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Útdráttur 

Bakgrunnur: Ávinningur fólks af þátttöku á vinnumarkaði er margþættur en 

vinnan skapar ákveðna félagslega stöðu og veitir tækifæri til að afla 

lífsviðurværis. Vaxandi fjöldi fólks er útilokaður frá vinnumarkaði vegna 

skertrar starfsgetu. Stjórnendur á vinnumarkaði eru lykilaðilar þegar kemur 

að möguleikum fólks með skerta starfsgetu til atvinnuþátttöku en skortur er á 

rannsóknum þar sem sjónarhorn þeirra er skoðað. 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þætti sem hafa áhrif 

á afstöðu stjórnenda á vinnustöðum til þess að hafa fólk með skerta 

starfsgetu í vinnu. 

Aðferð: Rannsóknin var eigindleg og gögnum safnað með viðtölum 

við 14 stjórnendur ólíkra vinnustaða. Stuðst var við vinnulag 

grundaðrar kenningar við öflun og greiningu gagna. 

Niðurstöður: Aðstæður í fyrirtækjum og tengsl við kerfi og stofnanir hafði ýmist 

hvetjandi eða letjandi áhrif á afstöðu stjórnenda til að hafa fólk með skerta 

starfsgetu í vinnu. Hvetjandi var þegar ávinningur starfsmanns og 

vinnuveitanda fór saman, vinnuveitandi vildi sýna samfélagslega ábyrgð, hann 

hafði fastan tengilið í kerfinu og fékk laun starfsmanns endurgreidd frá ríkinu. 

Það reyndist áskorun að velja verkefni, aðlaga störf eða starfsumhverfi að getu 

starfsmanns, veita stuðning við hæfi og átta sig á skipulagi kerfisins og 

hlutverkum mismunandi stofnana. Helstu hindranir voru krafa um arðsemi og 

lágan rekstrarkostnað, aukið álag á samstarfsfólk og sértækar reglur. 

Ályktun: Opinber þjónusta ýtir undir aðgengi að störfum fyrir fólk með skerta 

starfsgetu. Samvinna milli fagfólks þjónustukerfisins og atvinnurekenda er 
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mikilvæg, sem og opinber stuðningur en töluvert vantar upp á að hún sé í 

skipulögðum farvegi og upplýsingaflæði og nauðsynlegur stuðningur fyrir 

hendi. Brýnt er að mótuð verði stefna í málaflokknum þar sem meðal annars 

er áhersla á þessa samvinnu og ábyrgð bæði atvinnurekenda og fagfólks.  

Lykilorð: Atvinnuþátttaka, skert starfsgeta, sjónarmið stjórnenda, 

eigindleg viðtalsrannsókn, starfsendurhæfing. 
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Abstract 

Background: The potential benefit of a person’s participation in the labour 

market is multi-faceted as employment shapes people´s social status and 

offers opportunities to earn a living. A growing number of people are 

excluded from the labour market due to reduced work capacity. Managers in 

the labour market are key persons in providing employment opportunities for 

this group. However, in Iceland, there is a lack of research on managers’ 

viewpoints concerning this issue. 

Purpose: The purpose of this study is to shed light on factors that influence 

managers' perspective towards employing people with reduced work 

capacity. 

Methods: A qualitative research design was used, and data collected through 

interviews with fourteen managers from different workplaces. The grounded 

theory approach was applied when collecting and analyzing the data. 

Results: The results formed three main themes, describing factors that 

influenced the managers' perspectives towards employing people with 

reduced work capacity. The main encouraging factors included mutual 

benefits of employee and employer, employer´s aspiration to demonstrate 

social responsibility, having a stable support from the service system, and 

reimbursement of employee's salaries by the state. The main challenges 

included choosing appropriate projects, adapting tasks and environment to 

employees’ abilities, providing appropriate support, and understanding the 

roles of different institutions. Demand for profit or low operating costs, 

increased pressure on co-workers, and specific rules at the workplace that 

needed to be followed, were the main barriers. 
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Conclusion: Public services promote access to employment in many ways for 

people with reduced work capacity. Cooperation between professionals and 

employers is crucial as well as support from the service system. However, 

there is a considerable lack of organized channels, flow of information and 

necessary support. A policy formulation in this area is critical, emphasizing 

cooperation and mutual responsibility of employers and professionals. 

Keywords: Work participation, reduced work capacity, managers’ 

perspectives, vocational rehabilitation, qualitative research. 
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Formáli 

Þessi 60 eininga meistararitgerð var unnin innan starfsendurhæfingarlínu 

heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Leiðbeinendur voru Ásta 

Snorradóttir, lektor við Háskóla Íslands og Kristjana Fenger, lektor við Háskólann 

á Akureyri en námslínan er samstarfsverkefni þessara tveggja skóla. Rannsókn mín 

var hluti af stærri rannsókn Ástu. 

Ég vil þakka öllum þeim sem lögðu rannsókninni lið eða studdu mig á einn eða 

annan hátt. Fyrst vil ég þakka þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma 

til að miðla sinni reynslu og viðhorfum. Leiðbeinendur mínir fá þakkir fyrir faglega 

leiðsögn. Guðrún Pálmadóttir, Sara Stefánsdóttir og Sigrún Kristín Jónasdóttir fyrir 

ábendingar og yfirlestur. Árni Rúnar Magnússon, maðurinn minn og börnin okkar 

Hákon Logi, Ágúst Ívar og Eyrún Erla fá sérstakar þakkir fyrir allan stuðninginn og 

ómælda þolinmæði.  
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1  Inngangur 

Rannsóknarverkefni þetta fjallar um afstöðu stjórnenda á vinnumarkaði til þess 

að hafa fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Rannsóknin er eigindleg og skiptist 

ritgerðin í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er fræðileg umfjöllun um bakgrunn 

verkefnisins og hugmyndafræði en síðari hlutinn er rannsóknargrein sem send 

verður til birtingar í ritrýndu íslensku tímariti.  
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2  Fræðileg umfjöllun 

Hér er fjallað um hugtakið skerta starfsgetu, umfang og samfélagsleg áhrif 

skertrar starfsgetu, stefnur og aðgerðir stjórnvalda og fyrirkomulag þjónustu 

við fólk með skerta starfsgetu á Íslandi. Einnig er fjallað um endurkomu til vinnu 

eftir langt veikindaleyfi, viðhorf atvinnurekenda til þess að hafa fólk með skerta 

starfsgetu í vinnu, sem og samvinnu í þjónustukerfinu. Fyrst er hins vegar gerð 

grein fyrir hugmyndafræðilegum grunni verkefnisins. 

Hugmyndafræðilegur grunnur 

Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (e. International 

Classification of Functioning Disability and Health), skammstafað ICF, var gefið 

út af Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization) árið 

2001. Eitt meginmarkmið þess er að skapa sameiginlegt orðfæri sem auðveldar 

þverfaglega samvinnu (World Health Organization [WHO], 2001, 2015). ICF er 

í senn hugmyndarfræðilegt líkan og flokkunarkerfi en því var ætlað að skapa 

heildarsýn og auka skilning á ólíkum þáttum færni einstaklings í samhengi við 

heilsu. Það er því ákjósanlegt regnhlífarlíkan sem nýtist í starfsendurhæfingu 

þvert á lönd og fagsvið (Escorpizo, 2011; WHO, 2001). 

Í ICF eru tvö ólík sjónarhorn sameinuð í lífsálfélagslegri (e. biopsychosocial) 

nálgun. Annars vegar læknisfræðilegt sjónarhorn þar sem litið er á fötlun sem 

afleiðingu af sjúkdómi, áfalli eða öðrum vanda af heilsufarslegum toga. Hins 

vegar félagslegt sjónarhorn þar sem talið er að fötlun sé félagslega skapaður 

vandi sem orsakist af hindrunum í umhverfinu, svo sem slæmu aðgengi og 

fordómum (Guðrún Pálmadóttir, 2013; WHO, 2001, 2015).  
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Færni (e. functioning) og fötlun (e. disability) eru lykilhugtök líkansins. 

Færni ákvarðast af flóknu samspili heilsu og aðstæðna og vísar til jákvæðrar 

samsvörunar þar á milli (sjá mynd 1). Hugtakið er ekki sýnilegt á mynd líkansins 

en birtist í þremur ólíkum víddum; líkamsbyggingu/líkamsstarfsemi, athöfnum 

og þátttöku. Líkamsbygging (e. body structures) vísar til einstakra líkamshluta 

og líkamsstarfsemi (e. body functions) til lífeðlisfræðilegrar og sálrænnar 

starfsemi líkamshluta. Athafnir (e. activities) eru verk eða gjörðir sem 

einstaklingur innir af hendi og þátttaka (e. participation) er að eiga félagslega 

aðild að daglegu lífi (WHO, 2001) þar á meðal vinnu. Aðstæður ná yfir 

umhverfisþætti og einstaklingsbundna þætti. Umhverfisþættir (e. 

environmental factors) eru efnislegir, félagslegir og skoðanamyndandi þættir. 

Einstaklingsbundnir þættir vísa til atriða tengdum einstaklingnum sjálfum og 

bakgrunni hans svo sem kyns, aldurs, menntunar, fjárhags, áhuga, þekkingar 

og reynslu (WHO, 2001, 2015). 

 

Mynd 1: ICF líkanið (World Health Organization, 2015). 
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Fötlun (e. disability) er regnhlífarhugtak fyrir skerðingar, hömlun við 

athafnir og takmarkaða þátttöku og gefur til kynna neikvæða víxlverkun á milli 

einstaklings og aðstæðna hans. Skerðing (e. impairment) er vandi tengdur 

líkamsbyggingu eða líkamsstarfsemi, svo sem vöntun eða fráviki. Hömlun (e. 

limitation) gefur til kynna að viðkomandi geti ekki framkvæmt allar athafnir og 

takmörkun þátttöku (e. restriction) að dregið sé úr félagslegri aðild fólks. 

Skerðing, hömlun og takmörkun skírskota til frávika frá því sem er algengast 

eða samþykkt sem ákveðið viðmið (WHO, 2001, 2015). 

ICF er kerfislíkan (e. system theory) sem byggir á samspili á milli ólíkra 

þátta en því er ætlað að sína hlutlausa mynd af samsvörun heilsufars og 

aðstæðna. Færni einstaklings getur verið á ólíkum stigum og breyting á einum 

þætti líkansins hefur áhrif á alla hina (WHO, 2001, 2015). Líkanið er hægt að 

nýta til að skýra, út frá samspili þáttanna, hvers vegna einstaklingur getur ekki 

framkvæmt ákveðna athöfn sem ætlast er til af honum. Þegar stig eða gerð 

skerðingar veldur einstaklingi erfiðleikum við ákveðna athöfn, sem gerir 

ákveðnar kröfur í ákveðnu umhverfi, er um fötlun í formi hömlunar að ræða 

(Vornholt o.fl., 2018). Fötlun er því ekki einvörðungu bundin við einstaklinginn 

sjálfan, heldur einnig umhverfi hans og auka má færni með því að draga úr 

hindrunum í umhverfinu (WHO, 2011). Einstaklingur með líkamlegar eða 

vitsmunalega skerðingu er því ekki endilega fatlaður. Hann gæti ráðið við starf 

sem hæfir getu hans og tekið fullan þátt á vinnumarkaði ef góð samsvörun er 

á milli þeirrar getu og aðstæðna. Færni einstaklings til að stunda vinnu er því 

háð flóknu samspili og líta þarf til margra þátta þegar kemur að 

atvinnuþátttöku og starfsendurhæfingu. 

Í þessari rannsókn er hugtakið skert starfsgeta skilgreint, á eftirfarandi 

hátt: Skert starfsgeta endurspeglar neikvætt samspil milli getu einstaklings og 

þeirra krafna sem starf gerir, við tilteknar aðstæður á tilteknum tíma, og birtist 
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sem erfiðleikar einstaklings við að mæta kröfum starfsins. Þetta er í samræmi 

við hugmyndafræði ICF (WHO, 2001, 2015).  

Mikilvægi atvinnuþátttöku 

Ávinningur af atvinnuþátttöku er margþættur. Vinna hefur almennt jákvæð 

áhrif á líkamlega og andlega heilsu svo fremi sem vinnuumhverfi og aðstæður 

eru öruggar og heilsusamlegar. Hún veitir tækifæri til að afla lífsviðurværis sem 

er grundvöllur velferðar og þátttöku í nútíma samfélagi. Að vera án vinnu, 

sérstaklega til lengri tíma, hefur almennt neikvæð áhrif á heilsu fólks. 

Atvinnuleysi er tengt aukningu á langvinnum sjúkdómum, verri geðheilsu, 

meiri notkun á heilbrigðisþjónustu, fleiri lyfjaávísunum og hærri dánartíðni. 

Vinna getur haft heilsueflandi gildi og verið mikilvægur þáttur í bata- og 

endurhæfingarferli fólks sem glímir við heilsufarsvanda (Wadell og Burton, 

2006). Sá margvíslegi ávinningur sem einstaklingur hefur af vinnu getur verið 

hvetjandi afl til að snúa aftur til vinnu eftir veikindi eða slys. Þar vega þungt 

styðjandi yfirmenn og samstarfsfólk og skilningur frá þeim (Saunders og 

Nedelec, 2014). 

Í mörgum löndum fjölgar þeim sem eru útilokaðir frá þátttöku á 

vinnumarkaði vegna skertrar starfsgetu, oft vegna aukinnar tíðni geðsjúkdóma 

og annarra langvinnra sjúkdóma (Prins, 2013). Það sama á við hér á landi 

(Tryggingastofnun, 2017). Skyldur atvinnurekenda gagnvart fólki með skerta 

starfsgetu eru minni á íslenskum vinnumarkaði en víða annars staðar 

(Ríkisendurskoðun, 2012) en vinnuveitendur eru lykilaðilar þegar kemur að 

atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu.  
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Hugtakið skert starfsgeta 

Hugtakið skert starfsgeta (e. work disability, reduced work ability, reduced 

work capacity) snertir mörg svið tengd starfsendurhæfingu og 

vinnumarkaðnum svo sem lög og reglugerðir, tryggingamál og 

atvinnuleysisskráningu. Fræðimenn hafa rýnt í hugtakið og rannsakað með 

ólíkum aðferðum, skoðað hvað það stendur fyrir eða getur þýtt og lagt til 

skilgreiningar sem nota má í rannsóknarstarfi og þjónustu (Jansson, Björklund, 

Perseius og Gunnarsson, 2015; Lederer, Leisel, Rivard og Champagne, 2014; 

Tengland, 2011). Mismunandi hugtakanotkun og skilgreiningar geta gert 

túlkun á niðurstöðum og samanburð erfiðan og því er mikilvægt er að það sé 

haft í huga við lestur á rannsóknargreinum á þessu sviði (Lederer o.fl., 2014). 

