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Útdráttur 

Rannsóknaraðferðin er megindleg og var framkvæmd í febrúar og mars 2020. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna hvort það sé munur á mati á lífsgæðum fatlaðs fólks sem býr á 

sambýli en hefur síðar flutt í sjálfstæða búsetu. Matið var gert með spurningalista á kvarðanum 

0-10 (International Wellbeing Group, 2013). 10 þroskaþjálfar sem höfðu persónulega reynslu af 

því að vinna með fötluðu fólki, sem hafði búið á sambýli og seinna á ævinni flutt í sjálfstæða 

búsetu, og þekktu þau nægilega vel til þess að geta myndað sér álit á lífsgæðum þeirra. Þessir 

þroskaþjálfar lögðu mat sitt á 29 fatlaða einstaklinga á aldrinum 25-82 ára, af báðum kynjum. 

Meðaltal á mati á heildarlífsgæðum á sambýli er 5,97. Meðaltal á mati á heildarlífsgæðum í 

sjálfstæðri búsetu er 7,92. Meðaltölin á mati á ánægju með samfélagslega þátttöku og félagsleg 

samskipti voru 8,16 þegar þeir bjuggu í sjálfstæðri búsetu en 5,93 þegar þeir bjuggu á sambýli. 

Samkvæmt mati þroskaþjálfa í þessari rannsókn var því töluverður munur á lífsgæðum eftir að 

fötluðu einstaklingarnir fluttu í sjálfstæða búsetu.  
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1 Inngangur 

Lífsgæði snúast að miklu leyti um það hvernig einstaklingur lifir og hvaða gæði lífsins standa 

honum til boða. Skilgreina má gæði sem eitthvað gott og eftirsóknarvert í lífinu. En hugtakið 

lífsgæði er þó í eðli sínu óljóst og mjög huglægt. Sumir einstaklingar mæla lífsgæði út frá auði 

eða ánægju með líf sitt, en aðrir líta á það með tilliti til hæfni og getu (Stephens ofl., 2015). Til 

að mynda getu til að lifa heilbrigðu og eðlilegu lífi, bæði hvað varðar tilfinningalega og líkamlega 

vellíðan (Tøssebro, 2013). Tøssebro komst að þeirri niðurstöðu að einstaklingar með fötlun geti 

sagt til um sín lífsgæði út frá þeim stuðningi sem þeir fá og einnig getu þeirra til að taka þátt í 

margs konar athöfnum í samfélaginu, svo sem menntun, atvinnu o.fl. Einnig út frá því að hafa 

sömu mannréttindi og aðrir borgarar. Út frá sálfræðinni eru lífsgæði skilgreind þannig að hversu 

miklu leyti getur einstaklingur notið venjulegra athafna daglegs lífs (Sirgy, 2012; Theofilou, 

2013). Samkvæmt félagsvísindum vísa lífsgæði til þess að hve miklu leyti einstaklingar geta 

notið atburða og möguleika í sínu lífi (Ruzevicius & Akranviciute, 2007).  

Samkvæmt Wolfensberger (1972) var fólki sem litið var niður til oft mismunað og það beitt 

hörku og grimmd í samfélaginu. Öll frávik frá hinu eðlilega þ.m.t líkamleg fötlun og hvers konar 

andleg fötlun hefur í gegnum söguna, alltaf verið talin óæðri. Fyrir vikið hefur þetta leitt til 

óróleika, ótta, sektar, félagslegrar einangrunar og misskilnings. Wolfensberger lagði mikla 

áherslu á að hægt væri að vinna bug á flestri neikvæðri mismunun og fordómum með því að 

breyta aðstæðum. Aðstæðunum þyrfti að breyta á þann veg að þær laði ekki neikvæðni að 

fötluðum einstaklingi. Með því að breyta aðstæðum hjálpar það við að draga úr og útrýma 

fordómum. Með því að draga úr þeirri hegðun og klæðnaði sem leiðir til þess að fatlaður 

einstaklingur skeri sig úr vegna frávika.  

Út frá norræna félagslega tengslasjónarhorninu á fötlun þá verður hún til vegna samfelldra 

breytinga á milli einstaklinga og umhverfis. Norræna líkanið einbeitir sér að getu einstaklings og 

möguleikum frekar en að einblína á skerðingar. Tøssebro (2004) skilgreinir norræna félagslega 

tengslasjónarhornið sem „ósamræmi milli getu viðkomandi og starfskrafna umhverfisins.“ Lid 

(2013) heldur því fram að aðgengi fyrir hjólastólanotendur og fólk með sjónskerðingu í þéttbýli 

krefjist góðs skilnings á samspili einstaklinga og umhverfis til þess að hægt sé að gera viðeigandi 

aðlögun og auka aðgengi fatlaðs fólks. Á sama hátt getur einstaklingur sem er blindur hringt og 

átt samskipti á áhrifaríkan hátt og samkvæmt félagslega tengsla sjónarhorninu er fötlun hans 
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ekki ósamræmi á milli getu einstaklings og starfskrafna umhverfisins í því samhengi (Lai ofl., 

2016). 

 

1.2 Mannréttindasjónarhornið á fötlun 

Samkvæmt mannréttindasjónarhorninu á fötlun þá á fatlað fólk að hafa sömu réttindi og 

ófatlað fólk (Sameinuðu þjóðirnar, 2020). Þau mannréttindi eiga að auðvelda fötluðu fólki að fá 

að búa sjálfstætt vegna þess að þetta sjónarhorn á fötlun ýtir undir það að fatlað fólk njóti 

jafnréttis á við aðra borgara, fái að taka eigin ákvarðanir, lifi sjálfstæðu lífi og búi við sjálfræði 

(Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007; Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018). Andleg líðan fatlaðs fólks versnar þegar litið er á þau sem 

hjálparvana einstaklinga vegna fötlunar þeirra (Kattari, 2020). Þess vegna eykur það sjálfsálit og 

styrkir sjálfsmynd fatlaðs fólks að njóta sömu réttinda og ófatlað fólk. Það er góð viðurkenning 

að þrátt fyrir fötlun þeirra séu þau engu að síður metin af samfélaginu. En meira sjálfstæði getur 

átt sér neikvæðar hliðar. Það getur til að mynda sýnt sig á þann hátt að þegar fatlað fólk tekur 

þátt í tilteknum atburðum innan samfélagsins þá getur fötlunarstimpill sem það fær á sig leitt til 

útskúfunar (Buljevac, 2010; Işık ofl., 2019; Thornicroft ofl., 2007).  

 

1.3 Rannsóknir 

Með nýjum sjónarhornum á fötlun tengdum mannréttindum og valdeflingu þá hefur í kjölfarið 

aukist að fatlað fólk fái viðurkenningu sem almennir borgarar. Þar af leiðandi felur það í sér 

meira frelsi, betri stjórn á eigin lífi og auknum sjálfsákvörðunarrétti fyrir viðkomandi 

einstaklinga auk meiri möguleika á því að hafa aðgang að samfélaginu til jafns við aðra borgara 

(Elder-Woodward, 2013).  

