill	 spyrja	 mig.	 Ég	 segi	 það	 þessi	
vinnustaður.	 Af	 því	 þessi	 vinnustaður	 er	 alveg	minn.	 Ef	 að	 fólk	 vill	 segja	 við	mig	
svona	spyrja	mig,	segjum	bara	dæmi.	Ef	þú	kemur	hingað...og	þú	spyrja	mig	„viltu	
fara	að	vinna”	ég	segi	„nei	ég	er	með	vinnu	hér”.	



	53	

Líkt	 og	hér	hefur	 komið	 fram	er	 lítið	 um	val	 einstaklinga	þegar	 sótt	 er	 um	 starf	 á	

vernduðum	vinnustöðum.	Eins	að	úrræðin	sem	í	boði	eru,	eru	mjög	takmörkuð	og	geta	

takmarkað	mögulega	fólks	með	fötlun	til	eigin	vals	á	atvinnu.		

3.3.2 „Ég	held	að	þau	myndu	ekki	leyfa	mér	það“	

Langflestir	viðmælendurnir	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	upplifðu	annars	vegar	

að	þeir	hefðu	ekki	val	um	þann	verndaðan	vinnustað	sem	þau	unnu	á	og	nefndu	hins	

vegar	skort	á	vali	 innan	vinnustaðarins.	Þau	töluðu	um	vilja	hafa	meiri	fjölbreytni	og	fá	

að	 hafa	 áhrif	 á	 það	 sem	 þau	 vildu	 gera	 í	 vinnunni	 sjálfri.	 Flestir	 viðmælendurnir	 sem	

unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 töldu	 að	 aðrir	 réðu	 hvað	 þau	 gerðu	 og	 upplifðu	

valdaleysi.		

Kristrún	og	Jara	gáfu	báðar	lítið	út	á	það	þegar	þær	voru	spurðar	að	því	hvort	þær	

fengju	að	prófa	nýja	hluti	í	vinnunni.	Þær	tóku	sér	báðar	tíma	til	þess	að	hugsa	svar	sitt	

og	var	það	mögulega	af	því	að	þær	hafi	verið	að	hugsa	hvort	þær	hafi	 fengið	að	prófa	

nýja	hluti	eða	ekki.	

	Kristrún	sagði	að	henni	þætti	gaman	að	fá	að	prófa	nýja	hluti	í	vinnunni	og	að	hún	

fengi	„svona	smá“	að	gera	það.	Aðspurð	sagðist	hún	þó	ekki	vera	alveg	viss	um	hvaða	

nýju	 hlutir	 það	 væru	 sem	 hún	 fengi	 að	 gera	 í	 vinnunni.	 Eftir	 að	 Jara	 hafði	 hugsað	 í	

þónokkra	 stund	 sagðist	 hún	 vera	 að	 fara	 í	 vettvangsheimsókn	 út	 á	 almennan	

vinnumarkað	 og	 virtist	 spennt	 fyrir	 þeim	 breytingum	 og	 fá	 að	 prófa	 eitthvað	 nýtt.	 Á	

sama	tíma	nefnir	hún	að	hún	 fái	 stundum	að	prófa	nýja	hluti	 í	vinnunni	ef	það	vantar	

einhvern	til	að	sinna	þeim	verkum	„af	því	stundum	vantar“.	Hún	segir	jafnframt	að	henni	

þyki	ákveðið	verkefni	í	vinnunni	hvað	skemmtilegast	og	að	ástæðan	fyrir	því	sé	að	það	sé	

auðvelt	að	læra	hvernig	eigi	að	framkvæma	það	verkefni.	Hákon	og	Silja	gáfu	einnig	til	

kynna	 að	 þau	 vildu	 prófa	 nýja	 hluti	 í	 starfi	 og	 þá	 sérstaklega	 tengt	 því	 að	 fara	 út	 á	

almennan	vinnumarkað.	Ástæðan	fyrir	því	var	sú	að	þau	 langaði	að	breyta	til	og	prófa	

eitthvað	nýtt.		

Silja	og	Björn	voru	bæði	á	því	að	þau	væru	oft	að	gera	 sömu	verkefnin	 sem	þeim	

þætti	lítt	skemmtileg	og	áttu	þau	það	sameiginlegt	að	þykja	þau	sem	aðstoða	þau	í	starfi	

ekki	taka	nægilegt	tillit	til	þess.	Silja	nefnir	að	hún	sé	alltaf	að	gera	það	sama	í	vinnunni	

og	henni	þyki	það	leiðinlegt.	Hún	segist	ekki	hafa	sagt	þeim	sem	aðstoða	hana	að	hana	

langi	að	prófa	nýja	hluti	 í	vinnunni.	Aðspurð	svaraði	Silja	„ég	er	svo	feimin	við	það...ég	
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held	að	þau	myndu	ekki	leyfa	mér	það“.	Hér	er	hún	að	segja	að	hún	vilji	ekki	segja	þeim	

sem	eru	að	aðstoða	hana	að	hún	vilji	prófa	eitthvað	nýtt	því	hún	er	svo	hrædd	um	að	fá	

neitun.	Hún	átti	erfitt	með	að	koma	því	í	orð	af	hverju	hún	værr	svona	hrædd	um	að	fá	

neitun.	Mögulega	má	álykta	sem	svo	að	trú	hennar	á	eigin	getu	til	þess	að	spyrja	og	tjá	

sínar	tilfinningar	séu	ekki	nægilegar.		

Miðað	við	sögu	Björns	á	svipaðri	upplifun	má	álykta	sem	svo	að	það	sama	eigi	við	

um	hann.	Björn	vinnur	við	ýmis	verkefni	á	sínum	vinnustað	að	hans	sögn.	Það	er	þó	eitt	

verkefni	sem	hann	þarf	að	sinna	nokkra	daga	í	hverri	í	viku	og	tekur	sterkt	til	orða	þegar	

hann	lýsir	því	yfir	að	honum	þyki	það	ekki	skemmtilegt	„mér	hundleiðist...það	er	alveg	

huuuundleiðinlegt“.	 Í	 kjölfarið	 nefnir	 hann	 að	 öll	 önnur	 verkefni	 innan	 vinnustaðarins	

séu	ívið	skemmtilegri	og	hann	vilji	frekar	vinna	við	þau.	Það	virðist	hafa	neikvæð	áhrif	á	

starsfánægju	Björns	að	hafa	ekki	sjálfur	val	um	hvaða	verkefni	hann	vinnur	sem	í	boði	

eru	innan	vinnustaðarins.		

Hann	segist	vera	með	leiðindi	í	nær	hvert	skipti	sem	hann	sé	sendur	í	þetta	tiltekna	

verkefni.	Björn	segist	sýna	það	með	svipbrigðum	og	að	hann	eigi	það	til	að	fela	sig	„ég	er	

alltaf	að	fela	mig“.	Hér	er	hann	að	lýsa	sinni	upplifun	á	því	að	vera	sendur	í	verkefni	sem	

honum	finnst	leiðinlegt	og	tjáir	það	með	hegðun	sinni.	Björn	nefnir	að	hann	verði	þó	að	

hlýða.	„...mér	er	bara	sagt	að	fara	heim	skilurðu,	það	er	bara	svoleiðis...þá	bara,	en	samt	

fer	ég	og	fer	að	vinna	bara	af	því	að...maður	verður	að	hlýða“.	Hér	er	Björn	ef	til	vill	að	

lýsa	þeirri	uppgjöf	sem	hann	hefur	á	því	að	reyna	að	koma	því	til	skila	að	hann	vilji	ekki	

vinna	við	þetta	ákveðna	verkefni.		

Jara	nefnir	svipaða	upplifun	og	Björn	í	tengslum	við	að	reyna	að	skipta	um	verkefni	

en	fá	það	ekki.	Jara	segist	hafa	sagt	á	vinnustaðnum	sínum	við	aðstoðarfólk	sitt	að	henni	

þyki	eitthvað	 leiðinlegt	og	biðji	um	að	skipta.	Þá,	að	hennar	sögn,	er	 sagt	við	hana	að	

það	sé	ekkert	annað	í	boði.	Jara	upplifir	það	ekki	sem	vandkvæði	og	nefnir	að	„stundum	

verður	maður	bara	að	gera	það	sem	manni	finnst	 leiðinlegt“.	Hún	virðist	meðvituð	um	

að	stundum	verði	að	vinna	að	verkefnum	þó	henni	þyki	þau	 leiðinleg	og	sé	það	vegna	

þess	að	þeir	 sem	eru	að	aðstoða	hana	 í	 vinnunni	 segja	það	og	nefndu	Björn	og	Sóldís	

sömu	 upplifun.	 Öfugt	 við	 Jöru	 þorir	 Sóldís	 ekki	 að	 spyrja	 hvort	 hún	 megi	 skipta	 um	

verkefni	vegna	þess	að	það	er	alltaf	verið	að	skamma	hana.	Þarna	er	hún	að	vísa	í	það	að	

þeir	sem	eru	að	aðstoða	hana	hafi	áhrif	á	hennar	verk	og	athafnir	í	vinnunni.	
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Að	 sögn	 Sóldísar	 hefur	 hún	 verið	 skömmuð	 af	 aðstoðarfólki	 í	 vinnunni	 þegar	 hún	

hefur	sjálf	farið	að	vinna	að	verkefnum	sem	hún	hefur	meiri	áhuga	á	að	gera	og	þyki	það	

„leiðinlegt“	að	vera	skömmuð.	Sóldís	 segir	að	þegar	hún	sé	skömmuð	af	aðstoðarfólki	

segi	hún	við	þau	„ókei	ohh	ég	þoli	þetta	ekki“.	Það	gefur	 til	 kynna	að	henni	þyki	mun	

skemmtilegra	að	vinna	verkefni	sem	hún	hefur	áhuga	á	og	vilji	vinna	frekar	við	þau.	Þessi	

umræða	er	í	takt	við	það	sem	Iðunn	nefnir	í	tengslum	við	það	að	ekki	geti	allir	unnið	við	

það	sem	þeir	hafi	áhuga	á	„þetta	er	eins	og	ég	og	þú,	við	höfum	áhuga	á	allskonar	en	við	

erum	ekki	endilega	í	því	starfi	sem	að	við	myndum	helst	vera	í	en	það	er	bara	lífið“.	Hér	

er	hún	að	segja	að	hver	og	einn	sé	ekki	endilega	 í	þeirri	vinnu	sem	hann	eða	hún	vildi	

helst	vera.	En	að	raunin	sé	sú	að	ekki	 sé	hægt	að	gera	öllum	til	geðs	að	vinna	á	þeim	

verndaða	vinnustað	sem	einstaklingur	kýs	helst	að	vera	á	og	hafi	áhuga	á	„það	er	ekki	

hægt	 að	 komast	 til	móts	 við	 það,	 það	 er	 bara	 þannig“.	 Þessu	 tengdu	 nefnir	 Linda	 að	

mikilvægt	sé	að	yfirmenn	og	aðstoðarmenn	eigi	samtal	við	einstaklinga	ef	þeim	líði	illa	í	

vinnunni	til	þess	að	vita	hvað	sé	hægt	að	gera	til	þess	að	þeim	líði	vel	í	vinnunni	sinni.	Á	

sama	tíma	sé	mikilvægt	fyrir	þá	aðila	að	geta	lesið	í	einstaklinginn	til	þess	að	finna	út	úr	

því	hvað	ami	að	ef	hann	getur	ekki	tjáð	það	með	orðum,	líkt	og	hugsanlega	eigi	við	hjá	

Birni.	