Rannsóknir sýna að hægt er að skilgreina hugtakið starfsgeta út frá ólíkum 

sviðum samfélagsins. Lederer, Loisel, Rivard og Champagne (2014) skoðuðu 

skilgreiningu skertrar starfsgetu út frá sjónarhorni rannsakenda, 

meðferðaraðila, stjórnmála og atvinnugreina með því að nota grundaða 

kenningu. Efniviður rannsóknarinnar var 115 rannsóknagreinar, frá tímabilinu 

1981-2011, þar sem hugtökin „work ability/disability“ komu fyrir. Niðurstöður 

voru flokkaðar í einstaklings-, fyrirtækja- og samfélagsþrep. Á einstaklingsþrepi 

lúta atriðin að aðstæðum starfsfólks svo sem þekkingu, reynslu, heilsu, hegðun 

og gildum. Það sem tilheyrði fyrirtækjunum snéri að skipulagi og mótun, svo 

sem samskiptum á milli starfsmanna, vinnuveitenda og samstarfsfólks. Á 

samfélagsþrepinu var skert starfsgeta skilgreind sem félagslegt fyrirbæri undir 

áhrifum eða mótuð af sögu, menningu, löggjöf, fjármálum, lýðfræðilegum og 

stjórnmálalegum þáttum, stigi atvinnuleysis, stefnu varðandi veikindafjarveru, 

vinnulöggjöf, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, aldurssamsetningu þjóða og 

fleiru. Flestar rannsóknirnar tóku til atriða á einstaklings- og fyrirtækjaþrepi og 

var læknisfræðilega líkanið meira afgerandi á fyrri hluta tímabilsins en 
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heildrænt sjónarhorn á seinni hluta þess. Í heildrænu sjónarhorni er litið svo á 

að ástæður skertrar starfsgetu geti verið margar og samþættar, en séu ekki 

einungis vegna skerðingar einstaklingsins. Þrátt fyrir margbreytileika gagnanna 

var ákveðinn samhljómur um að starfsgeta tengdist víxlverkun margra þátta 

sem hafa áhrif hver á annan í gegnum ólík stig. 

Tengland (2011) taldi að horfa bæri á hugtakið starfsgetu út frá tveimur 

skilmerkjum, annars vegar störfum sem krefjast sérstakrar þjálfunar eða 

menntunar og hins vegar störfum sem flestir geta innt af hendi eftir að hafa 

fengið stutta þjálfun. Hann komst að þessari niðurstöðu eftir að hafa beitt 

hugtakagreiningu og lagt til grundvallar það sem einkenndi skilgreiningar í 

skrifum fræðimanna á sviðinu. Niðurstöður hans sýna að almennar kröfur um 

hæfni (e. competence) til að gegna starfi miðast við kröfur sem starfið gerir til 

fólks þar sem „venjulegur“ starfsmaður er viðmiðið. Þannig sé starfsgeta 

skilgreind út frá þeim kröfum sem tiltekið starf gerir til einstaklings, miðað við 

að sem flestir búi yfir þeim hæfileikum (e. capacity) sem starfið krefst og geti 

innt það af hendi, á viðunandi hátt og á ásættanlegum tíma. Sú skilgreining 

hljóðar svo:  

Einstaklingur hefur getu til almennra starfa ef (og aðeins ef) að hann býr 

yfir líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu, viðurkenndri almennri 

hæfni (e. competence) og helstu dyggðum (e. virtues) sem krafist er af 

flestum sem stunda einhvers konar vinnu – vinnu sem flest fólk (á 

svipuðum aldri og af sama kyni) myndi vera fært um að inna af hendi 

eftir stutt þjálfunartímabil. Forsendurnar eru að (efnislegt, sálfélagslegt 

og skipulagt) vinnuumhverfi sé viðunandi (eða að auðveldlega sé hægt 

sé að gera það þannig) og að einstaklingurinn geti hugsað sér starfið 

(Tengland, 2011, bls. 283). 

Til að hafa sértæka starfsgetu þarf einstaklingur að hafa fengið sérstaka 

þjálfun í tilteknu starfi, hafa þekkingu, félagslega færni og búa yfir 

siðferðislegum eiginleikum sem þetta ákveðna starf krefst. Niðurstaða 
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Tengland er að starfsgeta getur verið á bilinu frá fullri starfsgetu til engrar og 

hún er því meiri eftir því sem heilsan er betri, hæfnin, sveigjanleikinn og 

dyggðirnar eru meiri, ásamt því hve úrræðagóður viðkomandi er (Tengland, 

2011).  

Fleiri eiginleikar starfsmanns hafa verið tengdir við starfsgetu. Tólf 

stjórnendur sænskra fyrirtækja voru spurðir um hugtakið og voru svör þeirra 

greind frá fyrirbærafræðilegu sjónarhorni. Þrátt fyrir margbreytileika 

niðurstaðna tengdist hugtakið yfirleitt þörfinni á að halda starfseminni eða 

framleiðslunni gangandi. Til að svo mætti verða þyrfti starfsmaður meðal 

annars að búa yfir þjónustulund, hafa góða samskiptafærni, áhuga á 

starfsþróun og geta unnið sjálfstætt (Jansson, Björklund, Perseius og 

Gunnarsson, 2015).  

Á Íslandi er hugtakið skert starfsgeta notað af stofnunum og 

þjónustuaðilum í velferðarkerfinu og kemur fyrir í lögum og reglugerðum. 

Rannsóknir hafa ekki farið fram á inntaki hugtaksins hér á landi, að því er virðist, 

og ekki er einhugur um skilgreiningu þess. Þar sem hugtakið kemur fyrir er það 

einstaka sinnum skilgreint en ekki er tilgreint hvaðan sú skilgreining er 

upprunin. Í lögum um jafna meðferð á vinnumarkaði (nr. 86/2018, 3. gr.) er 

hugtakið skilgreint á eftirfarandi hátt: „Varanlegt líkamlegt, andlegt eða 

vitsmunalegt ástand sem er meðfætt eða síðar tilkomið og skerðir starfsgetu 

einstaklingsins á vinnumarkaði“ Í þessari skilgreiningu eru ástæður skertrar 

starfsgetu dregnar fram en hugtakið ekki útskýrt. Nálgunin er læknisfræðileg 

og ekki litið til þess að ástæðurnar geti legið í hindrunum í umhverfinu eða 

samspili á milli einstaklings, umhverfis og þeirra krafna sem gerðar eru til 

viðkomandi. Þessi skilgreining er því í ósamræmi við heildræn sjónarhorn eins 

og í hugmyndafræði ICF. Einnig er talað um varanlegt ástand sem skerði 

starfsgetu en sú framsetning er í grundvallaratriðum í ósamræmi við 
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skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á endurhæfingu sem felur 

í sér að einstaklingur geti náð sér á strik og aukið færni sína og þátttöku (WHO, 

2019). 

Í skýrslu um tillögur að nýju greiðslukerfi vegna skertrar starfsgetu er 

hugtakið skert starfsgeta skilgreint sem: „Geta einstaklings til að standa undir 

þeim kröfum sem starf krefst og endurspeglar því jafnvægið milli getu og 

krafna við tilteknar aðstæður á tilteknum tíma“ (Félagsmálaráðuneytið, 2019a, 

bls. 7). Þessi skilgreining er nokkuð í anda ICF líkansins þar sem hún tekur bæði 

til einstaklings og aðstæðna. Hins vegar er orðalagi ábótavant og ekki 

upplýsingar um á hverju hún byggir og því setti rannsakandi fram sína eigin 

skilgreiningu hér að framan. Til að hægt sé að móta stefnu í málefnum fólks 

með skerta starfsgetu og samræma og samþætta þjónustu mismunandi 

stofnana og þjónustuaðila er mikilvægt að notuð sé samræmd skilgreining á 

hugtakinu skert starfsgeta. 

Umfang og samfélagsleg áhrif skertrar starfsgetu  

Erfitt er að áætla hversu hátt hlutfall fólks sem býr við skerta starfsgetu er á 

vinnumarkaði, þar sem ólíkar forsendur, svo sem mismunandi skilgreiningar og 

ólíkar spurningar, geta legið að baki (Prins, 2013). Í skýrslu WHO (2011) um 

fötlun eru settar fram tölur sem gefa mynd af stöðunni á heimsvísu. Talið er að 

um 15% fólks í heiminum búi við einhvers konar fötlun, sem þýðir hvers kyns 

skerðingu sem dregur úr færni og takmarkar þátttöku í daglegu lífi. 

Atvinnuþátttaka fatlaðs fólks er lægri en atvinnuþátttaka almennt. Á heimsvísu 

eru 53% fatlaðra karla í vinnu á móti 65% ófatlaðra og 20% fatlaðra kvenna á 

móti 30% ófatlaðra kvenna (WHO, 2011). Í Evrópu eru hlutföllin önnur. Fatlaðir 

karlmenn á vinnumarkaði eru 39% á móti 72% ófatlaðra karla og fatlaðar konur 

eru 42% á móti 60% ófatlaðra kvenna (Eurofound, 2018). 
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Á Íslandi fjölgaði örorkulífeyrisþegum hlutfallslega miðað við mannfjölda á 

árunum 2011-2017 (Tryggingastofnun, 2020). Árið 2017 var almenn 

atvinnuþátttaka (starfandi og atvinnulausir á aldrinum 16-66 ára) 82,6% 

(Hagstofa Íslands, 2019a) en atvinnuþátttaka örorkulífeyrisþega 30,6% 

(Hagstofa Íslands, 2019b). Það er áhyggjuefni að í flestum vestrænum ríkjum 

verði skortur á vinnuafli í nánustu framtíð til að standa undir þeim 

velferðarsamfélögum sem byggð hafa verið upp. Því hefur verið lögð áhersla á 

starfsendurhæfingu, enda horft til fólks með skerta starfsgetu sem verðmæts 

vinnuafls (Vornholt o.fl., 2018).  

Stefnur og aðgerðir í málefnum fólks með skerta 
starfsgetu 

Í mörgum ríkjum hafa yfirvöld mótað stefnu og innleitt aðgerðir til að ýta undir 

aukna atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu og víða er þeim fylgt eftir 

með löggjöf (Alþýðusamband Íslands, 2003). Þessar aðgerðir snúa að 

vinnuveitendum og fela meðal annars í sér: Lög um bann við mismunun og 

kröfur um viðeigandi aðlögun á vinnustað, stuðning vegna aðlögunar á 

vinnustað, fjárhagslega hvata og hvatningu um áætlunargerð vegna 

endurkomu til vinnu eftir langa veikindafjarveru (Clayton o.fl., 2011). Fleiri 

aðgerðir stjórnvalda eru þekktar svo sem kvótalöggjöf (Vornholt, o.fl., 2018). 

Erfitt hefur reynst að sýna fram á að stefnumótandi aðgerðir stjórnvalda 

skili sér í aukinni atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu (Angelov og 

Eliason, 2018; Vornholt, o.fl., 2018) þó vísbendingar séu um að einhverjar 

þeirra séu árangursríkari en aðrar. Kerfisbundin samantektarrannsókn níu 

rannsókna, sem birtar voru á tímabilinu frá janúar 2004 til febrúar 2016, sýnir 

að þær aðgerðir sem helst stuðla að atvinnuþátttöku fólks með skerta 

starfsgetu vegna langvinnra sjúkdóma feli í sér breytingar á vinnuumhverfi, 

skipulagi í fyrirtækjum og samskiptum á milli hagsmunaaðila (Vooijs, Leensen, 
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Hoving, Wind og Frings-Dresen, 2015). Í annarri kerfisbundinni 

samantektarannsókn, sem byggði á 30 rannsóknargreinum frá fimm OECD 

ríkjum, var skoðað hvaða stjórnvaldsaðgerðir hefðu þau áhrif að 

atvinnurekendur réðu frekar fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Rannsóknin 

leiddi í ljós að fjárhagslegir hvatar til fyrirtækja ýta undir að atvinnurekendur 

ráði fólk með skerta starfsgetu, vegna fötlunar og langvinnra veikinda, í vinnu. 

Rannsóknin sýnir einnig að stuðningur til að gera vinnuumhverfið aðgengilegra 

og aðgerðir til að fá stjórnendur til að gera áætlanir og móta verklag um 

endurkomuferli eftir langa veikindafjarveru ýta undir aukna atvinnuþátttöku 

þessa hóps (Clayton o.fl., 2011). Íhlutun sem miðar að því að breyta einhverju 

í vinnunni virðist því almennt líklegri til að auka atvinnuþátttöku heldur en 

íhlutun sem miðar að því að breyta einhverju hjá einstaklingnum sjálfum 

(Vooijs, Leensen, Hoving, Wind og Frings-Dresen, 2015). Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við þær áherslubreytingar sem hafa orðið í starfsendurhæfingu 

í mörgum vestrænum ríkjum, á þá leið að þjálfun fari í auknum mæli fram á 

vinnumarkaði (e. place and train) í stað þess að fyrst eigi þjálfun sér stað og svo 

reyni fólk að komast út á vinnumarkaðinn (e. train and place) (Vornholt, o.fl., 

2018). Í næstu köflum verður fjallað um aðgerðir og áherslur stjórnvalda til að 

auka atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. 

Vinna og réttindamál 

Víða hafa verið sett lög og gerðir sáttmálar sem eiga að vernda mannréttindi 

fatlaðs fólks, þar með talið fólks með skerta starfsgetu. Á heimsvísu skiptir án 

efa samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hvað mestu máli. 

Hann var samþykktur af Sameinuðu þjóðunum árið 2006, Íslendingar 

undirrituðu hann árið 2007 og fullgiltu árið 2016 (Stjórnaráð Íslands, e.d.-b). 

Samningurinn bannar hvers konar mismunun en samkvæmt 27. grein 

sáttmálans skulu aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til vinnu, til jafns við 
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aðra (Stjónaráð Íslands, e.d.-c). Kveðið er á um að fatlað fólk eigi rétt á að afla 

sér lífsviðurværis með vinnu á almennum vinnumarkaði, vinnu sem það velur 

sjálft eða samþykkir, er þegin á frjálsan hátt, í vinnuumhverfi sem fötluðu fólki 

stendur opið, er án aðgreiningar og aðgengilegt (WHO, 2011). Í samningnum 

segir að tryggja skuli að fatlað fólk fái viðeigandi aðlögun á vinnustað sem 

skilgreind er á eftirfarandi hátt:  

„viðeigandi aðlögun“ merkir nauðsynlegar og viðeigandi breytingar og 

lagfæringar, sem eru ekki umfram það sem eðlilegt má teljast eða of 

íþyngjandi, þar sem þeirra er þörf í sérstöku tilviki, til þess að tryggt sé 

að fatlað fólk fái notið eða geti nýtt sér, til jafns við aðra, öll mannréttindi 

og grundvallarfrelsi, (Stjórnaráð Íslands, e.d.-c).  

Aðildarríki samningsins eiga að tryggja og stuðla að því að rétturinn til vinnu 

verði að veruleika með því að gera viðeigandi ráðstafanir, til dæmis með 

lagasetningum (Brynhildur V. Flóvenz, 2019).  