Gerð var rannsókn þar sem voru 45 þátttakendur. Allir voru þeir með líkamlega fötlun og 

búsettir í Svíþjóð og Finnlandi. Notaður var spurningalisti og viðtöl við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Niðurstöður hennar sýndu að það sem hefði áhrif á lífsgæði þátttakenda væri 

atvinna þeirra eða önnur áhrifarík þátttaka í samfélaginu og að þau hefðu einhvern tilgang í 

lífinu. Þ.e.a.s. þegar þátttakendur voru með fulla samfélagsþátttöku til jafns við hinn almenna 
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borgara þá upplifðu þau ekki minni lífsgæði vegna fötlunar (Viemerö & Krause, 1998). 

Niðurstöðurnar hefðu verið enn áhrifameiri ef það hefði verið stærra úrtak í þessari rannsókn. 

Annars eru niðurstöðurnar í samræmi við það sem almennt er talið auka lífsgæði fatlaðs fólks. 

Niðurstöður blandaðrar rannsóknar sem var gerð á 120 þátttakendum sem var fólk með 

geðklofa og bjó úti í samfélaginu sýndu að þegar fólk skorti félagsleg tengsl við vini og 

vandamenn þá hefði það slæm áhrif á lífsgæði þeirra. Notaður var spurningalisti Lancashire 

Quality of Life Profile til þess að mæla mat á lífsgæðum og Global Assessment of Functioning til 

þess að mæla mat á félagslegri virkni. Niðurstöður rannsóknar sýndu að því minni samskipti sem 

þátttakendur höfðu við vini og vandamenn þá jukust einkenni geðsjúkdóms þeirra. Því 

óánægðara sem fólk var með sín félagslegu tengsl við vini og fjölskyldu því lægri mældist matið 

á lífsgæðum þeirra (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001). Eins og þessar rannsóknir gefa til kynna 

er félagsleg þátttaka oft það sem einstaklingurinn þarf á að halda til þess að njóta lífsgæða á við 

aðra borgara. Oft á tíðum eru þó ákveðnar hindranir í veginum sem virðast leiða til þess að 

hópar fatlaðs fólks geti ekki orðið fullir þátttakendur í samfélaginu nema þessar efnislegu og 

félagslegu hindranir séu fjarlægðar (Hästbacka ofl., 2016).  

 

1.3.1 Sjálfsákvörðunarréttur og lífsgæði 

Sjálfsákvörðunarréttur er sá réttur þegar einstaklingurinn ræður sér sjálfur. Þá þarf viðkomandi 

að hafa til að bera hæfni til þess að láta hlutina gerast í sínu lífi í stað þess að aðrir taki 

ákvarðanir fyrir hann (Oliver & Barnes, 2010). Sjálfsákvörðun snýst um að setja sér markmið og 

vinna að því að sjá þau verða að veruleika. Aukið sjálfstæði fatlaðs fólks hefur sýnt að það leiðir 

til aukinna möguleika þess til þess að taka eigin ákvarðanir. Sjálfsákveðnir einstaklingar eru eigin 

talsmenn og taka fullan þátt í að taka eigin ákvarðanir ásamt því að leysa vandamál sem geta 

komið upp í þeirra daglegu lífi (Di Maggio ofl., 2019; Elder-Woodward, 2013).  

Í rannsókn þeirra Martínez-Leal o.fl. (2011) kemur fram að það er fylgni á milli 

stofnanavæðingar og heilsu þ.e.a.s. þegar það er meiri stofnanavæðing þá virðist heilsa íbúanna 

vera verri. Samtals voru 1269 þátttakendur með þroskahömlun sem tóku þátt í rannsókn sem 

gerð var í 14 löndum Evrópusambandsins. Þar hittu rannsakendur viðkomandi og létu þau svara 

spurningalista í viðtölum. Af þessum 1269 voru 1257 nothæf vegna þess að 12 spurningalistar 

voru ekki rétt fylltir út. Því meiri sem stofnanavæðingin er því minni er sjálfsákvörðunarréttur 
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einstaklinga. Því þar sem er minni stofnanavæðing þá hljóta einstaklingar að hafa meira frelsi 

(Johnson & Rannveig Traustadóttir, 2005). 

Algengt er að fólk almennt átti sig ekki á því hversu mikilvægt það er að virða 

sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks (Umboðsmaður Alþingis, 2018). Margar rannsóknir benda til 

þess að með auknum sjálfsákvörðunarrétti þá öðlist þroskahamlaðir einstaklingar aukin lífsgæði 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998). Það má sjá í niðurstöðum rannsóknar með 141 einum 

þroskahömluðum þátttakanda sem framkvæmd var á Ítalíu. Starfsmenn í heilbrigðiskerfinu og 

félagsráðgjafar sem höfðu þekkt þátttakendur í meira en ár fylltu út spurningalista sem mældi 

mat á sjálfsákvörðunarrétti, lífsgæði og samskiptahæfni þátttakenda. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að þeir einstaklingar sem voru metnir með mestan sjálfsákvörðunarrétt voru líka metnir 

með mestu lífsgæðin (Nota ofl., 2007). Lachapelle o.fl. (2005) nefna í sinni rannsókn að 

valdefling og sjálfsákvörðunarréttur fatlaðs fólks leiði til aukinna lífsgæða. Í rannsókninni voru 

þátttakendurnir með væga þroskahömlun, 182 talsins og var úrtakið tekið í Kanada, Ameríku, 

Frakklandi og Belgíu. Þátttakendur bjuggu á sambýlum, hjá fjölskyldu eða í sjálfstæðri búsetu. 

Þátttakendur svöruðu spurningalista um lífsgæði og svo öðrum spurningalista tengdum 

sjálfsákvörðunarrétti. Þarna var borið saman hvort einhver fylgni væri á milli lífsgæða og 

sjálfsákvörðunarréttar. Það var athugað hvort einstaklingar í sjálfstæðri búsetu hefðu meira 

frelsi og hvort það leiddi til meiri sjálfsákvörðunarréttar og aukinna lífsgæða hjá þeim (Nota, ofl. 

2007; Wehmeyer & Schwartz, 1998). Þroskahamlaðir geta tekið ákvarðanir um eigið líf og sett 

sér markmið til framtíðar. Það er ákveðin tenging á milli þess hversu mikil áhersla er lögð á 

sjálfsákvörðunarrétt og valdeflingu einstaklingsins og hæfni hans til þess að móta sér 

framtíðarmarkmið  (Di Maggio ofl., 2019). 