Kári	 hafði	 aðra	 sögu	 að	 segja	 frá	 sinni	 upplifun	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 hvað	

varðar	að	prófa	eitthvað	nýtt	og	segist	fá	að	prófa	alls	konar	nýja	hluti	og	geti	haft	áhrif.	

Hann	nefnir	að	„sama	hvað	maður	vinnur	við,	viðhorfið	skiptir	alltaf	máli“.	Hann	segir	að	

það	sé	ástæðan	fyrir	því	að	honum	líður	vel	í	vinnunni,	hann	getur	haft	áhrif	á	það	sem	

hann	er	að	gera	með	því	að	koma	með	hugmynd	og	að	hún	sé	alltaf	tekin	til	greina.	Eins	

að	stuðningsfulltrúar	á	vinnustaðnum	hafi	„gríðarlega	þolinmæði“	og	að	það	er	það	sem	

honum	 „þykir	 svo	 vænt	 um“.	 Eins	 finnst	 honum	 mikilvægt	 að	 „þú	 mátt	 segja	 þína	

skoðun	og	þína	hugsun...	Þú	mátt	koma	með	hugmynd,	þú	ert	ekki	strengjabrúða,	þú	ert	

mannvera“.	 Af	 þessu	má	 draga	 þá	 ályktun	 að	 Kára	 líði	 vel	 í	 starfi	 sínu	 þar	 sem	 hann	

finnur	 fyrir	 þeirri	 upplifun	 að	 tilheyra	 einhverju	 og	 hafa	 tilgang	 í	 samfélaginu.	 Hann	

segist	 ekki	 vilja	 breyta	 og	 nefnir	 að	 það	 sem	 skiptir	 hvað	 mestu	 máli	 því	 tengdu	 sé	

„virðing“	 og	 að	 hann	 upplifi	 sem	 svo	 að	 honum	 sé	 sýnd	 mikil	 virðing	 af	 hálfu	

aðstoðarfólks	í	vinnu.	Það	er	það	sem	lætur	honum	líða	vel	þar.	Eins	nefnir	hann	að:		
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Ef	 mér	 stæði	 að	 vera	 á	 opnum	 markaði	 með	 svona,	 þetta	 viðhorf	 þá	 myndi	 ég	
kannski	 þiggja	 það	 en	 ég	 held	 að	 ég	myndi	 bara	 vilja	 vera	 þarna	upp	 frá	 því	mér	
líður	 vel	 þarna...ég	 er	 bara	 mjög	 hamingjusamur	 þarna.	 Ekki	 af	 því	 þetta	 er	
verndaður	vinnustaður	heldur	útaf	viðhorfinu	þarna	sem	er	virðing.	

Það	 er	 jákvætt	 að	 Kári	 upplifi	 vellíðan	 í	 starfi	 sínu	 en	 á	 sama	 tíma	 óttast	 hann	

mögulega	það	að	verða	fyrir	fordómum	á	almennum	vinnumarkaði	og	líti	þar	af	leiðandi	

á	verndaða	vinnustaði	sem	tryggan.	Þetta	er	í	miklu	samræmi	við	það	sem	Linda	nefnir	

að	sé	mikilvægt	svo	að	einstaklingum	líði	vel	í	vinnunni	sinni	sé	„númer	eitt	tvö	og	þrjú	

virðing“	 eins	 að	 „gagnkvæm	virðing	 allra	 aðila	 sem	eru	 að	 vinna	 saman“	 sé	 „rosalega	

mikilvæg“.	 Eins	nefnir	hann	að	það	er	 „ekkert	 litið	niðrá	neinn“	og	að	hann	 fái	 „alltaf	

tækifæri	til	þess“	að	prófa	nýja	hluti.	

Þegar	dregnar	eru	 saman	helstu	niðurstöður	um	einsleitni	og	valdaleysi	 kom	 fram	

að	 upplifun	 viðmælenda	 var	 sú	 að	 foreldrar,	 aðstoðarmenn	 og	 stuðningsfulltrúar	 hafi	

alla	 jafnan	stór	áhrif	á	ákvörðunarferli	 í	 starfi,	hvort	 sem	það	 tengist	 starfsvali	eða	val	

um	verkefni	innan	vinnustaðarins.	Fagaðilar	nefndu	mikilvægi	þess	að	prófa	nýja	hluti	og	

nýja	 staði	 en	 voru	 á	 sama	 tíma	 meðvitaðir	 um	 þann	 skort	 á	 úrræðum	 sem	 finnst	

hérlendis	 í	 tengslum	við	 tækifæri	 fatlaðs	 fólks	 að	 fara	 á	 vinnumarkaðinn.	 Þeim	 fannst	

leiðinlegt	hvernig	úthlutun	á	vernduðum	vinnustöðum	á	 sér	 stað	og	að	það	 sé	 jafnvel	

dómur	næstu	tugi	ára	ef	ekki	er	rétt	farið	að.	Eins	var	nefnt	að	það	hljóti	að	hafa	áhrif	á	

starfsánægju	þeirra	að	hafa	ekki	val.	Fagaðilar	nefndu	að	þeir	vildu	að	þessi	hópur	hefði	

val	um	hvert	þeir	færu	að	vinna	og	fái	að	kynnast	því	sem	er	í	boði	en	voru	meðvitaðir	

um	 að	 þær	 upplýsingar	 væru	 ekki	 auðsóttar.	 Það	 að	 hafa	 val	 spilaði	 stóran	 þátt	 í	

upplifun	viðmælenda	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	þegar	kom	að	starfsánægju.	

Einn	viðmælandi	af	átta	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustöðum	taldi	að	það	hafi	verið	

alfarið	sitt	val	að	fara	að	vinna	á	þeim	vinnustað	sem	hann	vann	á.	Flestir	upplifðu	einnig	

að	verkefnin	innan	þess	verndaðs	vinnustaðs	sem	þeim	hefur	verið	úthlutað	væri	ekki	á	

þeirra	 valdi.	 Viðmælendur	 sem	unnu	 á	 vernduðum	vinnustöðum	upplifðu	 sem	 svo	 að	

verkefnin	sem	þeim	var	úthlutað	á	vinnustað	þeirra	væri	á	valdi	stuðningsfulltrúa.	Flestir	

voru	á	því	að	mikilvægt	væri	að	hafa	val	innan	þess	vinnustaðar	sem	þau	ynnu	á	og	að	

það	myndi	hafa	áhrif	á	þeirra	starfsánægju.	Þeir	lögðu	mikið	upp	úr	því	að	fá	tækifæri	til	

þess	að	prófa	nýja	hluti	og	hafa	sjálf	val.	
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4 Umræður	
Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 fá	 innsýn	 inn	 í	 reynslu	 og	 upplifun	 starfsmanna	 á	

vernduðum	vinnustöðum,	ásamt	því	að	kynnast	því	hvaða	þættir	hafa	að	því	er	virðist	

áhrif	 á	 starfsánægju	 þeirra.	 Til	 að	 fá	 skilning	 frá	 öðru	 sjónarhorni	 og	 fá	 innsýn	 inn	 í	

samhengið	 var	 viðhorf	 fagaðila	 á	 atvinnumálum	 fatlaðs	 fólks	 einnig	 skoðað.	 Greining	

gagna	leiddi	í	ljós	að	helstu	þættir	sem	höfðu	áhrif	á	starfsánægju	voru:	gæði	félagslegra	

tengsla,	tækifæri	til	að	tilheyra,	sjálfstæði	til	að	velja	verkefni	og	launamál.	

Einn	 mikilvægasti	 þátturinn	 sem	 hafði	 áhrif	 á	 starfsánægju	 á	 vernduðum	

vinnustöðum	var,	samkvæmt	bæði	 fagaðilum	og	starfsmönnum	verndaðra	vinnustaða,	

félagsskapur.	 Góð	 samskipti	 var	 það	 sem	 skipti	 máli	 og	 leiddi	 það	 til	 aukinnar	

starfsánægju.	 Það	 hafði	 sömuleiðis	 neikvæð	 áhrif	 á	 starfsmenn	 ef	 samskipti	 við	

vinnufélaga	voru	slæm,	 til	að	mynda	ef	 stríðni	átti	 sér	 stað.	Það	að	hafa	eitthvað	 fyrir	

stafni	 í	 daglegu	 lífi	 og	 fá	 að	 tilheyra	 samfélagi	 var	 að	 mati	 allra	 viðmælanda	 helsta	

ástæða	þess	að	verndaðir	vinnustaðir	væru	taldir	af	hinu	góða.	Það	kom	í	ljós	að	úrræði	

fyrir	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 eru	 af	 skornum	

skammti	og	kemur	það	 í	veg	fyrir	að	fatlað	fólk	geti	átt	starfsþróun	sem	ófatlað	fólk	á	

möguleika	 á	 hinum	 almenna	 vinnumarkaði.	 Allir	 viðmælendur	 voru	 á	 því	 að	 fatlaðir	

einstaklingar	hafi	lítið	val	um	þau	úrræði	sem	eru	í	boði	og	því	ekki	hægt	að	komast	til	

móts	við	val	á	vinnu	sem	tengist	áhuga	þeirra.	Upplifun	viðmælenda	með	þroskahömlun	

var	sú	að	lykilpersónur	í	 lífi	þeirra	og	aðrir	nákomnir	hefðu	mikið	að	segja	um	starfsval	

þeirra.	 Það	 að	 fá	 tækifæri	 til	 þess	 að	 velja	 um	 þau	 verkefni	 sem	 eru	 unnin	 innan	

vinnustaðarins	 skipti	máli	 þegar	 kom	 að	 ánægju	 í	 starfi.	 Eins	 kom	 fram	 að	 upplifun	 á	

launamálum	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 var	 með	 mismunand	 hætti.	 Þ.e.	 að	 sumum	

finnst	laun	mikilvæg	og	öðrum	ekki.		

