
1 
 

 

ÚTDRÁTTUR 
 
Um Meistararitgerð er að ræða sem metin er til 30ect eininga í fötlunarfræðum við 

Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er greint frá niðurstöðum rannsóknar um atvinnumál 

fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði. Markmið rannsóknarinnar var annars 

vegar að afla skilnings á reynslu og upplifun fatlaðs fólks sem starfar á almennum 

vinnumarkaði með áherslu á stuðning og félagslega stöðu og hins vegar var kannað 

hvernig stuðningsúrræði í lögum hafa nýst í atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 

Rannsóknin er unnin innan eigindlegra rannsóknahefðar og var gagna aflað með 

opnum viðtölum við fimm fatlaða einstaklinga og þrjá starfsmenn sem sinna 

atvinnu með stuðningi (AMS). Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á reynslu og 

upplifun þátttakendanna og viðtölum við starfsmenn AMS. Fötluðu þátttakendurnir 

voru almennt ánægðir í starfi og stoltir af langri starfsreynslu sinni og hafði flestum 

liðið vel á vinnustöðum. Þátttakendur fengu yfirleitt aðstoð við atvinnuleit sem 

miðaði að jafnaði ekki við þátttöku þeirra. Undirbúningur starfsmanna AMS áður 

en þau fóru í ný störf við skipulagningu á aðlögun og tengingu við stuðningsaðila 

innan vinnustaða reyndist þeim mikilvægur þáttur. Þátttakendur voru yfirleitt virkir 

í félagslegum samskiptum á vinnustöðum og upplifðu sig sem hluta af 

vinnustaðahópum en ekki alltaf. Rannsóknin sýnir að markmið og stefnumótun í 

lögum um málefni fatlaðra um stuðningsúrræði í atvinnumálum fatlaðs fólks ná 

ekki að öllu leyti fram að ganga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ABSTRACT 

 
This paper is a Master´s theses in the field of disability studies conducted at the 

University of Iceland and is awarded with 30ect units. In this paper the results of 

conducted research on employment affairs for individuals with disabilities in the 

public labor market are presented. The objective with this research work was 

twofold, firstly to acquire understanding on background and experience that people 

with disabilities have and are working in the general labor market with emphasizes 

on support and social status. Secondly to research if supportive strategy according 

to the law has benefited disabled people in the general labor marked. The research 

work is conducted within qualitative research tradition and source material was 

acquired with open interviews with five individuals with disabilities and three staff 

members of supported employment (AMS). The conclusions of the research work 

are based on experience that the participants have and interviews with staff 

members of the AMS. The participants were generally satisfied with their 

occupation and proud of their long work experience and most of them felt good at 

their workplace. The participants received support when they were searching for 

employment but they were usually not active in the search for employment. The 

preparation- and planning work that the AMS staff members carried out regarding 

adaption and connection to supportive consults at the work places, before the 

participants began their new occupation proved to be an important factor. The 

participants were generally active in social relationship at their workplaces and 

they generally felt as a part of the work team, but not always.  

The research work indicates that objectives and policy formulation according to the 

law regarding concernment for disabled individuals and supportive strategies in 

employment affairs for disabled people is not working as intended. 
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1. INNGANGUR 
 
Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsókn og viðfangsefnið var fyrst og fremst 

reynsluheimur fatlaðs fólks sem starfaði á almennum vinnumarkaði með stuðningi 

frá AMS. Það er von mín að rannsóknarniðurstöður verði nýttar í margvíslegum 

tilgangi svo sem við að auka skilning á þeim aðstæðum sem fatlað fólk býr við í 

vinnu á almennum vinnumarkaði og við þróun á stuðningsúrræðum. Rannsóknin er 

unnin undir handleiðslu dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur og kann ég henni bestu 

þakkir fyrir. 

 

Rannsóknin í hnotskurn 

Ritgerðin byggir á greiningu viðtala við fimm fatlaða einstaklinga sem starfa á 

almennum vinnumarkaði með stuðningi frá AMS og við þrjá starfsmenn sem starfa 

hjá AMS. Þátttakendur voru á aldrinum frá 33 ára til 55 ára og voru þrjú þeirra með 

þroskahömlun, einn með Asperger heilkenni og einn með hreyfihömlun. Einnig var 

talað við þrjá starfsmenn sem starfa hjá AMS á svæðisskrifstofum málefna fatlaðra 

og sinna atvinnu með stuðningi. Ég beindi fyrst og fremst athygli minni að fötluðu 

þátttakendunum til að koma á framfæri reynslu þeirra og upplifun og einnig var 

skoðuð þróun og kannaðir starfshættir atvinnu með stuðningi hér á landi ásamt því 

að skoða þann lagagrundvöll sem hún byggir starfsemi sína á.  

 

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að safna saman þekkingu um upplifun og reynslu 

fatlaðra einstaklinga af þátttöku á almennum vinnumarkaði, hvaða og hvers konar 

stuðningur nýttist þeim vel í vinnu, hver félagsleg þátttaka þeirra var á 

vinnustöðum og utan, hvernig stuðningsúrræði í lögum hafa nýst við 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks, hvernig atvinna með stuðningi hefur þróast hér á 

landi og hvernig starfshættir AMS eru. Að lokum að skoða hvaða rannsóknir hafa 

verið gerðar á sviði atvinnu með stuðningi. 
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Val á viðfangsefni 
Ég hef starfað að málefnum fatlaðs fólks frá árinu 1989 og sem félagsráðgjafi frá 

árinu 1991, fyrst hjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi og frá árinu 

2007 í Miðgarði sem er þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar. Í starfi mínu á 

Svæðisskrifstofu vann ég fyrstu árin að atvinnumálum fatlaðs fólks á almennum 

vinnumarkaði út frá hugmyndafræði atvinnu með stuðningi. Á þeim tíma var um að 

ræða spennandi og framsækna nýjung hér á landi sem síðan hefur þróaðist áfram. 

Það var heillandi að vera í starfi með hugmyndafræði sem miðaði að aukinni 

þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Áhugi minn á málefnum fatlaðs fólks varð til 

þess að þegar ég átti þess kost haustið 2005 að fara í námsleyfi frá starfi mínu á 

Svæðisskrifstofunni hóf ég meistaranám í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Í 

náminu skapaðist tækifæri til að beina sjónum að atvinnumálum fatlaðs fólks og 

var grunnurinn að þessari rannsókn lagður strax í upphafi náms þegar ég ákvað að 

velja þetta rannsóknarefni til lokaritgerðar minnar og nýta mér þannig bakgrunn 

minn og reynslu á sviðinu.  

 

Mikilvægi rannsóknar 

Hér á landi hafa fáar rannsóknir verið gerðar um atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á 

almennum vinnumarkaði út frá þeirra eigin sjónarhorni. Rannsókn sem þessi er 

mikilvægur vettvangur fyrir fatlað fólk til að koma upplifun sinni, reynslu og 

sjónarhorni á framfæri um hvaða þættir þeim finnst mikilvægir í atvinnumálum. 

Rannsóknin hefur bæði fræðilegt og hagnýtt gildi. Fræðilegt gildi hennar felur 

meðal annars í sér að með henni er aflað þekkingar og upplýsinga um upplifun og 

reynslu fatlaðs fólks sem starfar á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá 

AMS. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felur hins vegar í sér að hægt er að nýta  

niðurstöðurnar við stefnumörkun og skipulagningu á þjónustu við fatlað fólk á 

vinnumarkaði. Í lok ritgerðarinnar verða settar fram tillögur og ábendingar um það 

sem betur má fara. Tillögunum er ætlað að benda á leiðir til að ná betri árangri en 

gert er í dag.  

 

Fötlunarfræði 
Fötlunarfræði (disability studies) er fræðigrein sem hefur verið að þróast á 

undanförnum árum og áratugum bæði á alþjóðavettvangi og hér á landi og felur í 
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sér orðræðu um fötlun sem mótmælir, gagnrýnir og ögrar þeirri orðræðu sem 

ríkjandi hefur verið (Rannveig Traustadóttir, 2003b). Upphaf fötlunarfræða eru 

helst rakin til Bandaríkjanna og Bretlands og eiga rætur sínar í umróti og baráttu 

fatlaðs fólks í kringum 1970 og hafa þróast í nánum tengslum við daglegt líf og 

baráttu fatlaðs fólks og hreyfinga þeirra. Innan fötlunarfræða er litið svo á að fötlun 

sé félagslega eða menningarlega skapað fyrirbæri og svo sé einnig með ýmis 

viðhorf í samfélaginu eins og fordóma, staðalmyndir og hindranir í umhverfinu og 

það eigi þátt í sköpun hindrana ekki síður en skerðingin sem fatlað fólk býr við. 

Fötlunarfræðingar telja mikilvægt að rannsóknir þeirra séu ekki eingöngu um fatlað 

fólk heldur einnig fyrir það og leggja áherslu á mikilvægi þess að nota rannsóknir 

sínar til að bæta líf fatlaðs fólks og stuðla að félagslegum breytingum. (Johnstone, 

2001; Rannveig Traustadóttir, 2003a, 2004, 2006). Innan fræðanna er verið að þróa 

nýja fræðilega nálgun og nýjan skilning á fötlun og aðstæðum fólks sem hefur haft 

mikil áhrif á undanförnum árum á sjálfsskilning fatlaðs fólks, á baráttu samtaka 

fatlaðs fólks og opinbera stefnumótun (Rannveig Traustadóttir, 2003b, 2006). 

Sú þekking sem verður aflað með rannsókninni um reynslu og upplifun fatlaðs 

fólks af atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá AMS er mitt 

innlegg í fræðigreinina.  

 

Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin byggir á átta meginköflum auk heimildaskrár. Að inngangi loknum er 

annar kafli sem fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar en þar er greint frá 

sögulegri þróun atvinnu með stuðningi og stuðningsleiðum. Þá er fjallað um 

hindranir á almennum vinnumarkaði, félagslega stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði, 

atvinnuleysi og takmarkað aðgengi að atvinnu. Að lokum er fjallað um hagkvæmni 

atvinnu með stuðningi og viðhorf vinnuveitenda til atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 

Þriðji kaflinn fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar, markmiðin og 

rannsóknarspurningarnar, auk þess sem þátttakendur eru kynntir til sögunnar. 

Umfjöllun um niðurstöður hefjast í fjórða kafla en þar verður fjallað um starfshætti 

og þróun atvinnu með stuðningi hér á landi og þann lagagrundvöll sem atvinna með 

stuðningi byggir starfsemi sína á. Fimmti kaflinn fjallar um atvinnusögu fötluðu 

þátttakendanna en þar er gefin mynd af því hvernig þau fengu störfin, sagt frá 

starfsferli þeirra og framtíðaósk í atvinnumálum. Sjötti kaflinn greinir frá þeim 

stuðningi sem þau nutu á vinnustöðum annars vegar frá AMS og hins vegar frá 
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vinnufélögum. Sjöundi og jafnframt síðasti niðurstöðukaflinn segir frá félagslegri 

stöðu þátttakendanna, félagslegri virkni á vinnustöðum og félagslífi fyrir utan 

vinnu. Í áttunda kaflanum sem er lokakafli ritgerðarinnar eru helstu 

rannsóknarniðurstöður dregnar saman og bornar við niðurstöður hérlendra 

rannsókna. Í lokin mun ég gera grein fyrir þeim lærdómum sem draga má af 

rannsókninni og koma með ábendingar um hvað megi betur fara.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
 
Í þessum kafla er fjallað um sögulegan og fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Fyrsti hluti hans fjallar um sögulega þróun á atvinnu með stuðningi og 

stuðningsleiðir. Þá er fjallað um hindranir á almennum vinnumarkaði, félagslega 

stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði, atvinnuleysi og takmarkað aðgengi að atvinnu. 

Að lokum er fjallað um hagkvæmni atvinnu með stuðningi og viðhorf 

vinnuveitenda til atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 

  

Söguleg þróun atvinnu með stuðningi  
Fyrr á öldum gilti sú regla víðast í Evrópu að frumábyrgð á framfærslu fatlaðs fólks 

sem ekki gat séð fyrir sjálfu sér hvíldi á fjölskyldunni eða ættingjum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Fyrir iðnbyltinguna vann fatlað fólk oft við landbúnað við 

einföld og ótæknivædd störf og allt fram undir tuttugustu öld bjó það annað hvort 

hjá fjölskyldum sínum og tók þátt í störfum hennar eða var vistað á stórum 

stofnunum þar sem það vann við ýmiskonar störf en fékk engin laun fyrir vinnu 

sína (Hagner og DiLeo, 1993). Fjöldi fatlaðs fólks bjó við langvarandi atvinnuleysi 

sem varð til þess að vernduðum vinnustöðum var komið  á fót. Hugmyndafræðin 

sem lá að baki stofnunar þessara vinnustaða var sú að mikið fatlað fólk réð ekki við 

vinnu á almennum vinnumarkaði án undirbúnings og þessum vinnustöðum var 

ætlað að þjálfa fatlað fólk til vinnu á almennum vinnumarkaði. Síðar kom í ljós að 

þjálfunin sem veitt var á vernduðum vinnustöðum skilaði sér yfirleitt ekki í annað 

umhverfi. Á vernduðum stöðum vann fólk í félagslegri einangrun frá öðrum í 

samfélaginu og fékk mun lægri laun en almennt tíðkuðust í samfélaginu (Parent, 

Cone, Turner og Wehman, 1998).   

Á sjöunda áratug síðustu aldar kom fram ný hugmyndafræði um 

samfélagsþátttöku fatlaðs fólks sem átti upptök sín í Svíþjóð og byggðist á 

kenningum um eðlilegt líf (normalisering) og samfélagsþátttöku (integrering) 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Árið 1969 þróaði sænski félagsfræðingurinn Bengt 

Nirje kenningu um eðlilegt líf sem átti að skapa fólki með þroskahömlun skilyrði til 

þess að geta lifað lífi sem líkast annarra í samfélaginu. Nirje mótmælti 

aðskilnaðarstefnu fólks með þroskahömlun frá ófötluðu fólki og lagði áherslu á að  

fólk með þroskahömlun væri virt sem manneskjur og sjálfstæðir einstaklingar með 
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sömu óskir og aðrir um innihaldsríkt líf. Þá taldi hann mikilvægt að fólk með 

þroskahömlun væri hvatt til verka og athafna sem hefði þýðingu og gildi fyrir 

hvern og einn. Fólk þyrfti að fást við iðju, nám og störf eftir því sem hentaði getu 

þeirra og áhuga (Nirje, 1980). Kenningar um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku 

leiddu til mikilla viðhorfsbreytinga í garð fatlaðs fólks og leiddu smá saman til 

bættrar samfélagslegrar stöðu þess bæði hér á landi og víða annars staðar (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  

Wolf Wolfensberger þýskættaður sálfræðingur við bandarískan háskóla hóf 

árið 1970 að útfæra kenningar Nirjes um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. Við 

útfærsluna breytti hann nafni kenningarinnar vegna þeirra miklu breytinga sem 

hann gerði á henni og gaf henni heitið Social Role Valorization eða gildisaukandi 

félagsleg hlutverk. Nafnabreytingin var tilkomin vegna gagnrýni sem beindist að 

því hversu erfitt var að skilgreina hvað fælist í eðlilegu lífi. Wolfensberger lagði 

áherslu á að vanmetnu fólki væri falin velmetin hlutverk og verkefni til þess að 

gera hlutverk þess í samfélaginu verðmætari. Kjarninn í kenningum Wolfensberger 

var að auka félagslegt gildi minnihlutahópa og gera hlutverk vanmetins fólks í 

samfélaginu verðmætari. Til þess þyrfti að nota eins mikið og mögulegt er af vel 

metnum aðferðum til að örva, koma á og viðhalda jákvæðum og vel metnum 

félagslegum hlutverkum í viðkomandi menningu. Það bæri að nýta hin almennu 

þjónustutilboð samfélagsins í stað sérúrræða (Wolfensberger, 1980 og 1985).  