 

1.3.2 Sjálfstæð búseta fyrir fatlað fólk og félagsleg einangrun 

Félagsleg einangrun er það kallað þegar einstakling skortir samband við samfélagið. Félagsleg 

einangrun getur verið tengd ýmsu heilsufarslegu ástandi. Meðal þeirra einkenna sem félagslega 

einangraðir geta upplifað eru streita, þunglyndi, stöðugur höfuðverkur og sársauki í líkamanum, 

ofsóknarranghugmyndir, ofsakvíði og almennur veikleiki í líkamanum. Ákveðnar erfiðar 

aðstæður í lífi fólks geta stuðlað að félagslegri einangrun (Cacioppo o.fl., 2011).  
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 Rannsókn sem gerð var á hindrunum sem koma í veg fyrir sjálfstæða búsetu fyrir 

einstaklinga með fötlun og aldraða leiddi í ljós að helstu hindranir sem koma í veg fyrir 

sjálfstæða búsetu fatlaðs fólks eru persónulegt óöryggi, vankunnátta viðkomandi til þess að sjá 

um heimili og þörf á aðstoð við lyfjagjöf (DiGennaro o.fl., 2014). Í rannsókninni voru 152 

þátttakendur, eldri borgarar og fólk með fötlun. Framkvæmd rannsóknarinnar fólst í því að fylla 

út könnun sem snerist um að mæla álit fatlaðs fólks og aldraðra á hindrunum sem kæmu í veg 

fyrir sjálfstæða búsetu þeirra (DiGennaro o.fl., 2014). Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að 

auka þyrfti áherslu á það að ryðja burt þeim hindrunum sem kæmu í veg fyrir að fatlað fólk og 

aldraðir gætu búið sjálfstætt með það að markmiði að efla lífsgæði og sjálfræði þeirra. Þrátt 

fyrir mjög athyglisverða og gagnlega rannsókn þá voru þátttakendur allir búsettir í Kansas í 

Bandaríkjunum og því þarf hún ekki endilega að eiga við annars staðar.  

Það sem almennt hefur verið talið að drægi úr félagslegri einangrun hjá fötluðu fólki er 

bætt aðgengi að umhverfinu en hins vegar breytir bætt hjólastólaaðgengi litlu fyrir til að mynda 

þroskahamlaða. Það hefur einnig komið í ljós að félagsleg einangrun hjá þroskahömluðum 

einstaklingum er fyrst og fremst meiri vegna neikvæðrar viðleitni fólks til þeirra auk skorts á 

þjónustu við þá í miðað við stuðningsþörfina (DeLashmutt & Scott 2017). Þetta kemur fram í 

kerfisbundinni yfirlitsgrein um félagslega einangrun sem notaði leitarvélarnar, Ovid, MEDLINE 

og PsycINFO. Þar var farið yfir 993 greinar og úr þeim voru valdar 37 rannsóknir um félagslega 

einangrun sem notaðar voru í þessu kerfisbundna yfirliti. (DeLashmutt & Scott 2017). Eins og 

Saito og Takizawa (2012) nefna í niðurstöðum sinnar rannsóknar þá er besta leiðin til þess að 

koma í veg fyrir félagslega einangrun sú að vinna einstaklingsmiðað með fólk þ.e. fyrst og fremst 

út frá óskum og þörfum hvers einstaklings.  

 Ekki hefur enn verið rannsakað hvort það sé munur á félagslegri einangrun hjá fólki sem 

býr á sambýli miðað við það fólk sem býr í sjálfstæðri búsetu. En samkvæmt rannsókn sem 

Rauði krossinn gerði þá getur félagsleg einangrun fylgt sjálfstæðri búsetu. Rauði krossinn í 

Bretlandi framkvæmdi könnunina í gegnum deild sína í félagslegri þjónustu sem styður 

sjálfstæða búsetu (Catherine & Andrea, 2016). Þátttakendur í rannsókn voru þjónustunotendur 

(29) sjálfboðaliðar (8) og starfsmenn (22). Fyrsti áfangi rannsóknarinnar var framkvæmdur með 

viðtölum. Í öðrum áfanga var notaður spurningalisti. Fjöldi þátttakenda í öðrum áfanga var 170. 

167 þátttakendur svöruðu spurningalistanum og þeir sem sögðust upplifa félagslega einangrun 
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að einhverju leyti voru 64% af heildinni. Hins vegar var það fjórðungur aðspurðra sem upplifði 

mikla félagslega einangrun (Catherine & Andrea, 2016). Þó svo að þessi rannsókn sýni félagslega 

einangrun hjá fólki sem býr sjálfstætt þá er ekki verið að bera niðurstöðurnar saman við neitt 

annað búsetuform. Út frá þessari rannsókn er því ekki hægt að segja til um hvort það sé meiri 

félagsleg einangrun í öðru búsetuformi. 

 

1.4 Tilgátur 

Samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf þá eru einstaklingarnir sjálfir sérfræðingar í því 

hvað þeir vilja og vilja ekki, frekar heldur en fagfólkið. Þess vegna verða þeir að ákveða sjálfir 

hvað það er sem eykur lífsgæði þeirra, með eða án aðstoðar annarra. Með því að líta minna til 

hins læknisfræðilega sjónarhorns á fötlun og draga úr stofnanavæðingu þá aukast lífsgæði 

fatlaðs fólks. Það verður í kjölfarið færara til þess að þróa með sér þá hæfni að geta tekið eigin 

ákvarðanir og verið eigin málsvarar (Johnson & Rannveig Traustadóttir, 2005; Nota, ofl. 2007; 

Wehmeyer & Schwartz, 1998; Lachapelle ofl. 2005; Di Maggio ofl., 2019). Eftirfarandi tilgáta 

leiddi þessa rannsókn: 

Tilgáta 1: Fatlað fólk sem býr í sjálfstæðri búsetu upplifir meiri lífsgæði en fólk sem býr á 

sambýli. 

 Félagsleg einangrun er afleiðing ýmissa mismunandi þátta. Þegar fatlað fólk fær ekki 

þjónustu miðað við stuðningsþörf getur það leitt til félagslegrar einangrunar viðkomandi 

(DeLashmutt & Scott 2017). Samkvæmt þeirri rannsókn sem Rauði krossinn gerði um félagslega 

einangrun og einnig samkvæmt öðrum rannsóknum þá benda niðurstöður til þess að í 

sjálfstæðri búsetu fái fólk oft minni stuðning heldur en það þarf á að halda (DeLashmutt & Scott 

2017; Tilly, 2019). Eftirfarandi tilgáta leiddi þessa rannsókn: 

Tilgáta 2: Fatlað fólk sem býr í sjálfstæðri búsetu upplifir meiri félagslega einangrun heldur en 

fólk sem býr á sambýli. 
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2 Rannsókn um lífsgæði 

Mælingar á lífsgæðum hafa verið gerðar bæði hjá ófötluðum og fötluðum einstaklingum (Frisch 

ofl., 1992). Lífsgæðamælingar mæla huglæg svið um lífsgæði einstaklinga sem fela í sér 

fjárhagslegt öryggi, heilsu og hvort einstaklingnum finnist hann almennt vera öruggur. Þá er 

mælt hvort hann sé ánægður með sín félagslegu tengsl svo sem við vini, vandamenn og 

fjölskyldu sína og að hve miklu leyti hann upplifir sig sem hluta af samfélaginu og einnig hvort 

viðkomandi fái að njóta þeirrar afþreyingar sem hann kýs (Burckhardt & Anderson, 2003; 

Schalock, 2004).  