Mörg Evrópuríki hafa sett sérstök lög sem banna mismunun (Vornholt, 

o.fl., 2018) en í lögum Evrópusambandsins um jafna meðferð á vinnumarkaði 

er ákvæði um skyldu vinnuveitenda til aðlögunar á vinnustað, líkt og í sáttmála 

sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (European Commission, e.d.). Í 

Bandaríkjunum eru einnig lög um bann við mismunun á grundvelli fötlunar, 

American with Disabilities Act (ADA). Þau eru frá árinu 1990 og eiga að tryggja 

rétt fatlaðs fólks til tækifæra og þátttöku í þjóðfélaginu til jafns við aðra, þar á 

meðal til atvinnu (ADA.gov, e.d.). Lögin ná yfir fyrirtæki sem hafa 15 starfsmenn 

eða fleiri. Samkvæmt þeim ber vinnuveitendum að aðlaga störf og 

vinnuumhverfi að þörfum fatlaðs fólks, líkt og samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólk kveður á um, en vinnuveitendur vestan hafs geta átt 

von á fjársektum fari þeir ekki eftir lögunum (U.S. Department of Justice, 2020).  
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Nokkrar lagabreytingar hafa verið gerðar á Íslandi til að tryggja réttindi 

samkvæmt Samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en þar á 

meðal eru lög um jafna meðferð á vinnumarkaði (nr. 86/2018). 

Aðlögun á vinnustað er breyting á starfi eða vinnuumhverfi sem gerir 

starfsmanni með skerta starfsgetu kleift að sinna starfi. Þetta getur falið í sér 

að útvega sérstakan búnað fyrir starfsmanninn, breytingar á vinnuumhverfi, 

vinnutíma eða ábyrgð (U.S. Department of labor, e.d.). Staðið er að aðlögun 

með misjöfnum hætti en Alþjóðavinnumálastofnunin hefur gefið út 

leiðbeiningar um viðeigandi aðlögun sem atvinnurekendur eru hvattir til að 

nota. Þær innihalda upplýsingar um skyldur atvinnurekenda og hvernig standa 

skal að aðlögun. Almennt þarf starfsmaður sjálfur að snúa sér til vinnuveitanda 

til að óska eftir aðlögun (International Labour Organization, 2016) en í mörgum 

tilfellum getur hann einnig snúið sér til fagfólks, réttindasamtaka eða annarra 

sem geta veita stuðning (European Commission, e.d.). Í Bandaríkjunum er 

hægt að leita til samtaka sem kallast Job Accommodation Network (Job 

Accommodataion Network, e.d.) til að fá faglega ráðgjöf (Job Accommodataion 

Network, e.d.) en slík þjónusta er ekki á Íslandi. Telji starfsmaður að brotið hafi 

verið á rétti hans er víða, til dæmis í ríkjum Evrópusambandsins, hægt að vísa 

málinu í ákveðinn farveg (European Commission, e.d.). 

Aðlögun á störfum og vinnuumhverfi, fyrir fólk með skerta starfsgetu 

hefur verið skoðuð frá ýmsum hliðum. Niðurstöður spurningakönnunar sem 

lögð var fyrir 229 stjórnendur bandarískra fyrirtækja sýndu að í 72% tilvika var 

aðlögun nýtt til að starfsfólk með skerta starfsgetu héldist í vinnu. Oftast var 

um að ræða kaup á búnaði, breytingu á vinnutíma og bætt aðgengi. Önnur 

tilgreind form voru að vinna að heiman, fræða samstarfsfólks, breyta um starf 

innan fyrirtækis, útvega túlk, breyting á stefnu fyrirtækis og að veita 

upplýsingar á öðru formi (Solovieva, Dowler og Walls, 2011). Breyttur eða 
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sveigjanlegur vinnutími reyndist einnig algengasta form aðlögunar fyrir fólk 

með geðraskanir samkvæmt samantekt níu rannsókna. Fyrir þennan hóp 

starfsfólks var auk þess nokkuð algengt að veitt væri sérstök þjálfun eða tilsögn 

og starfsskyldum eða starfslýsingum breytt (McDowell og Fossey, 2015). 

Atvinnurekendur geta haft ýmsan ávinning af aðlögun á vinnustað. Í 

kerfisbundinni samantekt, sem byggði á ellefu rannsóknum, voru áhrif 

aðlögunar á kostnað skoðuð. Aðlögun sem jafnframt dró úr kostnaði 

atvinnurekenda reyndist helst skila sér í aukinni þátttöku hreyfihamlaðs fólks. 

Í þessu fólust leiðbeiningar frá fagmanni í starfsendurhæfingu, fræðsla, aðstoð 

frá öðrum, breytingar á vinnutíma eða skipulagi vinnunnar og á ferðamáta til 

og frá vinnu. Beinn ávinningur skilaði sér í að hæft starfsfólk hélst frekar í vinnu, 

framleiðni jókst og kostnaður við þjálfun nýrra starfsmannanna minnkaði. 

Óbeinn ávinningur fólst meðal annars í auknum samskiptum á vinnustað, 

jákvæðum áhrifum á starfsanda og aukinni heildar-framleiðni (Nevala, 

Pehkonen, Koskela, Ruusuvuori og Anttila, 2015). 

Hvatning til vinnuveitenda 

Ein af algengustu aðgerðunum sem notaðar eru til að stuðla að aukinni 

atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu er kvóti sem settur er á fyrirtæki. 

Í mörgum löndum er þetta bundið í lög. Ákveðinn hluti starfsfólks sem fyrirtæki 

ræður skal þá vera með skerta starfsgetu. Fyrirkomulagið er misjafnt á milli 

landa, svo sem hvaða hlutfall skal miða við, hvort það sé háð stærð fyrirtækja 

og eigi við um öll fyrirtæki eða eingöngu um aðila sem eru á opinberum 

vinnumarkaði (fyrirtæki eða stofnanir í eigu ríkis eða sveitarfélags). Á Spáni eru 

til dæmis fyrirtæki á almenna vinnumarkaðnum (fyrirtæki í eigu einkaaðila eða 

hlutafélög), með 50 starfsmenn eða fleiri, skyldug að hafa 2% af starfsfólki sínu 

með skerta starfsgetu og í Frakklandi er hlutfallið 6% hjá fyrirtækjum með fleiri 

en 20 starfsmenn (International Labour Organization, 2019). Víða þurfa 



 

 16 

atvinnurekendur að greiða sektir fari þeir ekki eftir þessari löggjöf en margir 

kjósa það frekar en að uppfylla þessar kröfur (Thornton, 1998). Ekki hefur verið 

sýnt fram á að þetta fyrirkomulag auki atvinnuþátttöku fólks með skerta 

starfsgetu (WHO, 2011). Í mörgum Evrópulöndum hefur fyrirkomulag með 

kvóta haft frekar lítil áhrif. Hins vegar getur verið að þetta auki líkur á að 

starfsfólk sem verður fyrir slysi eða veikist, þannig að starfsgeta þess skerðist, 

haldi vinnu sinni þar sem atvinnurekendur geti þannig fullnægt kröfum um 

tiltekinn kvóta (Fuchs, 2014). Kvótalöggjöfin hefur sætt töluverðri gagnrýni. 

Bent hefur verið á að hún veiti fötluðu fólki tækifæri til að fá vinnu en á sama 

tíma gæti það haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þess. Starfsmaður getur upplifað 

að hann hafi fengið tiltekið starf vegna þessa kvóta-fyrirkomulags en ekki vegna 

eigin verðleika og þess að hann sé fær um að sinna starfinu (Vornholt o.fl., 

2018). 

Í mörgum löndum ýtir ríkisvaldið undir atvinnuþátttöku fólks með 

skerta starfsgetu með fjárhagslegum stuðningi við atvinnurekendur í því 

augnamiði að mæta auknum kostnaði sem hugsanlega hlýst af ráðningum. 

Sænska velferðarkerfið hvetur til ráðninga fólks með skerta starfsgetu en 

þarlend rannsókn benti til að jákvæð reynsla atvinnurekenda af fólki með 

skerta starfsgetu væri einn meginhvatinn til frekari ráðninga, ásamt 

fjárhagslegum stuðningi í formi endurgreiðslu launa frá opinbera 

tryggingakerfinu (Gustafsson, Peralta og Danermark, 2014). 

Íslensk rannsókn var gerð til að greina þætti sem styðja og hindra 

atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu og skoða hvort og hvernig 

vinnuveitendur geti komið til móts við ólíkar þarfir fólks. Gögnum var safnað 

með spurningakönnunum, rýnihópum og einstaklingsviðtölum bæði við 

einstaklinga með skerta starfsgetu og fagfólk í starfsendurhæfingu.  Í úrtaki 

vegna spurningakönnunarinnar voru 1.313 stjórnendur en 589 svöruðu. Átján 
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stjórnendur tóku þátt í tveimur rýnihópum og einstaklingsvitöl voru tekin við 

sex stjórnendur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja íslenskir 

stjórnendur endurgreiðslu launa vera mikilvægan hvata til að ráða fólk með 

skerta starfsgetu til vinnu (Velferðarráðuneytið, 2018).  

Mismunandi ferlar við endurkomu til vinnu 

Mörg ríki hafa mótað stefnu og verkferla til að stuðla að endurkomu fólks til 

vinnu eftir langt veikindaleyfi. Norðurlöndin, fyrir utan Ísland, hafa tekið upp 

slíka verkferla. Framkvæmdin er með ólíkum hætti eins og fram kemur í skýrslu 

Thorsen, o.fl. (2015) um veikindafjarveru á Norðurlöndunum.  

Í Danmörku fór af stað verkefni árið 2010 í þremur sveitarfélögum. Það var 

ætlað fólki sem hafði verið lengi frá vinnu og talið ólíklegt til að snúa aftur til 

starfa innan þriggja mánaða en þó álitið hafa getu til stigvaxandi endurkomu til 

vinnu. Sett voru á fót þverfagleg teymi og útbúið staðlað starfshæfnimat, en 

samkvæmt dönskum veikindabótareglum þarf að meta starfsgetu innan átta 

vikna frá fyrsta veikindadegi. Málastjóra (e. coordinator) var ætlað að leggja 

áherslu á samstarf við vinnuveitanda. Í ljós kom að í aðeins einu 

sveitarfélaganna sneru þátttakendur fyrr til vinnu en áður hafði þekkst 

(Thorsen, o.fl., 2015). 

Í Finnlandi var sjúkratryggingalögum breytt árið 2012 til að auka aðkomu 

fagfólks að endurkomu einstaklinga til vinnu. Starfsmanni og vinnuveitenda í 

samstarfi við fagfólk í starfsendurhæfingu var gert skylt að kortleggja 

möguleika á endurkomu til vinnu. Innan 90 daga frá upphafi veikindaleyfis 

þurfti að senda mat á stöðu einstaklingsins með tilliti til endurkomu til vinnu til 

finnsku tryggingarstofnunarinnar. Mat á árangri lagabreytingarinnar gaf til 

kynna að bæta þurfi samstarf og verkferla (Thorsen, o.fl., 2015). 
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Árið 2001 undirrituðu norsk stjórnvöld og verkalýðsfélög þar í landi 

viljayfirlýsingu sem sneri að aukinni samvinnu á milli starfsmanns, 

atvinnurekanda og verkalýðsfélags. Fyrirtæki höfðu val um að taka þátt í þessu 

samkomulagi sem byggðist á ákveðnum aðgerðum til að draga úr 

veikindafjarveru. Þær fólu í sér að vinnuveitendur áttu að fylgja starfsmanni í 

veikindaleyfi eftir, ræða við hann möguleikann á að snúa aftur til vinnu og gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að taka á móti honum. Ekki hefur verið sýnt fram 

á árangur af þessu með óyggjandi hætti (Thorsen, o.fl., 2015). 

Í Svíþjóð var svokölluð „endurhæfingar-keðja“ kynnt til sögunnar árið 

2008, í kjölfar mikillar aukningar á bótagreiðslum vegna langtíma 

veikindafjarveru og örorku. Þessi nálgun felur í sért reglubundið starfsgetumat 

á meðan á veikindafjarveru stendur. Innan þriggja mánaða er lagt mat á hvort 

starfsmaðurinn sé fær um að snúa aftur í fyrra starf. Gangi það ekki eftir er 

annað mat gert eftir þrjá mánuði og athugað hvort að hann geti unnið eitthvað 

almennt starf. Eftir að endurhæfingarkeðjunni var komið á hefur dregið úr 

veikindafjarveru og útgjöldum vegna hennar (Thorsen, o.fl., 2015). 

Á Norðurlöndunum getur fólk almennt verið í veikindaleyfi að hluta. Það 

þýðir að fólk með skerta starfsgetu geti unnið hlutastarf og haldið tengslum við 

vinnustað sinn sem eykur líkur á fullu starfi síðar (Thorsen, o.fl., 2015). Þrátt 

fyrir að ekki hafi verið mótuð heildræn stefna um þetta á Íslandi er fjallað um 

skert starf eða „hlutaveikindi“ vegna slysa eða veikinda í kjarasamningum 

ýmissa stéttarfélaga. Um er að ræða heimildarákvæði sem getur nýst 

starfsmanni ef vinnuveitandi samþykkir (Stjórnaráð Íslands, e.d.-a). Launþegar 

geta því ekki gengið að því sem vísu að þeir hafi möguleika á stigvaxandi 

endurkomu til vinnu eftir langt veikindaleyfi. Í skýrslu um nýtt greiðslukerfi 

vegna skertrar starfsgetu er lagt til að skoðað verði hvernig hægt sé að auka 
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samstarf við atvinnurekendur strax í upphafi veikindatímabils til að auðvelda 

endurkomu til vinnu (Félagsmálaráðuneytið, 2019a).  

Starfsendurhæfing og þjálfun á vinnumarkaði 

Í sumum vestrænum ríkjum hefur áherslan á að stuðla að aukinni 

atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu færst frá því að fyrst komi þjálfun 

og svo reyni fólk að komast út á vinnumarkaðinn (e. train and place) yfir í að 

þjálfun fari fram á vinnumarkaðnum (e. place and train) (Vornholt, o.fl., 2018). 

Nálgunin “individual placement and support” (IPS) er aðferð sem var þróuð í 

Bandaríkjunum til að styðja fólk með alvarlega geðsjúkdóma í að fá 

samkeppnishæft starf á vinnumarkaði og halda því. IPS hefur fengið töluverða 

athygli í Bretlandi og mælt er með nálguninni í opinberri stefnumótun landsins. 

Í Hollandi og nokkrum héruðum bæði á Ítalíu og Spáni er IPS notað markvisst 

(Fioritti, Burn, Hilarion, van Weeghel, Cappa, Suñol og Otto, 2014). IPS hefur 

reynst skila betri árangri en „hefðbundin“ starfsendurhæfing eins og 

kerfisbundin samantektarrannsókn Brinchmann, o.fl., (2019) sýnir. Rannsóknin 

byggir á niðurstöðum 27 rannsókna sem birtar voru á tímabilinu 1993 til 2019. 