Eftir að Nirje og Wolfensberger komu fram með hugmyndir sínar um þátttöku 

fatlaðs fólks í samfélaginu og rétt þeirra til að lifa eðlilegu lífi komu fram ýmsar 

spurningar um ágæti verndaðra vinnustaða. Það féll ekki að hugmyndafræðinni að 

einangra fatlað fólk frá öðrum í samfélaginu og gagnrýnisraddir urðu sífellt 

háværari sem kröfðust réttar fatlaðs fólks til vinnu á almennum vinnumarkaði, að 

nota bæri almenn úrræði samfélagsins í stað sérúrræða og að verndaðir vinnustaðir 

yrðu aflagðir (Murphy, Rogan, Handley, Kincaid og Royce-Davis, 2002).  

Atvinna með stuðningi supported employment þróaðist upphaflega upp úr 

gagnrýni  á verndaða vinnustaði. Það var Bandaríkjamaðurinn Marc Gold sem kom 

fyrstur fram með hugmyndafræðina að atvinnu með stuðningi sem var sérstaklega 

hugsuð sem leið fyrir mikið fatlað fólk sem var talið ófært um að vinna á 

almennum vinnumarkaði. Atvinna með stuðningi felur í sér launaða atvinnu á 

almennum vinnumarkaði, aðstoð við að fá starf, þjálfun á vinnustaðnum og 

einstaklingsmiðaðan langtímastuðning eftir þörfum hvers og eins. Grundvallaratriði 
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í hugmyndafræðinni er að hæfni fatlaðs fólks er ekki athuguð fyrirfram aðeins 

ætlast til þess að fólk vilji vinna og að veita beri allan þann stuðning sem 

viðkomandi þarf á að halda á vinnustað. Aðferðin hefur verið notuð í 

Bandaríkjunum og Evrópu frá árinu 1980 og er talin árangursrík leið til að styðja 

fatlað fólk í vinnu á almennum vinnumarkaði (Weston, 2002). Margar 

Evrópuþjóðir tóku á níunda áratug síðustu aldar að nýta aðferðir atvinnu með 

stuðningi. Samtökin EUSE (European Union of Supported Employment) voru 

stofnuð árið 1993. Þessi samtök eru samstarfsvettvangur margra Evrópuþjóða um 

atvinnu með stuðningi (Atvinna með stuðningi e.d.). 

Það sem einkennir atvinnu með stuðningi frá öðrum vinnumiðlunum er  

einstaklingsmiðaður langtímastuðningur við hæfi hvers og eins sem veittur er eftir 

ráðningu. Hver og einn fær stuðning eins lengi og hans er þörf. Rannsóknir hafa 

sýnt að stuðningurinn stuðlar að betri árangri í atvinnu hjá fólki sem þarf á honum 

að halda við vinnu (Bond, Becker, Drake, Rapp, Meisler og Lehman, 2001). 

 

Mikilvægi atvinnu   
Atvinna skapar fólki stöðu, tekjur, vitund um eigin getu og er hluti af sjálfsmynd 

fólks sem notar störf sín til að sýna félagslega stöðu sína í samfélaginu (Dóra 

Sigríður Bjarnason, 1995). Eitt það fyrsta sem spurt er um þegar fólk hittist er við 

hvað viðkomandi starfar og mikilvægi vinnu er ekki minni fyrir fatlað fólk en aðra 

í samfélaginu. Atvinna er talin hluti af sjálfsmynd manna og stöðutákn enda 

upplifir fólk oft að sjálfsmynd þeirra og staða bíði hnekki við atvinnumissi. 

Merking vinnu felst einnig í því að á vinnustöðum tilheyrir fólk ákveðnum 

félagshóp sem lítur á einstaklinginn sem hluta af heildinni og þar skapast tækifæri 

til að þróa vináttu- og kunningjasambönd (Wehman, Revell og Brooke, 2003). 

Störf fela í sér fjölda ávinninga, þau veita aðgang að félagslegum hlutverkum, gefa 

tilgang í daglegu lífi, bjóða upp á félagsleg sambönd, hafa í för með sér 

valmöguleika, skapa tækifæri fyrir framtíðina og fjárhagslegan ávinning (Eggleton, 

Robertson, Ryan og Kober, 1999). Helsta markmið í lífinu hjá fjölmörgu fötluðu 

fólki eins og hjá öðru fólki er að vinna á almennum vinnumarkaði (Beyer, Grove, 

Schneider, Simons, Williams, Heyman, Swift og Krijinen-Kemp, 2004).  
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Stuðningsleiðir 
Atvinna með stuðningi hefur þróast töluvert í gegnum tíðina en í fyrstu miðaðist 

stuðningurinn eingöngu við sérhæfðan vinnuþjálfa sem hafði það hlutverk að veita 

fötluðum starfsmanni stuðning til þess að ná tökum á starfi sínu og halda vinnu 

sinni en núna er lögð meiri áhersla á stuðning frá samstarfsfólki. Þessum tveimur 

nálgunum verða gerð skil hér að neðan ásamt því að gerð verður grein fyrir nýjum 

áherslum og stefnum í atvinnu með stuðningi. 

 

Vinnuþjálfar frá atvinnu með stuðningi 
Í upphaflegri hugmyndafræði atvinnu með stuðningi kom fram vinnuþjálfa líkanið 

job coaches model sem felur í sér að sérhæfður vinnuþjálfi sem kemur frá 

þjónustukerfi fatlaðra sér um að styðja fatlaðan einstakling við að ná tökum á nýju 

starfi og aðlagast vinnustaðnum (Weston, 2002).  

Í byrjun kynnist vinnuþjálfi þeim einstakling sem hann ætlar að veita stuðning. 

Hann aflar upplýsinga, leitar eftir áhuga, styrkleikum og hæfileikum hjá 

viðkomandi og kannar þörf hans fyrir stuðning. Hann þarf að vita hvaða verkefni 

viðkomandi hefur áhuga á og getu til að sinna. Vinnuþjálfinn leitar síðan eftir 

fyrirtækjum sem koma til greina fyrir viðkomandi og greinir og kynnir sér þarfir 

vinnustaðarins með það í huga að skapa jafnvel nýtt starf. Hann kynnir síðan starfið 

fyrir viðkomandi og vinnutími er ákveðinn í samráði við hann. Vinnuþjálfinn fer 

yfir þau verkefni sem einstaklingurinn á að sinna og skipuleggur þjálfunina í 

samræmi við það (DiLeo og Luecking, 1995; Inge og Targett, 2006; Mank, Cioffi 

og Yovanoff, 1997). Hlutverk vinnuþjálfa í að finna störf á almennum 

vinnumarkaði og skapa jafnvel ný störf getur verið flókið sérstaklega ef um er að 

ræða fólk með alvarlegar fatlanir (Wehman, Revell og Brooke, 2003). 

Með tímanum komu í ljós ókostir við aðferðir vinnuþjálfa, stuðningurinn var 

veittur af utanaðkomandi aðila sem þekkti ekki vinnustaðinn og rannsóknir sýndu 

að vinnuþjálfar trufluðu oft eðlileg samskipti á milli fatlaðra og ófatlaðra 

starfsmanna og gátu átt þátt í því að fatlaðir starfsmenn einangruðust (Nisbet og 

Hagner, 1988). Þetta er í samræmi við niðurstöður í meistararannsókn Önnu 

Einarsdóttur (2000) en þar kom fram að utanaðkomandi stuðningur á vinnustað gat 

haft neikvæð áhrif. Nokkrir þátttakenda fengu stuðning frá starfsmönnum frá 

þjónustukerfi fatlaðs fólks. Þær tengdust ekki þessum stuðningsaðilum og litu á 

stuðninginn neikvæðum augum. Þeim fannst þær vera undir eftirliti og að þeim 
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væri ekki treyst sem skyldi til að sinna störfum sínum. Einnig fannst þeim 

utanaðkomandi stuðningsaðili aðgreina þær ennfrekar frá öðru starfsfólki. Á seinni 

árum hefur aukin áhersla verið lögð á stuðning samstarfsfélaga í atvinnu með 

stuðningi (Storey og Certo, 1996; Test og Wood, 1996).  

 

Stuðningur frá samstarfsfélögum 

Nisbet og Hagner (1988) komu fram með nálgun í atvinnu með stuðningi á áttunda 

áratug síðustu aldar sem byggði á stuðningi samstarfsfólks natural support en með 

aðferðinni er virkjaður sá stuðningur sem er fyrir hendi á vinnustöðum. 

Samstarfsfólk sér að mestu um þjálfun fatlaðs einstaklings og styður viðkomandi 

eins lengi og hann þarf á að halda. Hlutverk vinnuþjálfa atvinnu með stuðningi er 

fólgið í aðstoð við atvinnuleit, val á samstarfsfélaga til þess að sjá um þjálfun og að 

kynna sér starfsumhverfið í þeim tilgangi að auðvelda fötluðum starfsmanni að 

aðlagast nýju starfi. Vinnuþjálfinn sér um að leiðbeina og styðja samstarfsfélaga 

sem sjá um þjálfunina. Nisbet og Hagner álíta að með stuðningi samstarfsfélaga 

verði félagsleg samskipti á vinnustöðum meiri. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar þeirra DiLeo og Luecking (1995), þar sem kom fram að þar sem 

samstarfsfélagar voru virkjaðir í því að veita stuðning voru meiri félagsleg 

samskipti á milli fatlaðra og ófatlaðra einstaklinga á vinnustað en þar sem 

samstarfsaðilar voru ekki virkjaðir. Í meistararannsókn Önnu Einarsdóttur (2000) 

kom fram að stuðningur samstarfskvenna reyndist fötluðu konunum best þegar 

hann miðaði að því að kenna þeim til verka og aðstoða þær félagslega. 

Í rannsókn Cimera, (2001) kom fram að samstarfsfélagar voru tilbúnir til að 

koma að þjálfun allra fatlaðra starfsmanna hvort heldur sem væri hjá mikið fötluðu 

fólki eða hjá fólki með vægari skerðingar. Einnig sýndi rannsóknin að vinnuþjálfar 

héldu hlutverki sínu þegar samstarfsfélagar komu að þjálfun, vinnuþjálfar juku 

þann tíma sem þeir voru á vinnustaðnum þegar þjálfunin átti sér stað. Cimera segir 

ástæðuna fyrir þessu óljósa og bendir á að samkvæmt þessu þá geti kostnaður af 

atvinnu með stuðningi aukist samfara því að samstarfsfélagar veita stuðninginn. 

Fabian og Luecking (1991) halda því aftur á móti fram að það megi lækka kostnað 

ef stuðningur samstarfsfélaga er notaður. Þeir benda á að þá þurfi vinnuþjálfar að 

eyða minni tíma á vinnustöðum.  

McHugh, Storey og Certo (2002) þróuðu atriðalista fyrir vinnuþjálfa þar sem 

hlutverk þeirra var að aðstoða fatlaða einstaklinga við að ná tökum á starfi á 
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almennum vinnumarkaði og nýta til þess stuðning frá samstarfsfólki. Vinnuþjálfar 

sem nýttu sér atriðalistana notuðu fjölbreyttari aðferðir en áður til að auka og virkja 

stuðning samstarfsfélaga við fatlaða vinnufélaga. Samstarfsfélagar áttu tíðari 

samskipti við fatlaða vinnufélaga og veittu þeim meiri stuðning.  

Fræðimenn hafa átt í erfiðleikum með að skilgreina hvað felst nákvæmlega í 

stuðningi samstarfsfélaga og skilgreina hlutverk og tengsl vinnuþjálfa við 

vinnustaði þegar þessi leið er valin. Þá ber fræðimönnum ekki saman um hvort 

stuðningur samstarfsfélaga sé sjálfsögð og eðlileg þróun í atvinnu með stuðningi en 

þeir Rusch og Hughes (1996) telja að stuðningur frá samstarfsfólki geti verið ný 

leið fyrir ófatlað fólk til að stjórna fötluðu samstarfsfólki. Þeir telja mikilvægt að 

fatlað fólk hafi fulla stjórn á atvinnumálum sínum og benda á þörfina á 

rannsóknum um hvernig stuðningur samstarfsmanna tengist heildarútkomu í 

atvinnumálum fatlaðs fólks.  

 

Nýjar áherslur og stefnur í atvinnu með stuðningi  
Nýjar áherslur í atvinnu með stuðningi miða að því að fatlað fólk verði sjálft við 

stjórn í öllu ferlinu sem tengist atvinnumálum þess og að hlutverk vinnuþjálfa og 

samstarfsfélaga eigi að vera að aðstoða og styðja það á allan hátt í tengslum við 

sjálfstæði þeirra (Wehman, Revell og Brooke, 2003). Fræðimenn benda á að mat á 

gæðum þjónustu hjá atvinnu með stuðningi sé mikilvægur þáttur í áframhaldandi 

þróun (Ridgway og Rap, 1998). Það hafa verið þróaðir staðlar og verkferlar til þess 

að styðjast við í þeim tilgangi að byggja upp og efla gæði í atvinnu með stuðningi. 

Mælikvarðar fela meðal annars í sér eftirfarandi atriði;  

 

• Það þarf að vera formleg ráðning, fatlaður starfsmaður á að fá leiðsögn og 

sambærileg laun og aðrir starfsmenn hjá fyrirtækinu. 

• Fatlaður starfsmaður á að velja sér sjálfur vinnuþjálfa, starf og vinnuskilyrði og 

vera ánægður með starfið og stuðninginn. 

• Starfsmenn atvinnu með stuðningi eiga að vera þjálfaðir í því að greina 

möguleika á stuðningi innan vinnustaða og þróa stuðningsáætlanir sem taka mið 

af því. 

• Starfsáætlanir eiga að þjóna fötluðum einstaklingum sem oft eiga slitrótta 

vinnusögu og innihalda upplýsingar um hvort þeir þurfi langtímastuðning á 

vinnustað. 
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• Vinnutími að vera í samræmi við óskir og getu fatlaðs starfsmanns. 

• Fatlaðir starfsmenn eiga að fá viðeigandi stuðning. 

• Upplýsingakerfi þarf að vera til staðar sem inniheldur upplýsingar um laun, 

vinnutíma, stuðning, hvenær ráðning hófst og um starfsferil fatlaðs fólks. 

• Atvinna með stuðningi á að tryggja félagsleg samskipti á vinnustað. 

• Fatlaðir starfsmenn og vinnuveitendur eiga að vera ánægðir með þjónustuna frá 

atvinnu með stuðningi (Wehman, Revell og Brooke, 2003). 

 

 
Alþjóðavinnumálastofnunin (International Labour Organization) hefur 

samþykkt viðmiðunarreglur sem ætlað er að leiðbeina atvinnurekendum við að taka 

upp aðgerðir sem auðvelda þeim að taka á málefnum fatlaðs fólks á vinnustað. Hér 

á landi hefur verið gefinn út bæklingur í íslenskri þýðingu sem ber heitið 

Fötlunarstjórnun á vinnustað. Markmiðið er að leggja til hagnýtar leiðbeiningar 

fyrir forsvarsmenn fyrirtækja sem hafa fatlað fólk í vinnu. Þetta er meðal annars 

gert til að fjölga atvinnutækifærum þeirra með því að auðvelda ráðningu 

(Alþýðusamband Íslands, 2003).  

 

Hindranir á almennum vinnumarkaði 
Þrátt fyrir að rannsóknir sýni mikinn árangur af atvinnu með stuðningi þá hefur 

lítill aukning orðið á starfseminni síðustu árin og verndaðir vinnustaðir hafa 

viðhaldist (Braddock, Rizzolo og Hemp, 2004; Johnson, 2005; McGaughey, 

Kiernan, McNally, Gilmore og Keith, 1995; Rusch og Braddock, 2005). Í 

Bandaríkjunum var 64% aukning á atvinnu með stuðningi frá árinu 1993 til ársins 

2002 (Rusch og Braddock, 2005) sem er mjög lítil í samanburði við gífurlega 

aukningu frá árinu 1988 til ársins 1998 en þá varð aukningin um 322%. Ástæður 

þess að atvinna með stuðningi hefur aukist svona hægt síðustu árin hafa fræðimenn 

talið vera vegna kostnaðar en á sama tíma þá hafa rannsóknir sýnt að kostnaður við 

verndaða vinnustaði hefur lækkað (Braddock, Rizzolo og Hemp, 2004).  