4.1 Félagsleg	tengsl	framar	öllu	

Flestir	 viðmælendur	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 töldu	 félagsleg	 tengsl	 hafa	

mikil	áhrif	á	starfsánægju	sína	og	eiga	stóran	þátt	í	því	að	þeir	vildu	mæta	til	vinnu.	Eins	

og	við	var	að	búast	upplifðu	margir	þeirra	bæði	góð	og	slæm	samskipti	við	vinnufélaga.	

Flestir	 töldu	 að	 það	 skemmtilegasta	 við	 starfið	 væri	 að	 „spjalla“	 við	 aðra	 og	 eiga	 í	

félagslegum	 samskiptum	 við	 samstarfsmenn.	 Sú	 upplifun	 að	 eiga	 í	 neikvæðum	

samskiptum	við	samstarfsfólk	hafði	að	þeirra	mati	neikvæð	áhrif	á	líðan	þeirra	í	starfi	og	
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vonuðust	þau	eftir	því	að	eiga	góð	samskipti	 við	 samstarfsfélagana.	Það	er	 í	 samræmi	

við	það	sem	starfsþróunarfræðin	segir,	að	þeir	sem	hafi	svipuð	áhugamál,	til	að	mynda	

þörf	 fyrir	 samskipti,	 sækist	 í	 að	 vinna	 náið	með	 öðrum	 (Holland,	 1997;	 Super,	 1957).	

Samkvæmni	 í	 starfsumhverfi	hefur	þannig	 jákvæð	áhrif	á	starfsánægju	 (Holland,	1997;	

M.	Savickas,	2011;	Super,	1990).	Þetta	á	mögulega	ekki	við	um	fólk	með	þroskahömlun	á	

Íslandi	sem	fá	úthlutað	starf	þar	sem	ekki	er	alltaf	farið	eftir	áhugasviði	og	óskum	hvers	

og	eins	og	er	þá	einungis	um	að	ræða	tengsl	við	aðrar	fatlaðra	manneskjur.	Þar	með	eru	

ekki	 tækifæri	 til	 að	 kynnast	 ófötluðu	 fólki	 og	 vera	 hluti	 af	 samfélagi	 án	 aðgreiningar.	

Ástæðan	fyrir	þessu	er	sú	að	ekki	eru	til	næg	úrræði	fyrir	þennan	hóp	og	fordómar	og	

aðrar	samfélagslegar	hindranir	valda	því	að	almennur	vinnumarkaður	er	ekki	tilbúinn	til	

þess	 að	 hleypa	 inn	 fötluðu	 fólki	 (Auður	 Magndís	 Auðardóttir	 og	 Hrafnhildur	

Snæfríðardóttir	 Gunnarsdóttir,	 2013).	 Þrátt	 fyrir	 það	 var	 áberandi	 í	 niðurstöðum	 hve	

stóran	þátt	 félagsleg	 tengsl	 spiluðu	 inn	 í	 ánægju	viðmælanda	 sem	unnu	á	 vernduðum	

vinnustöðum.	

Þegar	 spurt	 var	 að	 því	 hvað	 væri	 það	 skemmtilegasta	 í	 vinnunni	 var	 svarið	 oft	 á	

tíðum	að	 eiga	 í	 samneyti	 við	 aðra.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 aðrar	 rannsóknir	 sem	 sýnt	

hafa	fram	á	mikilvægi	félagslegra	tengsla	í	tengslum	við	starfsánægju	(Ferrari	o.fl.,	2008;	

Jahoda	o.fl.,	2009;	Seltzer,	1984).	Eins	að	það	að	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	væri	

gott	tækifæri	til	félagslegra	samskipta,	líkt	og	einn	viðmælandinn	taldi	að	væri	ástæðan	

fyrir	því	að	hann	vildi	vinna	á	ákveðnum	vernduðum	vinnustað	(Cinamon	og	Gifsh,	2004;	

Ferrari	 o.fl.,	 2008;	 Seltzer,	 1984).	 Líkt	 og	 starfsmenn	 verndaðra	 vinnustaða	 voru	 allir	

fagaðilar	sammála	um	að	félagslegi	þátturinn	hafi	áhrif	á	líðan	starfsmanna	í	vinnu.	

Viðmælendur	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 upplifðu	 bæði	 jákvæð	 og	

neikvæð	 félagsleg	 tengsl	 við	 samstarfsfólk	 sitt	 og	 er	 það	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	

annarra	 rannsókna	 (Akkerman	o.fl.,	2016).	Einn	viðmælandi	kom	sérstaklega	orði	á	að	

félagslegu	 tengslin	 í	 vinnunni	 væru	 það	 góð	 að	 hann	 hitti	 samstarfsfélaga	 sína	 utan	

vinnutíma.	 Aðrir	 greindu	 frá	 því	 að	 lítið	 væri	 um	 samskipti	 við	 vinnufélaga	 utan	

vinnutíma.	 Þetta	 er	 í	 miklu	 samræmi	 við	 þær	 rannsóknir	 sem	 sýna	 að	 þrátt	 fyrir	 að	

einstaklingar	 telji	 samstarfsfólk	 vera	 vini	 sína	 eiga	 fæstir	 í	 samskiptum	 við	 þá	 utan	

vinnutíma	(Jahoda	o.fl.,	2009;	Petrovski	og	Gleeson,	1997;	Test	o.fl.,	1993).	Athyglisvert	

er	 að	 margir	 töldu	 sem	 svo	 að	 þeir	 vildu	 eiga	 í	 félagslegum	 samskiptum	 við	
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samstarfsmenn	sína	eftir	vinnu	en	ástæðan	fyrir	því	að	svo	væri	ekki	væri	sökum	þess	

hve	uppteknir	þeir	voru	allir.	Þegar	heilt	er	á	litið	skiptu	félagsleg	tengsl	og	það	að	vera	í	

samskiptum	við	aðra	mjög	miklu	máli	 í	starfi	þessa	hóps.	Þrátt	fyrir	að	félagsleg	tengsl	

skipti	 máli	 voru	 ummæli	 eins	 viðmælenda	 þess	 efnis	 að	 hann	 passi	 ekki	 inn	 á	

vinnustaðinn	 og	 ætti	 enga	 samleið	 með	 samstarfsfélögum	 sínum.	 Það	 vekur	 upp	

spurningar	hvort	huga	mætti	betur	að	úthlutun	á	vernduðum	vinnustöðum.	Eins	vekur	

þetta	upp	þær	spurningar	hvort	tækifæri	séu	gefin	innan	verndaðra	vinnustaða	til	þess	

að	 ræða	þau	mál,	 líkt	 og	 fagaðilar	 töldu	 að	mikilvægt	 sé.	 Eins	 ef	 það	 er	 gert,	 hvernig	

mögulega	sé	tekið	á	þeim.		

Fagaðilar	 nefndu	 í	 þessu	 sambandi	 að	 þeim	 finnist	 mikilvægt	 að	 huga	 að	

samsetningu	starfsmannahóps	inn	á	vernduðum	vinnustöðum	þegar	úthlutun	á	sér	stað.	

Eins	nefndu	þeir	að	þegar	einstaklingar	á	vernduðum	vinnustöðum	ná	ekki	saman	að	þá	

þurfi	að	stíga	inn	í	og	fá	annan	aðilann	sem	á	í	hlut	að	fara	að	vinna	við	önnur	verkefni.	

Að	þeirra	sögn	er	það	gert	með	það	í	huga	að	allir	fái	að	njóta	sín	og	að	þrátt	fyrir	 lítil	

úrræði	 sé	 reynt	 eftir	 fremsta	 megni	 að	 það	 takist.	 Það	 má	 líkja	 þessu	 við	 það	 sem	

Holland	 (1997)	nefnir	um	að	ef	 samstarfsmenn	séu	með	svipaðan	áhuga	njóti	þeir	 sín	

betur	í	starfi	og	eru	almennt	ánægðari.	Það	sem	vekur	athygli	í	þessu	máli	er	að	upplifun	

starfsmanna	var	að	þau	höfðu	lítið	um	þetta	að	segja	og	svo	best	sé	vitað	til	hefur	það	

ekki	áður	sést	áður	í	niðurstöðum	rannsókna.		