Til þess að geta metið gæði þjónustu við fatlað fólk er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

því hvernig lífsgæði þeirra eru almennt. Til þess að geta áttað sig á því hvernig hægt sé að bæta 

þeirra félagslegu samskipti, efnahaglega og líkamlega líðan (Rözer ofl., 2015; Emerson & Hatton, 

2008). Þá þarf að vita hvort þjónusta við fatlað fólk sé að skila þeim markmiðum er varða bætt 

lífsgæði þeirra. Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er mikil áhersla lögð á 

að fatlað fólk fái að taka eigin ákvarðanir og lifa sjálfstæðu lífi ásamt því að búa við sjálfræði 

(Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Þess vegna er mikilvægt að horfa til heildarinnar 

til að sjá hvort lífsgæðin hafi aukist með þeim áherslum sem samningurinn gerir kröfur um. Í 

þessu tilviki áherslu á sjálfstæði í búsetumálum. 

 

2.1 Tilgangur rannsóknar 

Markmiðið með þessari rannsókn er að gera tilraun til þess að varpa skýrara ljósi á hvort það 

verður breyting á lífsgæðum hjá fötluðu fólki sem hefur áður búið á sambýli en hefur seinna 

flutt í sjálfstæða búsetu. Þegar talað er um sjálfstæða búsetu þá er átt við að fatlaður 

einstaklingur hafi íbúð til umráða og fái þjónustu beint frá sveitarfélaginu eða frá 

þjónustukjarna annars staðar í sveitarfélaginu. Enginn þátttakandi í þessari rannsókn er með 

notandastýrða persónulega aðstoð. Hluti af þessari rannsókn snýst líka um að athuga  hvort hún 

gefi til kynna að sjálfstæð búseta fatlaðs fólks auki félagslega einangrun þess.  
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2.2 Þátttakendur og úrtaksaðferð 

Þessi rannsókn byggir á mati þroskaþjálfa. Þeir voru valdir sérstaklega vegna sértækrar reynslu 

þeirra af því að vinna með fötluðum einstaklingum sem búið hafa á sambýli og hafa síðar flutt í 

sjálfstæða búsetu. Í rannsókninni var notað svokallað snjóboltaúrtak þ.e., líkt og í rannsókn 

Christopoulos (2007), þá hafði rannsakandi samband við tiltekinn þroskaþjálfa sem uppfyllti 

skilyrði rannsóknarinnar sem vísaði svo á annan þroskaþjálfa sem einnig uppfyllti skilyrði 

rannsóknarinnar og svo koll af kolli. 

Í fyrstu mælti rannsakandi sér mót við þroskaþjálfa sem höfðu unnið með einstaklingum 

sem áður höfðu búið á sambýli og síðar á ævinnu flutt í sjálfstæða búsetu. Þó þurfti rannsakandi 

síðar í ferlinu að breyta samtölum við þroskaþjálfa í símaviðtöl seinna vegna COVID-19 

faraldursins. Þroskaþjálfarnir svöruðu þá spurningum af listanum í gegnum síma og rannsakandi 

merkti við eins og þeir gáfu til kynna. Þeir áttu það allir sameiginlegt að hafa persónulega 

reynslu af því að vinna með einstaklingunum bæði fyrir og eftir flutning í sjálfstæða búsetu. 

Vegna þess gátu þeir veitt faglegt álit sitt á lífsgæðum viðkomandi einstaklinga, fyrir og eftir 

flutning. Hver þroskaþjálfi gaf sitt mat að meðaltali á 2,9 einstaklingum. Þar sem 

þroskaþjálfarnir voru 10 talsins þá lögðu þeir mat á lífsgæði 29 einstaklinga, fyrir og eftir 

flutning. N = 29.  

Aldur einstaklinganna sem verið var að meta lífsgæði hjá er frá 25-82 ára og af báðum 

kynjum. Fjöldi karla er 17 og fjöldi kvenna 12. Meðalaldur úrtaksins er M = 53 ára. Meðalaldur 

kvenna er 55 ára og meðalaldur karla 51 árs. Staðalfrávik aldurs úrtaksins er sf = 15,34. Vegna 

smæðar úrtaksins er aldur og kyn ekki borið saman í þessari rannsókn og alltaf er miðað við 

heildarúrtakið. Gætt er fulls trúnaðar við alla sem tóku þátt í rannsókninni.  

 

2.3 Mælitæki 

Til þess að mæla mat á lífsgæðum var notaður spurningalisti frá International Wellbeing Group 

(2013) í þessari rannsókn. Með honum átti að mæla álit sérfræðinga á lífsgæðum fatlaðs fólks 

sem áður höfðu búið á sambýli en seinna á ævinni flutt í sjálfstæða búsetu. Til þess að mæla 

lífsgæði almennt voru allar spurningarnar á listanum sem eru á blaðsíðu 16 og 17 notaðar nema 

spurning nr. átta sem er síðasta spurningin. Alls eru 9 spurningar á listanum og fyrir rannsóknina 
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voru notaðar átta af þeim níu spurningum. Fyrsta spurningin er alveg sér en þar er spurt um 

heildarlífsgæði einstaklingsins. Svo byrjar seinni hlutinn listans þ.e. frá einum og fer upp í átta, 

þar sem spurning númer átta er valfrjáls. Það voru ekki  nægilega mikil gögn í þessari rannsókn 

til þess að hægt væri að nota síðustu spurninguna á listanum. Til þess að mæla mat á ánægju 

með félagsleg samskipti og samfélagsþátttöku þá voru notaðar spurningar nr. 4 og nr. 6 vegna 

þess að innihald þeirra er samfélagsþátttaka og félagsleg samskipti við vini og vandamenn. Þá 

miðar rannsakandi við að því hærra sem matið er á ánægju með samfélagsþátttöku og félagsleg 

samskipti við vini og vandamenn því minni sé félagslega einangrunin. 

 Lífsgæðamælingin metur 7 mismunandi atriði sem hafa áhrif á á lífsgæði fatlaðs fólks og 

í eitt af spurningunum er spurt um heildarlífsgæði. Fyrir hvert atriði er notaður skalinn frá 0-10. 

Þar sem 0 er alls ekkert og 10 er fullkomið. Öflun gagna með þessum spurningalista var bæði 

einföld og fljótleg vegna þess að það tekur aðeins 5 til 7 mínútur að fylla hann út. Það fer eftir 

því hvort viðmælandinn er spurður spurninganna af rannsakanda eða hvort hann svarar 

spurningalistanum sjálfur. Spurningalistar af þessu tagi sem innihalda nokkur mismunandi atriði 

sem saman eiga að meta lífsgæði þátttakenda hafa reynst áreiðanleg og réttmæt í mörgum 

rannsóknum (Sarriera ofl., 2018; Grunseit ofl., 2018; Żemojtel-Piotrowska ofl., 2017). Þar að 

auki hafa Wellbeing Group (2013) spurningalistarnir reynst áreiðanlegir og réttmætir í 

rannsóknum sem snúast um mælingu á lífsgæðum fólks. Auk þess hafa þeir einnig reynst 

áreiðanlegir og marktækir í rannsóknum á fólki með þroskahömlun. Þessi spurningalisti hefur til 

að mynda verið notaður í 48 löndum (McGillivray ofl., 2009).  