Atvinna með stuðningi var upphaflega þróuð sem leið fyrir mikið fatlað fólk  

sem gat ekki fengið vinnu á hefðbundinn hátt en þetta fólk er ennþá lítið sýnilegt í 

vinnu á almennum vinnumarkaði sem gefur til kynna að atvinna með stuðningi 

standi ekki undir upphaflega hlutverki sínu (Wehman, Revell og Brooke, 2003).  Á 



16 
 

meðan hefur þeim fjölgað á almennum vinnumarkaði sem eru með líkamlegar 

fatlanir og vægar skerðingar (Kiernan og Schalock, 1997; Mank, 1994).  

Þá hefur lágt starfshlutfall einkennt vinnu fatlaðs fólks á almennum 

vinnumarkaði sem oft eru einu starfsmennirnir í hlutastarfi á sínum vinnustað en 

slík störf fela í sér lægri laun og minni möguleika á félagslegum samskiptum við 

vinnufélagana. Þetta hefur skapað þeim sérstöðu og dregur athygli að fötluninni 

(Hagner, 2000). 

 

Félagslega staða fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði 
Samskipti við ófatlaða vinnufélaga á vinnustað reynast fötluðu fólki oft erfið. 

Stuttur vinnutími getur takmarkað möguleika fatlaðs fólks á að eiga samskipti við 

samstarfsfólk sitt og taka þátt í félagslífi utan vinnutíma. Fatlaðir starfsmenn eru 

því að jafnaði í minni samskiptum við vinnufélaga sína en aðrir og það kemur fyrir 

að fatlaðir starfsmenn mynda ekki náin tengsl við neinn vinnufélaga (Hagner, 

2000). Í rannsókn Báru Aðalsteinsdóttur, (2004) til BA prófs kom fram að fatlaðir 

starfsmenn voru margir hverjir einir og afskiptalausir í kaffi- og matartímum. Þá 

var misjafnt hvort fatlaðir starfsmenn tóku þátt í félagslífi utan vinnutíma, sem var 

á vegum vinnustaðarins. Hjá þeim tveimur fyrirtækjum þar sem fatlaðir starfsmenn 

tóku þátt í félagslífi voru viðbrögð samstarfsmanna mismunandi. Á öðrum staðnum 

var allt gert til að viðkomandi gæti verið með en á hinum staðnum mátti greina 

óþol hjá starfsmönnum vegna þátttöku viðkomandi. Þá hafa rannsóknir sýnt að 

vinuáttutengsl milli fatlaðs og ófatlaðs starfsfólks ná oft ekki út fyrir vinnustaðina. 

Fólk vinnur bæði einangrað frá öðrum vinnufélögum, er í hlutastarfi og fær ekki 

tækifæri til að byggja upp vináttu (Reid og Bray, 1998).  

Í könnun Rannveigar Traustadóttur (1993) kom fram að félagsleg tengsl milli 

fatlaðs og ófatlaðs starfsfólks voru nokkuð góð og ófatlaðir starfsmenn sýndu 

velvilja í garð starfsmanna með þroskahömlun en þrátt fyrir það þá var sjaldgæft að 

starfsfólk með þroskahömlun ætti vini meðal ófatlaðra starfsmanna. Einungis tveir 

viðmælenda hennar af átta, sögðust eiga vini á meðal vinnufélaga en í báðum 

tilvikum var vináttan bundin við vinnutíma og vinnustaðinn. Aðrir viðmælenda 

nefndu ekki að þeir ættu ófatlaða vini en töluðu þó um að samskipti þeirra við 

vinnufélaga væri góð. Í meistararannsókn Önnu Einarsdóttur (2000) kom í ljós að 

þátttakendur vildu tengjast vinnufélögum sínum og tilheyra hópnum. Sá stuðningur 

sem þær fengu frá samstarfskonum sínum einskoraðist aftur á móti við starfið sjálft 
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en þess fyrir utan þurftu þær að standa á eigin fótum. Þetta kom í ljós í kaffi- og 

matartímum og í félagsstarfi utan vinnutíma. Konurnar fundu fyrir því að þær voru 

öðruvísi í augum vinnufélaga sinna og einkenndist félagsleg staða þeirra af óöryggi 

við ákveðnar aðstæður. Fötluðu starfskonurnar reyndu að falla inn í hópinn en án 

árangurs. Það var ekki komið fram við þær eins og hluta af hópnum og voru 

tilraunir þeirra til þess að verða meðteknar túlkaðar á neikvæðan hátt af 

samstarfskonum þeirra. Þessar niðurstöður samræmast ekki niðurstöðum úr 

meistararannsókn Maríu Elísabetar Guðsteinsdóttur (2009) um atvinnumál fólks 

með þroskahömlun en þar kom fram að þó nokkrir þátttakenda upplifðu sig sem 

hluta af starfshópnum, félagsleg virkni þeirra var góð og voru félagslega öryggir 

bæði við vinnu og í kaffitímum.  

Fræðimenn hafa bent á að félagsleg samskipti á milli fatlaðra og ófatlaðra 

samstarfsfélaga og félagsleg þátttaka fatlaðra starfsmanna á vinnustað eru einn 

mikilvægasti þátturinn í áframhaldandi þróun á atvinnu með stuðningi (Brooke, 

Revell og Green, 1998; Mank, O´Neil og Jensen, 1998; Petty og Fussell, 1997) og 

eru grundvallaratriði fyrir árangursríka atvinnuþátttöku fatlaðs fólk á almennum 

vinnumarkaði (Smith, Webber, Graffam og Wilson, 2004).  

 

Atvinnuleysi og takmarkað aðgengi að atvinnu með stuðningi  
Fjölmargt fatlað fólk hefur verið útilokað frá atvinnulífinu sem endurspeglast í því 

að tölur yfir atvinnuleysi eru mun hærri hjá fötluðu fólki heldur en ófötluðu 

(Barnes, Mercer og Shakespeare, 1999; Priestley, 2003). Breskar kannanir hafa 

sýnt að tveir af hverjum þremur fatlaðra einstaklinga eru ekki í vinnu (Barnes, 

Mercer og Shakespeare, 1999).  Í könnun sem gerð var um atvinnuþátttöku í OECD 

löndunum árið 1999, kom í ljós að atvinuþátttaka fatlaðs fólks var mest í Noregi og 

Sviss eða um 60% en þar á eftir komu lönd eins og Kanada, Svíþjóð og Bandaríkin. 

Þá var atvinnuþátttaka fatlaðs fólks á Íslandi 38% sem er frekar lágt hlutfall í 

samanburði við ófatlað fólk sem var hátt í 90%. Þetta hlutfall atvinnuþátttöku er 

lágt í samanburði við hinar Norðurlandaþjóðirnar, nema Finnland þar sem 

atvinnuþátttaka fatlaðs fólks var svipuð og á Íslandi (Stefán Ólafsson, 2005). Nýjar 

upplýsingar um atvinnuþátttöku fatlaðs fólks koma fram í könnun sem 

Þjóðmálastofnun gerði en þar kemur í ljós að atvinnuþátttaka fólks með örorku eða 

langvarandi sjúkdóma er hvergi meiri en á Íslandi borið saman við önnur ríki 
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OECD eða rúm 61% en er að meðaltali um 43% í OECD ríkjunum (Félags- og 

Tryggingamálaráðuneytið, 2010). 

Atvinnuþátttaka hjá fötluðu fólki tengist oft sérstökum vinnumiðlunum atvinnu 

með stuðningi sem bjóða upp á langtímastuðning og í mörgum tilvikum væri  það 

að fá starf og halda því ekki mögulegt nema með langtímastuðningi frá þessum 

aðilum (Blanck, 1998). Fjölmargar rannsóknir sýna fram á mikilvægi þessara 

sérstöku vinnumiðlana fyrir atvinnuþátttöku fatlaðs fólks (Brooke, Revell og 

Green, 1998; Rumrill, Roessler, Battersby-Longden og Schuyler, 1998). Í könnun 

Rannveigar Traustadóttur (1993) á atvinnuhögum fólks með þroskahömlun sem 

útskrifast hafði frá starfsnámsbraut á framhaldsskólastigi, var meðal annars athugað 

hvernig fólk hafði fengið starf sitt á almennum vinnumarkaði. Þar kom fram að 

helmingur þeirra sem starfaði á almennum vinnustöðum, hafði fengið starfið í 

gegnum starfsnám. Einungis einn af átta einstaklingum hafði sótt um starf sjálfur 

og fengið þannig vinnu. Í meistararannsókn Önnu Einarsdóttur (2000) kom í ljós að 

einungis ein kona hafði fengið starf með því að sækja um sjálf. Hinar konurnar 

fengu störf sín í gegnum tengiliði eins og vinnumiðlanir eða starfsnám. 

Wehman og Kregel (1990) sýndu fram á í rannsókn sinni að stór hópur fólks 

með miklar þroskaskerðingar var fær um að fá og viðhalda störfum á almennum 

vinnumarkaði með stuðningi en þrátt fyrir góðan árangur, þá töldu Albin, Rhodes 

og Mank (1994) að aðeins 10-12% einstaklinga með þroskaskerðingu sem gætu 

nýtt sér atvinnu með stuðningi hefðu aðgang að úrræðinu í Bandaríkjunum.  

  

Hagkvæmni atvinnu með stuðningi 
Það er mikilvægt að sýna fram á hagkvæmni atvinnu með stuðningi með 

rannsóknum en það er svið sem lítið hefur verið sinnt í rannsóknum á atvinnu með 

stuðningi. Í rannsókn þeirra Rusch og Braddock (2005) kom fram að frá árinu 1998 

til ársins 2002 jókst kostnaður við atvinnu með stuðningi á hvern fatlaðan 

einstakling í Bandaríkjunum um 154%. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er atvinna 

með stuðningi talin betri fjárfesting fyrir skattgreiðendur en verndaðir vinnustaðir 

(Cimera, 2000; Kregel, Wehman, Revell, Hill og Cimera, 2000). Eldri rannsóknir 

höfðu sýnt að kostnaður við atvinnu með stuðningi minnkar með tímanum á meðan 

kostnaður við verndaða vinnustaði helst stöðugur (Tines, Rusch, McCaughrin og 

Conley, 1990). Til að útskýra þetta bendir Cimera (2008) á að eftir því sem fatlaður 

starfsmaður nær betri tökum á starfi sínu á almennum vinnumarkaði þá dragi 
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vinnuþjálfi úr viðveru sína á vinnustaðnum og kostnaðurinn minnki í kjölfarið hjá 

atvinnu með stuðningi á meðan starfsmaður á vernduðum vinnustað fær stöðuga 

aðstoð frá starfsmönnum.  

Í rannsókn Cimera (2008) kom fram að kostnaður fyrir hvern fatlaðan 

starfsmann á vernduðum vinnustað samsvaraði kostnaði við þrjá einstaklinga af því 

að fá stuðning í starfi á almennum vinnumarkaði. Gögnin hans sýndu að kostnaður 

atvinnu með stuðningi lækkaði að meðaltali um 1.07% á hverjum ársfjórðungi á 

meðan kostnaður á vernduðum vinnustöðum jókst um 0.38% á hverjum 

ársfjórðungi. Í samanburði við aðrar rannsóknir kom í ljós að kostnaður við 

verndaða vinnustaði var ekki stöðugur eins og eldri rannsóknir höfðu sýnt. 

Skýringuna á þessum mun getur falist í því að fatlað fólk á vernduðum 

vinnustöðum fái meiri aðstoð eftir því sem það er lengur á vinnustaðnum, það 

fjölgar kannski vinnustundum sínum og með tímanum er það ólíklegra til að 

yfirgefa verndaðan vinnustað til þess að fara í atvinnu á almennum vinnumarkaði. 

Einnig byggist afkoma verndaðra vinnustaða oft á framlagi bestu starfsmannanna.  

 

Viðhorf vinnuveitenda til atvinnuþátttöku fatlaðs fólks  

Síðustu áratugi hefur fatlað starfsfólk verið sýnilegra í margskonar vinnu í 

samfélaginu en áður en samt er ekki ljóst hvers vegna sumir vinnuveitendur hafa 

fatlað starfsfólk í starfsliði sínu en aðrir ekki (Olson, Cioffi, Yovanoff og Mank, 

2001). Á meðan margir vinnuveitendur halda því fram að það hafi í för með sér 

kosti að ráða fatlað fólk í vinnu því það sýni vinnustaðnum hollustu, þau helgi sig 

starfinu, séu áreiðanlegir starfsmenn, fái aðstoð frá vinnuþjálfum og að minni 

starfsmannavelta sé hjá þeim fyrirtækjum sem eru með fatlaða starfsmenn í vinnu 

(Nietupski, Hamre-Nietupski, Vanderhart og Fishback, 1996) eru aðrir 

vinnuveitendur ennþá hikandi við að ráða fatlaða starfsmenn (Kregel og Unger, 

1993). Þeir vinnuveitendur sem voru hikandi við að ráða fatlaða starfsmenn höfðu 

áhyggjur af því að ráðning fatlaðra starfsmanna hefði í för með sér ýmsa vankanta, 

það þyrfti að auka verkstjórn, minni afköst væru hjá fötluðu starfsfólki, það ætti í 

erfiðleikum við að fylgja eftir fyrirmælum og að því skorti verklega hæfni. 

Vinnuveitendur álitu það mæla gegn ráðningu fatlaðs fólks að það myndi ekki 

passa inn í vinnuhópinn og neikvætt viðhorf vinnufélaga gagnvart þeim. Þá þarf 

afstaða fyrirtækja til ráðningar á fötluðum starfsmönnum ekki að koma heim og 

saman við viðbrögð þeirra í raunveruleikanum (Peck og Krikbride, 2001). 
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Atvinnurekendur viðurkenna ekki fyrir hverjum sem er að þeir vilji ekki ráða fatlað 

fólk og jákvæðni í garð ráðninga getur verið meiri í orði en á borði (Barnes, 2000). 

Þá er algengt að vinnuveitendur hafi ekki skilning á fötlun starfsfólks, þeir vita oft 

lítið um fatlanir og eiga erfitt með að takast á við mál sem koma upp (Gerber og 

Price, 2003). Bára Aðalsteinsdóttir (2004) kannaði viðhorf stjórnenda til fatlaðs 

starfsfólks í rannsókn sinni. Niðurstöðurnar sýndu að reynsla stjórnenda af því að 

hafa fatlað fólk í vinnu var að mörgu leyti frábrugðin reynslu þeirra af starfsfólki 

almennt. Þeir voru hikandi við að ráða fatlað fólk til starfa og vildu hafa fyrirvara á 

ráðningunni. Almennt þótti fatlaða starfsfólkið standa sig vel í starfi en þrátt fyrir 

það hafði engin af stjórnendum í hyggju að ráða fleiri fatlaða starfsmenn til starfa.  

Í rannsókn um viðhorf vinnuveitenda til fatlaðra starfsmanna sinna sem fengu 

stuðning í starfi, létu vinnuveitendur í ljós ánægju með fatlað starfsfólk og töldu 

það vera áreiðanlegt, vinnusamt og mikilvægt starfsfólk í fyrirtækjum (Petty og 

Fussell, 1997). Þetta er í samræmi við rannsókn Olson, Cioffi, Yovanoff og Mank 

(2001) en þar kom fram að vinnuveitendur höfðu jákvæða reynslu af því að ráða 

fólk með þroskahömlun í vinnu, þeir töldu það duglega starfsmenn sem juku á 

fjölbreytileika á meðal starfsfólksins og hefðu jákvæð áhrif á opinbera ímynd 

fyrirtækjanna út á við. 