4.2 Mikilvægt	að	fá	að	tilheyra	

Flest	allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	það	væri	mikilvægt	fyrir	einstaklinga	með	

þroskahömlun	 að	 hafi	 eitthvað	 fyrir	 stafni	 og	 fá	 að	 tilheyra	 og	 því	 væru	 verndaðir	

vinnustaðir	góður	vettvangur	til	þess.	Þeir	töldu	svo	vera	þó	að	innihald	úrræðisins	væri	

ekki	endilega	í	samræmi	við	áhuga	starfsmanna	á	vernduðum	vinnustöðum.	Hugsanlega	

er	ástæðan	 fyrir	því	meðal	viðmælenda	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	að	þeir	

hafi	upplifað	sig	geta	skilgreint	sjálfan	sig	og	hlutverk	sitt	 í	samfélaginu	sökum	þess	að	

vera	í	vinnu,	óháð	innihaldi	hennar	(Baldry	og	Hallier,	2010;	Prins,	2013;	Wehmeyer	o.fl.,	

2011).	 Þrátt	 fyrir	 að	þeir	upplifi	 það	að	geta	 skilgreint	 sjálfan	 sig	 í	 samfélagi	 og	 fái	 að	

tilheyra	gera	verndaðir	vinnustaðir	 starfsfólki	ekki	kleift	að	 tilheyra	ófötluðu	samfélagi	

né	vinnumarkaði	þar	sem	fleiri	tækifæri	geta	orðið.	
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Fólk	finnur	tilgang	í	því	að	starfa	og	upplifir	þá	að	það	sé	virkur	þegn	í	samfélaginu	

(Savickas	 o.fl.,	 2009).	 Það	 var	 þó	 ekki	 áberandi	 í	 orðræðu	 viðmælanda	 sem	 vinna	 á	

vernduðum	vinnustöðum	að	þau	upplifi	 tilgang	 í	starfi.	Að	þeirra	mati	var	töluvert	um	

það	 að	 „hanga“	 í	 vinnunni	 og	 það	 skemmtilegasta	 við	 vinnuna	 var	 að	 vera	 að	 „gera	

eitthvað“.	 Ef	 það	 kom	 upp	 dauð	 stund	 leituðu	 þeir	 í	 önnur	 verkefni	 eða	 í	 félagsskap	

annarra.	Þetta	gefur	til	kynna	að	þeir	vilja	vinna	og	hafa	eitthvað	fyrir	stafni	en	fá	ekki	

nóg	 að	 gera.	 Þessi	 upplifun	 kemur	 þvert	 á	 ríkjandi	 hugmyndir	 um	 að	 fatlað	 fólk	 sem	

starfsfólk	sé	með	slakari	framleiðni	líkt	og	læknisfræðilega	líkanið	segir	til	um	(Barnes	og	

Mercer,	2005).	Að	þeirra	mati	var	betra	að	vera	í	vinnunni	heldur	en	að	vera	heima	og	

gera	 ekki	 neitt.	 Þessi	 upplifun	 samræmist	 ekki	 ríkjandi	 hugmyndum	 um	 að	 atvinna	

fatlaðs	 fólks	 og	ófatlaðs	 eigi	 að	 vera	 eins	 né	 sjónarmiði	 Breska	 félagslega	 líkansins	 og	

samningi	 Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	 fatlaðs	 fólks	 (Barnes,	2000;	Blustein,	2006;	

Samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks,	 1.	 grein/2007;	 Super	 o.fl.,	

1996).	 Þrátt	 fyrir	 það	 upplifa	 þau	 sig	 sem	 hluta	 af	 heild	 innan	 vinnustaðarins	 og	 það	

gefur	þeim	góða	tilfinningu	(Melchiori	og	Church,	1997).	Eins	og	áður	hefur	verið	nefnt	

var	meira	áberandi	að	þeir	upplifðu	það	að	tilheyra	í	starfi	frekar	en	að	hafa	tilgang.	Það	

að	finna	fyrir	því	að	tilheyra	í	starfi	er	 í	samræmi	við	niðurstöður	Petrovski	og	Gleeson	

(1997)	og	Petrovski	(1997)	um	að	það	að	fá	félagslega	viðurkenningu	og	að	tilheyra	hafi	

jákvæð	áhrif	á	starfsánægju.		

Starfsmenn	verndaðra	vinnustaða	velja	sér	alla	jafna	ekki	vinnustað,	heldur	er	það	í	

höndum	vinnumálastofnunar	og	sveitarfélaga.	Niðurstöður	gefa	til	kynna	að	það	sé	háð	

persónulegum	viðhorfum	eða	„metnaði“	fagaðila	að	vel	sé	staðið	að	úthlutun.	Áberandi	

álit	fagaðila	var	svo	að	þeir	væru	hlynntari	almennum	vinnumarkaði	en	gallinn	við	hann	

væri	 þó	 að	 þar	 getur	 einangrun	 átt	 sér	 stað	 sem	 er	 að	 þeirra	 mati	 ólíklegra	 innan	

verndaðra	 vinnustaða.	 Af	 niðurstöðum	 má	 jafnvel	 álykta	 sem	 svo	 að	 fagaðilar	 og	

aðstandendur	líti	á	verndaða	vinnustaði	fyrst	og	fremst	sem	eins	konar	vistunarúrræði.	

Þetta	varpar	upp	þeirri	 spurningu	hvort	 fagaðilar	og	aðstandendur	 líti	ekki	á	verndaða	

vinnustaði	 sem	 tækifæri	 til	 starfsþróunar.	 Að	 sögn	 fagaðila	 leita	 oft	 ráðalausir	

aðstandendur	 til	 verndaðra	 vinnustaða	 í	 leit	 að	 úrræði.	 Auðvelt	 er	 að	 setja	 sig	 í	 spor	

aðstandenda	fatlaðra	einstaklinga	sem	geta	ekki	af	einhverri	ástæðu	farið	út	á	almennan	

vinnumarkað.	Samkvæmt	niðurstöðum	kom	fram	að	æskilegt	væri	að	það	sé	á	herðum	

fagaðila,	í	samstarfi	við	komandi	starfsmann,	að	sjá	til	þess	að	vel	sé	staðið	að	starfsvali	
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viðkomandi.	Það	er	eitthvað	sem	vert	væri	að	skoða	og	bæta	hérlendis	 í	 tengslum	við	

úthlutun	á	vernduðum	vinnustöðum.	

Hugsanlega	má	álykta	sem	svo	að	fyrir	starfsmenn	verndaðra	vinnustaða	sé	vinnan	

þeim	ákveðinn	vettvangur	til	að	hafa	eitthvað	fyrir	stafni.	Það	er	þveröfugt	við	það	sem	

starfsþróunarfræðin	 segir	 til	 um,	 að	 vinnan	 sé	 farvegur	 tilgangs	 í	 lífinu	 (M.	 Savickas,	

2011).	Jafnvel	þó	svo	sé	hlýtur	að	vera	best	að	taka	mið	af	áhuga	í	starfsvali	fyrir	þennan	

hóp	líkt	og	aðra.	Vinnan	sjálf	er	fötluðu	fólki	mögulega	ekki	mikilvæg	á	sama	hátt	og	hjá	

ófötluðu	fólki,	sérstaklega	þar	sem	þau	velja	ekki	sinn	eigin	starfsstað	(Blustein,	2006).	

Að	því	er	virðist	felst	ánægja	í	vinnu	í	því	að	fá	tækifæri	til	að	tilheyra,	vera	í	félagsskap,	

hafa	eitthvað	fyrir	stafni	og	hafa	áhuga	á	þeim	verkefnum	sem	unnin	eru	í	vinnunni.	

4.3 Áhrif	annarra	og	vilji	til	vals	
Úthlutun	á	vernduðum	vinnustöðum	var	gagnrýnd	meðal	viðmælanda	og	kom	fram	að	

vilji	til	þess	að	hafa	áhrif	á	eigið	starfsval	sé	mikill	en	raunin	er	sú	að	það	er	ekki	í	boði.	

Svo	 vísað	 sé	 í	 orð	 eins	 þeirra	 fagaðila	 sem	 talað	 var	 við	 í	 þessari	 rannsókn	 getur	

úthlutunin	 verið	 „dómur	 næstu	 tíu,	 tuttugu	 árin“.	 Þar	með	 eru	 sumir	 fastir	 í	 fjötrum	

samfélagslegra	hindrana	hvað	varðar	tækifæra	til	starfsþróunar.	Hægt	er	að	tengja	þetta	

við	 hugmyndafræði	 Breska	 félagslega	 líkansins	 um	 að	 úthlutunin	 sem	 slík	 sé	 einn	 af	

þeim	 þáttum	 sem	 búi	 til	 fötlun	 viðkomandi	 einstaklinga	 (Barnes,	 2000;	 Rannveig	

Traustadóttir,	2003,	2006).	Þetta	gefur	einnig	til	kynna	að	læknisfræðilega	sjónarhornið	

sé	enn	við	völd	þar	sem	fatlað	fólk	er	útilokað	frá	almennum	vinnumarkaði	(Barnes	og	

Mercer,	2005;	Gleeson,	1999;	Oliver,	1990).	

Úthlutun	vinnu	til	þessa	hóps	á	ekkert	skylt	við	hefðbundið	starfsval	ófatlaðs	 fólks	

og	 er	 það	 í	 samræmi	 við	 hugmyndir	 Blustein	 (2006)	 um	 að	 minnihlutahópar	 hafi	

takmarkað	frelsi	til	náms-	og	starfsvals.	Á	sama	tíma	er	upplifun	fagaðila	sú	að	mikilvægt	

sé	að	huga	að	því	þegar	úthlutun	á	sér	stað	að	einstaklingar	„passi“	saman	á	vinnustað	

og	eigi	þar	samleið	og	er	það	í	samræmi	við	hugmyndur	um	atvinnu	almennt	(Holland,	

1997).		

Erfitt	 getur	 verið	 fyrir	 fatlað	 fólk	 að	 skipta	 um	 starf	 þar	 sem	 sumir	 hafa	 ekki	

frumkvæðið	í	að	óska	eftir	því	eða	þá	að	það	er	jafnvel	ekki	laust	pláss	fyrir	þá	á	öðrum	

vinnustöðum.	 Fram	 kemur	 í	 27.	 grein/2007	 um	 vinnu	 og	 starf	 í	 samningi	 Sameinuðu	

þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	að	fatlað	fólk	eigi	rétt	á	að	vinna	í	starfi	af	eigin	vali	til	
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jafns	 við	 aðra.	 Þetta	 er	 þó	 ekki	 raunin	 hérlendis	 og	 komu	 allir	 fagaðilar	 orði	 á	 því	 að	

úrræðin	 fyrir	 þennan	 hóp	 væru	 af	 skornum	 skammti.	 Í	 27	 gr.	 um	 vinnu	 og	 starf	 í	

samningi	Sameinuðu	þjóðarinnar	um	réttindi	fatlaðs	fólks	kemur	fram	að	stuðla	eigi	að	

því	að	 fatlað	 fólk	geti	aflað	sér	 starfsreynslu	á	almennum	vinnumarkaði.	Miðað	við	þá	

upplifun	fagaðila	að	erfitt	sé	fyrir	einstaklinga	með	þroskahömlun	að	skipta	um	störf	og	

það	að	þeim	sé	úthlutað	starf	á	vernduðum	vinnustöðum	er	erfitt	að	átta	sig	á	hvernig	

farið	 er	 eftir	 þessari	 grein.	 Þetta	 er	 vísbending	 um	 að	 ferlin	 í	 kringum	 verndaða	

vinnustaði	 og	 hvernig	 fólk	 er	 leitt	 þangað	 sé	 verulega	 frábrugðið	 27.	 grein/2007	 í	

samningi	Sameinuðu	þjóðanna.	