 

2.4 Áreiðanleiki og innra réttmæti 

Cronbach alpha eru mælingar sem mæla innra réttmæti og hvort mælitækið sem notað er 

reynist réttmætt (UCLA statistical Consulting, 2020). Mælingarnar úr úrtakinu, bæði fyrir og 

eftir, voru með Chronbach α = 0,84 sem bendir til þess að um gott innra réttmæti sé að ræða. 

Chronbach alpha stig í mælingum á lífsgæðum út frá spurningalista ætti að gefa Chronbach 

alpha stig sem nemur α = 0,77–0,89 og þá er um gott innra réttmæti að ræða (Frisch ofl., 1992, 

bls. 92). Áreiðanleiki vísar til stöðugleika mælitækis og stærð úrtaks (Muijs,2010, bls. 66). Þar 

sem mælitækið sem notað var í þessari rannsókn hefur verið sannreynt margoft áður við 
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mælingu á lífsgæðum hjá bæði ófötluðu og fötluðu fólki þá er hægt að gera ráð fyrir því að það 

sé áreiðanlegt (McGillivray ofl., 2009).  

 

3 Aðferð 

Framkvæmdin átti sér stað þannig að rannsakandi fór á vettvang þar sem hann hitti 

þroskaþjálfa sem hafði persónulega reynslu af því að vinna með einum eða fleiri fötluðum 

einstaklingum sem höfðu búið á sambýli og síðan flutt síðar á ævinni í sjálfstæða búsetu. Annað 

hvort svaraði þroskaþjálfinn spurningalistanum sjálfur eða rannsakandinn las upp spurningarnar 

fyrir hann og merkti við þau svör sem þroskaþjálfinn svaraði. Hins vegar þegar COVID19 

faraldurinn fór að breiða úr sér þá varð rannsakandi að breyta framkvæmd rannsóknar og þurfti 

að taka viðtöl í gegnum síma þar sem hann merkti við þau svör sem þroskaþjálfarnir svöruðu 

hverju sinni. 

 Það var alltaf byrjað á því að láta þroskaþjálfann svara spurningalistanum varðandi þá 

einstaklinga sem hann vann með og höfðu búið á sambýli. Þegar búið var að svara öllum 

spurningunum þá svaraði þroskaþjálfinn sama spurningalistanum aftur en í það skiptið út frá því 

að einstaklingurinn byggi nú í sjálfstæðri búsetu. Rannsakandi var með tvö mismunandi umslög, 

annað þeirra merkt „Fyrir“ og hitt merkt „Eftir“. Þegar rannsakandi var síðan kominn með mat 

þroskaþjálfa á lífsgæðum 29 einstaklinga (N = 29), bæði fyrir og eftir flutning, þá setti hann 

tölurnar inn í tölvuforrit og gerði alla viðeigandi útreikninga í gegnum tölvuforritið Excel. 

 

3.1 Niðurstöður 

 

3.1.1 Eru lífsgæði meiri hjá þeim sem búa í sjálfstæðri búsetu? 

Eins og hefð er fyrir í félagsvísindum eru marktæknimörk sett sem α= 0,05 í þessari rannsókn. 

Niðurstaðan af tveggja hala pöruðu t-prófi kom út t(28) = 2,05, p < 0,001. Þetta t-próf var 

reiknað út frá N = 29 þar sem matið var á skalanum 0-80 hjá hverjum einstaklingi vegna þess að 

þetta eru 8 spurningar lagðar saman á skalanum 0-10 og síðan tekin meðaltöl út frá því. Um 

tölfræðilega marktækan mun er að ræða á þessum hópi fyrir og eftir flutning. Þar sem p gildið 
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var ansi lágt er mjög ólíklegt að munurinn á meðaltölunum sé kominn til vegna slysni eða 

tilviljunar. Þegar p < 0,001 er oft talað um mjög góða tölfræðilega marktækni (Dahiru, 2008).  

 

Mynd 1 – heildarlífsgæði fatlaðs fólks borin saman fyrir og eftir flutning 

Matið á lífsgæðum hvers einstaklings er frá 0-80 vegna þess að þetta eru átta spurningar sem 

lagðar eru saman og tekin meðaltöl út frá því. Til þess hins vegar að setja fram niðurstöðurnar 

með þeim hætti að skalinn sé 0-10 þá deildi rannsakandinn meðaltalinu í 8 vegna þess að þetta 

voru átta spurningar og þar af leiðandi eru meðaltölin á skalanum 0-10 eins og sést á (mynd 1). 

Meðaltal á mati á lífsgæðum á sambýli er M = 5,97. Meðaltal á mati þroskaþjálfa á lífsgæðum í 

sjálfstæðri búsetu fatlaðs fólks er M = 7,92. Vegna þess að matið á lífsgæðum er umtalsvert 

hærra í sjálfstæðri búsetu er þeirri núlltilgátu að enginn munur sé á lífsgæðum á því að búa á 

sambýli og á því að búa í sjálfstæðri búsetu hafnað. Þessi rannsókn gefur til kynna að mat á 

lífsgæðum sé að meðaltali mun hærra í sjálfstæðri búsetu. Þessi rannsókn mælir þó aðeins mat 

á lífsgæðum þeirra sem áður höfðu búið á sambýli og flytja svo síðar í sjálfstæða búsetu. Þessi 

rannsókn tekur ekki inn í myndina fólk sem býr á sambýli og hefur ekki neinar áætlanir um að 

flytja í sjálfstæða búsetu, né þeirra sem alltaf hafa búið í sjálfstæðri búsetu. 
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Mynd 2 - hlutfallstíðni - mat á skalanum 0-10 á heildarlífsgæðum borin saman 

Til þess að fá þessa hlutfallstíðni þá reiknaði rannsakandi út meðaltalið hjá hverjum og einum í 

úrtakinu á skalanum 0-80. Eftir það deildi hann í átta til þess að fá niðurstöðu hvers einstaklings 

á skalanum 0-10. Eftir það námundaði rannsakandi að heilli tölu og hlutfallstíðnin er sett fram í 

súluritinu hér að ofan á skalanum 0-10 (Mynd 2). Á þessu súluriti sést hvernig tölurnar eru 

sérstaklega dreifðar yfir 8-10 eftir að viðkomandi einstaklingar voru fluttir í sjálfstæða búsetu, 

eða 79,3%. Aðeins 3,5% einstaklinganna í sjálfstæðri búsetu fengu heildarmat sitt undir 5. 

Vegna þess að 3,5% fékk 3 á mati á sínum heildarlífsgæðum í sjálfstæðri búsetu má gera grein 

fyrir því að það séu til undantekningar þar sem matið á lífsgæðum er ekki sérlega gott í 

sjálfstæðri búsetu. Þegar litið er á tölurnar frá sambýlinu eru flestir að fá 6-8 í mat á 

heildarlífsgæðum eða 72,4% og 17% með lífsgæðamatið 8 af 10 mögulegum. Það sýnir að þó 

svo að meðaltölin sem borin eru saman yfir heildina eru samt stór hluti af einstaklingunum sem 

fær gott mat á sínum lífsgæðum að mati þroskaþjálfa þegar þeir bjuggu á sambýli. Samkvæmt 

þessum tölum, ef litið er á heildina, þá er matið á lífsgæðum mun hærra hjá fólki sem býr í 

sjálfstæðri búsetu.  
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3.1.2 Leiðir sjálfstæð búseta til félagslegrar einangrunar? 