Kregel og Unger (1993) benda á að eitt mikilvægasta atriðið varðandi 

samþykki vinnuveitenda fyrir ráðningu á fötluðum starfsmanni sé vilji þeirra og 

viðhorf til að verða við beiðni um ráðningu, þetta telja þeir að ákvarði endanlegan 

árangur af ráðningu fatlaðs einstaklings. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli 

viðhorfa vinnuveitenda til fatlaðs starfsfólks og hvernig því vegnar á almennum 

vinnumarkaði (Gerber og Price, 2003) og þeir vinnuveitendur sem hafa reynslu af 

því að hafa fatlaða starfsmenn í vinnu eru líklegri til að ráða aftur fatlaða 

starfsmenn heldur en þeir vinnuveitendur sem eru án slíkrar reynslu (Nietupski, 

Hamre-Nietupski, Vanderhart og Fishback, 1996). Í rannsókn Morgan og 

Alexander (2005), kom fram að vinnuveitendur sem bjuggu yfir reynslu af 

ráðningu fatlaðs fólks héldu flestir því fram að fatlað fólk væru góðir starfsmenn og 

voru líklegri til að ráða aftur fatlaðan starfsmann. Þá kom fram í rannsókn 

Nietupski, Hamre-Nietupski, Vanderhart og Fishback (1996) að vinnuveitendur 

stærri fyrirtækja voru viljugri til að ráða fatlaða starfsmenn heldur en 

vinnuveitendur minni fyrirtækja. Jákvæðastir voru vinnuveitendur sem voru með 

fyrirtæki með 200 starfsmenn og fleiri. Þessar niðurstöður voru ekki í samræmi við 
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niðurstöður úr spurningakönnun hjá fyrirtækum víðsvegar um Bandaríkin. Þar kom 

fram að fjölmörg fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum höfðu jákvæða reynslu af 

ráðningu fatlaðs fólks og áhugi fyrirtækja á ráðningu var hvorki tengdur stærð 

þeirra né gerð. Meirihluti fyrirtækja var tilbúin til þess að útvega aukastuðning frá 

samstarfsfólki, bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma og flest þeirra óskuðu eftir 

stuðningi frá vinnuþjálfa frá atvinnu með stuðningi til að styðja við atvinnuþátttöku 

fatlaðs fólks. Þá sýndu niðurstöðurnar að fatlaðir starfsmenn unnu við fjölbreytt 

störf í ýmis konar fyrirtækjum bæði stórum og smáum og vinnuveitendur töldu 

ekki verulegan aukakostnað fylgja ráðningu fatlaðs starfsfólks (Olson, Cioffi, 

Yovanoff og Mank, 2001). Cimera (2002; 2006) bendir á að þrátt fyrir þær 

rannsóknir sem  hafa verið gerðar á viðhorfi vinnuveitenda til ráðningar á fötluðu 

starfsfólki með stuðningi hafi reynsla vinnuveitenda fengið litla athygli í 

rannsóknum á atvinnu með stuðningi. Engar rannsóknir hafi verið gerðar um 

raunverulegan hagnað og kostnað fyrirtækja við ráðningu fatlaðra starfsmanna með 

stuðningi út frá mati vinnuveitenda.  

Hér hefur verið gerð grein fyrir fræðilegum undirstöðum rannsóknarinnar. Í 

upphafi kaflans var fjallað um þróun atvinnu með stuðningi og mikilvægi vinnu. Þá 

var greint frá tveimur nálgunum í stuðningi ásamt því að gera grein fyrir nýjungum 

í áherslum og stefnum atvinnu með stuðningi. Því næst var fjallað um hindranir á 

almennum vinnumarkaði, sagt frá rannsóknum um félagslega stöðu fólks á 

vinnumarkaði og greint frá atvinnuleysi og takmörkuðu aðgengi fatlaðs fólks að 

atvinnu með stuðningi. Í lokin var fjallað um hagkvæmni atvinnu með stuðningi og 

sagt frá rannsóknum á viðhorfum vinnuveitenda til atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Í 

næsta kafla geri ég grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar sem felur í meðal 

annars umfjöllun um rannsóknaraðferð sem beitt var og kynningu á þátttakendum. 
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3. FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 

 

Þessum kafla er ætlað að gefa yfirlit yfir framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað 

verður um rannsóknaraðferðir, markmið og rannsóknarspurningarnar. Þá eru 

þátttakendur kynntir og aðgengi að þeim. Einnig geri ég grein fyrir gagnasöfnun og 

þeim aðferðum sem voru notaðar við greiningu á rannsóknargögnum. Að lokum er 

gerð grein fyrir helstu takmörkunum á rannsókninni. 

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er unnin innan eigindlegrar rannsóknarhefðar. Þekkingarfræðilegt 

sjónarhorn sem rannsóknin byggir á er félagsleg mótunarhyggja sem fjallar um 

hvernig veruleikinn er byggður upp og skilgreindur á félagslegan hátt í samskiptum 

manna. Samkvæmt sjónarhornum mótunarhyggjunnar þá verður þekkingin til í 

viðtalinu sem er samtal um áhugasvið tveggja einstaklinga (Crotty, 1998). Það 

fræðilega sjónarhorn sem ég hef valið er fyrirbærafræðileg nálgun þar sem 

markmið rannsakandans er að skilja veruleikann frá sjónarhorni þátttakenda. Hann 

fer á vettvang með rannsóknarspurningar sem geta breyst eftir því sem 

rannsókninni vindur áfram og öðlast þannig ákveðin skilning á lífi og aðstæðum 

fólksins (Creswell, 1998; Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandinn byggir túlkun 

sína, mat og niðurstöður á gögnunum en hugsanir hans og vangaveltur eru einnig 

veigamikill þáttur í greiningu, mati og túlkun gagnanna (Kvale, 1996; Taylor og 

Bogdan, 1998).   

Tvær meginaðferðir eigindalegra rannsókna eru opin viðtöl og 

þátttökuathuganir og þessar aðferðir styðja vel við hvor aðra (Bogdan og Biklen, 

2003; Kvale, 1996). Opin viðtöl fela í sér að rannsóknargagna er aflað í viðtali á 

milli rannsakenda og viðmælenda. Þeir ræða um afmarkað efni, sérstaka atburði 

eða aðstæður í lífi viðmælendanna sem lýsa reynslu sinni og tilfinningum. Þó 

viðtalið sé opið þá snýst það um ákveðið efni eða þemu og algengast er að 

rannsakendur styðjist við viðtalsramma til að halda utan um efnið. Rannsakandinn 

leiðir umræðuna og þarf að gæta þess að vera opin fyrir nýjum og óvæntum hliðum 

sem kunna að koma upp. Áhersla er lögð á að skapa trúnað á milli þátttakenda og 

rannsakenda. Opin viðtöl eru yfirleitt notuð til að öðlast dýpri skilning á lífi fólks 

en mögulegt er að ná í þátttökuathugunum (Kvale, 1996). Þátttökuathuganir felast í 
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því að rannsakandi fer á vettvang til að kynnast aðstæðum þeirra sem taka þátt í 

rannsókninni. Hann getur verið allt frá því að vera áhorfandi til þess að vera virkur 

þátttakandi á vettvangi. Það sem fyrir augu og eyru ber er skráð eins nákvæmlega 

og kostur er að lokinni dvöl á vettvangi (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og 

Bogdan, 1998). Mikilvægt er að rannsakandi sé opin fyrir því sem gerist á 

vettvangi, haldi aftur eigin skoðunum og hlusti á þátttakendur (Creswell, 1998) 

Aðferðir eigindalegra rannsókna hæfðu rannsókn minni vel þar sem leitast var 

við að skilja reynslu og upplifun fatlaðs fólks af atvinnuþátttöku á almennum 

vinnumarkaði. Viðtölin fóru fram á heimilum þátttakenda en einnig voru tekin 

viðtöl við starfsmenn AMS á vinnustöðum þeirra. Þá fór ég í þátttökuathugun á 

starfsprófunar- og þjálfunarstað sem hefur það markmið að veita fötluðu fólki 

þjálfun til að starfa á almennum vinnumarkaði með því að þjálfa vinnubrögð, 

starfsvenjur, auka starfsþrek og félagsleg samskipti. Þá gera þeir starfspróf sem 

hefur það markmið að meta möguleika fatlaðs fólks til vinnu. 

 

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu þátttakenda af 

atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði. Áhersla var lögð á að draga fram þætti 

í stuðningnum sem þeim fannst nýtast þeim vel og einnig þá sem þeim fannst ekki 

nýtast sem skyldi. Einnig var könnuð félagsleg staða þátttakendanna á 

vinnustöðum. Að lokum var skoðuð þróun og kannaðir starfshættir atvinnu með 

stuðningi hér á landi ásamt því að skoða þann lagagrundvöll sem hún byggir 

starfsemi sína á. Til að nálgast ofangreind markmið voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 
1. Hvernig var reynsla og upplifun þátttakenda af atvinnuþátttöku á almennum 

vinnumarkaði? 

2. Hvernig var reynsla þeirra af stuðningi frá AMS og vinnufélögum? 

3. Hvernig upplifa þátttakendur félagslega stöðu sína á vinnustöðum og hver var 

þátttaka þeirra í félaglífi utan vinnustaðar? 

4. Hvernig hafa stuðningsúrræði í lögum nýst í atvinnuþátttöku fatlaðs fólks? 

5. Hvernig hefur atvinna með stuðningi þróast hér á landi og hvernig starfar 

AMS? 
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Þátttakendur og aðgengi að þeim 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta talsins. Af þeim voru fimm fatlaðir 

einstaklingar sem starfa á almennum vinnumarkaði með stuðningi frá AMS. Þeir 

voru valdir þannig að sem mestur fjölbreytileiki væri á meðal þeirra. Einkum var 

haft í huga að þeir dreifðust með tilliti til kyns, aldurs, eðli fötlunar og starfsreynslu 

á almennum vinnumarkaði. Þátttakendur voru á aldrinum frá 33 ára til 55 ára og 

voru þrjú þeirra með þroskahömlun, einn með Asperger heilkenni og einn með 

hreyfihömlun. Við val á einstaklingunum leitaði ég til starfsmanns hjá AMS sem 

hafði samband við þátttakendur og spurði hvort þau vildu taka þátt í rannsókn í 

tengslum við atvinnumál þeirra. Ég hafði síðan samband við þau og kynnti 

verkefnið fyrir þeim og lagði áherslu á að allt sem kæmi fram í viðtalinu væri 

trúnaðarmál. Aðrir þátttakendur voru þrír starfsmenn AMS af tveimur 

þjónustusvæðum með mikla reynslu af því að vinna að atvinnu með stuðningi. 

Starfsmenn AMS sinna atvinnuleit og veita fötluðu fólki víðtækan stuðning í starfi 

á almennum vinnumarkaði. 

Hér á eftir er stutt kynning á lykilþátttakendum til að gefa lesendum mynd af 

þeim og aðstæðum þeirra. Til að gæta trúnaðar við þátttakendur hefur nöfnum 

þeirra verið breytt sem og staðháttum. 

 
Anna Guðmundsdóttir er fertug kona með meðfædda hreyfihömlun og 

málhömlun, hún gengur án hjálpartækja. Hún býr ein í eigin íbúð og á bíl. Anna var 

í almennum grunnskóla og fór í framhaldsskóla, þaðan sem hún lauk námi. Hún átti 

langan starfsferill að baki, starfaði meðal annars í mörg ár við skrifstofustörf hjá 

opinberri stofnun og var síðan atvinnulaus um tíma og fór þá í iðnhönnunarnám. Í 

framhaldi hún í starfsþjálfun fyrir fatlað fólk og fékk síðan vinnu í gegnum AMS í 

járnsmiðju. Hún hefur starfað í eitt og hálft ár á vinnustaðnum, í 50% starfi og 

vinnur oft yfirvinnu. Hún hefur umsjón með kaffistofu starfsmanna, vinnur á 

tölvurennibekk og sendist á eigin bíl fyrir vinnustaðinn. Í apríl 2010 er hún ennþá 

að vinna hjá járnsmiðjunni. 

 
Fríða Björnsdóttir er rúmlega fimmtug kona með þroskahömlun. Hún býr ein í 

eigin íbúð sem hún keypti nýlega með aðstoð bróðir síns. Hún gekk ekki í 
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grunnskóla heldur fékk hún kennslu heima hjá foreldrum sínum. Hún er núna að 

læra lestur og ensku. Fríða starfaði áður fyrr á vernduðum vinnustöðum og fór 

síðan á almennan vinnumarkað. Hún hefur víðtæka reynslu á almennum 

vinnumarkaði, hún hefur starfað í frystihúsum, verksmiðjum og starfaði við þrif í 

skóla í þrettán ár. Hún var komin með vöðvabólgu og slitgigt þegar hún óskaði eftir 

léttari vinnu. AMS útvegaði henni þá vinnu á sjúkrahúsi. Helstu verkefni hennar 

voru að þrífa herbergi sjúklinga og sameiginlegt rými. Hún var nýbyrjuð að vinna 

og var í 50% starfi. Samkvæmt upplýsingum í apríl 2010 starfar hún ennþá á 

sjúkrahúsinu. 

 
Jóna Pálsdóttir er fertug kona með þroskahömlun. Hún býr ásamt sambýlismanni 

sínum í leiguíbúð sem er í eigu hagsmunafélags fatlaðra. Hún gekk í sérskóla og 

útskrifaðist frá starfsdeild skólans. Í framhaldi fór hún að vinna sem sendill og var í 

starfinu í 7 ár en þá hætti fyrirtækið. Í framhaldi af því var hún atvinnulaus í eitt og 

hálft ár en þá fékk hún vinnu í verksmiðju þar sem hún starfaði í 4 ár. Eftir það fór 

hún að starfa á sjúkrahúsi í þrifum í stuttan tíma og fór síðan að vinna í 

kjötverksmiðju, þar sem hún starfaði í fimm til sex ár. Jóna óskaði eftir því við 

AMS að fá nýja vinnu nær heimili sínu og henni var útveguð vinna hjá 

Matvælagerðinni. Hún hafði starfað hjá fyrirtækinu í sjö ár í 70% starfi og kom að 

framleiðslu á matvörunni sem fyrirtækið framleiðir. Samkvæmt upplýsingum í 

apríl 2010 þá skipti hún um vinnustað á árinu 2009.  

 
Kári Gunnarsson er þrjátíu og þriggja ára gamall maður með Asperger heilkenni. 

Hann býr einn í leiguherbergi í fjölbýlishúsi. Hann gekk í almennan grunnskóla og 

fór í  framhaldsskóla. Kári er mikill íþróttamaður og keppir í þeirri íþróttagrein sem 

hann æfir. Hann hefur ferðast mikið erlendis og hefur víðtæka starfsreynslu. Kári 

var meðal annars verið í sveitastörfum og í löndunarvinnu í fimm ár en þoldi ekki 

lengur álagið og hætti. Þá fór hann í fiskvinnslu í þrjú ár en þá hætti fyrirtækið. 

Hann fór í starfsþjálfun fyrir fatlaða og AMS útvegaði honum vinnu í framhaldi við 

þrif á rútum. Hann hafði starfað hjá rútufyrirtækinu í tvö ár í 65% starfi en 

vinnutími hans var nýlega lengdur. Starfið hans fólst í þrifum á salernum, 

kaffistofu starfsmanna og rútum að innan og utan. Samkvæmt upplýsingum í apríl 

2010 þá Kári hætti hjá rútufyrirtækinu á árinu 2008 og hefur síðan starfað á 

almennum vinnumarkaði án stuðnings frá AMS. 
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Magnfríður Skúladóttir er hálf fertug kona með þroskahömlun. Hún býr ein í 

leiguíbúð á vegum sveitarfélags. Hún gekk í almennan grunnskóla og fór síðan að 

vinna í stórmarkaði og starfaði þar í þrettán ár. Þá var versluninni lokað og hún 

fékk vinnu í öðrum stórmarkaði en sagði upp, þar sem hún var ekki ánægð í 

starfinu. Starfsfólk AMS útvegaði henni síðan vinnu hjá Drykkjarföngum. Hún 

hafði starfað þar í 3 ár í 70% starfi. Helstu verkefni hennar fólust í umsjón með 

kaffistofu starfsmanna og hún kom að ýmsum verkefnum sem tengjast framleiðslu 

á drykkjarvörum sem framleiddar eru í verksmiðjunni. Í apríl 2010 kom í ljós að 

hún starfar ennþá hjá Drykkjarföngum. 