Niðurstöðurnar sýna að IPS er gagnreynd nálgun sem hægt er að yfirfæra og 

nýta í mismunandi löndum.  

Þjónusta við fólk með skerta starfsgetu á Íslandi 

Hér á landi koma fjölmargir aðilar að atvinnumálum og þjónustu við fólk með 

skerta starfsgetu með beinum eða óbeinum hætti. Auk atvinnurekenda eru 

það stofnanir, fyrirtæki og fagfólk innan heilbrigðis-, félags- og menntakerfis 

en Vinnumálastofnun og VIRK starfsendurhæfingarsjóður gegna 

lykilhlutverkum. Skipulag þjónustunnar er fremur flókið enda heyrir 

málaflokkurinn bæði undir félagsmála- og heilbrigðisráðuneytið 
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(Heilbrigðisráðuneytið, 2020) en upplýsingar eða yfirlit eru ekki aðgengilegar á 

einum stað. 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður starfar samkvæmt lögum um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (nr. 

60/2012) og á að tryggja öllum launamönnum, atvinnurekendum og sjálfstætt 

starfandi fólki á aldrinum 16-70 ára réttindi til atvinnulegrar 

starfsendurhæfingar (Ríkisendurskoðun, 2012). Vinnumálastofnun hefur 

umsjón með framkvæmd laga um vinnumarkaðsaðgerðir (nr. 55/2006) en 

markmið þeirra er að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að verða virkir 

þátttakendur á vinnumarkaði. Atvinna með stuðningi (AMS) og 

vinnusamningur öryrkja eru þau úrræði sem Vinnumálastofnun hefur til að 

hvetja fólk með skerta starfsgetu til þátttöku á vinnumarkaði og 

atvinnurekendur til að ráða slíka einstaklinga í vinnu (Vinnumálastofnun, e.d.-

a, b). Hóparnir sem falla undir framangreind lög eru ólíkir að því leyti að 

einstaklingar sem VIRK þjónustar hafa öllu jöfnu veikst eða slasast þegar þeir 

voru á vinnumarkaði. Vinnumálastofnun þjónustar hins vegar oftar 

einstaklinga sem ekki hafa átt tengsl við vinnumarkað eða misst þau tengsl líkt 

og í tilfelli örorku (VIRK, 2020).  

Umtalsverðar breytingar hafa orðið á skipulagi þjónustu við fólk með 

skerta starfsgetu með tilkomu VIRK og ákveðin óvissa skapast um hlutverk 

mismunandi þjónustuaðila (VIRK 2018a). Bent hefur verið á að móta þurfi 

heildstæða stefnu um málefni fólks með skerta starfsgetu og skýra hlutverk og 

ábyrgð mismunandi þjónustuaðila. Einnig að stjórnvöld þurfi að stuðla að 

aukinni ábyrgð vinnuveitenda á að koma til móts við þarfir fólks með skerta 

starfsgetu og að kanna hvort lagasetningar séu nauðsynlegar í þessu sambandi, 

líkt og þekkist víða annars staðar (Ríkisendurskoðun, 2012; 2015). 
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Atvinnutengd starfsendurhæfing 

VIRK er eini starfsendurhæfingarsjóðurinn á Íslandi og hefur því samkvæmt 

lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða (nr. 60/2012) umsjón með atvinnutengdri 

starfsendurhæfingu í landinu. Hlutverk sjóðsins er að draga úr líkum á að fólk 

hverfi af vinnumarkaði og fari á varanlega örorku með endurhæfingu og 

virkniúrræðum (Ríkisendurskoðun, 2012). Sjóðurinn er fjármagnaður af 

lífeyrissjóðum og með opinberu fé (VIRK, 2019a). Allir atvinnurekendur og þeir 

sem stunda sjálfstæðan rekstur eru skyldugir að greiða iðgjald til 

starfsendurhæfingarsjóðs. Allt launafólk, atvinnurekendur og sjálfstætt 

starfandi einstaklingar á aldrinum 16-70 ára eiga rétt á atvinnutengdri 

starfsendurhæfingu (lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012). 

Skilyrði fyrir þjónustu VIRK er skert starfsgeta vegna heilsufarsvanda og 

tilvísun frá lækni (VIRK, 2020). Hjá VIRK fer ekki fram starfsendurhæfing sem 

slík, heldur mat á stöðu einstaklings og þörf fyrir atvinnutengda 

starfsendurhæfingu. Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum víðsvegar um 

landið (Ríkisendurskoðun, 2012) og halda utanum mál einstaklinga sem VIRK 

þjónustar. Þeir setja upp og fylgja eftir áætlunum sem miða að því að auka 

starfsgetu og möguleika fólks á vinnumarkaði (VIRK, e.d.). Þjónusta er keypt 

fyrir notendur af viðurkenndum fagaðilum, svo sem sjúkraþjálfurum og 

sálfræðingum en VIRK er einnig með samninga við starfsendurhæfingarstöðvar 

víða um land (VIRK, 2018).  

VIRK hefur lagt aukna áherslu á samstarf við atvinnurekendur og gert 

samstarfssamninga við mörg fyrirtæki. Þegar notendur þjónustunnar eru 

tilbúnir að reyna endurkomu á vinnumarkað geta svokallaðir atvinnulífstenglar 

aðstoðað við að finna vinnu, veitt stuðning í ráðningarferlinu og eftirfylgd inn 
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á vinnustaðinn (VIRK, 2019b). Einnig er stutt við vinnuveitendur en samkvæmt 

lögum eiga starfsendurhæfingarsjóðir að veita þeim nauðsynlega fræðslu og 

stuðning til að stuðla að endurkomu einstaklinga til vinnu eða auka möguleika 

þeirra til þátttöku á vinnumarkaði þrátt fyrir skerta starfsgetu (Lög um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 

60/2012). 

Atvinna með stuðningi og vinnusamningur öryrkja 

Atvinna með stuðningi (e. supported employment), oft nefnd AMS, er 

hugmyndafræði sem kom fyrst fram í Bandaríkjunum sem ákveðið mótvægi við 

verndaða vinnustaði og sem leið til að styðja við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks 

á almennum vinnumarkaði. Aðferðin er nú notuð víða í Evrópu og felur í sér að 

einstaklingur með skerta starfsgetu, sem vill vinna, fái þann stuðning á 

vinnustað sem hann þarf (Weston, 2002). Áhersla er á að byggja upp stuðning 

og félagsleg tengsl á vinnustað en gott samstarf við vinnuveitanda er lykilatriði. 

Sérstaðan er eftirfylgd og langtíma stuðningur við bæði starfsmann og 

vinnuveitanda (Vinnumálastofnun, e.d.-a). Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Margrétar Magnúsdóttur (2010) á reynslu og upplifun af stuðningi AMS sýna 

að þátttakendurnir voru almennt ánægðir með þann stuðning sem þeir fengu 

í upphafi en eftirfylgdin virtist ekki alltaf sniðin að þeirra þörfum. Þátttakendur 

voru fimm einstaklingar sem nutu þjónustu AMS og þrír starfsmenn AMS. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að starfsemi AMS var undirmönnuð og að 

nauðsynlegt væri að fjölga starfsfólki umtalsvert. 

Vinnusamningur öryrkja er endurgreiðslusamningur við 

atvinnurekendur sem ráða fólk með skerta starfsgetu sem jafnframt fær 

greiddan örorku- eða endurhæfingarlífeyri, örorkustyrk eða slysaörorkubætur. 

Vinnumálastofnun hefur umsjón með samningunum en þeir fela í sér 

endurgreiðslu frá Tryggingastofnun vegna launakostnaðar starfsmanns. 
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Endurgreiðslan er 75% af kjarasamningsbundnum launum starfsmanns fyrstu 

tvö árin en lækkar árlega um 10% þar til 25% lágmarksendurgreiðsluhlutfalli er 

náð. Vinnusamningar öryrkja og atvinna með stuðningi eru oft notuð samhliða 

(Vinnumálastofnun, e.d.-b). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Velferðarráðuneytisins (2018) voru fjárhagslegir þættir, svo sem endurgreiðsla 

launa, mikilvægasti hvatinn til ráðningar fólks með skerta starfsgetu í hugum 

stjórnenda á vinnustöðum. Þessi leið til að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku 

fólks með skerta starfsgetu hefur hins vegar sætt gagnrýni. Bent hefur verið á 

að hún ýti undir ákveðnar staðalímyndir um að fatlað fólk sé ekki fullgilt 

starfsfólk og því þurfi meðlag til þess að það geti fengið vinnu á almennum 

markaði. Þetta er talið geta stuðlað enn frekar að staðalímyndum og 

jaðarsetningu þessa fólks á vinnumarkaði (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). 

Starfsgetumat í stað örorkumats 

Undanfarin ár hefur verið rætt um að taka upp starfsgetumat í stað örorkumats 

líkt og gert hefur verið í mörgum öðrum löndum. Markmiðið með því er að 

auka virkni og ýta undir þátttöku fólks á vinnumarkaði, sem annað hvort hefur 

fallið af vinnumarkaði eða hefur litla eða enga vinnureynslu (VIRK, 2017). Slíkt 

er talið mikilvægt fyrir hag einstaklinga þar sem atvinnuþátttaka getur haft 

bæði heilsufars- og félagslegan ávinning. Þjóðhagslegur ávinningur fælist hins 

vegar væntanlega í lægri bótagreiðslum (Ríkisendurskoðun, 2012). WHO 

(2011) mælir með að matskerfi séu aðlöguð á þann hátt að áhersla sé á að 

meta styrkleika einstaklinga eða færni sem nýtist í vinnu en ekki skerðingar eða 

fötlun. 

Örorkumat er í höndum Tryggingarstofnunar ríkisins og er forsenda 

örorkulífeyris. Þeir sem fá örorkulífeyri eru metnir með 75% örorku til 

langframa, vegna afleiðinga læknisfræðilega viðurkenndra sjúkdóma eða 
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fötlunar (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). Samkvæmt 

örorkumatsstaðli er örorka afleiðing líkamlegrar eða andlegra skerðinga, hvort 

sem þær eru meðfæddar eða síðar tilkomnar. Matið er læknisfræðilegt þar 

sem gefin eru stig fyrir ákveðin atriði en einungis eru metnir veikleikar 

einstaklingsins (Ríkisendurskoðun, 2012). Starfsgetumat vísar hins vegar til 

þess að leitast er við að meta hvað einstaklingur er fær um. Það byggir á 

heildrænu mati þar sem færni er metin út frá líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þáttum. Lagt er mat á styrkleika og hvað hindrar atvinnuþátttöku 

(Ríkisendurskoðun, 2012). Í starfsgetumati felst einnig mat á hvaða eiginleika 

hægt er að efla og hvers konar aðlögun gæti ýtt undir aukna færni viðkomandi 

(VIRK, 2017). 

Mismunandi nefndir hafa unnið að tillögum um að breyta örorkumati í 

starfsgetumat. Samráðshópur um mótun og innleiðingu starfsgetumats leggur 

áherslu á snemmtæka íhlutun og þverfaglegt mat, sem byggist á 

læknisfræðilegri og sálfélagslegri nálgun. Lagt er til að skoða möguleika á auknu 

samstarfi þjónustukerfa og vinnuveitanda við upphaf veikindafjarvista, sem 

miðar að endurkomu til vinnu (Félagsmálaráðuneytið, 2019b). Annar 

samráðshópur sem vann tillögur að breyttu framfærslukerfi almannatrygginga, 

leggur til að komið verði á sveigjanlegum störfum fyrir fólk með skerta 

starfsgetu (Félagsmálaráðuneytið, 2019a). Áform um innleiðingu 

starfgetumats hefur sætt gagnrýni en Öryrkjabandalag Íslands telur óraunhæft 

að breyta bótakerfinu og leggur þess í stað til að núverandi kerfi haldi sér en 

að dregið verði úr tekjutengingu bóta. Stjórnin telur jafnframt að starfsgetumat 

muni leiða til mikillar afkomuóvissu meðal fatlaðs fólks, þar sem starfsgeta þess 

er gjarnan sveiflukennd. Bent er á að íslenskur vinnumarkaður búi ekki yfir 

nægjanlega mörgum störfum sem hæfa öryrkjum sem treysta sér í vinnu (ÖBÍ, 

2018).  
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Endurkoma til vinnu eftir langt veikindaleyfi 

Endurkoma til vinnu eftir langt veikindaleyfi (fjórar vikur eða lengur) getur verið 

erfið ef starfsmaðurinn hefur ekki náð sér að fullu, eða ef eitthvað í aðstæðum 

hans eða vinnuumhverfi hefur áhrif á vinnufærnina. Almennt leggja 

leiðbeiningar og lög áherslu á að snúið sé fljótt aftur til vinnu eftir veikindaleyfi 

og jafnvel áður en fullum bata er náð. Mælt er með að störfin og umhverfið 

séu aðlöguð að getu viðkomandi og að hann byrji í lítilli vinnu en auki 

starfshlutfallið smám saman (Petersen, Labriola, Nielsen og Larsen, 2016). 

Mikilvægt er fyrir einstakling í veikindaleyfi að vera í góðum samskiptum við 

yfirmann og samstarfsfólk (Jakobsen og Lillefjell, 2014).  

Aukin þátttaka stjórnenda í starfsendurhæfingu fólks með 

stoðkerfisvanda, var að mati norskra vinnuveitenda talin auka möguleika 

starfsmanna á endurkomu til vinnu. Stjórnendurnir töldu árangursríkast að 

nota mismunandi aðferðir við aðlögun starfs og starfsumhverfis og að stytta 

vinnutímann (Jakobsen og Lillefjell, 2014). Þrátt fyrir lög um að 

atvinnurekendur í Svíþjóð eigi að styðja starfsfólk sitt til endurkomu til vinnu 

og gera ráðstafanir með því að aðlaga störfin eða vinnuumhverfið, bendir 

viðtalsrannsókn Seing o.fl. (2015) til þess að nokkur misbrestur sé á því. Rætt 

var við 18 stjórnendur um hlutverk þeirra og gjörðir í þessu samhengi. 

Samkvæmt niðurstöðunum virðast fjárhagsleg sjónarmið vega þyngra en 

lagalegir og siðferðilegir þættir, þar sem stjórnendurnir lögðu sig frekar fram 

um að styðja við endurkomu starfsmanna sem þeir töldu verðmæta fyrir 

fyrirtækið heldur en starfsmanna með litla sérhæfingu. 