Eins og nefnt var í kaflanum hér að ofan þá var einnig gert tveggja hala parað t-próf. 

Niðurstöður spurninga nr. 4 og 6 voru lagðar saman af blaðsíðu 17 í Personal Wellbeing index 

(2013) spurningalistanum sem notaður var í þessari rannsókn. Tekin voru meðaltöl allra 

spurningalista fyrir og eftir flutning í sjálfstæða búsetu. Niðurstaðan af tveggja hala t-prófi þar 

sem meðaltölin af spurningum 4 og 6 voru lögð saman eru t(28) = 2,05, p < 0,001. Sem gefur til 

kynna tölfræðilega marktækan mun á þessum hópi, fyrir og eftir flutning. Þar sem p gildið er 

ansi lágt er mjög ólíklegt að munur á meðaltölum hópanna sé kominn til vegna slysni eða 

tilviljunar. 

Hins vegar er ekki um að ræða aukna félagslega einangrun þegar fólk býr í sjálfstæðri 

búsetu heldur virðist samkvæmt þessari rannsókn vera meiri félagsleg einangrun hjá fólkinu 

áður en það flytur í sjálfstæða búsetu og býr enn á sambýli samkvæmt matinu. Félagsleg 

einangrun er ekki mæld sem slík. Heldur eru þetta tvær spurningar sem eru notaðar. Önnur 

þeirra fjallar um ánægju með samfélagsþátttöku og hin spurningin snýr að ánægju með 

félagsleg samskipti við vini og vandamenn. Þess vegna er gert ráð fyrir því að því lægra sem 

matið er á þessum spurningum því meiri sé félagslega einangrunin eða óánægjan með sín 

félagslegu samskipti við vini og vandamenn og einnig samfélagsþátttöku. 
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Mynd 3 - mat á ánægju með samfélagsþátttöku og félagsleg samskipti fyrir og eftir flutning 

Matið á lífsgæðum hvers einstaklings er frá 0-20 vegna þess að þetta eru tvær spurningar sem 

lagðar eru saman og tekin meðaltöl út frá því. Til þess hins vegar að setja fram niðurstöðurnar 

með þeim hætti að skalinn sé á kvarðanum 0-10 eins og sést á (Mynd 3) þá deildi rannsakandinn 

meðaltalinu í 2 vegna þess að þetta voru tvær spurningar og þar af leiðandi eru meðaltölin á 

skalanum 0-10. Þar sem meðaltalið er töluvert hærra á mati á ánægju af samfélagsþátttöku og 

félagslegum samskiptum í sjálfstæðri búsetu heldur en á sambýli er núlltilgátunni að enginn 

munur sé þar á hafnað. Hins vegar voru niðurstöður rannsóknarinnar öfugt við þá tilgátu að 

sjálfstæð búseta fatlaðs fólks leiði til félagslegrar einangrunar. Þar sem meðaltalið fyrir mat á 

ánægju með samfélagsþátttöku og félagsleg samskipti þegar búið var á sambýli er M = 5,93 og 

M = 8,16 þegar búið er í sjálfstæðri búsetu. Þessar niðurstöður eru byggðar á mati þroskaþjálfa 

sem hafa reynslu af því að vinna með fötluðu fólki sem áður hafði búið á sambýli en seinna flutt 

í sjálfstæða búsetu. 
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Mynd 4 - hlutfallstíðni - mat á ánægju með samfélagsþátttöku og félagsleg samskipti 

Matið á lífsgæðum hvers einstaklings er frá 0-20 vegna þess að þetta eru tvær spurningar sem 

lagðar eru saman og tekin meðaltöl út frá því. Til þess hins vegar að setja fram niðurstöðurnar 

með þeim hætti að skalinn sé frá 0-10 þá deildi rannsakandinn meðaltalinu í 2 vegna þess að 

þetta eru tvær spurningar og þar af leiðandi eru meðaltölin á skalanum 0-10 eins og sést á 

(Mynd 4). Engin þörf var á námundun að heilli tölu. Kvarðinn í súluritinu hér að ofan er í staðinn 

í heilum og hálfum tölum.  

Eins og sést á þessu á (Mynd 4) var mat á ánægju með sína samfélagsþátttöku og 

félagsleg samskipti mun hærri þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá tíðni. Einstaklega 

áberandi er hversu margir fá matið 8,5-10 hjá þeim sem búa í sjálfstæðri búsetu eða 62%. Matið 

á ánægju af samfélagsþátttöku og félagslegum samskiptum hjá þeim þegar þeir bjuggu á 

sambýli er mun dreifðara yfir allan skalann. Þá eru flestir sem fá matið 7,5 eða 27,6%. Hins 

vegar er 3,5% sem er metin með 4,5 sem býr í sjálfstæðri búsetu. Þetta sýnir að samkvæmt 

þessari rannsókn að jafnvel þó að lang flestir séu ánægðir með sína samfélagslegu þátttöku og 

félagsleg samskipti í sjálfstæðri búsetu þá gildir það ekki um alla og það eru til örfáar 

undantekningar á þessu. Að sama skapi er hægt að sjá að 3,5% þeirra þegar þeir bjuggu á 

sambýlinu er matið 9. Það gefur til kynna að mat á ánægju af samfélagsþátttöku og félagslegum 
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samskiptum þegar þeir bjuggu á sambýli er í einstaka tilvikum mjög hátt. En hins vegar ef tekinn 

er skalinn frá 8-10 hjá þeim þegar þeir bjuggu á sambýli má sjá að 10,4% fengu matið á milli 8,5-

9 og er þá samkvæmt rannsókninni rúm 10% ánægð með sína samfélagsþátttöku og félagsleg 

samskipti þegar þeir bjuggu á sambýlum. 
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4 Umræður 

 Mannréttindasjónarhornið á fötlun er líklega sú leið sem best er að nota ef markmið 

samfélagsins eru þau að efla og styrkja lífsgæði fatlaðs fólks. Þar er áherslan lögð á það að ýta 

undir frelsi og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga. Það kemur líka fram í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar að lífsgæði einstaklinga er umtalsvert betri í sjálfstæðri búsetu. Þar að auki styðja 

rannsóknir almennt þá hugmynd að aukið frelsi leiði til aukinna lífsgæða. 