Ekki	 er	 hægt	 að	 segja	 með	 vissu	 að	 viðmælendurnir	 sem	 unnu	 á	 vernduðum	

vinnustöðum	 hafi	 fengið	 ráðgjöf	 og	 viðeigandi	 upplýsingar.	 Eins	 kom	 fram	 meðal	

fagaðila	að	erfitt	sé	fyrir	þennan	hóp	að	sækja	sér	upplýsingar	og	vekur	það	athygli	þar	

sem	 mikilvægt	 er	 fyrir	 alla	 hópa	 samfélagsins,	 hvort	 sem	 um	 ófatlaða	 eða	 fatlaða	

einstaklinga	 er	 að	 ræða,	 að	 fá	 náms-	 og	 starfsráðgjöf	 ef	 þörf	 er	 á	 (Lög	 um	 almenna	

fullorðinsfræðslu	 nr.	 47/1992;	 Reglugerð	 um	 atvinnumál	 fatlaðra	 nr.	 376/1996)	 .	

Foreldrar	fatlaðra	einstaklinga	hafa	oft	á	tíðum	mikið	að	segja	varðandi	starfsval	barna	

sinna	(Barnes,	2000;	Rannveig	Traustadóttir,	2006).		

Flestir	 viðmælendur	 töldu	 mikilvægt	 að	 einstaklingar	 með	 þroskahömlun	 fái	 að	

fræðast	um	störf	og	fái	tækifæri	til	þess	að	prófa	fjölbreytt	verkefni.	Það	sem	kom	hins	

vegar	 í	 ljós	 var	 að	 flestir	 þeir	 starfsmenn	 sem	 rætt	 var	 við	 langaði	 að	 breyta	 til	 og	 fá	

fjölbreyttari	verkefni	en	töldu	að	þau	fengju	ekki	tækifæri	til	þess.	Það	getur	mögulega	

leitt	til	þess	að	sjálfsmynd	(e.	self-concept)	þeirra	fái	ekki	að	þroskast	sem	skyldi	þar	sem	

hún	þróast	í	kjölfar	nýrrar	reynslu	(Super,	1990).	Þeir	vildu	taka	sínar	eigin	ákvarðanir	og	

að	hlustað	sé	á	þá,	hvort	sem	þeir	tjáðu	það	með	tali	eða	með	hegðun.	Þeir	þættir	eru	

mikilvægir	 í	tengslum	við	það	að	fá	tækifæri	til	að	læra	eitthvað	nýtt	og	þróa	sitt	eigið	

sjálf	(Akkerman	o.fl.,	2016;	Lysaght	o.fl.,	2009)	

Greint	hefur	verið	frá	því	að	fatlað	fólk	vilji	öðlast	meira	sjálfstæði	 í	starfi	og	fá	að	

hafa	 val	 um	 það	 sem	 er	 gert	 (Akkerman	 o.fl.,	 2016;	 Auður	 Magndís	 Auðardóttir	 og	

Hrafnhildur	 Snæfríðardóttir	 Gunnarsdóttir,	 2013).	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 sumir	 áttu	

erfitt	með	að	tjá	það	við	aðstoðarfólk	sitt	og	þá	sem	eru	þeim	næst	að	þau	vildu	skipta	

eða	breyta	til	og	getur	það	verið	vísbending	um	að	streita	eða	vanlíðan	af	einhverju	tagi	
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eigi	sér	stað	innan	vinnustaðarins.	Ástæðan	fyrir	því	að	einhverjum	viðmælendum	þóttu	

verkefnin	 sem	þeir	 unnu	 vera	 leiðinleg	 gæti	 einnig	 verið	 sú	 að	 þau	 krefjist	 of	mikillar	

líkamlegrar	áreynslu	eða	að	það	krefjist	of	mikils	eða	lítils	af	þeim.	Rannsóknir	hafa	sýnt	

að	 það	 hafi	 neikvæð	 áhrif	 á	 starfsánægju	 einstaklinga	með	 þroskahömlun	 (Akkerman	

o.fl.,	 2016;	 Andrews	 og	 Rose,	 2010;	 Flores	 o.fl.,	 2011;	 Kumin	 og	 Schoenbrodt,	 2016).		

Það	er	mikilvægt	að	 reyna	eftir	 fremsta	megni	að	komast	 til	móts	við	þá	 sem	vinna	á	

vernduðum	vinnustöðum	og	sjá	til	þess	að	vinnuumhverfi	þeirra	tengist	áhuga	þeirra.	Af	

því	ef	það	gerir	það	ekki	getur	það	leitt	til	mikillar	streitu	og	vanlíðunar	(Holland,	1966).	

Þrír	þeirra	viðmælenda	sem	unnu	á	vernduðum	vinnustað	nefndu	að	mæður	þeirra	

spiluðu	 á	 einhvern	 hátt	 inn	 í	 starfsval	 þeirra.	 Ekki	 er	 óalgengt	 að	 lykilpersónur	 í	 lífi	

einstaklinga	hafi	 áhrif	 á	 starfsval	þeirra	 (Gottfredson,	1981;	 Super,	 1990).	 Jafnvel	þótt	

foreldrarnir	 hafi	 talið	 sig	 vita	 að	 börn	 þeirra	 hefðu	 áhuga	 á	 þessu	 starfi	 á	 þeim	 tíma	

þegar	ákvörðunin	var	tekin	virðist	áhuginn	ekki	lengur	vera	til	staðar	í	dag.		

Það	sem	er	áhugavert	við	upplifun	þeirra	viðmælanda	sem	töldu	að	starfsval	þeirra	

væri	 í	höndum	nákominna	aðstandenda	er	að	þeim	fannst	það	 í	 flestum	tilvikum	allt	 í	

lagi.	Þar	með	kemur	upp	sú	vangavelta	hvort	þau	hafi	fengið	tækifæri	til	þess	að	öðlast	

færni	til	að	vita	hvað	þeim	finnst	áhugavert	eða	ekki,	líkt	og	Super	(1990)	bendir	á	að	sé	

mikilvægt	til	að	huga	í	starfsvali.	

Eins	 væri	 áhugavert	 að	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hver	 bakgrunnur	 þessa	 fólks	 sem	 er	 að	

aðstoða	 þá	 er.	 Hvort	 þeir	 hafi	 viðeigandi	 fagþekkingu	 á	 þeim	 þáttum	 sem	 stuðla	 að	

starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun.	Ástæðan	fyrir	mikilvægi	þess	er	sú	að	ef	

stuðningur	er	ofverndandi	(e.	overprotective),	líkt	og	sumir	viðmælendur	lýstu	getur	það	

leitt	til	þess	að	einstaklingur	missi	trú	á	eigin	getu	og	hafi	færri	tækifæri	til	starfsþróunar	

(Flores	o.fl.,	2011;	Hall,	Morgan	og	Salzberg,	2014;	Holland,	1997).	Í	þessum	tilvikum	eru	

þeir	 sem	 eru	 að	 aðstoða	 líklegast	 að	 reyna	 eftir	 bestu	 getu	 að	 bera	 hag	 þeirra	 fyrir	

brjósti	og	telja	að	það	sé	ráðlegast	fyrir	þau	að	vinna	ákveðin	verkefni	í	starfi.	Það	getur	

hins	 vegar	 haft	 þveröfug	 áhrif	 og	 leitt	 til	 neikvæðra	 áhrifa	 á	 starfsánægju,	 þar	 sem	

aðstoðarfólkið	 er	 ef	 til	 vill	 ofverndandi	 (Akkerman	 o.fl.,	 2014;	 Flores	 o.fl.,	 2011).	 Sú	

upplifun	 að	 lykilpersónur	 hafi	 svo	 stórt	 hlutverk	 og	 mikið	 að	 segja	 í	 tengslum	 við	

starfsval,	sem	og	að	aðstoðarmenn	á	vernduðum	vinnustöðum	ráði	því	hvaða	verk	eru	

unnin	 stangast	 á	 við	 sjónarmið	 Breska	 félagslega	 líkansins	 og	 samningi	 Sameinuðu	
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þjóðanna	um	réttindi	 fatlaðs	 fólks	 (Barnes,	2000;	Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	

réttindi	 fatlaðs	 fólks,	 1.	 grein/2007).	 Þessi	 upplifun	 og	 frásögn	 viðmælenda	 á	

vernduðum	 vinnustöðum	 hvað	 starfsval	 varðar	 er	 algjörlega	 frábrugðin	 þeim	

hugmyndum	 sem	 eru	 ríkjandi	 varðandi	 atvinnu	 ófatlaðs	 fólks	 (Barnes,	 2000;	 Holland,	

1997;	Parent	o.fl.,	1996).	

4.4 Laun	skipta	ekki	öllu	máli	

Fjölbreytt	viðhorf	viðmælenda	í	tengslum	við	launamál	kom	á	óvart	þar	sem	niðurstöður	

annarra	 rannsókna	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 laun	 hafi	 mikið	 að	 segja	 í	 tengslum	 við	

starfsánægju	 (Akkerman	 o.fl.,	 2014;	 Ferrari	 o.fl.,	 2008;	 Kocman	 og	 Weber,	 2018).	

Ástæðan	 fyrir	 því	 gæti	 mögulega	 verið	 sú	 hversu	 ósamræmd	 launamálin	 eru	 milli	

verndaðra	 vinnustaða	 og	 hve	 mismunandi	 áhersla	 getur	 verið	 lögð	 á	 þau	 á	 milli	

vinnustaða.	 Launagreiðslur	 lúta	 því	 ekki	 sömu	 forsendum	 hjá	 þessum	 hópi	 og	 á	

almennum	 vinnumarkaði	 þar	 sem	 fólk	 er	 á	 launaskrá	 og	 allir	 borga	 í	 stéttarfélög	 og	

öðlast	þar	með	margskonar	réttindi	sem	starfsmaður.		