Það eru ekki einungis vinnuveitendur sem hafa áhrif á endurkomu fólks til 

vinnu eftir langt veikindaleyfi. Samstarfsfólk er líka áhrifavaldur (Dunstan og 

MacEachen, 2016; Vossen, Van Gestel, Heijden og Rouwette, 2017) þó ekki séu 

allir á einum mál um það. Viðtalsrannsókn við 14 kanadíska stjórnendur sýnir 
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að þeir litu svo á að endurkoma starfsmanns væri fyrst og fremst mál 

starfsmannsins og stjórnanda en ekki samstarfsfólks (Dunstan og MacEachen, 

2016). Það hvernig staðið er að endurkomu starfsmanns til vinnu sem ekki 

hefur náð fullri starfsgetu, getur haft áhrif á samstarfsfólk hans. Þetta sýnir 

dönsk rannsókn þar sem vettvangsathugun var gerð á fjórum vinnustöðum og 

viðtöl tekin við 30 samstarfsmenn. Álag á samstarfsfólk jókst þegar starfsfólk 

sem var nýkomið aftur til vinnu fékk „léttari“ verkefni. Það gerðist hins vegar 

ekki þegar starfsmanni með skerta starfsgetu var tímabundið fengin önnur 

verkefni innan vinnustaðarins og auka-starfskraftur var til staðar (Petersen 

o.fl., 2016). Stjórnendur gera kröfur til samstarfsfólks um að taka á sig hluta af 

starfsskyldum starfsmanns í endurkomuferli og að veita honum stuðning, 

samkvæmt viðtalsrannsókn Dunstan og MacEachen (2016). Samt gáfu þeir 

samstarfsfólkinu ekki færi á beinni þátttöku í ferlinu og notuðu óformlegar 

aðferðir til að ná fram samvinnu við það. Rannsóknin sýndi einnig að þolgæði 

samstarfsfólksins var takmörkuð þegar áætlun um endurkomu gekk ekki eftir. 

Félagslegur og tilfinningalegur stuðningur samstarfsfólks reyndist minni þegar 

einhver vandi, svo sem samskiptavandi eða ófullnægjandi vinnuhegðun, hafði 

verið til staðar hjá starfsmanninum fyrir veikindaleyfið. 

Reynsla af endurkomuferli fólks, með líkamlega og geðræna sjúkdóma, til 

vinnu var skoðuð, hvort hún væri ólík milli hópanna og þá hvernig (Vossen, Van 

Gestel, Heijden og Rouwette, 2017). Rannsóknin náði til samtals til 21 

starfsmanns í Danmörku og Hollandi, 13 starfsmanna með líkamlega sjúkdóma 

og átta með geðræna sjúkdóma. Viðtal var tekið við starfsmanninn, fulltrúa 

vinnuveitandans og ráðgjafa eða annan fagmann í starfsendurhæfingu. Í 

báðum löndunum var litið á líkamleg veikindi sem „auðveld“ í samanburði við 

geðræn veikindi. Einstaklingar með geðsjúkdóma virtust mæta minni skilningi 

og meiri efasemdum um réttmæti veikinda sinna. Í Hollandi fengu þeir lítinn 
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skilning lækna og fundu þrýsting frá þeim um að fara fljótt aftur í vinnu. 

Afleiðingarnar voru meðal annars hægari bati og lengra endurhæfingarferli. Að 

sama skapi fá einstaklingar sem glíma við geðræn veikindi, fíkn eða önnur 

ósýnileg einkenni oft minni stuðning frá samstarfsfólki sínu en aðrir (Dunstan 

og MacEachen, 2016). Auk þess eru vinnuveitendur oft óöruggir í samskiptum 

við fólk með geðræna erfiðleika og óvissir um hvort þeir séu að spyrja réttu 

spurninganna og veita hæfilega hvatningu (Jakobsen og Lillefjell, 2014). 

Viðhorf stjórnenda til þess að hafa fólk með skerta 
starfsgetu í vinnu 

Viðhorf vinnuveitenda til þess að ráða og hafa fólk með skerta starfsgetu í 

vinnu hefur talsvert verið skoðað erlendis. Bandarísk samantektarrannsókn, 

þar sem skoðaðar voru rannsóknir frá árunum 1987-2012, gefur til kynna að 

viðbrögðum stjórnenda megi skipta í tvo flokka, jákvæð og neikvæð viðhorf 

(Burke o.fl., 2012). Myndin er flóknari en svo að eingöngu sé hægt að skipta 

atvinnurekendum í þessa tvo flokka. Sænsk fyrirbærafræðileg rannsókn hafði 

það að markmiði að auka skilning á viðhorfum atvinnurekenda á því hvernig 

fólk með skerta starfsgetu nýtist á vinnumarkaði (e. employability). 

Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við 27 vinnuveitendur og sýna fjölbreyttari 

viðhorf en áður eru nefnd. Þrjú meginþemu komu fram; atvinnuþátttaka 

takmörkuð vegna fötlunar, atvinnuþátttaka óháð fötlun og geta til 

atvinnuþátttöku háð aðstæðum. Jafnframt voru tilgreind önnur þemu sem 

lýstu mikilvægum þáttum í tengslum við atvinnuþátttöku fólks með skerta 

starfsgetu, en þau voru traust, framlag starfsmannsins og stuðningur við bæði 

starfsmanninn og vinnustaðinn (Strindlund, Abrandt-Dahlgren og Ståhl, 2018). 

Ju, Roberts og Zhang (2013) gerðu samantektarrannsókn í þeim tilgangi að 

uppfæra eldri rannsóknarniðurstöður á viðhorfum vinnuveitenda í garð 

starfsfólks með skerta starfsgetu. Niðurstöðurnar byggðu á 15 bandarískum 
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rannsóknum birtum á árunum 1999-2012. Þær sýndu að atvinnurekendur sem 

höfðu reynslu af starfsfólki með skerta starfsgetu virtust hafa jákvæðari viðhorf 

og vera tilbúnari til frekari ráðninga en þeir sem ekki höfðu slíka reynslu. Aðrir 

rannsakendur hafa komist að sömu niðurstöðu (Gustafsson, Peralta og 

Danermark, 2014; Velferðarráðuneytið, 2018). Ástæður skertrar starfsgetu 

skipta einnig máli, en stjórnendur eru síður tilbúnir að ráða fólk með alvarlegar 

skerðingar. Helstu áhyggjur atvinnurekenda sem höfðu neikvæð viðhorf í garð 

starfsfólks með skerta starfsgetu var að vinnufærni þeirra væri minni en 

annarra. Margir höfðu einnig áhyggjur af framleiðni, öryggi starfsfólks, 

ástundun og félagsfærni. Í samanburði við fyrri rannsóknarniðurstöður virtust 

stjórnendur nú hafa minni áhyggjur af takmarkandi þáttum í fari starfsfólks 

með skerta starfsgetu og sjá fleiri kosti við ráðningar þess en áður. 

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að atvinnurekendur átti sig í auknum 

mæli á að kostnaður við að ráða einstakling með skerta starfsgetu er ekki 

endilega meiri en vegna annars starfsfólks (Ju, Roberts og Zhang, 2013).  

Þrátt fyrir mismunandi viðhorf atvinnurekenda leiddi kerfisbundin 

samantekt 39 rannsókna í ljós margs konar ávinning af ráðningu fatlaðs fólks í 

vinnu, þar með talið fólks með skerta starfsgetu. Arðsemi fyrirtækjanna jókst 

en ástæðan var sú að þetta starfsfólk var talið stundvísara, áreiðanlegra og 

skylduræknara en starfsfólk yfirleitt. Þessar niðurstöður voru einkum tengdar 

við þjónustugeirann svo sem ferðaþjónustu, veitingaþjónustu og smáverslun, 

en atvinnurekendur í þeim greinum virðast líklegri til að ráða fólk með skerta 

starfsgetu heldur en stjórnendur í annarri atvinnustarfsemi. Niðurstöðurnar 

sýndu einnig að ráðning fólks með skerta starfsgetu geti gert vinnustaðinn 

fjölbreyttari og aukið þekkingu á mismunandi getu fólks (Lindsay, Cagliostro, 

Albarico, Mortaji og Karon, 2018).  
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Samvinna í þjónustukerfinu 

Samvinna á milli hagsmunaaðila, það er einstaklings með skerta starfsgetu, 

vinnuveitanda og fagfólks í þjónustukerfinu, getur skipt máli fyrir 

atvinnuþátttöku starfsfólks með skerta starfsgetu. Vinnuveitendur telja 

mikilvægt að sveigjanleiki sé til staðar, að þeir hafi gott aðgengi að og séu í 

nánu samstarfi við heilbrigðisstarfsfólk, einkum þegar vafi leikur á vinnufærni 

starfsmanns, en sameiginleg markmið og framtíðarsýn eru talin vera 

grundvallaratriði. Þetta kom fram í kerfisbundinni samantektarrannsókn sex 

eigindlegra rannsóknargreina þar sem einkenni góðrar samvinnu 

vinnuveitenda og heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir starfsendurhæfingu og 

vinnuvernd var viðfangsefni. Einnig kom fram að tíð samskipti væru mikilvæg 

til að mynda traust á milli atvinnurekenda og heilbrigðisstarfsfólks en traust 

getur ýtt undir notkun á heilbrigðisþjónustu og gert fyrirtæki líklegri til að nýta 

sér þekkingu heilbrigðisstarfsfólks (Halonen, Atkins, Hakulinen, Pesonen og 

Uitti, 2017). Samhljóða niðurstöður voru í finnskri viðtalsrannsókn meðal 

starfandi fagfólks (Liukko og Kuuva, 2017). Þar kom fram að vandinn fólst 

einkum í skorti á samskiptum fagfólks ólíkra stofnana en helsta ástæðan var 

skortur á sveigjanleika stofnananna. Mikill vandi var að enginn einn aðili virtist 

bera heildarábyrgð á málaflokknum og þjónustan var dreifð. Fagfólkið kallaði 

eftir breytingum. Það vildi að auðveldara yrði að ná sambandi við annað fagfólk 

í kerfinu, að þjónustan yrði heildrænni, að komið yrði á óformlegum fundum 

þar sem starfsfólkið gæti kynnst öðru fagfólki og myndað tengsl og að menntun 

lækna á sviði starfsendurhæfingar og vinnumála yrði aukin.  
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Samantekt 

Fjölmargir þættir hafa áhrif á atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu, eins 

og ICF líkanið endurspeglar. Lengi vel beindust rannsóknir að stórum hluta að 

starfsgetu einstaklinga eða hópa með mismunandi skerðingu. Í seinni tíð hafa 

rannsóknir í auknum mæli snúið að lögum og stefnum stjórnvalda og 

aðgerðum til að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku (MacEachen, 2017) en 

einnig að vinnuveitendum. Stjórnendur á vinnumarkaði eru hluti af umhverfi 

starfsfólks og nokkurs konar hliðverðir varðandi aðgengi að störfum. Viðhorf 

þeirra til þátttöku fólks með skerta starfsgetu á vinnumarkaði skiptir því miklu 

máli. Á Íslandi er skortur á rannsóknum þar sem sjónarhorn stjórnenda er 

skoðað. Aukin atvinnuþátttaka er meginmarkmið starfsendurhæfingar og 

annarrar þjónustu við fólk með skerta starfsgetu en því verður ekki náð nema 

með samvinnu við atvinnurekendur og stjórnendur á vinnumarkaði. Því er 

þekking á sjónarmiðum þeirra mikilvæg. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á þætti sem hafa áhrif á afstöðu stjórnenda á vinnustöðum til þess að hafa 

fólk með skerta starfsgetu í vinnu.
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Útdráttur 

Bakgrunnur: Ávinningur fólks af þátttöku á vinnumarkaði er margþættur en 

vinnan skapar ákveðna félagslega stöðu og veitir tækifæri til að afla 

lífsviðurværis. Vaxandi fjöldi fólks er útilokaður frá vinnumarkaði vegna 

skertrar starfsgetu. Stjórnendur á vinnumarkaði eru lykilaðilar þegar kemur 

að möguleikum fólks með skerta starfsgetu til atvinnuþátttöku en skortur er á 

rannsóknum þar sem sjónarhorn þeirra er skoðað. 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þætti sem hafa áhrif 

á afstöðu stjórnenda á vinnustöðum til þess að hafa fólk með skerta 

starfsgetu í vinnu. 

Aðferð: Rannsóknin var eigindleg og gögnum safnað með viðtölum 

við 14 stjórnendur ólíkra vinnustaða. Stuðst var við vinnulag 

grundaðrar kenningar við öflun og greiningu gagna. 

Niðurstöður: Aðstæður í fyrirtækjum og tengsl við kerfi og stofnanir hafði ýmist 

hvetjandi eða letjandi áhrif á afstöðu stjórnenda til að hafa fólk með skerta 

starfsgetu í vinnu. Hvetjandi var þegar ávinningur starfsmanns og 

vinnuveitanda fór saman, vinnuveitandi vildi sýna samfélagslega ábyrgð, hann 

hafði fastan tengilið í kerfinu og fékk laun starfsmanns endurgreidd frá ríkinu. 

Það reyndist áskorun að velja verkefni, aðlaga störf eða starfsumhverfi að getu 

starfsmanns, veita stuðning við hæfi og átta sig á skipulagi kerfisins og 

hlutverkum mismunandi stofnana. Helstu hindranir voru krafa um arðsemi og 

lágan rekstrarkostnað, aukið álag á samstarfsfólk og sértækar reglur. 

Ályktun: Opinber þjónusta ýtir undir aðgengi að störfum fyrir fólk með skerta 

starfsgetu. Samvinna á milli fagfólks þjónustukerfisins og atvinnurekenda er 

mikilvæg, sem og opinber stuðningur, en töluvert vantar upp á að hún sé í 

skipulögðum farvegi og upplýsingaflæði ásamt nauðsynlegum stuðningi fyrir 
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hendi. Brýnt er að mótuð verði stefna í málaflokknum þar sem meðal annars 

er áhersla á þessa samvinnu og ábyrgð bæði atvinnurekenda og fagfólks.  

Lykilorð: Atvinnuþátttaka, skert starfsgeta, sjónarmið stjórnenda, 

eigindleg viðtalsrannsókn, starfsendurhæfing. 
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Abstract 

Background: The potential benefit of a person’s participation in the labour 

market is multi-faceted as employment shapes people´s social status and 

offers them the opportunity to earn their living. A growing number of people 

are excluded from the labour market due to reduced work capacity.  

Not having opportunities to participate in the labour market has been related 

to poorer health and lower social status for individuals, as well as increased 

costs for the society. Managers are key persons in providing opportunities for 

this group to participate in the labour market. However, in Iceland, there is a 

lack of research on managers’ perspective concerning this issue. 

Purpose: The purpose of this study is to shed light on factors that influence 

managers' perspective towards employing individuals with reduced work 

capacity. 

Methods: In this qualitative research, data was collected through interviews 

with fourteen managers from different workplaces. The grounded theory 

approach was applied when collecting and analyzing the data. Inductive 

analysis was performed using initial and focused coding to create themes and 

identify key concepts.     

Results: Three main themes were analyzed on factors influencing the 

managers' perspectives  towards employing people with reduced work 

capacity. These factors were perceived as either encouragements, 

challenges, or barriers. The main encouraging factors included (1) mutual 

benefits of employee and employer, (2) employers‘ aspiration to 

demonstrate social responsibility, (3) having a stable support from the service 

system, and (4) reimbursement of employee's salaries by the state. The main 

challenges included (1) choosing appropriate projects, (2) adapting tasks and 

work environment to employees‘ abilities, (3) providing appropriate support, 
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and (4) understanding the roles of different institutions. The main barriers 

were (1) demand for profit or low operating costs, (2) increased pressure on 

co-workers, and (3) specific rules at the workplace that needed to be 

followed. 