Samkvæmt þessari rannsókn var mat sérfræðinga á lífsgæðum fatlaðs fólks í sjálfstæðri 

búsetu töluvert hærri heldur en þegar þeir bjuggu á sambýlum. Það lýsir sér með því að 

meðaltalið á mati á lífsgæðum fatlaðs fólks í sjálfstæðri búsetu var M = 7,92 og M = 5,97 þegar 

fatlað fólk bjó á sambýlum. Þó verður að taka mið af því að sami hópur fatlaðs fólks var metinn 

fyrir og eftir. Með það í huga þá nær rannsóknin engan veginn utan um þann hóp fatlaðs fólks 

sem býr á sambýli og finnst það ágætt og hefur engan áhuga á að búa annars staðar. Rannsóknir 

hafa sýnt að aukið einstaklingsfrelsi hefur jákvæð áhrif á lífsgæði viðkomandi (Ratzka 2007; 

Lachapelle o.fl., 2005; Wehmeyer, 2004). Meira frelsi og sjálfstæð búseta eflir því og bætir 

lífsgæði fatlaðs fólks. Þessi niðurstaða kom kannski ekki mikið á óvart vegna þess að fræðin 

almennt styðja þessa niðurstöðu. Það er að sjálfsögðu einstaklingsbundið hvar fatlað fólk vill 

búa en það hefur rétt til þess að fá að velja sér búsetuform og einnig staðsetningu þess 

(Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007; Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018).  

Mat sérfræðinga er þannig að félagsleg einangrun er ekki meiri í sjálfstæðri búsetu 

heldur en á sambýli. Það lýsir sér þannig að matið á ánægju með samfélagsþátttöku og félagsleg 

samskipti var M = 8,16 fyrir fólk sem bjó í sjálfstæðri búsetu en var M = 5,93 hjá þeim þegar þeir 

bjuggu á sambýli. Þar með er það töluverður munur og virtust sérfræðingar meta það þannig að 

þegar fatlað fólk bjó í sjálfstæðri búsetu varð það meiri hluti af samfélaginu ásamt því að vera 

ánægðara með sín félagslegu samskipti. Þessi niðurstaða er algjörlega öfugt við þá tilgátu sem 

rannsakandinn lagði upp með. En hún er í samræmi við það sem Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir segja (2014) um sambýli og varðandi reynslu fatlaðs fólks af þeim þ.e. að 

slíkt búsetuform geti dregið úr samfélagsþátttöku og sjálfstæðu lífi ásamt því að auka félagslega 

einangrun. Það sem Margrét Ýr Valgarðsdóttir, þroskaþjálfi, (munnleg heimild, 20. mars 2020) 

sagði út frá sinni persónulegu reynslu var það; að foreldrum og vinum fyndist almennt betra að 
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fara í heimsókn í sjálfstæða búsetu heldur en að fara inn á sambýli í heimsókn. Vegna þess að á 

sambýlum þarf að hafa samskipti við starfsfólk og kannski aðra íbúa og þess háttar. Þó eru til 

undantekningar á þessu eins og kemur fram í rannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur frá (2008) 

þar sem er einstaklingur sem reyndi að fyrirfara sér líklega vegna þess að hún var verulega 

félagslega einangruð. 

Samkvæmt fyrri rannsóknum var ekki beinlínis litið til þess hvort félagsleg einangrun 

tengdist því hvort einstaklingurinn byggi á sambýli eða í sjálfstæðri búsetu. Heldur var mun 

frekar athugað hvers konar aðstæður eða aðferðir það eru sem hafa áhrif á félagslega 

einangrun. Hins vegar hafa rannsóknir bent til þess að við það að búa einn þá getur það aukið 

líkurnar á því að einstaklingurinn upplifi félagslega einangrun. Til að mynda eru til rannsóknir 

sem sýna fram á það að borða einsamall getur leitt til þunglyndis (DeLashmutt & Scott 2017; 

Catherine & Andrea, 2016; Macdonald ofl., 2018). Þess vegna getur það eitt að búa einn leitt til 

félagslegrar einangrunar. En hins vegar hlýtur það að vera persónubundið að hversu miklu leyti 

fólk vill vera eitt. 

Það er líka mikilvægt að taka hér fram að þessi rannsókn nær ekki utan um þann hóp 

sem býr á sambýli og hefur aldrei búið í sjálfstæðri búsetu. Því getur verið að þar sé hópur sem 

er ánægður með að búa á sambýli og hafi engan áhuga á því að búa annars staðar. Til þess að 

komast að því þá þyrfti að gera rannsókn þar sem eitt úrtak væri tekið úr sambýlum og annað úr 

sjálfstæðri búsetu og bera þau svo saman og athuga hvort það sé einhver breyting á mati á 

lífsgæðum milli þessara tveggja hópa. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar þá er, ef litið er á heildina, hjá þeim sem 

er í sjálfstæðri búsetu bæði mat á heildarlífsgæðum hærra og einnig mat á ánægju með 

samfélagslega þátttöku og félagslega virkni við vini og fjölskyldu og svo framvegis. En hins vegar 

eru til undantekningar frá þessu eins og öðru. En það þyrfti að fjölga þeim möguleikum fatlaðs 

fólk að geta valið um búsetuform. 

 

4.1 Skylda þroskaþjálfa til þess að efla lífsgæði og standa vörð um réttindi 

Í þessari rannsókn kom í ljós að lífsgæði jukust heilmikið eftir flutning einstaklinga í sjálfstæða 

búsetu samkvæmt mati þroskaþjálfa á lífsgæðum þeirra. Þess vegna er mikilvægt, sama í 
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hvernig búsetuúrræði einstaklingarnir búa, að vinna eftir hugmyndafræði sem stuðlar að 

sjálfstæði einstaklingsins. Ef einstaklingurinn býr á sambýli eða í íbúðakjarna er því mikilvægt að 

bera jafn mikla virðingu fyrir einkarými viðkomandi og ef um ófatlaðan einstakling væri að 

ræða. Auk þess þarf ávallt að koma fram við hann sem jafningja.  

 Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf felst í því að einstaklingur ræður sér sjálfur í sínu eigin 

lífi og hans sjálfræði jafnt virt og réttindi ófatlaðs fólks í samfélaginu. Innan veggja heimilisins 

ræður einstaklingurinn sjálfur og fær að hafa bæði rými til athafna og friðhelgi (NPA miðstöðin, 

2020). Þar með hefur hann stjórn á eigin lífi og getur sjálfur ákveðið hverjar áherslurnar eigi að 

vera. Með það að leiðarljósi þarf að efla og styrkja sjálfræði einstaklingsins sem leiðir til bættra 

lífsgæða hans (Ratzka 2007; Ástríður Stefánsdóttir o.fl., 2014).  

En það er löng bið eftir húsnæði (Bærinn okkar, 2018; Rúv, 2019) og þess vegna er ekki hægt að 

reikna með því að allt fatlað fólk sem sækist eftir að fá að búa í sjálfstæðri búsetu hafi kost á því. 

Þess vegna verður starfsfólk og fagfólk að vinna eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.  

 Samkvæmt siðareglum þroskaþjálfa ber þeim skylda til þess að stuðla að auknum 

lífsgæðum þeirra einstaklinga sem þeir vinna með og virða að öllu þau mannréttindi sem þau 

hafa (Landlæknir, 2020). Þar að auki stendur í þeirra starfskenningu að þroskaþjálfar eigi að 

ryðja burt hindrunum í samfélaginu í því skyni að bæta lífsskilyrði og lífsgæði fólks 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2020). Auk þess er það lagaleg skylda þroskaþjálfa að leitast við eftir 

bestu getu að verja mannréttindi fatlaðs fólks. Þau mannréttindi leiða nefnilega af sér aukin 

lífsgæði fyrir fatlaða einstaklinga og stuðla í leiðinni að auknu frelsi þeirra (Ratzka 2007; Shogren 

ofl., 2006). Þessi réttindi eru varin með íslenskum lögum og mannréttindasáttmálum 

(Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007; Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018).  