 

Gagnasöfnun 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í september 2005 og samþykkt án 

athugasemda. Gagnasöfnun fór að mestu fram á tímabilinu frá hausti 2005 og fram 

á vorið 2006 að auki var viðbótagagna aflað í mars og apríl 2010. Ég tók viðtöl við 

fimm fatlaða einstaklinga á heimilum þeirra og flest þeirra stóðu yfir í meðaltali um 

í eina klukkustund, þá var tekið aftur viðtal við einn einstakling. Heimsóknir á 

heimili þátttakenda gáfu mér mikilvæga innsýn inn í líf og aðstæður þeirra. Þá voru 

tekin viðtöl við þrjá starfsmenn sem starfa við atvinnu með stuðningi á tveimur 

starfssvæðum á vinnustöðum þeirra. Þá fór ég í þátttökuathugun á starfsprófunar- 

og þjálfunarstað þar sem verið var að undirbúa fatlað fólk fyrir þátttöku á 

almennum vinnumarkaði. Ég skráði þátttökuathugina eins nákvæmlega og 

mögulegt var strax að því loknu. 

Öll viðtölin voru tekin upp á segulband með leyfi viðmælenda og afrituð 

orðrétt á eftir. Rannsóknargögnin spönnuðu um 340 blaðsíður. Að afritun lokinni 

var öllum hljóðupptökum eytt. Ég fór þess á leit við þátttakendur að fá að hafa 

samband við þá ef viðbótarupplýsingar vantaði áður en rannsókninni lyki. Allir 

þátttakendur tóku þessari beiðni vel og var það gert í nokkrum tilvikum.  

Í rannsókninni hefur nöfnum þátttakenda verið breytt ásamt ýmsum 

persónulegum upplýsingum um þau. Þá hefur vinnustöðum verið gefin ný nöfn og 

staðsetningu þeirra breytt til þess að gæta fyllsta trúnaðar við þau.   
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Greining rannsóknargagna 

Við greiningu rannsóknargagnanna studdist ég við nálgun grundaðrar kenningar 

sem er rannsóknarhefð og á rætur sínar í félagsfræði. Í þessari aðferð fer greining 

gagna fram um leið og þeirra er aflað og greiningin einkennist af stöðugum 

samanburði allt rannsóknarferlið. Rannsakandinn skráir hjá sér athugasemdir og 

hugleiðingar tengdar gögnunum jafnóðum (Bogdan og Biklen, 2003; Creswell, 

1998; Strauss og Corbin, 1998).  

Frumgreining á gögnunum hófst strax að loknu fyrsta viðtalinu og öll 

rannsóknargögnin voru greind handvirkt með því að marglesa gögnin og strika 

undir mikilvæg atriði og bera þau saman við aðra hluti í gögnunum. Þessi 

greiningarvinna  fór fram jafnhliða gagnasöfnuninni. Nýir þátttakendur voru valdir 

út frá möguleikum þeirra á að veita nýja innsýn og auka við þá þekkingu sem þegar 

hafði verið aflað (Strauss og Corbin, 1998). Í kjölfarið fór fram kóðun og gerð 

minnisblaða með athugasemdum og hugleiðingum rannsakanda. Kóðun felur í sér 

að textinn í viðtölunum er lesinn nákvæmlega og leitað eftir ákveðnum þemum og 

hugtökum sem fá sérstök heiti eða kóða. Gögnin eru flokkuð eftir kóðunum og 

borin saman í leit að samræmi og ósamræmi, líkum og ólíkum sjónarhornum 

(Bogdan og Biklen, 2003; Strauss og Corbin, 1998). Í rannsókninni studdist ég við 

opna kóðun og öxulkóðun en með opinni kóðun er markmiðið að finna hugtök og 

þemu í gögnunum og í öxulkóðun er markmiðið að þróa og tengja markvisst 

ákveðna þætti, þemu eða fyrirbæri sem fram koma í gögnunum og finna samhengi, 

orsakir og afleiðingar þáttanna (Bogdan og Biklen, 2003; Creswell, 1998).  Út frá 

kóðunarflokkunum skrifaði ég um reynslu þátttakenda sem eiga að skýra frá 

reynslu og upplifun þeirra af störfum á almennum vinnumarkaði og varpa ljósi á 

hvaða þættir í stuðningi eru mikilvægir að þeirra eigin mati. Þá var skrifað um 

hvernig þau upplifðu félagslega þátttöku sína á vinnustöðum og um þátttöku þeirra 

í félagslífi utan vinnustaða. Að lokum er skrifað um þróun og starfshætti atvinnu 

með stuðningi hér á landi og þann lagagrundvöll sem hún byggir starfsemi sína á. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar reyni ég að endurspegla það sem fötluðu 

viðmælendum mínum fannst mikilvægt en rannsóknin er skrifuð út frá sjónarhóli 

viðmælenda til þess að rödd þeirra, aðstæður, reynsla og skilningur fái að heyrast.  
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 Takmarkanir rannsóknar 

Þessi rannsókn hefur sínar takmarkanir. Hún byggist á viðtölum við fimm 

einstaklinga sem starfa á almennum vinnumarkaði með stuðningi og við þrjá 

starfsmenn AMS í Reykjavík og á Reykjanesi. Hér er um lítinn hóp að ræða og 

þess vegna verður að fara varlega í að túlka niðurstöður. Fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar hér á landi um upplifun og reynslu fatlaðs fólks af atvinnuþátttöku á 

almennum vinnumarkaði. Þrátt fyrir þessar takmarkanir tel ég að niðurstöðurnar 

sem hér koma fram gefi mikilvægar upplýsingar um reynslu fatlaðs fólks sem 

starfar á almennum vinnumarkaði. Þá koma fram mikilvægar upplýsingar um 

hvaða þættir það eru í stuðningi sem þau telja að stuðli að velgengni þeirra í starfi á 

almennum vinnumarkaði og hvernig þau upplifðu félagslega stöðu sína á 

vinnustöðum, hvort þau voru þátttakendur eða einangruð. Að lokum var skoðuð 

þróun og kannaðir starfshættir atvinnu með stuðningi hér á landi ásamt því að 

skoða þann lagagrundvöll sem hún byggir starfsemi sína á. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið greint frá framkvæmd rannsóknarinnar en hún byggir á 

eiginlegum rannsóknaraðferðum. Gerð var grein fyrir markmiðum og 

rannsóknarspurningum og sagt frá aðgengi að þátttakendum og kynning á þeim. 

Fjallað var um gagnasöfnun og hvernig gögnin voru greind. Að lokum var sagt frá  

helstu takmörkunum rannsóknarinnar. Í næstu köflum geri ég grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggja á greiningu gagnanna. Beinar tilvitnanir í 

viðtöl við þátttakendur eru auðkenndar með gæsalöppum. Þegar um lengri 

tilvitnanir er að ræða koma þær fram í inndregnum texta 
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4. ATVINNA MEÐ STUÐNINGI HÉR Á LANDI 

 

Þessum kafla er ætlað að skoða þróun og starfshætti atvinnu með stuðningi hér á 

landi og þann lagagrundvöll sem hún byggir starfsemi sína á. 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur umsjón með málefnum fatlaðs fólks 

og ráðuneytinu til ráðgjafar er stjórnarnefnd um málefni fatlaðra. Stjórnarnefndin 

hefur það hlutverk að gera tillögur um sérhæfða þjónustu við fatlað fólk á landsvísu 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Hér á landi heyra atvinnumál fatlaðs fólks undir 

svæðisskrifstofur í málefnum fatlaðra og sveitarfélög sem hafa gert samning við 

ríkið um umsjón með málaflokknum.   

Þróun atvinnumála fatlaðs fólks hefur verið með svipuðum hætti hér á landi og 

erlendis eftir að núgildandi lög um málefni fatlaðra og reglugerð um atvinnumál 

fatlaðra tóku gildi. Þar voru kynntar nýjar áherslur sem opnuðu áður óþekktar leiðir 

hér á landi fyrir fatlað fólk til að starfa á almennum vinnumarkaði með stuðningi.  

 

Lagagrundvöllur að baki atvinnu með stuðningi 
Fyrsta löggjöfin hér á landi sem grundvölluð var á hugmyndafræði um jafnrétti 

fatlaðs fólks og kröfunni um eðlilegt líf voru lög um aðstoð við þroskahefta, sem 

sett voru árið 1979. Lögin lögðu grunninn að nýjum stjórnarháttum og segja má að 

sá grundvöllur sem þessi lög settu sé enn í fullu gildi og að þau lög um málefni 

fatlaðra sem síðar voru sett fram byggi á þessum grunni. Með þeim hófst 

uppbyggingarskeið í þjónustu við fatlað fólk. Næsta löggjöf var sett árið 1983 með 

lögum um málefni fatlaðra nr. 41/1983 og náði til allra fatlaðra einstaklinga. Þar 

kom fram nýmæli í 22. greininni um að svæðisstjórnir skyldu stuðla að atvinnuleit 

fyrir fatlaða einstaklinga. Atvinnuleit sem átti að afla fötluðu fólki atvinnu við 

hæfi. Þessi lög voru tekin til endurskoðunar árið 1989 og í kjölfar þeirrar vinnu var 

frumvarp um ný lög samþykkt árið 1992. Helstu breytingarnar sem voru í hinni 

nýju lagasetningu voru að yfirstjórn málefna fatlaðra var flutt undir 

félagsmálaráðuneytið, svæðisstjórnir voru lagðar niður og þess í stað stofnuð 

svæðisráð og svæðisskrifstofur málefna fatlaðra fengu aukin verkefni. Með 

lögunum voru lagðar fram nýjar áherslur í atvinnumálum fatlaðs fólks hvað varðar 

að stefna bæri að því að auka möguleika fatlaðs fólks til starfa á almennum 
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vinnumarkaði (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í lögunum frá 1992 sem eru þau lög 

sem gilda í dag, segir í 29. gr. um störf fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði: 

 

... að veita skuli fötluðum aðstoð til að sinna störfum á almennum 

vinnumarkaði þegar þess gerist þörf. Skal það gert með sérstakri 

liðveislu á vinnustað, svo og fræðslu og leiðbeiningum til annars 

starfsfólks. Veita skal fötluðum starfsþjálfun í almennum fyrirtækjum 

eða stofnunum þar sem því verður við komið.   

 

Fjórum árum frá setningu laganna var gefin út Reglugerð um atvinnumál 

fatlaðra (nr. 376/1996) sem felur í sér nánari útfærslu á ákvæðum um atvinnumál. Í 

1. gr. reglugerðarinnar er fjallað um markmið og tilgang. Þar segir: 

 

Reglugerð þessi tekur til þeirra úrræða sem fram koma í lögum um 

málefni fatlaðra og ætluð eru til að styðja fatlaða í því að þjálfa og 

nýta vinnugetu sína og færni. Úrræðum í reglugerð þessari skal beita 

þannig að stuðningur til starfa á almennum vinnumarkaði gengur 

framar öðrum kostum. Þeir kostir sem þessi reglugerð tekur til eru 

eftirfarandi: 

 

1. Starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlun. 

2. Aðstoð við fatlaða í vinnu á almennum vinnumarkaði. 

3. Hæfing og iðja. 

4. Verndaðir vinnustaðir.   

 

Samkvæmt ofanskráðu er ljóst að markmið löggjafans er að unnið skuli að því 

að skapa öllum sem hafa starfsgetu starfsvettvang á almennum vinnumarkaði. Með 

lögunum og reglugerðinni tók opinber stefnumótun stakkaskiptum um störf fatlaðs 

fólks á almennum vinnumarkaði og opnaði nýjar leiðir fyrir það til að starfa á 

almennum vinnumarkaði. Það var dregið úr mikilvægi verndaðra vinnustaða og 

þess í stað lögð áhersla á atvinnuleit, starfsþjálfun og sérstaka liðveislu á almennum 

vinnustöðum. Rökin fyrir áherslubreytingunni voru meðal annars að talið var að 

verndaðir vinnustaðir stuðluðu að aðgreiningu fatlaðs fólks frá ófötluðu og ynnu 

þannig gegn markmiðum um jafnrétti. Einnig að vernduðu vinnustaðirnir væru dýr 
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kostur í atvinnumálum og fjármunum betur varið til að kosta leiðir sem stuðluðu að 

atvinnu fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Samkvæmt lagagreininni er stuðningurinn af tvennum toga; aðstoð með sérstakri 

liðveislu og starfsþjálfun. Um sérstaka liðveislu segir meðal annars að um sé að 

ræða einstaklingsbundinn stuðning við fatlað fólk einkum í upphafi starfs í þeim 

tilgangi að aðstoða hann við að sinna störfum á almennum vinnumarkaði. Með 

starfsþjálfunarsamningi segir meðal annars að átt er við samning um greiðslu 

ákveðins hluta af launum fatlaðs einstaklings sem ráðinn er til starfa hjá fyrirtæki á 

almennum vinnumarkaði í þeim tilgangi að veita viðkomandi möguleika til starfs.  

Það er ekki skilgreint í umfjöllun um sérstaka liðveislu hver réttur fatlaðs fólks er 

bæði til þess að fá þjónustuna og gagnvært þeim sem veita hana. Þá kemur ekki 

fram nánari útskýring á starfsþjálfunarsamningi, hverjar greiðslur skuli vera og 

hverjir eigi að sjá um þær.    

Í skýrslu nefndar sem fjallað hefur um fyrirhugaða fullgildingu Íslands í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er gerð grein fyrir 

nauðsynlegum aðgerðum til að fullgilda samninginn sem fela meðal annars í sér 

heildarendurskoðun á lögum um málefni fatlaðra. Skýrslan hefur verið send til 

hagsmunafélaga til umsagnar og í framhaldi hefst vinna við endurskoðun laga um 

málefni fatlaðra (Félags-og Tryggingamálaráðuneytið, 2010) sem er fagnaðarefni 

en með því gefst kostur á að endurskoða markmið, stefnumótun og stuðningsúrræði 

í atvinnumálum fatlaðs fólks. 

 

Reglugerð um öryrkjavinnu 

Stjórnvöld lögðu áherslu á að finna leiðir til að auka möguleika fatlaðs fólks til að 

starfa á almennum vinnumarkaði og auðvelda ráðningu. Í því skyni bjóða yfirvöld 

fyrirtækjum sem ráða fatlað fólk í vinnu að endurgreiða þeim hluta af launum og 

launatengdum gjöldum. Endurgreiðslan er mest í byrjun og fer síðan lækkandi og 

til þess að gera þetta kleift var gerð reglugerð (nr. 159/1995), um öryrkjavinnu þar 

sem fram kemur að Tryggingastofnun ríkisins er heimilt að semja við 

atvinnurekendur á almennum vinnumarkaði um að ráða til starfa einstaklinga sem 

fá örorkulífeyri, örorkustyrk, endurhæfingarlífeyri eða slysaörorkubætur undir 

50%.  Aðilar sem hafa umsjón og gera vinnusamninga eru Svæðisskrifstofur 

málefna fatlaðra eða stofnanir sem sinna atvinnumiðlun eða endurhæfingu fatlaðra 

og eru þessir aðilar tengiliður á milli umsækjandans, fyrirtækisins og 
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Tryggingastofnunar. Vinnusamningar eru ávallt gerðir til ákveðins tíma í einu og 

heimilt er að endurnýja þá. Lágmarkslengd samningstíma eru þrír mánuðir og 

hámarkslengd eitt ár í senn. Vinnusamninga má gera bæði um fullt starf og 

hlutastarf en lágmarkshlutfall er 20%. Samningur er gerður  um kaup og kjör sem 

eiga að vera sambærileg við það sem gildandi er á hverjum tíma á milli launþega 

og atvinnurekanda. Í samningnum er tilgreindur vinnustaður og þau störf sem 

fötluðum starfsmanni er ætlað að leysa af hendi. Hlutverk umsjónaraðila 

samningsins er fyrst og fremst að fylgjast með því hvernig einstaklingnum vegnar í 

vinnunni, koma til aðstoðar ef eitthvað bjátar á og vera tengiliður gagnvært öðrum 

samningsaðilum. Hlutfall endurgreiðslu launa og launatengdra gjalda til 

viðkomandi fyrirtækis er mismikið en aldrei hærra en 75% og aldrei lægra en 25%. 