Conclusion: Public services promote access to employment in many ways for 

people with reduced work capacity. Cooperation between the public 

services, preferably in the form of personal contact with employers is crucial. 

However, there is a considerable lack of organized channels, flow of 

information and necessary support. A policy formulation in this area is critical 

emphasizing cooperation and mutual responsibility of employers and the 

social system. 

Keywords: Work participation, reduced work capacity, managers’ 

perspetives, vocational rehabilitation, qualitative research, grounded theory. 
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Inngangur 

Ávinningur af þátttöku á vinnumarkaði er margþættur. Með vinnu fær fólk 

tækifæri til að afla lífsviðurværis og öðlast ákveðna félagslega stöðu (Wadell og 

Burton, 2006; Saunders og Nedelec, 2014). Í mörgum löndum er vaxandi fjöldi 

fólks útilokaður frá fullri þátttöku á vinnumarkaði vegna skertrar starfsgetu 

(Prins, 2013) og svo er einnig á Íslandi. Á árunum 2011-2017 fjölgaði 

örorkulífeyrisþegum hlutfallslega miðað við mannfjölda (Tryggingastofnun, 

2020) og árið 2017 var atvinnuþátttaka þeirra aðeins 30,6% samanborið við 

82,6% almenna atvinnuþátttöku á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2019). Að standa 

utan vinnumarkaðar getur haft ýmsar afleiðingar og tengist meðal annars verri 

heilsu og félagslegri stöðu fólks (Wadell og Burton, 2006) ásamt auknum 

samfélagslegum kostnaði (Tompa, 2013).  

Tengsl færni og fötlunar við heilsu eru útskýrð í ICF, það er Alþjóðlega 

flokkunarkerfinu um færni, fötlun og heilsu (e. International Classification of 

Functioning Disability and Health). Færni (e. functioning) ákvarðast af flóknu 

samspili heilsu og aðstæðna og vísar til jákvæðrar samsvörunar þar á milli. 

Fötlun (e. disability) er hins vegar regnhlífarhugtak fyrir skerðingu, hömlun við 

athafnir og takmarkaða þátttöku og gefur til kynna neikvæða víxlverkun á milli 

heilsu einstaklings og aðstæðna hans sem samanstanda af 

einstaklingsbundnum þáttum og umhverfi (World Health Organization [WHO], 

2001 og 2015). Auka má færni einstaklings meðal annars með því að draga úr 

hindrunum í umhverfinu (WHO, 2011). 

Í þessari rannsókn er hugtakið skert starfsgeta skilgreint, á eftirfarandi 

hátt: Skert starfsgeta endurspeglar neikvætt samspil milli getu einstaklings og 

þeirra krafna sem starf gerir, við tilteknar aðstæður á tilteknum tíma, og birtist 

sem erfiðleikar einstaklings við að mæta kröfum starfsins. Þetta er í samræmi 

við hugmyndafræði ICF (WHO, 2001, 2015).  
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Á Íslandi koma margir aðilar að atvinnumálum og þjónustu við fólk með skerta 

starfsgetu. Auk atvinnurekenda eru það stofnanir, fyrirtæki og fagfólk innan 

heilbrigðis-, félags- og menntakerfis, en Vinnumálastofnun og VIRK 

starfsendurhæfingarsjóður gegna lykilhlutverkum. VIRK á samkvæmt lögum 

um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða 

(nr. 60/2012) að tryggja öllum launþegum, atvinnurekendum og sjálfstætt 

starfandi fólki á aldrinum 16-70 ára, réttindi til atvinnulegrar 

starfsendurhæfingar (Ríkisendurskoðun, 2012). Starfsendurhæfingin sem slík 

er ekki í höndum VIRK, heldur kaupir sjóðurinn þjónustu af 

starfsendurhæfingarstofnunum og sjálfstætt starfandi viðurkenndum 

fagaðilum (VIRK, 2018). Vinnumálastofnun hefur umsjón með framkvæmd laga 

um vinnumarkaðsaðgerðir (nr. 55/2006) en atvinna með stuðningi (e. 

supported employment) eða AMS, og vinnusamningur öryrkja eru þau úrræði 

sem stofnunin býr yfir til að hvetja til atvinnuþátttöku fólks með skerta 

starfsgetu (Vinnumálastofnun, e.d.-a og b). AMS felur í sér atvinnuleit og vinnu 

á almennum vinnumarkaði þar sem starfsmanni og vinnuveitenda er veittur 

nauðsynlegur stuðningur á vinnustað í lengri eða skemmri tíma 

(Vinnumálastofnun, e.d.-a). Vinnusamningur öryrkja er 

endurgreiðslusamningur gerður við atvinnurekanda sem ræður starfsmann, 

sem einnig fær örorkubætur frá Tryggingastofnun (TR). Endurgreiðslurnar 

nema 75% af kjarasamningsbundnum launum fyrstu tvö árin en lækka árlega 

um 10% þar til 25% lágmarksendurgreiðsluhlutfalli er náð (Vinnumálastofnun, 

e.d.-b). 

Af ofangreindu má sjá að skipulag atvinnumála fólks með skerta starfsgetu er 

fremur flókið hér á landi enda heyrir þjónustan bæði undir 

félagsmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið (Heilbrigðisráðuneytið, 2020). 
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Bent hefur verið á að móta þurfi heildstæða stefnu í málaflokknum og skýra 

hlutverk og ábyrgð mismunandi þjónustuaðila (Ríkisendurskoðun, 2012).  

Stjórnvöld ýmissa ríkja hafa mótað aðgerðastefnur til að stuðla að aukinni 

atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu (Alþýðusamband Íslands, 2003). 

Þrátt fyrir erfiðleika við að sýna fram á gagnsemi slíkrar stefnumótunar 

(Angelov og Eliason, 2018; Vornholt, o.fl., 2018) benda rannsóknir til að 

árangursríkar aðgerðir snúi fyrst og fremst að vinnunni sjálfri og feli í sér 

breytingar á vinnuumhverfi, skipulagi í fyrirtækjum og samskiptum milli 

hagsmunaaðila (Vooijs, Leensen, Hoving, Wind og Frings-Dresen, 2015). 

Endurgreiðsla launa, sem á að koma í veg fyrir aukinn kostnað atvinnurekenda, 

hefur reynst hvetja vinnuveitendur til að ráða fólk með skerta starfsgetu í vinnu 

(Clayton o.fl., 2011; Gustafsson, Prealta og Danermark, 2014; 

Velferðarráðuneytið, 2018). Þessi leið hefur hins vegar verið gagnrýnd fyrir að 

ýta undir þær staðalímyndir að þetta fólk sé ekki fullgilt á almennum 

vinnumarkaði og því þurfi að greiða meðlag með því (Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir, 2014). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, sem íslensk stjórnvöld hafa undirritað og fullgilt (Stjórnaráð 

Íslands, e.d.-b), er hvers konar mismunun vegna atvinnuþátttöku bönnuð og 

kveðið á um viðeigandi aðlögun (WHO, 2011). Aðlögun á vinnustað snýst um 

breytingu á starfi eða vinnuumhverfi (U.S. Department of labor, e.d.). Útvegun 

sérstaks búnaðar og breytingar á vinnutíma eru algengstu breytingarnar 

(Solovieva, Dowler og Walls, 2011; McDowell og Fossey, 2015) en einnig er 

töluvert um breytingar á vinnuumhverfi og ábyrgð í starfi (U.S. Department of 

labor, e.d.). Vísbendingar eru um að með aðlögun á vinnustað haldist hæft 

starfsfólk frekar í vinnu, framleiðni aukist og að það dragi úr kostnaði við 

þjálfun nýrra starfsmanna (Solovieva, Dowler og Walls, 2011). 
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Mælt er með að starfsmaður snúi fljótt til vinnu eftir langvarandi veikindi eða 

slys, jafnvel áður en fullum bata er náð. Einnig að störfin séu aðlöguð að færni 

hans og vinnutími lengdur smám saman (Petersen, Labriola, Nielsen og Larsen, 

2016). Á Íslandi er heimildarákvæði um skert starfshlutfall eða „hlutaveikindi“ 

í kjarasamningum ýmissa stéttarfélaga (Stjórnaráð Íslands, e.d.-a) sem gefur 

möguleika á stigvaxandi endurkomu til vinnu eftir veikindafjarveru. Víða annars 

staðar eru lög sem skylda atvinnurekendur til að styðja starfsfólk til endurkomu 

til vinnu (Thorsen, 2015). Þrátt fyrir slík lög virðast fjárhagsleg sjónarmið 

atvinnurekenda stundum vega þyngra en lagalegir og siðferðilegir þættir. 

Dæmi um þetta eru frá Svíþjóð, en rannsókn Seing, MacEachen, Ekberg og 

Ståhl (2015) sýnir að stjórnendur lögðu sig frekar fram um að styðja við 

endurkomu starfsmanna sem þeir töldu hafa virði fyrir vinnustaðinn.  

Vinnuveitendur hafa fjölbreytt viðhorf til þess að ráða og hafa fólk með skerta 

starfsgetu í vinnu (Burke, o.fl., 2013; Strindlund, Abrandt-Dahlgren og Ståhl, 

2018). Atvinnurekendur sem hafa reynslu af starfsfólki með skerta starfsgetu 

virðast hafa jákvæðara viðhorf og vera tilbúnari til frekari ráðninga en þeir sem 

ekki hafa slíka reynslu (Ju, Roberts og Zhang, 2013; Gustafsson, Peralta og 

Danermark, 2014; Velferðarráðuneytið, 2018). Neikvætt viðhorf 

atvinnurekenda er „Þrándur í Götu“ við ráðningu fólks með skerta starfsgetu 

og þar er stimplun (e. stigma) ein stærsta hindrunin (Gewurtz, Langan og 

Shand, 2016). Neikvæð viðhorf tengjast meðal annars áhyggjum af minni 

vinnufærni og framleiðni, öryggi starfsfólks, slæmri ástundun og lakri 

félagsfærni (Ju, Roberts og Zhang, 2013). Hins vegar sýna niðurstöður 

samantektarrannsóknar Lindsay, Cagliostro, Albarico, Mortaji og Karon (2018) 

að starfsfólk með skerta starfsgetu var almennt stundvísara, áreiðanlegra og 

skylduræknara en annað starfsfólk. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að fjölbreytni 

í starfsmannahópnum geti leitt til aukinnar arðsemi fyrirtækja.  
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Stjórnendur vinnustaða eru hluti af vinnuumhverfi starfsfólks og afstaða þeirra 

hefur áhrif á möguleika fólks með skerta starfsgetu til atvinnuþátttöku. 

Meginmarkmið í starfsendurhæfingu og annarri þjónustu í málaflokknum er 

aukin atvinnuþátttaka en því verður ekki náð nema með samvinnu við 

atvinnurekendur. Erlendar rannsóknir sýna að vinnuveitendur telja mikilvægt 

að vera í nánu samstarfi við fagfólk en tíð samskipti eru talin mikilvæg til að 

mynda traust og gera fyrirtæki líklegri til að taka við þekkingu þess (Halonen, 

Atkins, Hakulinen, Pesonen og Uitti, 2017). Skortur er á íslenskum rannsóknum 

sem skoða sjónarhorn stjórnenda en aukin þekking á því sviði er mikilvæg, bæði 

notendum og fagfólki. Tilgangur rannsóknarinnar sem hér er lýst var að varpa 

ljósi á þætti sem hafa áhrif á afstöðu stjórnenda á vinnustöðum til þess að hafa 

fólk með skerta starfsgetu í vinnu. 

Aðferð 

Rannsóknin var eigindleg. Stuðst var við vinnulag grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory) og aðferðum Charmaz (2014) beitt við greiningu gagna. 

Viðtöl voru tekin við stjórnendur á íslenskum vinnumarkaði þar sem spurt var 

um viðhorf þeirra og reynslu af því að hafa fólk með skerta starfsgetu í vinnu. 

Notað var tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) en þá eru valdir þátttakendur 

sem geta gefið ríkulegar upplýsingar um meginviðfangsefni rannsóknarinnar, 

þannig að dýpri skilningur fáist (Patton, 2002). Leitast var við að hafa góða 

breidd í úrtakinu og fá þátttakendur sem höfðu mismikla reynslu af starfsfólki 

með skerta starfsgetu. Horft var til þess að þátttakendurnir væru stjórnendur 

á vinnustöðum með ólíka starfsemi, af mismunandi stærð og sem tilheyrðu 

ýmist almenna eða opinbera vinnumarkaðnum. Einnig var lögð áhersla á að fá 

þátttakendur af báðum kynjum. 
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Þátttakendur og siðfræðileg atriði 

Þátttakendur voru fimm karlar og níu konur, stjórnendur í 14 fyrirtækjum á 

höfuðborgarsvæðinu og Norðurlandi. Fyrirtækin voru misstór, samanber 

skilgreiningu CSES (2012). Annars vegar var um að ræða opinber fyrirtæki í 

menntun og/eða velferðarþjónustu og hins vegar einkafyrirtæki með áherslu á 

framleiðslu og/eða þjónustu. Haft var samband við væntanlega þátttakendur 

gegnum síma eða með tölvupósti og þeim boðin þátttaka. Í kjölfarið var þeim 

sent kynningarbréf í tölvupósti. Allir þátttakendurnir skrifuðu undir upplýst 

samþykki þar sem meðal annars kom fram að þeir gætu hvenær sem væri 

dregið þátttöku sína til baka, án skýringa. Samkvæmt lögum um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar og 

fékk númerið S8335. Til að gæta trúnaðar voru þátttakendum gefin gervinöfn. 

Gagnaöflun og gagnagreining 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu júlí 2017 til febrúar 2019. Eitt viðtal var tekið 

við hvern þátttakanda á stað að hans vali. Spurt var opinna spurninga og stuðst 

við viðtalsramma sem þróaðist í takt við framvindu rannsóknarinnar. Áhersla 

var á að „elta“ frásögn viðmælandans og fá hann til að dýpka hana fremur en 

að fylgja viðtalsrammanum. Viðtölin voru á bilinu 50 til 107 mínútna löng. Þau 

voru hljóðrituð og síðan skrifuð orðrétt upp.  