Nokkuð	 ósamræmi	 var	 á	 viðhorfum	 og	 upplifun	 fagaðila	 á	 mikilvægi	 launa	 á	

vernduðum	vinnustöðum.	Fagaðilarnir	nefndu	að	launin	væru	mikilvæg	en	voru	á	sama	

tíma	þeirrar	 skoðunar	 að	 það	 sé	mikilvægara	 fyrir	 einstaklinga	með	þroskahömlun	 að	

hafa	samastað	og	að	 fá	 tækifæri	 til	þess	að	 tilheyra	heldur	en	að	 fá	 laun.	Líkt	og	kom	

fram	meðal	 fagaðila	eru	 launamál	ósamræmd	og	að	einhverju	 leyti	háð	huglægu	mati	

yfirmanns	eða	annarra	starfsmanna	á	vernduðum	vinnustöðum.	Á	sama	tíma	kemur	það	

ekki	á	óvart	þar	sem	engin	lög	eru	hér	á	landi	sem	segja	til	um	hver	launaréttur	þeirra	

sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	er.	Þetta	styður	þær	vangaveltur	sem	settar	voru	

fram	 í	 inngangi	 um	 að	 misræmi	 geti	 orðið	 á	 launakjörum	 (Margrét	 Margeirsdóttir,	

2001).	 Launakjör	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 er	 ekki	 eins	 og	 almennt	 gerist,	 líkt	 og	

fagaðilar	bentu	á.	Það	er	 í	bágu	við	 lög	um	málefni	 fatlaðs	 fólks	nr.	59/1992,	þar	 sem	

fram	kemur	að	fatlað	fólk	eigi	rétt	á	launuðu	föstu	starfi	á	vernduðum	vinnustöðum	og	

eigi	 rétt	 á	 jafnrétti	 á	 við	 ófatlað	 fólk.	 Á	 sama	 tíma	 var	 upplifun	 fagaðila	 sú	 að	 laun	 á	

vernduðum	vinnustöðum	 sé	 ekki	 einungis	 það	 sem	vinnustaðurinn	 greiði	 þeim	heldur	

felur	 það	 einnig	 í	 sér	 örorkubætur	 viðkomandi,	 „öryrkjar	 eru	 náttúrulega	 að	 fá	 sínar	

bætur“.			
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Niðurstöður	gáfu	 til	 kynna	að	mismunandi	 var	hvort	 starfsmennirnir	 sem	 rætt	 var	

við	voru	meðvitaðir	um	laun	sín	eða	ekki.	Laun	skiptu	máli	í	tengslum	við	ánægju	í	starfi	

hjá	sumum	en	það	virtist	ekki	eiga	við	um	alla,	 til	að	mynda	voru	ekki	allir	meðvitaðir	

hver	laun	sín	séu.	Athygli	vakti	að	þeir	sem	ekki	höfðu	vitneskju	um	launamál	sín	fannst	

það	vera	í	 lagi.	Ætla	má	að	launaþátturinn	hafi	áhrif	á	starfsánægju	þeirra	viðmælenda	

sem	 eru	 meðvitaðir	 um	 að	 tekjur	 þeirra	 eru	 hugsanlega	 ekki	 þær	 sem	 gætu	 verið	 á	

almennum	 vinnumarkaði.	 Út	 frá	 mannréttindasjónarmiði	 er	 mikilvægt	 að	 fræða	

einstaklinga	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum	um	rétt	þeirra	til	launa	jafns	við	aðra	

(lög	 um	 málefni	 fatlaðs	 fólks	 nr.	 59/1992).	 Þó	 vekur	 það	 upp	 spurningar	 hvort	

einstaklingum	með	þroskahömlun	þyki	það	kannski	minna	mikilvægt	en	öðrum	hópum	á	

vinnumarkaði.	Mögulega	er	það	vegna	orðræðu	um	lélega	framleiðni	og	það	að	fatlað	

fólk	geti	ekki	unnið.	

Líkt	 og	 fram	 kom	meðal	 viðmælanda	 að	 voru	mánaðarlaun	 þeirra	 frá	 því	 að	 vera	

ólaunuð	til	sex	þúsund	krónur	á	mánuði	og	er	það	að	meðaltali	lægra	en	það	sem	fram	

kom	í	umræðu	á	Alþingi	fyrir	tæpum	tveim	áratugum	síðan	(Páll	Pétursson,	2002-2003).	

Hvað	launamálin	varðar	á	vernduðum	vinnustöðum	eru	það	annars	vegar	skráðar	reglur	

og	hins	vegar	óskráðar	líkt	og	nokkrir	viðmælendur	lýstu	í	tengslum	við	óvissu	á	launum.	

Sú	 óvissa	 hvort	 laun	 yrðu	 fengin	 eða	 ekki	 hafði	 meðal	 annars	 þau	 áhrif	 að	 einn	

viðmælandi	 hafi	 íhugað	 það	 að	 hætta	 í	 starfi.	 Þessi	 upplifun	 á	 óvissu	 og	 hræðslu	 um	

hvort	laun	verði	greidd	er	alls	ekki	í	samræmi	við	hugmyndir	um	atvinnu,	auk	sjónarmiðs	

Breska	 félagslega	 líkansins	 og	 samningi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	

(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks,	1.	grein/2007).		

Rannsókn	þessi	sem	skoðaði	upplifun	á	þeim	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	

á	 vernduðum	 vinnustöðum	 hefur,	 svo	 best	 sé	 vitað,	 ekki	 verið	 áður	 framkvæmt	

hérlendis.	 Ekki	 kom	 á	 óvart	 að	 fatlað	 fólk	 geri	 ekki	 kröfur	 um	 launakjör	 ef	 margir	 í	

kringum	 þau	 leggi	 áherslu	 á	mikilvægi	 þess	 að	 hafa	 eitthvað	 fyrir	 stafni	 og	 tali	 niður	

mikilvægi	launakjara.	Það	að	verið	sé	að	sannfæra	fatlað	fólk	um	að	staðan	sem	þeir	eru	

í	á	vernduðum	vinnustöðum	sé	besta	mögulega	staðan	er	ekki	 í	samræmi	við	samning	

Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	né	Breska	félagslega	líkanið.		
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5 Lokaorð	
Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 öðlast	 þekkingu	 og	 fá	 innsýn	 inn	 í	 upplifun	 á	

vernduðum	 vinnustöðum	 meðal	 starfsfólks	 verndaðra	 vinnustaða	 og	 fagaðila	 á	 sviði	

atvinnumála	 fatlaðs	 fólks.	 Eins	 var	 það	 að	 kynnast	 því	 hvaða	 þættir	 hafi	 áhrif	 á	

starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum.			

Leiðin	til	þess	að	öðlast	þá	innsýn	og	þekkingu	var	að	taka	viðtöl	við	þrjá	fagaðila	á	

sviði	 atvinnumála	 fatlaðs	 fólks	 og	 átta	 einstaklinga	 sem	 vinna	 á	 vernduðum	

vinnustöðum.	 Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	 það	 voru	 fjórir	 meginþættir	 sem	 voru	

áberandi	að	tengdust	starfsánægju.	Þeir	þættir	tengdust	mikilvægi	þess	að	hafa	eitthvað	

fyrir	stafni,	það	að	tilheyra,	 launamál,	 félagsleg	tengsl	og	vilji	 starfsfólks	 til	að	hafa	val	

um	þau	verkefni	sem	þau	gera	innan	verndaðra	vinnustaða.	Það	sem	var	mest	áberandi	í	

viðtölunum	meðal	einstaklinga	með	þroskahömlun	var	hve	mikið	félagsleg	tengsl	höfðu	

að	segja	og	það	að	tilheyra	hópi.	Fagaðilar	lögðu	ekki	eins	mikla	áherslu	á	það,	þó	svo	að	

þeir	töldu	mikilvægt	að	samsetning	starfsmannahóps	væri	góð.		

Óvæntustu	niðurstöðurnar	voru	þær	að	vinnan	er	ekki	endilega	 farvegur	 tilgangs	 í	

lífinu	 meðal	 viðmælenda	 verndaðra	 vinnustaða	 og	 er	 það	 í	 algjöru	 ósamræmi	 við	

starfsþróunarfræðina	og	það	sem	fram	hefur	komið	meðal	ófatlaðs	 fólks	 (M.	Savickas,	

2011).	Það	kom	líka	á	óvart	hvað	upplifun	viðmælenda	var	í	miklu	ósamræmi	við	Breska	

félagslega	líkanið	um	fötlun	og	það	sem	fram	kemur	í	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	

réttindi	 fatlaðs	 fólks,	þá	sérstaklega	ef	 litið	er	til	þess	að	ekki	eigi	að	mismuna	fötluðu	

fólki	 í	 tengslum	 við	 starfshætti.	 Það	 gefur	 til	 kynna	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 samningur	

Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	sé	fullgildur	hér	á	landi	hefur	samfélagið	

ekki	náð	þeim	árangri	að	fara	eftir	honum	í	tengslum	við	áherslu	á	atvinnu.	Fatlað	fólk	

nýtur	ekki	jafnréttis	á	við	ófatlað	fólk,	fær	sjaldnast	val	um	eigið	starf	né	jöfn	tækifæri	til	

launajafnréttis.		

Sá	lærdómur	sem	draga	má	af	niðurstöðunum	er	að	það	eru	margir	þættir	sem	hafa	

áhrif	á	starfsánægju	þroskahamlaðra.	Það	er	ekki	hægt	að	alhæfa	sem	svo	að	þrátt	fyrir	

að	 einstaklingur	 sé	með	 fötlun	 hafi	 sömu	þættir	 jákvæð	 áhrif	 á	 starfsánægju,	 sem	og	

neikvæð.	Það	sem	kom	á	óvart	var	hve	samhljóða	allir	viðmælendur	voru	um	þá	þætti	

sem	spila	inn	í	og	hafa	áhrif	á	starfsánægju	á	vernduðum	vinnustöðum.		
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Það	 að	 hafa	 þekkingu	 á	 þessum	 þáttum	 getur	 verið	 gagnlegt	 fyrir	 náms-	 og	

starfsráðgjafa	og	getur	alla	jafna	hjálpað	þeim	að	veita	einstaklingsmiðaða	ráðgjöf	fyrir	

einstakling	 sem	 tilheyrir	þessum	 tiltekna	minnihlutahóp.	Nauðsynlegt	er	að	 fatlað	 fólk	

fái	þá	náms-	og	 starfsráðgjöf	 sem	þeir	eiga	 rétt	 á.	Annars	 vegar	 til	 þess	að	þeir	öðlist	

meiri	trú	á	eigin	getu	í	starfi	og	hins	vegar	svo	þeir	fái	tækifæri	og	öðlist	hæfni	til	þess	að	

hafa	meira	 um	 það	 að	 segja	 hvaða	 störf	 þeir	 vinna.	 Líkt	 og	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	

rannsóknar	eru	upplýsingar	um	störf	ekki	auðsóttar	og	er	því	mikilvægt	að	huga	að	því	

að	hafa	greiðari	aðgang	að	náms-	og	starfsfræðslu	fyrir	einstaklinga	með	þroskahömlun.	