Fyrstu tvö árin er endurgreiðsluhlutfallið 75% en lækkar svo um 10% árlega á eftir 

það þar til lágmarks endurgreiðsluhlutfalli er náð sem er 25%.  

Það eru engin tímamörk á vinnusamningum með 25% endurgreiðslu en þeir eru 

eins og aðrir samningar endurnýjaðir árlega. Hjá Tryggingastofnun ríkisins voru 

440 vinnusamningar virkir í apríl 2010. 

 

Atvinna með stuðningi hér á landi 
Með lögunum árið 1979 var landinu skipt í átta svæði og komið á fót 

svæðisstjórnum sem áttu að annast skipulag og hafa eftirlit með þjónustu við fatlað 

fólk á viðkomandi landssvæði. Markmið svæðisstjórna var að byggja upp 

samræmda þjónustu við fatlað fólks á hverju starfssvæði. Í lögum sem tóku gildi á 

árinu 1983 kom fram að svæðisstjórnir skyldu stuðla að atvinnuleit fyrir fatlaða 

einstaklinga.  Þróunin í málaflokknum var að svæðisstjórnir voru lagðar niður og 

þess í stað stofnuð svæðisráð en hlutverk þeirra er meðal annars að hafa eftirlit með 

þjónustunni, stuðla að samræmingu hennar á svæðinu og annast réttindagæslu 

fatlaðs fólks. Svæðisskrifstofur í málefnum fatlaðra og sveitarfélög sem hafa gert 

samning við ríkið um umsjón með málaflokknum tóku við verkefnum 

svæðisstjórna er lutu að framkvæmd þjónustunnar og rekstri (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi reið á vaðið í 

kringum 1990 með því að ráða sérstakan atvinnuleitarfulltrúa sem átti að annast 

aðstoð við atvinnuleit og veita fötluðu fólki víðtækan stuðning við vinnu á 

almennum vinnumarkaði í samræmi við hugmyndafræði atvinnu með stuðningi 

(Morgunblaðið, 2001). Í mars 1999 var komið á laggirnar tilraunaverkefni sem 
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nefnt var Atvinna með stuðningi í Reykjavík. Um var að ræða tilraunaverkefni sem 

átti að standa út árið 2000 og unnið í samvinnu Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í 

Reykjavík og Styrktarfélags Vangefinna sem lagði til húsnæði fyrir verkefnið. Með 

því var lagt upp með að unnið skyldi markvisst að því að styðja fatlað fólk í vinnu á 

almennum vinnumarkaði að erlendri fyrirmynd um atvinnu með stuðningi. Þegar 

tilraunatímabilinu lauk fluttist starfsemin í húsnæði Svæðisskrifstofu og hefur síðan 

verið liður í þjónustu hennar. Á þessum tveimur svæðisskrifstofum og Akureyri frá 

árinu 1996 sem gert hefur samning um umsjón með málefnum fatlaða voru aðferðir 

atvinnu með stuðningi notaðar og starfsemin síðar nefnd AMS sem stendur fyrir 

atvinnu með stuðningi (Árni Már Björnsson munnleg heimild, 3. október 2005).  

Á árinu 1999 var stofnað hér á landi Félag áhugafólks um atvinnu með 

stuðningi. Meginmarkmið félagsins er að:  

 

• Þróa atvinnu með stuðningi sem aðferð til að auka þátttöku fatlaðs fólks 

með skerta vinnugetu á almennum vinnumarkaði.  

• Stuðla að faglegri þróun félagsmanna með námskeiðum og útgáfu á 

fréttabréfi.  

• Standa að kynningum og upplýsingum um félagið fyrir fatlaða 

einstaklinga, vinnuveitendur og fagfólk.  

• Að vera talsmenn atvinnu með stuðningi á Íslandi og alþjóðavettvangi.  

 

Í kjölfarið á stofnun félagsins var sótt um aðild að samtökum EUSE sem eru 

samstarfsvettvangur margra Evrópuþjóða um atvinnu með stuðningi en skilyrði 

fyrir inngöngu var að formlegt félag væri stofnað hér á landi með lög og stjórn. 

Með aðild að samtökunum fékk félagið aðgang að fundum og ráðstefnum sem 

samtökin halda. Þá er Ísland þátttakandi í sameiginlegri rannsóknar- og 

greiningarvinnu á starfsemi atvinnu með stuðningi á norðurlöndum. Atvinna með 

stuðningi hefur verið komið af stað á flestum svæðum á landinu nema á vesturlandi 

og austurlandi. Útfærslur á vinnubrögðum atvinnu með stuðningi eru þó mjög 

mismunandi á milli landshluta að mati formanns félags AMS og oft er ekki til 

staðar nægileg þekking á vinnubrögðum atvinnu með stuðningi svo hægt sé að tala 

um starfsemi út frá hugmyndafræði atvinnu með stuðningi (Árni Már Björnsson 

munnleg heimild 28. apríl 2010). Á öðrum svæðum hefur þjónusta við fatlað fólk í 

atvinnumálum verið hluti af verksviði starfsmanna sem jafnframt hafa sinnt annarri 
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þjónustu við fatlaða einstaklinga. Þá hefur verið rekin sérstök atvinnudeild fyrir 

fatlaða hjá Vinnumiðlun höfuðborgarsvæðisins. Deildin annast verkefni í 

atvinnumálum fatlaðra sem annars væru á verkefnasviði svæðisskrifstofu 

Reykjavíkur (Kristján Valdimarsson, 2003).  

Landssamtökin Þroskahjálp veita árlega viðurkenningu Múrbrjótinn aðilum eða 

verkefnum sem hafa að mati samtakanna rutt fötluðu fólki nýjar brautir til jafnréttis 

á við aðra í samfélaginu. Verðlaunahafar Múrbrjótsins árið 2005 voru AMS í 

Reykjavík, á Reykjanesi og Akureyri. Þessar starfsstöðvar fengu verðlaunin fyrir 

að nota aðferðir atvinnu með stuðningi til að aðstoða fatlað fólk við að komast á 

almennan vinnumarkað (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi, 2010).   

Á vettvangi félags- og tryggingamálaráðuneytisins var unnið að því að færa 

umsjón með vinnumálum fatlaðra sem rekin hefur verið af svæðisskrifstofum og 

öðrum þjónustuaðilum til Vinnumálastofnunar. Stefnt var að yfirfærslunni um 

síðustu áramót (Félags- og Tryggingamálaráðuneytið, 2008). Hún frestaðist og 

samkvæmt upplýsingum frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu eru 

vinnuhugmyndir núna í gangi um að AMS fari til Vinnumálastofnunar þegar 

málaflokkurinn færist yfir til sveitarfélaga í ársbyrjun 2011 (Þór Garðar 

Þórarinsson munnleg heimild, 23. apríl 2010).  

 

Starfshættir AMS 

Þrír starfsmenn AMS tóku þátt í rannsókninni sem starfa á tveimur starfssvæðum. Í 

starfi þeirra er almennt miðað við að atvinna er fundin fyrir fatlaðan einstakling 

sem talið er að hann geti ráðið við með viðeigandi þjálfun og stuðningi. Áður en 

fatlaður starfsmaður byrjar að vinna á nýjum vinnustað skipuleggja starfsmenn 

AMS með vinnuveitendum fyrirkomulag vinnustaða við að taka á móti fötluðum 

starfsmanni hvað varðar þjálfun og félagslega tengingu. Tvær leiðir eru notaðar 

varðandi þjálfun í störfin. Önnur þeirra felst í að starfsmaður AMS fylgir fatlaða 

starfsmanninum til vinnu og starfar með honum á nýja vinnustaðnum þar til að 

hann hefur náð valdi á vinnunni þá hættir starfsmaðurinn að mæta með honum 

daglega en fylgist þó vel með og grípur inn í ef þörf er á. Takmarkið er að fatlaði 

starfsmaðurinn geti unnið vinnuna hjálparlaust og sjálfstætt og hann fær þann tíma 

sem hann þarf til að ná tökum á starfinu. Í hinni leiðinni sem er algengari sjá 

vinnuveitendur sjálfir um aðlögun og þjálfun á sínu starfsfólki og leggja til 

starfsfólk til að styðja viðkomandi við að ná tökum á starfinu. Starfsmenn AMS 
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veita í framhaldi eftirfylgd sem felst í stuðningi við aðlögun fólks að störfum og 

eftirfylgdin er veitt eins lengi og hennar er þörf. Það kom fram hjá báðum 

starfssvæðunum að þau veita mesta stuðning í byrjun starfs og draga síðan úr 

honum. Bæði starfssvæðin leggja sérstaka áherslu á að tengja fatlaðan starfsmann 

við ófatlaðan vinnufélaga sem hann getur leitað til ef eitthvað kemur upp á og veitir 

honum félagslegan stuðning. Þá fannst starfsmanni AMS á öðru starfssvæðinu 

mikilvægt að ræða við vinnuveitendur í upphafi um hvernig félags- og 

tómstundamálum vinnustaða er háttað og velta upp þátttöku fatlaðs starfsmanns. 

Það hefur komið fyrir að þeim hefur ekki verið boðið með þegar kemur að því að 

vinnuhópurinn er með árshátíðir, fer saman út úr bænum eða fer erlendis. Þetta 

getur haft í för með sér að fatlaði starfsmaðurinn upplifir sig félagslega einangraðan 

á vinnustaðnum og mikilvægt að fyrirbyggja slíkt áður en haldið er af stað út á 

vinnumarkaðinn. 

 
Undirbúningur fyrir störf á almennum vinnumarkaði. Þeir starfsmenn AMS 

sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um mikilvægi þess að þeir og fatlaðir 

starfsmenn kynnist og byggi upp gagnkvæmt traust áður en farið er út á 

vinnustaðina. Það var mismunandi hvernig undirbúningi var háttað á 

starfssvæðunum. Á öðru svæðinu er starfsprófunar- og þjálfunarstaður sem flestir 

fara á áður en þeir hefja vinnu á almennum vinnumarkaði þó svo að sumir fari beint 

á almennan vinnumarkað án slíks undirbúnings. Flestir sem fara í starfsprófun og 

þjálfun eru þar að minnsta kosti í þrjá mánuði og tíminn er notaður til að kynnast. 

Það er í boði er að fara í starfskynningar í fyrirtæki áður en til ráðninga kemur, 

vinnustöðum að kostnaðarlausu og fatlaðir starfsmenn eru á launum hjá 

starfsprófunar- og þjálfunarstaðnum á meðan. Fyrstu þrjá mánuði í nýju starfi 

heldur starfsmaðurinn plássi sínu á starfsþjálfunarstaðnum og á kost á að fara til 

baka ef eitthvað misferst. 

Á hinu svæðinu kynnast starfsmenn AMS og umsækjendur í viðtölum, með 

upplýsingaöflun bæði frá þeim og fyrri vinnustöðum ef þau hafa áður verið á 

vinnumarkaði, þau fara saman á kaffihús, í gönguferðir og jafnvel í sund til að 

kynnast og byggja upp gagnkvæmt traust. Á þessu starfssvæði býðst fötluðu fólki  

að fara í launalausar starfskynningar í fyrirtæki að hámarki í tíu skipti í tvo til þrjá 

tíma í senn jafnvel í nokkur störf. Hugmyndin er sú að þetta sé prufa fyrir fólk til 

að kynnast nýjum störfum og gera upp við sig hvort þau vilji vinna við þau eða 



36 
 

ekki. Þau benda á að margir hafi enga starfsreynslu og því mikilvægt að kynna fyrir 

þeim ný störf og gefa þeim möguleika á að prófa. Starfsmennirnir líta einnig á þetta 

sem leið fyrir fyrirtækin til að kynnast þjónustu AMS og draga úr hræðslu þeirra 

við að ráða fatlað fólk í vinnu. Í upphafi eru engar skuldbindingar fyrir 

vinnustaðina um ráðningu en í kjölfarið á starfskynningum er mjög oft ráðning og 

fyrirtækin tilbúin í samstarf. Þessar starfskynningar eru umdeildar og hafa vakið 

upp spurningar um launa- og réttindamál fatlaðs fólks á meðan á þessum tímabilum 

stendur. Áður var fatlað fólk ótryggt bæði ef það slasaðist við vinnu eða olli tjóni 

þar sem það féll ekki undir tryggingar fyrirtækja. Þetta varð til að AMS keypti 

slysatryggingu og frjálsa ábyrgðartryggingu hjá tryggingafélagi sem tryggir fólk ef 

það slasast og einnig ef tjón hlýst af þeirra völdum. Enn hefur ekki reynt á þessar 

tryggingar.  
 

Kynning á AMS til fyrirtækja. Það kom fram hjá starfsmönnum beggja svæðanna 

að þau telja atvinnumál fatlaðs fólks ennþá tiltölulega lítið þekkt hér á landi á 

meðal fyrirtækja. Starfsmaður AMS á öðru starfssvæðinu sagði: „Við erum ekki í 

þeirri aðstöðu að fólki hringi í okkur af fyrra bragði, við þurfum alltaf að sækja“. 

Þau voru sammála því að þau mæta ekki alltaf jákvæðu viðhorfi hjá yfirmönnum 

vinnustaða og fá stundum einkennilegar spurningar í leit þeirra að störfum en þau 

telja að hindranir og fordómar hjá vinnuveitendum stafi helst af hræðslu og 

vanþekkingu. Í þeim tilgangi að ná til fleiri fyrirtækja finnst þeim öllum mikil þörf 

á kynningum í fjölmiðlum og innan samtaka hjá félagi atvinnurekenda,  

starfsmaður AMS sagði: „að fá aðila frá fyrirtækjum sem eru svona ... þekkt og 

viðurkennd af samfélaginu sem að hafa verið með fatlað fólk í vinnu og geta 

miðlað reynslunni áfram“.  

Í kynningu á starfsemi AMS segja þau frá hlutverki sínu og tilgangi og leggja  

áherslu á að þau gæti hagsmuna fyrirtækja jafnt sem umsækjenda, þetta kom fram 

hjá báðum starfssvæðunum. Á öðru svæðinu kom fram hjá starfsmanni að 

vinnustaðirnir eru fjölbreyttir og ólíkir og mikilvægt að starfsfólk AMS setji sig inn 

í þá vinnumenningu sem ríkir á hverjum stað sem er mismunandi, starfsmaður 

AMS orðaði það: „það eru náttúrulega kallavinnustaðir sem eru til dæmis allt 

öðruvísi vinnustaðir en leikskólar“. Þá sagði hann að starfsmennirnir  þurfi að bera 

virðingu fyrir þeirri menningu sem ríkir á hverjum stað, hann sagði: „það þýðir 
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ekki fyrir starfsmenn að ætla að hneykslast yfir einhverjum plakötum af berum 

konum“. 

Starfsmenn beggja starfssvæðanna sögðu að þegar þau leita til fyrirtækja eftir 

störfum að þá segja þau vinnuveitendum frá öryrkjavinnusamningum. Þau telja að 

hann skipti miklu máli varðandi ráðningu en þeim hefur ekki tekist að fá störf nema 

með því að kynna vinnusamninga, starfsmaður AMS sagði: „Það er svona gulrótin 

inn í fyrirtækin að maður segi frá því“. Það kom fram hjá starfsmönnum á báðum 

starfssvæðunum að atvinnurekendur kjósa í langflestum tilvikum að gera 

vinnusamning. 