Gagnagreining fór fram samhliða gagnasöfnuninni og leiddi fyrsti höfundur 

greininguna í nánu samstarfi við meðrannsakendur. Gögnin voru fyrst öll lesin 

yfir til að fá af þeim heildarmynd. Í upphafskóðuninni var hvert viðtal kóðað 

ítarlega (e. line-by-line coding) til að opna gögnin upp. Markviss kóðun var gerð 

í kjölfarið og þá dregin út þau upphafskóð sem komu ítrekað fyrir og virtust 

mikilvæg í heildarsamhenginu. Samhliða voru skrifuð greiningarblöð. Á þessu 

stigi voru kóðin flokkuð í yfir- og undirþemu. Gagnagreiningarforritið Atlas var 

notað til að halda utan um gögnin í heild sinni og kóðunarferlið. 
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Niðurstöður 

Niðurstöðurnar endurspegla þætti sem höfðu áhrif á afstöðu stjórnendanna til 

þess að ráða og hafa fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Þær eru settar fram í 

þremur meginþemum, sem hvatar, áskoranir og hindranir. Allir þættirnir féllu 

undir ábyrgðarsvið stjórnendanna á vinnustaðnum en sumir þeirra áttu upptök 

sín í hinu opinbera kerfi og stofnunum sem stjórnendurnir voru í samstarfi við 

vegna þessa ákveðna hóps. Sjá mynd 1. 

 

Mynd 2: Þættir sem höfðu áhrif á afstöðu stjórnendanna til þess að hafa fólk með skerta 
starfsgetu í vinnu. 

Hvatar 

Hvati er hér áhrifaþáttur eða afl sem ýtti undir jákvæð viðhorf stjórnendanna 

til að ráða og hafa fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Það sem hvatti 

stjórnendurna var gagnkvæmur ávinningur fyrirtækis og starfsmanns, tækifæri 
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til að sýna samfélagslega ábyrgð, að hafa fastan tengilið í þjónustukerfinu og 

endurgreiðslur launa. 

Gagnkvæmur ávinningur vinnuveitanda og starfsmanns var lykilatriði til að 

vinnusamband gengi upp til lengri tíma. Auk þess að njóta starfskrafta 

starfsmanna með skerta starfsgetu, álitu stjórnendurnir þá auðga vinnustaðinn 

og auka fjölbreytileika hans þar sem ný sjónarmið og annars konar vangaveltur 

komu frekar fram. Jafnframt var þátttaka þeirra talin draga úr fordómum, 

einkum í garð fólks með geðrænar áskoranir. Að sjá starfsmann með skerta 

starfsgetu vaxa í starfi var gefandi og hafði jákvæð áhrif á stjórnendurna og 

samstarfsfólk sem fannst það eiga hlutdeild í vextinum með því að veita 

stuðning. Stjórnendurnir voru stoltir og ánægðir eins og orð Inga bera með sér: 

„Það er voða gleðilegt að geta verið með einhvern svona starfsmann sem að   

[. . .] fær að vaxa og dafna hérna og gerir eitthvað úr sínu lífi, skilur þú? Það er 

voða svona gefandi.“ Fjölbreytni í störfum á vinnustaðnum var kostur fyrir 

báða aðila því það auðveldaði stjórnendunum að bjóða fólki með skerta 

starfsgetu vinnu við hæfi og aðlaga verkefnin að getu þess. Stjórnendurnir voru 

frekar reiðbúnir að leggja út í kostnað vegna aðlögunar fyrir starfsmann með 

ráðningarsamning heldur en nýjan starfsmann, einkum ef hann hafði reynst vel 

og sýnt vinnustaðnum hollustu. Sama gilti um starfsfólk sem þeir töldu líklegra 

til að skila fyrirtækinu einhvers konar ávinningi. Stjórnendur sem höfðu meiri 

reynslu af starfsfólki með skerta starfsgetu voru almennt opnari fyrir frekari 

ráðningum en þeir sem höfðu minni reynslu. 

Nokkrir viðmælendanna lögðu áherslu á samfélagslega ábyrgð fyrirtækjanna. 

Þeim fannst mikilvægt að einstaklingar með skerta starfsgetu væru 

þátttakendur í samfélaginu og litu á málið út frá ávinningi þeirra og tækifærum 

til að tilheyra starfsmannahópi og skapa daglega rútínu. Í þeim tilvikum þar sem 

samfélagsleg ábyrgð var hluti af menningu eða stefnu vinnustaðarins virtist 
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almennt vera jákvæðara viðhorf til þess að hafa fólk með skerta starfsgetu í 

vinnu.  

Hann var bara á sínum launum og var bara hérna í vinnu og ég meina þó 

að ég hefði getað fengið annan mannskap sem hefði getað skilað betra 

starfi en hann þá kom það aldrei til umræðu að hann yrði látinn fara. 

Vegna þess að það er náttúrulega ákveðið svona samfélagslegt verkefni 

eða skylda að fólk sem er þannig statt að það hafi líka möguleika að vera 

þátttakendur í samfélaginu. (Ari). 

Flestir lögðu áherslu á að hafa fjölbreyttan hóp fólks í vinnu en höfðu þó litla 

sem enga reynslu af starfsfólki með hreyfihömlun. Á vinnustöðum með litla 

hefð fyrir atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu var hvatinn til að sýna 

samfélagslega ábyrgð frekar bundinn við gildi og viðhorf einstakra stjórnenda. 

Sumir höfðu áhyggjur af starfsöryggi þessa hóps ef þeir létu af störfum sem 

stjórnendur. Á sama tíma og stjórnendurnir töldu fyrirtækið sýna 

samfélagslega ábyrgð, voru þeir alla jafna ekki tilbúnir að taka á sig fullan 

launakostnað starfsfólks með skerta starfsgetu eða sáu sér það ekki fært. 

Undantekning frá þessu var viðmælandi sem taldi það samfélagslega ábyrgt að 

greiða laun alls starfsfólks að fullu, óháð starfsgetu þess. 

Að hafa fastan tengilið í þjónustukerfinu var hvetjandi þáttur, einkum hjá 

stjórnendum fyrirtækja sem vantaði starfsfólk í ákveðin þjónustustörf. Aðgengi 

að stuðningi og ráðgjöf ákveðins fagmanns, bæði fyrir stjórnendur og 

starfsfólk, skapaði öryggi og traust. Fagfólk leitaði líka endurtekið til fyrirtækja 

þar sem slík tengsl höfðu myndast og óskaði eftir störfum fyrir einstaklinga 

með skerta starfsgetu. Í nokkrum tilfellum ríkti ákveðið jafnræði og 

stjórnendurnir leituðu einnig til þjónustukerfisins eftir starfskröftum.  

Endurgreiðsla launa var mikilvægur hvati við ákvörðun um ráðningu. 

Stjórnendurnir virtust reikna með að vinnuframlag fólks með skerta starfsgetu 

væri minna en annars starfsfólks. Þeir töldu einnig að það þyrfti meiri stuðning 
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og því væri aukinn kostnaður eða fyrirhöfn að ráða það í vinnu. Með þátttöku 

TR í launakostnaði gátu þeir réttlætt og rökstutt ráðningar fólks með skerta 

starfsgetu gagnvart stjórn fyrirtækis eða eigendum. 

Að reka fyrirtæki á Íslandi í dag er ekkert auðvelt. Þú þarft að horfa í 

hvern hundraðkall og ég myndi segja að fyrir þennan hóp þú veist, 

auðvitað vilja allir að þessi einstaklingar komist inn á vinnumarkaðinn, 

ég held að lykillinn að því séu meðlög, alla vega í ákveðinn tíma. Vegna 

þess að fyrirtæki eru í bullandi samkeppni [. . .] og hafa bara ekkert efni 

á að ráða nema hæfasta fólkið. (Einar). 

Þegar vel tókst til og ávinningurinn var gagnkvæmur voru starfsmenn á 

vinnusamningi ráðnir áfram, með eða án áframhaldandi endurgreiðslu. Bent 

var á að starfsöryggi fólks á vinnusamningi gat verið ógnað með stigminnkandi 

endurgreiðslu því vinnuveitendur litu svo á að með vinnusamningi öryrkja væri 

eðlilegt að reikna með minni framleiðni. Þeir gerðu þá minni kröfur um 

vinnuframlag sem tryggði að starfsfólkið hélt starfinu.  

Áskoranir 

Áskoranir lýsa viðfangsefnum sem gátu reynst erfið en stjórnendur vildu engu 

að síður ná tökum á. Dæmi um slíkt var að velja verkefni við hæfi, aðlaga störf 

og starfsumhverfi, veita stuðning og átta sig á skipulagi og hlutverkum 

mismunandi þjónustuúrræða.  

Val verkefna þannig að þau hæfðu starfsgetu var mismikil áskorun. Fjölbreytt 

störf á vinnustað auðvelduðu stjórnendunum að velja verkefni við hæfi. Þeir 

stjórnendur sem höfðu jákvæð viðhorf og reynslu af starfsfólki með skerta 

starfsgetu horfðu frekar til styrkleika þess en skerðingar. Margir hugsuðu 

lausnamiðað og sáu ýmsa möguleika á verkefnum sem hæfðu mismunandi 

starfsgetu og áhuga. Örn sagði til að mynda: „Þetta er bara spurning um að 

velja þessum einstaklingum verkefni við hæfi.“ Aðrir nefndu dæmi um 
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starfsmenn sem erfitt var að finna verkefni fyrir: „Ég veit ekki hvað þessi störf 

verða lengi virk [sökum tæknivæðingar] og þegar þau eru búin sé ég ekkert sem 

ég get látið hann gera“ (Ari). 

Flestir stjórnendurnir aðlöguðu störfin og starfsumhverfið að einhverju leyti til 

að koma til móts við þarfir starfsfólksins en oftast var um lægra starfshlutfall 

og sveigjanlegan vinnutíma að ræða. Misjafnt var hversu mikla möguleika 

stjórnendurnir töldu sig hafa til aðlögunar en þeir voru sammála um að 

takmarkað væri hversu langt væri hægt að ganga. Þó það væri til dæmis 

mögulegt að færa starfsmann tímabundið úr líkamlegri vinnu í skrifstofustarf 

var það hugsanlega bara hægt fyrir einn í einu. Sömuleiðis gat möguleikinn á 

minna starfshlutfalli bara átt við vinnu eftir hádegi ef hlutastörf fyrir hádegi 

voru öll fullmönnuð. Þannig þurfti að púsla hlutunum saman og ekki alltaf víst 

að það gengi upp. 

Það er alltaf einhver sveigjanleiki til staðar [. . .] og þú getur verið með 

ákveðinn fjölda af fólki en þú getur ekki verið með endalaust. Ég meina 

það eru mörk fyrir þessu. Maður reynir það sem maður getur en svo 

náttúrulega getur maður lent í því að maður bara hreinlega getur það 

ekki. En í flestum tilfellum hefur tekist að færa fólk til eða hjálpa fólki. 

(Ari). 

Aðlögun gat verið torveldari þegar mikið álag var á vinnustaðnum. Þá var hætt 

við að umburðarlyndi samstarfsfólksins og skilningur þess á lakari  afköstum 

eða þörf fyrir sérstaka aðlögun væri minni, samanber orð Oddnýjar: „Það er 

alveg mjög mismunandi toleransinn fyrir því og ef það er ekki góð mönnun og 

eitthvað svona pínu, þá er toleransinn oft minni“. 

Stjórnendurnir veittu starfmönnum með skerta starfsgetu stuðning með 

leiðbeiningum eða kennslu, hvatningu, aðhaldi við mætingar og aðstoð við 

persónulegar athafnir. Þeir litu á stuðning sem sameiginlegt verkefni á 

vinnustaðnum og reyndu að virkja samstarfsfólkið til að taka þátt í því. Þeir 
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töldu stuðninginn skila sér í betra vinnuframlagi og vera til hagsbóta fyrir bæði 

starfsmanninn og fyrirtækið. Til að geta veitt viðeigandi stuðning leituðust þeir 

við að auka þekkingu sína á getu og þörfum einstaklingsins með upplýsingum 

frá honum eða fagfólki í þjónustukerfinu. Nokkrir töldu mikilvægt að 

samstarfsfólkið hefði einnig slíkar upplýsingar þannig að það gæti verið 

styðjandi og gert raunhæfar kröfur. Stjórnendurnir voru misöruggir í að veita 

stuðning en það var mismunandi hvort þeir fengu sjálfir stuðning frá fagfólki. 

Þekking stjórnendanna á skipulagi og hlutverkum kerfisins og stofnana var mis 

mikil. Sumir höfðu orð á að þetta væri óskýrt og að það vantaði aðgengi að 

upplýsingum. Dæmi voru um að samkeppni væri á milli fagaðila um að koma 

skjólstæðingum sínum í tiltekin störf, eins og Einar komast að orði. 

Þetta er rosalegur frumskógur og ég er að gleyma fullt af úrræðum sem 

að hafa haft samband. Það er svo mikil vinna fyrir mig að kynna mér hvað 

er á bak við... VIRK [. . .] hvað er á bak við þetta allt saman, skilurðu? 

Stundum finnst mér þeir pínu vera í samkeppni, þú veist getur þú tekið 

þennan í... Þá segi ég kannski, já ég er reyndar með hérna strák sem kom 

í gegnum þetta úrræði sko og þá svona liggur við að það sé svona 

samkeppni. (Einar). 

Stjórnendurnir höfðu mörg verkefni á sínum snærum og settu ekki endilega í 

forgang að kynna sér mismunandi þjónustuúrræði. Þeir höfðu almennt ekki 

reynslu af samstarfi við fagfólk vegna endurkomu starfsfólks á vinnustaðinn í 

kjölfar starfsendurhæfingar. Slíkt samstarf var helst vegna starfsfólks sem var 

með atvinnu með stuðningi eða vinnusamning öryrkja. Á sama tíma og þess 

háttar samvinna var hvetjandi til að ráða fólk með skerta starfsgetu, var hún 

áskorun þar sem hún gat leitt til utan að komandi þrýstings, eins og orð Inga 

gefa til kynna: „Þegar ég er að auglýsa störf, er með fjóra starfsmenn í 

gegnum... [Vinnumálastofnun]... svo auglýsi ég starf... þá sendir hann mér 

tölvupóst alveg með það sama“. Þrátt fyrir jákvæð viðhorf til að hafa fólk með 
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skerta starfsgetu í vinnu og ávinning vinnustaðarins treystu stjórnendurnir sér 

ekki til að hafa marga slíka starfsmenn í einu því þá gætu þeir ekki veitt þeim 

nauðsynlegan stuðning og þeir yrðu síður hluti af starfsmannahópnum.  

Hindranir 

Með hindrunum er átt við þætti sem hamla eða eru fyrirstaða fyrir að 

stjórnendur veiti fólki með skerta starfsgetu vinnu. Þær helstu voru krafa um 

arðsemi eða lágan rekstrarkostnað, álag á samstarfsfólk og sértækar reglur. 

Krafa um arðsemi eða lágan rekstrarkostnað fyrirtækja hindruðu stjórnendur 

í að ráða fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Í fyrirtækjum á almenna 

vinnumarkaðnum var áhersla á mikla framleiðni sem stjórnendurnir töldu fólk 

með skerta starfsgetu ekki standa undir. Að sama skapi var rekstrarfé 

vinnustaða sem tilheyra opinbera kerfinu oft takmarkað eins og Oddný lýsir: 

„... ég þarf að fá talsvert mikið út úr hverju stöðugildi [. . .]. Stundum eru 

stjórnendur settir í að velja hæfasta fólkið sem getur sinnt mörgum störfum og 

afkastað vel“. Þessar væntingar um arðsemi eða lágan rekstrarkostnað 

tengdust þannig annars vegar miklum kröfum um færni í starfi og hins vegar 

stuðningnum sem starfsfólk með skerta starfsgetu hafði þörf fyrir og var álitinn 

geta dregið úr afköstum annarra starfsmanna.  