 

4.2 Stofnanavæðing eða sjálfsákvörðun 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að, samkvæmt mati þroskaþjálfa, að fatlað fólk 

sé mun ánægðara með sína samfélagsþátttöku og félagsleg samskipti við vini og vandamenn 

þegar það býr í sjálfstæðri búsetu eða sá hópur þeirra sem hefur prófað að búa í báðum 

tegundum búsetuúrræða. Hins vegar, samkvæmt þessari rannsókn, er fólk sem býr á sambýli 
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líklegra til þess að upplifa félagslega einangrun. Félagsleg einangrun getur að vísu komið upp hjá 

einstaklingum í báðum tegunda búsetuúrræða og þá sérstaklega ef einstaklingur fær of litla 

þjónustu miðað við stuðningsþörf hans (DeLashmutt & Scott 2017; Catherine & Andrea, 2016).  

 Í rannsókn DiGennaro o.fl., 2014 kom fram að helstu hindranir sem standa í vegi fyrir því 

að fólki finnist það geta búið sjálfstætt væru persónulegt öryggi, kunnátta til þess að sjá um 

heimili og aðstoð við lyfjagjöf. Þessar hindranir er hægt að fjarlægja með því að vera með 

starfsmann á svæðinu sem sér um þessi mál fyrir viðkomandi. Einnig er hægt að aðstoða 

einstaklinga við það að verða sjálfstæðari í þessum málum. Þá þarf að fjarlægja bæði efnislegar 

og félagslegar hindranir með aukinni áherslu á altæka hönnun og áherslu á félagslega liðveislu 

sem hefur reynst gegna lykilhlutverki í því að auka lífsgæði fatlaðs fólks (Oliver & Barnes, 2010) 

Stuðningur við fatlað fólk, þar með talin hjálpartæki og örorkubætur, hafa leitt til aukins 

sjálfstæðis fyrir viðkomandi einstaklinga og fleiri tækifæra til jafns við hinn almenna borgara 

(Elder-Woodward, 2013). 

Þrátt fyrir aukin réttindi fatlaðs fólks í nútíma samfélagi þá eru mörg sambýli skipulögð á 

margan hátt eins og altæku stofnanirnar þar sem forræðishyggjan og atferlismótun réðu ríkjum. 

Líklega hefur fólkið sem starfaði áður á stofnunum tekið „stofnanamenninguna“ með sér á 

sambýlin sem þar af leiðandi verða eins og lítil Kópavogshæli út um allan bæ (Bygby & Beadle-

Brown, 2016; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Þess vegna finna íbúarnir sem þar búa ekki fyrir 

þeim mannréttindum og því frelsi sem þeir eiga rétt á og slíkt stuðlar að skertum lífsgæðum 

(Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007; Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018; Skarstad, 2018).  

 Þar að auki stuðlar meiri stofnanavæðing að lakari heilsu íbúa (Martínez-Leal ofl., 2011). 

Það er löngu sannað að slæm heilsa fólks hefur í för með sér skerðingu á lífsgæðum þess. Þess 

vegna er það skylda þroskaþjálfa að stuðla að auknu frelsi og sjálfsákvörðunarrétti fatlaðs fólks 

sem í kjölfarið leiðir til aukinna lífsgæða (Lachapelle o.fl., 2005; Nota, Ferrari, Soresi, & 

Wehmeyer, 2007; Wehmeyer & Schwartz, 1998). 
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4.3 Takmarkanir rannsóknarinnar og tillögur að áframhaldandi rannsóknum 

Þær takmarkanir sem þessi rannsókn hefur eru þær að úrtakið hefði mátt vera stærra því þá 

gæti rannsóknin gefið betri mynd af þýðinu sem var rannsakað. Stökin voru heldur ekki pöruð 

en ef það hefði verið gert þ.e. öll stökin verði pöruð saman, fyrir og eftir flutning, þá kæmi betri 

mynd af niðurstöðunum.  

 Þroskaþjálfunum sem svöruðu spurningalistunum var ekki sagt frá því að verið 

væri að mæla félagslega einangrun. Samt sem áður þá mældist munurinn á mati þroskaþjálfa á 

ánægju fatlaðs fólks með samfélagsþátttöku og félagslegum samskiptum við vini og vandamenn 

meiri heldur en þegar heildarlífsgæði voru mæld. Þetta kom rannsakanda nokkuð á óvart. Tvær 

ástæður gætu verið fyrir þessu. Önnur er sú að ánægja úrtaksins væri einfaldlega meiri með 

þeirra samfélagslegu þátttöku og félagslegum samskiptum í sjálfstæðri búsetu. Hin ástæðan 

gæti verið hlutdrægni þroskaþjálfa vegna þeirrar hugmyndafræði sem þeir trúa á ásamt skyldu 

þeirra til þess að ýta undir sjálfræði einstaklinga. En ekki má gleyma því að vísindalegar 

rannsóknir styðja einnig að meira sjálfræði og sjálfsákvörðunarréttur leiðir til aukinna lífsgæða 

einstaklinga (Di Maggio ofl., 2019; Nota ofl., 2007; Lachapelle ofl. 2005).  

 Þessi rannsókn var framkvæmd þannig að sérfræðingur sem hafði reynslu af því að vinna 

með einstaklingnum í tveimur mismunandi búsetuúrræðum var látinn meta lífsgæði þeirra. En 

hins vegar voru einstaklingarnir ekki látnir meta lífsgæði sín sjálfir. Bæði kostir og gallar fylgja 

þessari aðferð. Kostirnir eru þeir að þegar einhver annar er að meta lífsgæði einstaklings þá 

getur viðkomandi ekki logið til um það hvernig hann upplifir eða upplifði sín lífsgæði í hinum 

ýmsu búsetuúrræðum. Hins vegar eru gallarnir þeir að matið kemur ekki frá einstaklingnum 

sem er verið að meta og því getur verið að sérfræðingurinn sem metur lífsgæði einstaklingsins 

rangtúlki ýmsa hluti og þar af leiðandi getur myndast mæliskekkja (Testa & Nackley, 1994, bls. 

544).  

 Það væri gagnlegt að gera samsvarandi rannsókn en mun viðfangsmeiri. Þar þarf að taka 

mið af svörum frá einstaklingnum sjálfum, fagfólki og fjölskyldu. Þetta þarf að gera svo hægt sé 

að bera saman svörin frá öllum þremur hópunum og sjá hvort einhver munur sé á því hvernig 

þessir þrír hópar svara. Þannig er hægt að sjá enn skýrari mynd af niðurstöðunum. Einnig telur 

rannsakandi að mikilvægt sé að gera rannsókn af öðru tagi þ.e.a.s. að taka úrtak úr sambýlum 
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og annað úrtak úr sjálfstæðri búsetu og bera niðurstöður saman með meðaltölum til þess að 

það sé hægt að sjá hvort einhver munur sé á lífsgæðum fólks í mismunandi búsetuformi.  
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