Upplýsingar	um	þá	þætti	sem	hafa	áhrif	á	og	spila	 inn	 í	starfsánægju	geta	einnig	verið	

gagnlegar	fyrir	þá	sem	aðstoða	og	starfa	með	einstaklingum	með	þroskahömlun	til	þess	

að	veita	viðeigandi	þjónustu	og	skipuleggja	störf.	Mikilvægt	er	að	vera	meðvitaður	um	

þessa	þætti	en	á	sama	tíma	að	huga	að	því	að	þarfir	einstaklinga	eru	mismunandi.		

Þar	sem	einungis	voru	tekin	viðtöl	við	einstaklinga	sem	vinna	nú	þegar	á	vernduðum	

vinnustöðum	 má	 segja	 að	 sá	 viðmælendahópur	 hafi	 verið	 einsleitur.	 Takmarkanir	

rannsóknarinnar	 eru	 þær	 að	 það	 vantar	 að	 heyra	 rödd	 þeirra	 sem	 hafa	 áður	 unnið	 á	

vernduðum	 vinnustöðum	 en	 af	 einhverri	 ástæðu	 gera	 það	 ekki	 lengur.	 Það	 vantar	

fjölbreyttari	 raddir	 inn	 í	 viðmælendahópinn	 sem	gæfi	ef	 til	 vill	breiðari	 sýn	á	þá	þætti	

sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju.	Þrátt	fyrir	að	sá	hópur	hafi	ekki	verið	tekin	inn	í	myndina	

gefa	 niðurstöðurnar	 greinagóðar	 upplýsingar	 um	 þá	 þætti	 sem	 geta	með	 einhverjum	

hætti	haft	áhrif	á	og	stuðlað	að	starfsánægju	á	vernduðum	vinnustöðum.		

Hægt	 er	 að	 draga	 þá	 ályktum	 að	 fatlað	 fólk	 festist	 í	 störfum	 á	 vernduðum	

vinnustöðum	sem	er	ekki	í	samræmi	við	lög,	alþjóðasáttmála	og	ríkjandi	hugmyndafræði	

um	þátttöku	fatlaðs	fólks	í	samfélaginu.	Þess	vegna	er	þörf	á	úrbótum	starfsvals	meðal	

fatlaðs	fólks	hérlendis.	Mikilvægt	er	að	þeir	sem	aðstoða	fatlað	fólk	í	starfi	sé	meðvitað	

um	þá	þætti	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	á	vernduðum	vinnustöðum.	Sérstaklega	í	ljósi	

þess	að	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	mikilvægi	viðeigandi	stuðnings	í	starfi	því	það	geti	

stuðlað	 að	 því	 að	 starfsfólk	 eigi	 auðveldara	 með	 að	 skynja	 hæfni	 sína	 og	 aukið	

starfsánægju	 (Akkerman	 o.fl.,	 2014;	 Andrews	 og	 Rose,	 2010;	 Flores	 o.fl.,	 2011).	

Niðurstöður	gáfu	 til	 kynna	að	 lykilpersónur	 í	 lífi	einstaklinga	hafi	mikil	áhrif	á	 starfsval	

þeirra.	Því	þarf	að	huga	að	eftirfylgni	 í	starfi	þar	sem	starfsfólk	 fær	að	tjá	sig	um	hvað	

það	vill	gera.	Eftirfylgnin	gæti	til	að	mynda	átt	sér	stað	á	vinnustaðnum	sjálfum.	Miðað	
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við	 upplifun	 bæði	 starfsmanna	 og	 fagaðila	 gefur	 rannsóknin	 vísbendingar	 um	 að	

launamál	 fatlaðs	 fólks	 á	 vernduðum	 vinnustöðum	 sé	 háð	 geðþóttaákvörðunum.	

Mikilvægt	 er	 að	 breyta	 því	 hvernig	 launamálum	 er	 háttað	 og	 að	 allir	 starfsmenn	

verndaðra	vinnustaða	verði	á	launaskrá	og	borgi	í	stéttarfélög.	Bæði	til	þess	að	fara	eftir	

lögum	um	réttindi	fatlaðs	fólks	sem	og	að	koma	í	veg	fyrir	það	að	starfsmenn	verndaðra	

vinnustaða	upplifi	óöryggi	og	vanlíðan	í	starfi	vegna	áhyggja	af	því	að	fá	ekki	laun.		

Í	 framtíðinni	væri	áhugavert	að	skoða	upplifun	einstaklinga	sem	hafa	áður	unnið	á	

vernduðum	 vinnustöðum	 en	 hafa	 af	 einhverri	 ástæðu	 hætt	 þar	 eða	 farið	 að	 vinna	 á	

almennum	vinnumarkaði.	Athyglisvert	væri	að	sjá	hvernig	starfsþróun	þeirra	hóps	hefur	

orðið	sem	og	að	sjá	hvort	þættir	sem	hafir	áhrif	á	starfsánægju	þeirra	séu	þeir	sömu	og	

niðurstöður	þessar	hafa	sýnt.	Að	 lokum	er	vert	að	benda	á	að	ekki	er	til	nein	réttmæt	

aðferð	til	að	kanna	áhuga	og	starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun.	Því	er	tími	til	

kominn	að	skoða	þann	möguleika	að	hefja	undirbúning	á	þeirri	aðferð.		

	

Alda Magnúsdóttir Jacobsen	
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Viðauki	1	

Viðtalsrammi	við	fagaðila	

	

Markmið	

• Skilning	á	hvaða	þættir	hafi	áhrif	á	laun	einstaklinga	með	þroskahömlun		
• Upplifun	fagaðilaá	hvernig	launum	er	háttað	
• Upplifun	og	skilningur	fagaðila	á	starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	
• Upplifun	fagaðila	

	

Muna:	Hvernig	fannst	þér	það	-	Segðu	mér	meir	–	eigin	upplifun	-	saga	

	

Inngangur	–	Upphaf	viðtals	

• Kynna	mig,	rannsóknina,	nafnleynd,	gætt	að	trúnaði,	tímalengd	viðtals	60	
mín/klukkutími,	afhenda	upplýsingablað	og	trúnaðaryfirlýsingu	–	láta	
viðmælanda	skrifa	undir	samþykki,	leyfi	til	að	taka	viðtalið	upp		

	

Núverandi	aðstæður	–	byrjun	

• Menntun,	áhugi,	starfsreynsla	
• Kynnast	betur,	smalltalk	
• Núverandi	starfsstaður	

	

Verndaður	vinnustaður	

• Getur	þú	sagt	mér	frá	staðnum	
• Er	þetta	þá	vinna	sem	fólk	er	í	hjá	ykkur	eða	hvað	er	þetta?	
• Hvað	eru	margir	að	vinna	hérna	
• Hvert	er	markmið	úrræðisins?	
• Hvaða	þættir	hafa	áhrif	á	val	á	vernduðum	vinnustað?	
• Hvernig	er	ákvarðað	hvað	einstaklingar	gera	hér?	

	

Starfsánægja	

• Hvaða	þætti	telur	þú	að	hafi	áhrif	á	starfsánægju	einstaklinga	með	
þroskahömlun	

• Hvaða	þætti	finnst	þér	mikilvægt	að	hafa	í	huga	til	þess	að	stuðla	að	
starfsánægju	á	þessum	vinnustað?	
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Almennur	vinnumarkaður	

• Með	aðstoð,	er	möguleiki	fyrir	einstaklinga	hér	að	fara	út	á	almennan	
vinnumarkað?	

o Ef	já,	hvað	þarf	til	þess	að	framkvæma	það?	
• Eruð	þið	mögulega	að	hvetja	fólk	að	fara	út	á	almennan	vinnumarkað?	Alla?	

Hvernig?	
o Hvaða	þættir	skipta	þar	máli?	

	

Laun	

• Hvernig	er	launum	háttað?	
• Hvernig	ákveðið	þið	laun?	
• Semjið	þið?	Launatafla?	
• Eru	allir	með	sömu	laun?	

	

Reynsla	–	hver	er	reynsla	viðkomandi	

• Þekking	ráðgjafans	
• Hvað	finnst	þér	um	verndaða	vinnustaði?	
• Upplifun	á	úrræðum	sem	eru	í	boði	fyrir	einstaklinga	með	

þroskahömlun	
	

Lok	viðtals	–	Loka	viðtali	

• Er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?		
• Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri?	
• Minna	á	nafnleynd	og	trúnað	
• Velkomið	að	lesa	yfir	niðurstöður	verkefnisins	þegar	það	er	komið	á	lokastig	
• Ræða	um	annað	viðtal	ef	við	á	
• Ef	eitthvað	hefur	gleymst	-	biðja	um	leyfi	til	að	hafa	samband	aftur		
• Takk	fyrir	mig		

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	79	

Viðauki	2	

Auglýsing	um	rannsókn	

	

Ert	þú	að	vinna	á	vernduðum	vinnustað	eða	hefur	unnið	á	vernduðum	vinnustað?	

	

Alda	heiti	ég	og	er	meistaranemi	í	náms-	og	starfsráðgjöf	við	Háskóla	Íslands.	

	

Ég	er	að	vinna	að	meistaraverkefni	mínu	sem	snýr	að	því	að	skoða		

starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum.	Ég	

er	að	leita	að	þátttakendum	í	rannsóknina	sem	eru	með	þroskahömlun	og	vinna	á	eða	

hafa	unnið	á	vernduðum	vinnustöðum.		