Nokkrir þátttakendanna töldu að álag á samstarfsfólk myndi aukast þar sem 

ekki var hægt að treysta á fullt vinnuframlag starfsmanns með skerta starfsgetu 

eins og kom fram í máli Elínar: „Það að hafa starfsmann sem er ekki með 

starfsorkuna í lagi inn á deild, þyngir meira en hjálpar“. Að taka á móti 

starfsfólki, sem ekki hafði náð fullri starfsgetu, var talið fela í sér hættu á 

veikindum annarra starfsmanna og stefna þannig starfseminni í hættu og var 

því hindrun fyrir endurkomu til vinnu eftir langt veikindaleyfi. Þessir 

stjórnendur litu ekki á vinnuna sem leið til að auka starfsgetu eða þeir treystu 
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sér ekki til að skapa aðstæður sem hjálpuðu þessu fólki til að endurheimta 

starfsgetu sína gegnum vinnuna.  

Sértækar reglur vinnustaðarins gátu verið hindrun en nokkrir stjórnendur lýstu 

hvernig fyrirtækið eða stofnunin gerði kröfu um fulla starfsgetu við endurkomu 

til vinnu eftir langt veikindaleyfi. Á sumum vinnustöðum var skert starfshlutfall 

því aðeins mögulegt í skamman tíma. Reglunum var ætlað að sporna gegn því 

að fólk gæti endurnýjað veikindarétt sinn með því að koma til vinnu í stuttan 

tíma og farið svo aftur í veikindaleyfi eins og Elín útskýrði: „Það eru alltaf 

einhverjir sem misnota sinn veikindarétt og þá eru gerðar stífari reglur fyrir þá 

sem misnota ekki“. Hér var um að ræða hindrandi áhrifaþátt frá umhverfinu 

sem stjórnendurnir töldu sig ekki geta stjórnað. Þetta átti frekar við um 

vinnustaði hjá hinu opinbera en í einkageiranum. 

Umræða 

Rannsóknin varpar ljósi á þætti sem hafa áhrif á afstöðu stjórnenda til þess að 

hafa fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Það sem helst hvatti stjórnendur til að 

taka á móti þessum einstaklingum var hinn gagnkvæmi ávinningur 

starfsmannsins og vinnuveitandans, mikilvægi þess að sýna samfélagslega 

ábyrgð, aðgengi að föstum tengilið í þjónustukerfinu og endurgreiðslur launa. 

Þær áskoranir sem stjórnendurnir stóðu frammi fyrir voru meðal annars að 

velja verkefni sem hæfðu starfsmanninum, aðlaga starfið eða starfsumhverfið 

að getu hans og veita honum viðeigandi stuðning. Einnig var áskorun að átta 

sig á skipulagi kerfisins og hlutverkum ólíkra fagmanna og stofnana. Helstu 

hindranirnar voru krafan um arðsemi og lágan rekstrarkostnað, aukið álag á 

samstarfsfólkið og sértækar reglur sem þurfti að fylgja. 

Stjórnendur sem höfðu teljandi reynslu af starfsfólki með skerta starfsgetu 

voru almennt opnari fyrir frekari ráðningum en þeir sem ekki höfðu slíka 
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reynslu en þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir (Gustafsson, Peralta og 

Danermark, 2014; Ju, Roberts og Zhang, 2013). Stjórnendur eru lykilaðilar í að 

veita vinnu og því vegur afstaða þeirra þungt. Reynsla og viðhorf héldust í 

hendur en reynslan virtist hafa mótandi áhrif á viðhorfin og öfugt. 

Niðurstöðurnar benda til þess að hin opinbera þjónusta, það er endurgreiðsla 

launa og stuðningur fagfólks, sem er veitt til að auka atvinnuþátttöku fólks með 

skerta starfsgetu, virki hvetjandi á stjórnendur til að taka á móti þessu fólki í 

vinnu. Tengsl við fagfólk í þjónustukerfinu stuðlar að jákvæðari reynslu 

stjórnendanna og opnar þar með á aðgengi að störfum fyrir fólk með skerta 

starfsgetu.  

Stjórnendurnir voru flestir á einu máli um að endurgreiðsla launa væri 

mikilvægt atriði við ákvörðun um ráðningu einstaklings með skerta starfsgetu, 

líkt og kemur fram í öðrum rannsóknum (Clayton o.fl., 2011; Gustafsson, 

Prealta og Danermark, 2014; Velferðarráðuneytið, 2018;). Það er ákveðin 

mótsögn í því að stjórnendurnir álitu vinnustaðinn sýna samfélagslega ábyrgð 

en voru samt ekki reiðubúnir til að greiða full laun. Fólk með skerta starfsgetu 

hefur rétt til atvinnuþátttöku til jafns á við aðra samkvæmt lögum um jafna 

meðferð á vinnumarkaði (nr. 86/2018). Vinnuveitendurnir voru hins vegar ekki 

alltaf tilbúnir til að axla þessa samfélagslegu ábyrgð að fullu og margir þeirra 

litu svo á að fólk með skerta starfsgetu skilaði minni afköstum eða þyrfti meiri 

stuðning en aðrir starfsmenn og því væri endurgreiðsla launa nauðsynleg. Rík 

arðsemiskrafa eða ásetningur um rekstur með sem minnstum kostnaði, virtist 

því stundum vera sett framar þessum réttindum. Kallað hefur verið eftir 

aukinni ábyrgð atvinnurekenda á að veita fólki með skerta starfsgetu vinnu og 

vakin athygli á að helstu ástæður örorku megi rekja til heilsuvanda og 

skerðingar sem tengist þátttöku fólks á vinnumarkaði (Rannveig Traustadóttir, 

2008). Endurgreiðsla launa var sett á til að hvetja atvinnurekendur til ráðninga 
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og þessi rannsókn sýnir að það ber árangur. Það þarf þó að hafa í huga að 

endurgreiðslur geti ýtt undir hugmyndir um að einstaklingar sem njóta þeirra 

séu ekki fullgildir starfsmenn þar sem þeir þurfi meðlag til að fá vinnu (Kristjana 

Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Því er mikilvægt að meta áhrif 

endurgreiðslna á sjálfsmynd starfsfólks með skerta starfsgetu hérlendis.  

Athyglisvert er hversu fáir stjórnendanna höfðu reynslu af ráðningu starfsfólks 

með hreyfiskerðingar. Margir töldu störfin sem þeir gátu boðið vera of 

líkamlega krefjandi eða að hreyfihamlað fólk hefði ekki þá afkastagetu sem 

krafist væri. Rannsóknarniðurstöður hafa sýnt að stjórnendum finnist 

auðveldara að styðja við starfsfólk með líkamlega skerðingu en þegar ástæðan 

er af geðrænum toga (Vossen, Van Gestel, Van der Heijden og Rouwette, 

2017). Hér gætir því nokkurs ósamræmis sem bendir til að mikilvægt sé að 

kanna hvort aðgengi að þjónustukerfum, opinberum stuðningi og atvinnu sé 

sérstaklega slæmt fyrir fólk með hreyfiskerðingar hér á landi. 

Stjórnendur sem höfðu jákvæða afstöðu til þess að hafa fólk með skerta 

stafgsetu í vinnu horfðu flestir til ávinnings vinnustaðanna en litu einnig til 

ágóða viðkomandi starfsmanns og samfélagsins. Það sem einkennir þessa 

stjórnendur er lausnamiðuð nálgun og að þeir horfðu frekar til styrkleika 

starfsfólksins fremur en skerðingar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að 

sá gagnkvæmi ávinningur sem er mikilvægur til að vinnusamband gangi upp til 

lengri tíma sé margvíslegur. Þótt framleiðni sé mikilvægur þáttur verður ekki 

litið fram hjá því að opinber stefna er að allir hafi rétt á atvinnuþátttöku, óháð 

starfsgetu. Einungis fáir stjórnendanna litu til þeirrar stefnu í samhengi við 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja að veita þessu fólki vinnu. Aukin umræða um 

mismunandi aðgengi fólks að vinnumarkaði þarf að eiga sér stað í tengslum við 

lög um jafna meðferð á vinnumarkaði (nr. 86/2018) og sáttmála Sameinuðu 
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þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 27. 

grein/2007). 

Lítil reynsla stjórnendanna af samstarfi við fagfólk vegna endurkomu starfsfólks 

til vinnu eftir starfsendurhæfingu kann að skýrast af vali þátttakenda í 

rannsóknina. Samt sem áður vekur þetta upp spurningar hvort áherslur í 

starfsendurhæfingu miði fyrst og fremst að því að bæta heilsu fólks og draga 

úr áhrifum skerðingar eða sjúkdóms á starfsgetu, óháð starfsumhverfi. Einnig 

hvort nægjanlega sé hugað að samspili allra meginþátta ICF líkansins sem hafa 

áhrif á vinnufærni (WHO, 2015), en þeirra á meðal er stuðningur stjórnenda og 

samstarfsfólks á vinnustað. Hér á landi skortir rannsóknir innan 

starfsendurhæfingar en mikilvægt er að rannsaka áherslur og árangur þeirrar 

þjónustu sem veitt er, þar á meðal ferli endurkomu til vinnu eftir langt 

veikindaleyfi og hvernig aðlögun á starfi eða starfsumhverfi er háttað. 

Hvorki mismikil þekking stjórnendanna á þjónustuúrræðum fyrir fólk með 

skerta starfsgetu né vöntun þeirra á heildaryfirsýn yfir uppbyggingu 

þjónustukerfisins kemur á óvart, enda hefur lengi verið bent á að skipulag og 

verkaskipting stofnana sé óskýr (Ríkisendurskoðun, 2012). Reynsla 

stjórnendanna af samkeppni milli þjónustuveitenda um störf fyrir þennan hóp, 

getur haft neikvæð áhrif á vilja þeirra til samstarfs við fagfólk kerfisins og þar 

með aðgengi að störfum fyrir fólk með skerta starfsgetu. Að auki setur það 

fagfólk í erfiða stöðu að þurfa að keppa sín á milli um störf á vinnumarkaði 

(Velferðarráðuneytið, 2018). Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi opinberrar 

stefnumótunar um málefni fólks með skerta starfsgetu til að ná fram aukinni 

samræmingu og samfellu í þjónustunni. Skýra þarf skipulag þjónustukerfisins 

og skilgreina hlutverk mismunandi stofnana (Ásdís Sigurjónsdóttir, Guðrún 

Pálmadóttir og Kristjana Fenger, 2019; Ríkisendurskoðun, 2012). Brýnt er að 

upplýsingar um málaflokkinn séu aðgengilegar á einum stað, jafnt fyrir 
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notendur þjónustunnar og stjórnendur á vinnumarkaði. Slíkt gæti sparað 

stjórnendum tíma og ýtt undir samvinnu þeirra við fagfólk. 

Opinber þjónusta ýtir undir aðgengi að störfum fyrir fólk með skerta starfsgetu 

en tenging við ákveðinn fagmann í þjónustukerfinu og endurgreiðsla launa frá 

TR eru veigamiklir þættir. Samvinna á milli fagfólks þjónustukerfisins og 

atvinnurekenda er mikilvæg en töluvert vantar upp á að hún sé í skipulögðum 

farvegi og upplýsingaflæði og nauðsynlegur stuðningur fyrir hendi. Brýnt er að 

mótuð verði stefna í málaflokknum þar sem áhersla er meðal annars  á 

samvinnu og ábyrgð atvinnurekenda og fagfólks.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að viðmælendur voru fulltrúar 

afmarkaðs hóps fyrirtækja og stofnana sem dregur úr yfirfærslugildi 

niðurstaðna. Í framhaldinu væri áhugavert að fá innsýn í reynslu fólks með 

skerta starfsgetu af vinnu sinni og starfsumhverfi og einnig sjónarhorn fagfólks 

af samstarfi þeirra við vinnustaði. 

Þakkir 

Greinarhöfundar þakka öllum þeim sem lögðu rannsókninni lið. Sérstakar 

þakkir fá stjórnendur vinnustaða sem greindu frá reynslu sinni og viðhorfum. 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður fær þakkir fyrir veittan styrk vegna 

ferðakostnaðar og Akureyrarakademían fyrir starfsaðstöðu. Einnig fá Guðrún 

Pálmadóttir dósent og Sara Stefánsdóttir lektor þakkir fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar.   
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Viðaukar 

Viðauki 1 - Viðtalsrammi 

  
Viðtalsrammi  

Þátttaka fólks með skerta starfsgetu á vinnumarkaði  
  

1. Getur þú sagt mér frá starfsemi fyrirtækisins?  
Starfsemi, fjöldi starfsmanna, starfsmannavelta, starfsmannastefna o.fl.  
  

2. Hefur þú haft starfsfólk í vinnu sem er með skerta starfsgetu?  
Getur þú sagt mér nánar frá því?  
Myndir þú ráða starfsfólk með skerta starfsgetu?  

Hvers vegna / hvers vegna ekki?  
Ath. viðhorf og reynslu til:  

o Að taka á móti starfsmanni eftir langt veikindaleyfi  
o Aðlögun á starfi eða starfsfumhverfi   
o Kostnaðarauka vegna einstaklinga með skerta starfsgetu   
o Ráðinga einstaklinga sem hafa fengið 

endurhæfingu, starfsendurhæfingu, viðbótarnám o.fl.   
  

3. Hvernig er staðið að ráðningum?  
o Auglýst eftir starfsfólki eða ekki?  
o Er ferlið innan vinnustaðar eða hjá öðrum aðila?  
o Er miðað við hæfnikröfur?  
o Er sóst eftir margbreytileika (kyn, aldur, uppruni, 

skerðingar)?  
o Hvernig er fólk valið í viðtal?  
o Jafnréttisáætlun – er hún til staðar í ráðningum?  

  
4. Hver er stefna og viðhorf fyrirtækisins í almennri vinnuvernd?  

Viðhorf til vinnuverndar. Aðgerðir/heilsuefling. Hlutastörf, sveigjanleiki, 
forvarnir, óskir starfsfólks  
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5. Er fylgst með veikindafjarvistum? Er fyrirtækið með 
einhverja fjarvistarstefnu?   
Langtíma veikindaleyfi – styttri veikindaleyfi  
  

6. Hverjar telur þú vera helstu hindranir við að ráða fólk með 
skerta starfsgetu í vinnu?  
Hver er þín reynsla?  
Hefur þú einhverja hugmynd um reynslu annarra, svona almennt?  
Hvernig stuðning þyrfti atvinnulífið svo þeir ráði starfsfólk með skerta 
starfsgetu?  
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Viðauki 2 – Upplýsingabréf til þátttakenda 

 



 

 74 
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Viðauki 3 – Upplýst samþykki 

 