 
Núverandi staða. Það kom fram í viðræðum við starfsmenn að mikill samdráttur 

hefur verið á vinnumarkaði frá haustinu 2008. Í kjölfar efnahagslegs samdráttar og 

ýmissa breytinga sem hafa orðið í samfélaginu. Fyrirtækin hafa yfir minna 

fjármagni að ráða og mörg þeirra hafa fækkað hjá sér starfsfólki. Margir fatlaðir 

starfsmenn misstu vinnuna í kjölfar þessara breytinga en það kom fram á báðum 

starfssvæðunum að flestir eru komnir í ný störf. Á öðru svæðinu kom fram hjá 

starfsmanni að erfið staða á vinnumarkaðinum hefur haft í för með sér aukið álag á 

þá starfsmenn sem eftir eru hjá fyrirtækjunum. Áður var fleira starfsfólk úti á 

vinnustöðunum sem gat tekið þátt í að styðja fatlaða starfsmenn en núna þurfa 

starfsmenn AMS að vera meira í fyrirtækjunum til að veita stuðninginn. 

Starfsmaður á hinu starfssvæðinu tók ekki undir þetta og sagði starfsmenn á því 

svæði ekki vera meira í fyrirtækjum núna en áður. 

Þrátt fyrir að atvinnuleysi sé um þessar mundir rúmlega 9% 

(Vinnumálastofnun, 2010), þá er biðlistinn eftir þjónustu AMS ekki langur. Í apríl 

2010 voru á öðru svæðinu 15 einstaklingar á biðlista og svæðið er best mannað af 

öllum starfssvæðum AMS með 6,6 stöðugildi og veita þjónustu til 100 einstaklinga. 

Á hinu starfssvæðinu voru 34 einstaklingar á biðlista, þau voru með 1,85% 

stöðugildi í AMS og veita þjónustu til 110 einstaklinga sem starfa á almennum 

vinnumarkaði.  

Það kom fram að á báðum starfssvæðunum að annmarkar eru á þjónustu AMS 

en þau geta ekki veitt stuðning til þeirra sem þurfa maður á mann aðstoð. Á öðru 

svæðinu kom fram varðandi forgangslista að þá horfa þau fyrst á þá sem eru ekki í 

neinum úrræðum en starfsmaður sagði að það vildi oft verða þannig að þeir sem 

hafa oftast samband og láta mest í sér heyra fá fyrst þjónustu. Það sama átti við á 



38 
 

hinu svæðinu en þau horfa líka til þeirra sem taldir eru tilbúnir út á vinnumarkaðinn 

frá starfsprófunar- og þjálfunarstaðnum sem er á svæðinu. Þá kom fram á báðum 

starfssvæðunum að þeim hefur gengið best að finna vinnu fyrir hæfasta fólkið. 

 
Störfin á almennum vinnumarkaði. AMS hefur starfað formlega í ellefu ár og 

starfsmennirnir á öðru svæðinu telja að þau séu að uppskera eftir að hafa kynnt 

vinnubrögð AMS í fyrirtækjum og það sé að skila sér í nýjum störfum. 

Vinnustaðirnir sem AMS hefur útvegað störf hjá eru af ýmsum toga svo sem, 

verslanir, iðnaðarfyrirtæki, tölvufyrirtæki, matvælafyrirtæki, bílaiðnaður, 

lagerstörf, byggingafyrirtæki, leikskólar og spítalar. Verslanir hafa verið í miklum 

meirihluta en þau eru stöðugt að reyna að hasla sér völl á nýjum vettvangi og um 

þessar mundir eru þau fá störf á líkamsræktarstöðvum á öðru svæðinu. Þeim hefur 

gengið erfiðast að fá skrifstofustörf og þá hafa nokkrir sýnt áhuga á að vinna með 

dýr en þar er ekki um auðugan garð að gresja. Þá sýnir fólk oft áhuga á að vinna 

nálægt heimilum sínum og sér þá hag í því að þurfa ekki að fara langt til þess að 

sækja vinnu.  

Varðandi óskir fólks á störfum þá kom fram að karlmenn segjast oft vilja vinna 

við eitthvað sem tengist bílum og fara í gróf störf og kvenfólk nefnir oftast að vilja 

vinna í verslunum við að raða í hillur og á leikskólum. Þetta taldi starfsmaður á 

öðru svæðinu geta verið vísbending um reynsluleysi þeirra þar sem þau hefðu oft 

ekki reynslu af vinnumarkaðinum, mikilvægt væri að gefa fólki tækifæri til að 

kynnast ólíkum störfum í þeim tilgangi að kynnast hvað felst í þeim og einnig til að 

átta sig á hvaða störf henta þeim. Starfsmenn AMS á báðum starfssvæðunum 

sögðust reyna að nálgast óskir og væntingar fólks með því að finna störf sem 

tengjast þeim þáttum sem það hefur áhuga á en í mörgum tilvikum tækist það ekki. 

 
Samstarf við fyrirtæki. Í viðtölunum kom fram að starfshættir fóru í langflestum 

tilvikum þannig fram á öðru svæðinu að AMS fær  tilboð um starf og síðan leita 

þau í umsækjendahópinn hver passar í starfið, þrátt fyrir að ferlið sé hugsað þannig 

að leitað sé eftir vinnu fyrir hvern og einn umsækjenda. Þau þurfa að bregðast 

skjótt við, starfsmaður AMS sagði: „Vinnumarkaðurinn er bara hraður og ef við 

klárum ekki að finna manneskju í starfið mjög fljótlega þá missum við starfið, 

þannig er bara veruleikinn“. Þau voru sammála um að vinnuumhverfið væri erfitt 

og þau flýttu sér oft of mikið, starfsmaður AMS sagði: „um leið og við fréttum af 
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einhverju starfi, þá erum við búin að koma einhverjum í starfið tveimur dögum 

seinna“. Á hinu svæðinu sögðust þau leita eftir vinnu fyrir hvern og einn 

umsækjenda. 

Bæði vinnuveitendur og fatlaðir starfsmenn geta alltaf hringt og óskað eftir 

aðstoð frá starfsmönnum AMS. Á öðru starfssvæðinu er lögð mikil áhersla á að 

starfsfólk AMS bregðist fljótt við ef eitthvað kemur upp á, starfsmaður sagði: „Við 

kynnum okkur þannig að við séum tilbúin til að koma inn í allar aðstæður, 

uppsagnir og hvað sem er“. Þau telja mikilvægt að kynna fyrir fólki að það geti 

alltaf komið á skrifstofu AMS og rætt málin ef eitthvað er. Starfsfólkið er með síma 

sem fatlað starfsfólk og vinnuveitendur hafa upplýsingar um og geta haft samband 

hvenær sem er.  

Í þessum kafla hefur verið greint frá lagagrundvelli atvinnu með stuðningi á 

Íslandi og reglugerð um öryrkjavinnu. Þá var sagt frá atvinnu með stuðningi hér á 

landi og fjallað um starfshætti AMS út frá þekkingu og reynslu þriggja starfsmanna 

AMS af tveimur starfssvæðum. Næsti kafli greinir frá atvinnusögu fötluðu 

þátttakendanna. 
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5. ATVINNUSAGA ÞÁTTTAKENDA 
  

Vinnan var veigamikill þáttur í daglegu lífi þátttakenda sem skapaði þeim hlutverk 

og félagslega stöðu. Þátttakendur áttu allir langan starfsferil að baki og höfðu unnið 

lengi á sömu vinnustöðunum en höfðu öll áhuga á að breyta um starfsvettvang í 

framtíðinni. Í þessum kafla verður sagt frá því hvernig þátttakendur fengu störfin, 

starfsreynslu þeirra á almennum vinnumarkaði og greint frá framtíðaóskum þeirra í 

atvinnumálum. 

 

Aðstoð við atvinnuleit 

Þátttakendur áttu það sammerkt að hafa takmarkaða reynslu af sjálfstæðri 

atvinnuleit. Þó hafði Anna einu sinni orðið sér sjálf úti um vinnu í matvöruverslun 

með því að fara í verslunina sem hún vissi að vantaði starfsfólk og sækja um starf 

og Kári á sama hátt fékk starf með því að fara í sjávarútvegsfyrirtæki sem var að 

leita eftir starfsfólki og sækja um. Á meðan þær Jóna og Magnfríður fengu störf við 

blaðaburð í nágrenni heimila sinna eftir að hafa svarað auglýsingu í blöðum.   

Öllu algengara var að þátttakendur fengu stuðning við að leita að starfi en þau 

höfðu fengið vinnu með aðstoð foreldra sinna, fagaðila á starfsnámsbraut sérskóla, 

skólastjóra, starfsfólks sambýlis, í gegnum Vinnumiðlun fatlaðra og AMS. Það 

voru foreldrar þeirra Önnu og Kára sem urðu þeim úti um vinnu. Á sínum yngri 

árum vann Kári í sveitastörfum á sumrin sem hann fékk í gegnum foreldra sína og 

að loknum framhaldsskóla fór hann í löndunarvinnu sem móðir hans hafði útvegaði 

honum og Anna fékk skrifstofustarf í gegnum móður sína. 

Tveir þátttakendur, þær Magnfríður og Jóna fengu störf fyrir milligöngu 

starfsmanna skólans sem þær voru í. Skólastjóri Magnfríðar útvegaði henni vinnu í 

stórmarkaði að loknum 9. bekk í grunnskóla: „í staðinn fyrir að allir hinir héldu 

áfram í skóla“ og fagaðili í starfsdeild sérskóla sem Jóna var í hafði milligöngu um 

að útvega henni í sendlastarf. 

Starfsfólkið á sambýlinu sem Fríða bjó á útvegaði henni fyrstu störfin hennar á 

almennum vinnumarkaði sem voru við heimilisþrif, fiskvinnslu, á vernduðum 

vinnustað og í skóla. 

AMS útvegaði öllum þátttakendum núverandi störf. Að Magnfríði 

undanskilinni tók ekkert þeirra þátt í atvinnuleitinni. Það voru starfsmenn AMS 
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sem sáu um leitina að fyrirtækjum sem vildu ráða fatlað fólk í vinnu og kynntu 

síðan atvinnutilboðin fyrir þátttakendum. Í tilviki Magnfríðar fór hún ásamt Hrönn 

starfsmanni AMS í nokkur fyrirtæki í leit að vinnu og þar á meðal í fyrirtækið 

Drykkjarföng þar sem hún lagði inn atvinnuumsókn. Það liðu nokkrir mánuðir þar 

til verkstjóri fyrirtækisins hringdi í Magnfríði og bauð henni starf. Það að hafa 

vinnu skipti Magnfríði afar miklu máli og lýsti hún gleði sinni af fréttunum með 

eftirfarandi orðum: „jibbí og hoppaði hæð mína ... voða gaman. Þá var ég ... 

hamingjusöm að fá vinnu“.  

Þátttakendurnir áttu það sammerkt að hafa unnið lengi á almennum 

vinnumarkaði þegar þeir leituðu til AMS eftir aðstoð um að finna vinnu. Tvö þeirra 

í kjölfar þjálfunar á starfsprófunar- og þjálfunarstað, einn þátttakandi eftir að hafa 

sjálfur sagt upp starfi og tveir vildu skipta um vinnustað til að vinna í nágrenni við 

heimili sín. Jóna var ein þeirra en hún var orðin þreytt á því að ferðast langar leiðir 

í vinnuna og langaði til að fá vinnu nær heimili sínu. Hún bar upp óskir sínar við 

starfsmann AMS, sem fann: „þetta starf í Matvælagerðinni sem er rétt hérna hjá og 

stutt fyrir mig að ganga í vinnuna“.   

Fríða leitaði til AMS af því að hún var komin með mikla vöðvabólgu og slitgigt 

og sjúkraþjálfarinn hennar hafði ráðlagt henni að fara í léttari vinnu. Hún vildi líka 

vinna nær heimili sínu og helst ekki við þrif. Starfsmaður AMS var lengi að finna 

nýtt starf fyrir hana en fann síðan starf sem fólst alfarið í þrifum. Fríðu fannst hún 

ekki geta hafnað starfstilboðinu þar sem vinnustaðurinn var nálægt heimili hennar 

og hún gat: „gengið í vinnuna“ og einnig fannst henni það kostur að hún þekkti til 

starfsfólksins sem þar vann.  

Kári hafði misst vinnuna þegar fyrirtækið sem hann starfaði hjá hætti starfsemi. 

Hann leitaði eftir nýju starfi án þess að það bæri árangur og þá benti vinur hans 

honum á að fara í starfþjálfun á starfsprófunar- og þjálfunarstað. Hann var búinn að 

vera þar í þrjá mánuði þegar starfsmaður AMS bauð honum vinnu við þrif á rútum 

Anna var eini þátttakandinn sem fékk starf fyrir milligöngu AMS sem var 

spurð við hvað hún vildi vinna við. Hún sagði: „ég sagði þeim frá áhuga mínum á 

járniðnaði eftir námið í Iðnskólanum og að ég vildi vinna við það“. Núverandi 

vinnuveitandi hennar í járnsmiðjunni hafði þá þegar haft samband við AMS og 

óskað eftir að ráða fatlaða manneskju með bílpróf til að aðstoða innan fyrirtækisins 

og hún: „var ráðin til reynslu í þrjá mánuði og þeir vilja ekkert losna við mig“. 
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Starfsreynsla þátttakenda   
Í undirbúningsvinnu fyrir rannsóknina kynnti ég mér meðal annars rannsókn Önnu 

Einarsdóttur (2000) en hún varði einu ári með þátttakendum sínum í vinnu í 

verksmiðjum og aflaði með þeim hætti upplýsinga um stöðu fatlaðra kvenna á 

vinnumarkaði. Þátttakendur Önnu voru í einhæfum verkefnum sem nutu lítillar 

virðingar af öðru samstarfsfólki. Fötluðu konurnar voru álitnar „skrítnar“ og 

„sérstakar“ á vinnustöðunum og tilheyrðu hóp sem samstarfsfélagar vildu ekki láta 

bendla sig við. Þær voru afskiptar í kaffi- og matartímum og í félagslífi með 

vinnufélögum utan vinnustaðar. Þá kom fram að hluti kvenanna voru orðnar leiðar 

á vinnunni. Þessar upplýsingar féllu ekki að reynslu minni í starfi með fötluðu fólki 

á vinnumarkaði og því fannst mér mikilvægt að skoða starfsferil þátttakenda minna 

með áherslu á ofangreinda þætti. 

Flestir þátttakendur minna voru stolt af fyrri störfum sínum og töldu þau 

mikilvæg á starfsferli sínum. Ég mun nú rekja starfsferil þeirra hvers fyrir sig og 

hvernig þeim leið á vinnustöðunum.  

Jóna. Fyrsta starfið sem Jóna var í á almennum vinnumarkaði var sendlastarf. 

Hún fór í sendiferðir fyrir vinnustaðinn og gekk á milli staða. Á þessum tíma var 

hún yfir kjörþyngd og fannst mikilvægt að hreyfa sig og útiveran átti vel við hana. 

Jóna starfaði hjá fyrirtækinu í sjö ár en þá lagði það niður starfsemi sína. Hún varð 

fyrir miklum vonbrigðum og sagði síðar að óskastarfið sitt væri að vera „sendill“. 

Þá starfaði hún í fjögur ár á vernduðum vinnustað sem framleiddi keramik vörur 

og: „var mjög ánægð þar“. Hún hætti þegar fyrirtækið lagði niður starfsemi sína. 

Því næst vann hún á sjúkrahúsi við þrif í nokkra mánuði en hætti vegna þess að 

starfið átti ekki við hana eins og hún orðaði það og fór að vinna í kjötverksmiðju, 

þar sem hún starfaði í fimm til sex ár. Um þetta starf sagði hún: „ég kunni rosalega 

vel við mig“. Hún hætti þegar henni bauðst vinna nálægt heimili sínu í 

Matvælagerðinni. Á þeim tíma sem rannsóknin var unnin hafði Jóna starfað hjá 

Matvælagerðinni í sjö ár í 70% starfi. Hún var ánægð í starfinu og fannst: „bara fínt 

að vinna þarna“. Þetta var lítið fyrirtæki með sjö starfsmönnum. Jóna kom að 

verkefnum sem tengdust framleiðslunni:  
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Ég er stundum að taka á móti vörunum þegar verið er að pakka. 