	

Þátttakan	felst	í	viðtali	sem	er	um	það	bil	30-60	mínútur.	Viðtalið	getur	farið	fram	þegar	

og	þar	sem	þér	hentar.	Viðtalið	verður	 tekið	upp	á	hljóðupptökutæki	og	síðan	afritað.	

Allar	upplýsingar	sem	veittar	eru	í	viðtalinu	eru	trúnaðarmál	og	öllum	nöfnum	og	öðrum	

persónugreinanlegum	 upplýsingum	 verður	 breytt	 við	 afritun	 viðtalanna.	 Öllum	

þátttakendum	er	frjálst	að	hætta	þátttöku	á	hvaða	stigi	rannsóknarinnar	sem	er.	

	

Rannsóknin	hefur	verið	tilkynnt	til	persónuverndar.	

Rannsóknin	er	hluti	af	verkefni	sem	styrkt	er	af	Rannsóknarráði	Noregs.	

	

Ef	þú	hefur	áhuga	á	að	taka	þátt	eða	vilt	frekari	upplýsingar	getur	þú	hringt	í	mig	í	síma	

779-8747	eða	sent	mér	tölvupóst	á	netfangið	amj30@hi.is	

Hér	á	næstu	blaðsíðu	eru	upplýsingar	á	auðlesnu	máli.	

	

Ert	þú	að	vinna	á	vernduðum	vinnustað	eða	hefur	unnið	á	vernduðum	vinnustað?	

	

Ég	heiti	Alda	og	er	meistaranemi	í	náms-	og	starfsráðgjöf	við	Háskóla	Íslands.		

Lokaverkefnið	mitt	er	um	starfsánægju	fólks	með	þroskahömlun.	

Ég	er	að	rannsaka	ánægju	í	starfi	á	vernduðum	vinnustöðum.	

Ég	er	að	leita	að	fólki	með	þroskahömlun	sem	vill	koma	í	viðtal.	
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Ég	vil	taka	viðtal	við	fólk	með	þroskahömlun	sem	vinnur	á	eða	hefur	unnið	á	vernduðum	

vinnustöðum.	

	

Viðtalið	tekur	um	30	til	60	mínútur.		

Þú	ræður	hvar	og	hvenær	við	tölum	saman.	

	

Ég	tek	viðtalið	upp	á	hljóð-upp-töku-tæki.	

Allt	sem	þú	segir	í	viðtalinu	er	í	trúnaði.	

Nafnið	þitt	kemur	ekki	fram	í	lokaverkefninu.	

Þú	mátt	hætta	að	taka	þátt	í	viðtalinu	hvenær	sem	er.	

	

Ef	þú	vilt	taka	þátt	eða	vita	meira	þá	máttu	hafa	samband	við	mig.	

Þú	mátt	hringja	í	mig	í	síma	779-8747	

Þú	mátt	líka	senda	mér	tölvupóst	á	netfangið	amj30@hi.is	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	81	

Viðauki	3	

Trúnaðaryfirlýsing	og	samþykki	vegna	þátttöku	

	

Farið	verður	með	öll	gögn	þessarar	rannsóknar	sem	trúnaðarupplýsingar.	Þátttakendum	

verða	 gefin	 gervinöfn	 og	 öllum	 gögnum	 verður	 eytt	 að	 lokinni	 afritun	 og	 greiningu	

viðtala.	 Auk	 þess	 verður	 gætt	 til	 hins	 ítrasta	 að	 ekki	 verði	 unnt	 að	 rekja	

persónugreinanlegar	upplýsingar	aftur	til	þátttakenda	í	meistararitgerðinni.	Þátttakanda	

er	frjálst	að	hætta	þátttöku	í	rannsókninni	hvenær	sem	á	viðtali	stendur.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Ég	undirritaður/undirrituð	samþykki	hér	með	að	gerast	þátttakandi	í	meistararannsókn	

um	starfsánægju	einstaklinga	með	þroskahömlun	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum.	

	

	

	

______________________	

Dagsetning	og	staður	

	

	

______________________________	

Undirskrift	þátttakanda	

	

	

______________________________	

Undirskrift	rannsakanda	
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Viðauki	4	

Trúnaðaryfirlýsing	og	samþykki	vegna	þátttöku	á	einföldu	máli	

	

Í	rannsókninni	er	verið	að	skoða	starfsánægju	einstaklinga	með	

Þroskahömlun	sem	vinna	á	vernduðum	vinnustöðum.	

Tekin	verða	viðtöl	við	fólk	með	þroskahömlun	sem	hefur	eða	er	að	vinna	á	vernduðum	

vinnustöðum.		

Farið	verður	með	öll	gögn	þessarar	rannsóknar	sem	trúnaðar-upplýsingar.	

Allt	sem	þú	segir	í	viðtalinu	er	í	trúnaði.	

Nafnið	þitt	kemur	aldrei	fram.	

Það	verður	notað	gervi-nafn.	

Þú	getur	haft	einhvern	sem	þú	treystir	vel	með	þér	í	viðtalinu.	

Þegar	búið	er	að	afrita	viðtalið	og	greina	þá	verður	því	eytt.	

Það	er	þitt	val	að	ákveða	hvort	þú	takir	þátt	eða	ekki.	

Þú	mátt	hætta	að	taka	þátt	í	viðtalinu	hvenær	sem	er.	

	

	

Ef	þú	vilt	taka	þátt	í	rannsókninni	þá	skrifar	þú	nafnið	þitt	hér	fyrir	neðan.	

Þú	mátt	alltaf	skipta	um	skoðun	og	þarft	ekki	að	gefa	ástæðu	fyrir	því.	

	

	

	

______________________	

Dagsetning	og	staður	

	

______________________________	

Undirskrift	þátttakanda	

	

	

______________________________	

Undirskrift	rannsakanda	
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Viðauki	5	

Viðtalsrammi	við	fullorðinn	einstakling	með	þroskahömlun	sem	vinnur	á	

vernduðum	vinnustað		

	

	

Markmið	

• Reynsla	fullorðinna	einstaklinga	með	þroskahömlun	af	vernduðum	vinnustöðum	
• Upplifun	einstaklinga	með	þroskahömlun	af	eigin	starfsánægju	
• Upplifun	þeirra	á	því	hvaða	tækifæri	þau	fá	til	að	gera	það	sem	þau	hafa	áhuga	á	
• Eru	einhverjar	hindranir	sem	þau	hafa	lent	í,	þá	hverjar	
• Áhugamál	
• Upplifun	á	starfsvali	fullorðinna	með	þroskahömlun	

	

Muna:	Hvernig	fannst	þér	það	-	Segðu	mér	meir	–	þín	upplifun	

	

	

Inngangur	–	Upphaf	viðtals	

• Kynna	mig,	rannsóknina,	nafnleynd,	gætt	að	trúnaði,	tímalengd	viðtals	ca	60	
mínútur,	afhenda	upplýsingablað	og	trúnaðaryfirlýsingu	–	Fá	upplýst	samþykki,	
leyfi	til	að	taka	viðtalið	upp.	

	

Núverandi	aðstæður–	byrjun	

• Kynnast	betur,	smalltalk	
• Búseta	
• Hvernig	kemstu	til	vinnu	
• Menntun,	starfsreynsla	
• Núverandi	starfsstaður	
• Hvað	ertu	búinn	að	vinna	hérna	lengi	

	

Áhugamál	

• Áhugi	
• Tómstundir	
• Gaman	að	gera	
• Leiðinlegt	að	gera	
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Vinnan	

• Hvað	ertu	að	gera	í	vinnunni?	Hvernig	finnst	þér	það?	
• Segðu	mér	frá	venjulegum	degi	í	vinnunni	hjá	þér?	
• Hefur	þú	fengið	einhverja	aðlögun	í	vinnu?	Hvernig?	
• Hefur	þú	fengið	stuðning	í	vinnu?	Hvernig?	
• Hver/hvernig	eru	samskipti	þín	við	vinnufélaga?	(í	vinnu	og	fyrir	utan)	
• Hvað	hefur	þú	áhuga	á	að	gera	hér?	En	fyrir	utan	vinnutíma?	
• Er	vinnan	áhugaverð?	
• Hvernig	mætti	gera	hana	áhugaverðari?	

	

Starfsánægja	

• Hvað	finnst	þér	skemmtilegt	að	gera	í	vinnunni?	Af	hverju?	
• Er	eitthvað	sem	lætur	þér	líða	vel	í	vinnunni?	Af	hverju?	
• Hvað	finnst	þér	leiðinlegt	að	gera	í	vinnunni?	Af	hverju?	
• Er	eitthvað	sem	lætur	líða	þér	illa	í	vinnunni?	Af	hverju?	

	

Laun	+	hindranir	

Færðu	greitt	fyrir	vinnuna?		

• Ertu	sátt	(ur)	við	það?	
• Ef	þú	mættir	velja	hvaða	vinnustað	sem	er,	hvar	myndir	þú	vilja	vinna?	
• Færð	þú	tækifæri	til	þess	að	prófa	nýja	hluti	í	starfi?	Hvaða?	(ef	ekki	–	værir	þú	til	

í	að	prófa	eitthvað	nýtt?)	
• Hefur	þú	fært	þig	til	í	starfi?	Óskaðir	þú	eftir	því?	(ef	ekki	–	værir	þú	til	í	að	færa	

þig	til	í	starfi?)	
• Myndir	þú	frekar	vilja	starfa	í	fyrirtæki	á	almennum	vinnumarkaði?	(af	hverju?	Af	

hverju	ekki).	
• Hvað	finnst	þér	um	verndaða	vinnustaði?		

	

	

	

Lok	viðtals	–	Loka	viðtali	

• Er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?		
• Er	eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri?	
• Minna	á	nafnleynd	og	trúnað	
• Velkomið	að	lesa	yfir	niðurstöður	verkefnisins	þegar	það	er	komið	á	lokastig	
• Ræða	um	möguleika	á	öðru	viðtali	ef	það	þarf	að	spyrja	frekar	um	ákveðna		
• Ef	eitthvað	hefur	gleymst	-	biðja	um	leyfi	til	að	hafa	samband	aftur		

Takk	fyrir	mig	
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