Stundum er ég að búa til rúllurnar, stundum kryddið á þær og svo 

erum við í desertum. Ég er að loka dollunum og líma á þær. 

 

Fríða hóf sinn starfsferill á vernduðum vinnustað þar sem hún: „var að sauma á 

saumastofunni að falda, svo í kortaherberginu ... að setja ... blöð í poka“. Á 

vinnustaðnum var henni sagt: „að ég væri svo dugleg að ég ætti bara að vera á 

almennum vinnumarkaði“. Í framhaldi af því fékk hún vinnu við heimilisþrif og 

líkaði ágætlega við starfið en sagði: „sonurinn á heimilinu var svo leiðinlegur, hann 

var alltaf að stríða mér svo ég vildi hætta“. Eftir það vann hún við fiskvinnslu við: 

„að setja fisk í bakka“,  henni líkaði starfið vel og vann við það þar til fyrirtækið 

hætti. Því næst fór hún að starfa um tíma á vernduðum vinnustað og starfaði þar við 

vinnslu á keramiki og þrif þangað til fyrirtækið hætti og öllum var sagt upp. Þá 

fékk hún vinnu við þrif í skóla þar sem hún starfaði í þrettán ár. Hún sagði frá 

starfinu: „Ég skúraði þar, sópaði og svo ryksugaði ég“. Fríða sagði: „Ég var mjög 

ánægð þar“. Hún hætti þegar hún fékk vinnu nálægt heimili sínu. Þegar rannsóknin 

var unnin var Fríða nýlega byrjuð að vinna í 50% starfi við þrif á sjúkrahúsi og 

sagðist: „vera ánægð“.  

Kári fór í löndunarvinnu eftir að framhaldsskóla lauk og starfaði við hana í 

fimm ár. Hann sagði um starfið:  

 

svakalega skemmtilegt líka vegna þess að ég fékk svo mikla peninga 

fyrir þetta ... manni fannst þetta skemmtilegt, meira að segja löngu 

eftir að ég var hættur.  

 

Hann þénaði meira yfir árið en foreldrar hans gerðu samanlagt og fannst 

gaman að segja frá því. Vinnudagarnir voru langir og þetta var mikil skorpuvinna:  

 

Til dæmis var lengsti vinnudagur hjá mér tuttugu og átta 

klukkustundir en það var frí næstu þrjá, fjóra dagana ... sem betur fer.  

 

Móður Kára fannst hann sýna ýmis sérkennileg einkenni í hegðun sem 

þyrfti að athuga, hann sagði: „Mömmu ... fannst svo margt sérstakt við mig ... 

eitthvað svona í sambandi við vinahópinn ... mörgum fannst ég svolítið sérstakur“. 
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Hún fékk hann til að fara í greiningu og niðurstaðan var Asperger heilkenni. 

Spurningunni um hverju það hefði breytt fyrir hann að fá greininguna svaraði hann: 

„Ég þurfti að taka lyf ... ég fékk þrjár lyfjasortir gagnvært minni fötlun“. Með 

tímanum var hann orðinn illa haldinn af streitu og þoldi ekki álagið og hávaðann 

sem fylgdi vinnustaðnum og lyfin virtust ekki hjálpa til. Hann upplifði hávaðann 

erfiðan: „það var ... rosalegt rifrildi stundum í þessu og öskrað“. Hann sagði: 

„Síðasta árið var ég eiginlega bara að verða andlega vitlaus ... og stressaður ... og 

brjálaður ... af vökum og það var oft unnið um helgar líka“. Mamma hans var 

áhyggjufull af andlegri líðan hans og taldi hann út frá fötlun sinni ekki þola álagið 

og streituna sem fylgdi starfinu og löngum vinnutíma. Hún fékk hann til að hætta. 

Eftir það fór hann í saltfiskvinnslu og var þar í þrjú ár. Honum fannst vinnan erfið 

og vinnudagarnir oft langir, hann sagði: „Ég er svolítið gefin fyrir líkamlegt puð en 

stundum fékk ég alveg nóg“. Fyrirtækið hætti síðar starfsemi sinni og hann fór 

nokkru síðar á starfsprófunar- og þjálfunarstað. Á þeim tíma sem rannsóknin var 

unnin hafði Kári starfað hjá rútufyrirtæki þar sem unnu yfir hundrað starfsmenn og 

hann hafði starfað þar í tvö ár. Hann var ánægður yfir því að starfshlutfall hans var 

nýlega lengt upp í 65% starf. Starfið hans fólst alfarið í þrifum en hann þreif salerni 

og kaffistofur starfsmanna og rútur að utan og innan. Þetta var erfiðisvinna og 

tímafrekt að þrífa rúturnar sem voru stórar. Hann var nokkra klukkutíma með hvern 

bíl. Hann var ánægður með einveruna og sagði: „kyrrðin á vel við mig“. Hann 

sagði stoltur: „Ég er algjörlega einn út af  fyrir mig í rútunni og það hjálpar mér 

engin ... þetta er þrælerfitt“. Kári æfði líkamsrækt nokkrum sinnum í viku og það 

að vera í góðu líkamlegu formi fannst honum gera sér vinnuna auðveldari. AMS 

var að leita eftir öðrum fötluðum starfsmenni til að vinna á móti honum en hann 

sagði: „Ég hef nú alveg meikað þetta einn af því að ef ég er látinn í friði“. Hann var 

ánægður í starfi og sagði að það væru nokkrar útgáfur af dögunum: 

 

Sumir dagar eru ágætir, sumir aðeins meira en ágætir og sumir bara 

frábærir eða góðir, þannig að þetta er voðalega mismunandi, það fer 

eftir því hvernig maður sefur um nóttina. 

 

Kári leit á starfið sem framtíðastarf og sagði: „það er ekkert grænna gras þó 

ég fari eitthvað annað“.  
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Magnfríður. Fyrsta starf Magnfríðar var í stórmarkaði en þar kom hún að 

ýmsum verkefnum. Hún vann í grænmetisdeildinni við að pakka lauk í poka, raðaði 

vörum í hillur, gekk frá fatnaði á sinn stað og hafði umsjón með 

barnaafþreyingarherbergi í versluninni. Hún sagði að hún hefði aðallega valið 

verkefnin sjálf: „Ég spurði Jónu hvort ég mætti gera þetta og hún alveg, jú, jú þú 

mátt alveg gera þetta“.  Magnfríður vann hjá stórmarkaðnum í þrettán ár og leit á 

vinnustaðinn sem sitt annað heimili eða eins og hún sagði: „Mér leið vel þarna, 

þessi verslun var hluti af lífi mínu“. Það var því áfall fyrir hana þegar að 

stórmarkaðurinn hætti og öllum var sagt upp. Hún sagði: „Mér leið ekki vel. Ég fór 

heim og ég bara þú veist ég bara græt, ég vissi ekki hvað ég átti að gera“. Hún fékk 

síðar starf í nýrri verslun sem opnaði í sama húsnæði og gamli vinnustaðurinn 

hennar hafði verið í. Hún varð fyrir miklum vonbrigðum með það starf sem henni 

þótti einhæft og fólst eingöngu í því að safna saman kerrum. Hún var vansæl á nýja 

vinnustaðnum sem var ólíkur þeim gamla:  

 

mér leið illa, mér fannst bara að einhvern veginn passaði ég ekki alveg 

þarna inn, ég alveg „nei, myndin er brotin hjá mér núna ... ég meina ég 

á ekki heima hérna, fannst mér.  

 

Vanlíðan hennar í starfi varð til þess að hún sagði starfinu upp. Á þeim tíma 

sem rannsóknin var unnin hafði Magnfríður starfað í 3 ár í 70% starfi hjá 

fyrirtækinu Drykkjarföngum en þar starfa um fimmtán manns. Hún sagði að: „sér 

liði mjög vel á vinnustaðnum“. Magnfríður kom að ýmsum verkefnum sem 

tengdust framleiðslu á drykkjarvörum og hafði umsjón með kaffistofu starfsmanna 

sem fól í sér að undirbúa og leggja á borð fyrir kaffitímana. Magnfríður tók þátt í 

starfsdegi fyrirtækisins:  

 

Síðan var starfsdagur fyrir viku og þá ... áttum við að búa til drykki og 

svona prófa ýmislegt. Þetta var rosalega gaman, þá var maður að prófa 

sig áfram, ég kunni ekkert að búa til drykki“.  

 

Anna fór að vinna í matvöruverslun eftir að skóla lauk og starfaði þar í 

ávaxtadeildinni. Henni líkaði vel að vinna þar og fannst: „bara gott að vera þarna“. 

Hún hætti eftir tvö ár í starfi til að fara í framhaldsskóla á verslunarbraut. Eftir að 
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hún lauk náminu þá fékk hún skrifstofustarf hjá opinberu fyrirtæki. Hún var mjög 

spennt og hlakkaði til að fara að vinna við það sem hún hafði lært og taldi henta 

sér. Til að byrja með vann hún við tölvuinnslátt en lagaði einnig:  „kaffi og þess 

háttar“. Hún varð fljótlega fyrir miklum vonbirgðum með starfið því hún var 

verkefnalítil á vinnustaðnum og fannst tíminn lengi að líða: „Ég var í sex ár að gera 

ekkert“ sagði hún en þá fékk hún verkefni við að skrá inn reikninga sem henni 

fannst ganga mjög vel og var ánægð með að vera komin með eitthvað að gera í 

vinnunni. Hún fékk síðan hálfs árs leyfi frá störfum til að fara erlendis og var lofað 

auknum verkefnum þegar hún kæmi til baka en þegar hún kom aftur í vinnuna varð 

hún fyrir miklum vonbrigðum: „Loforðin sem þeir gáfu mér voru svikin“ þeir stóðu 

ekki við nýju verkefnin og henni var misboðið þegar fyrirtækið vildi gera við hana 

öryrkjavinnusamning en slíkir samningar eru eingöngu hugsaðir til að gera í 

upphafi á störfum. Hún sagði upp og fór í iðnhönnunarnám. Eftir að hún lauk 

náminu heyrði hún um starfsprófunar- og þjálfunarstað og sótti þar um. Hún var 

þar í nokkra mánuði. Þegar rannsóknin var unnin hafði Anna starfað í járnsmiðju í 

eitt og hálft ár í 50% starfi en vann oft yfirvinnu, hún sagði: „ég hef alltaf skilað 

fimmtíu prósent vinnu og meira“. Hlutverk hennar var að hafa umsjón með 

kaffistofu starfsmanna, vinna á tölvurennibekk og sendast á eigin bíl fyrir 

vinnustaðinn. Hún leit á vinnuna sem draumastarfið og sagði: „alveg ofsalega 

skemmtileg ... strákarnir eru æðislegir og ég hef bara ekkert nema gott um það að 

segja“.   

Af ofangreindu má sjá að sum störf þátttakenda voru einhæf og önnur fjölbreytt 

en öll voru þau mikilvæg í þeirra augum. Fríða hafði stóran hluta af starfsferli 

sínum unnið við þrif og Kári deildi þeirri reynslu með henni í núverandi starfi en 

það sem var ólíkt í störfum þeirra var að Fríða vann á ræstingadeild með öðru 

starfsfólki sem vann við svipuð störf en Kári var eini á sínum vinnustað sem vann 

við þrif. Magnfríður og Jóna áttu það sameiginlegt að hafa reynslu af störfum í 

verksmiðjum en í frásögnum þeirra kom fram að þær upplifðu verkefnin fjölbreytt. 

Anna lagaði kaffi á skrifstofunni og hluti af starfslýsingu hennar og Magnfríðar á 

núverandi vinnustöðum var að hafa umsjón með kaffistofum starfsmanna en að 

öðru leyti voru þær í sambærilegum verkefnum og aðrir starfsmenn. Það var 

óvenjulegt í starfi Magnfríðar í stórmarkaðnum að hún valdi sér verkefnin sjálf 

fyrir utan nokkur föst verkefni og að því leytinu virtist hún vera frábrugðin öðru 

starfsfólki. Anna upplifði sig aðgerðalausa á skrifstofunni í mörg ár ólíkt því sem 
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var hjá öðru starfsfólki og eitt starf Magnfríðar fólst eingöngu í að safna saman 

kerrum. 

Það er sammerkt í frásögnum þátttakendum að þeim leið vel á núverandi 

vinnustöðum og það sama átti almennt við hjá þeim á fyrrverandi vinnustöðum 

fyrir utan Önnu í einu starfi.  

 

Framtíðaóskir þátttakenda í atvinnumálum 

Í reglugerð um atvinnumál fatlaðra (nr. 376/1996) kemur fram að svæðisskrifstofur 

eigi að veita fötluðu fólki ráðgjöf um möguleika þess til starfa með hliðsjón af 

áhugasviði. Engin þátttakenda hafði notið þessarar ráðgjafar við starfsval sitt en 

Anna fékk vinnu á því sviði sem hún hafði áhuga á. Þrátt fyrir að þátttakendur hafi 

allir sagst vera ánægðir í starfi þá vekur það athygli að þegar þau voru spurð hvort 

þau hefðu áhuga á að breyta um starfsvettvang í framtíðinni kom fram hjá þeim 

öllum að þau höfðu áhuga á að breyta til.  

Kári og Anna höfðu bæði farið í framhaldsnám eftir að grunnskóla lauk. Kári 

fór á verslunarbraut en það hafði ekki nýst honum á starfsferlinum. Störfin sem 

hann hafði fengið voru ætíð erfiðisstörf sem oft fylgdi hávaði og álag sem hann 

þoldi illa vegna fötlunar sinnar en ofurnæmi á hvers kyns skynáreiti eru algengar 

hjá fólki á einhverfurófi. Þrátt fyrir að Kári hafi sagt að hann liti á núverandi starf 

sem framtíðastarf þá fannst honum ekki spennandi: „að skrúbba gólfið og blotna í 

fæturna“. Áhrifin af fötlun hans komu skýrt fram í framtíðaósk hans um starf, hann 

sagðist vilja vinna á rólegum, kyrrlátum og þrifalegum vinnustað: „bara eitthvað 

virkilega rólegt og gott, það sem jafnvel róar heilann, hugann, já“. Honum langaði 

líka til að læra meira í framtíðinni og jafnvel að verða einkaþjálfari en námið var 

dýrt og hann taldi sig ekki hafa efni á því. Hann hafði áður reynt við dómarapróf í 

íþróttagreininni sem hann æfði en hafði ekki náð ekki einkunn sem til þurfi: „Ég 

var búin að lesa reglurnar en mundi þær ekki allar nógu vel. Einnig sé ég svolítið 

illa“.   

Eftir að Anna lauk grunnskóla lauk þá fór hún í framhaldsnám á skrifstofubraut 

og síðar í iðnhönnunarnám sem hana langaði til að gera að lifibrauði sínu: „ég vill 

geta í framtíðinni unnið að glerlistasköpun og járnlistahönnun, það heillar mig“.  

Framtíðaóskir Magnfríðar og Jónu byggðust á minningum þeirra um jákvæða 

reynslu af fyrri störfum á vinnustöðum þar sem þeim leið vel á og voru ánægðar. 

Þær misstu báðar störfin þegar vinnustaðirnir hættu starfsemi sinni. Magnfríði 
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langaði að fara aftur að vinna í verslun: „Það á að fara að byggja hérna 

verslunarmiðstöð, það verður kannski hægt að skoða það“ sagði hún og Jónu 

langaði á sama hátt og að breyta til og vildi fara í samskonar starf og hún hafði 

verið í áður: „ég vill vera svona sendill ... ég veit ekki hvers vegna en ég er rosalega 

mikið fyrir að vera úti“.   

Fríða hafði starfað lengi við ræstingar sem henni fannst hvorki áhugavert starf 

né æskilegt fyrir sig vegna vöðvabólgu og slitgigtar: „Það er bara svo vont fyrir 

mig, það er svo þungt út af öxlinni“. Hún hafði alltaf átt sér draum um að vinna í 

verslun: „Raða í hillur og svoleiðis“.  

Í þessum kafla hefur atvinnusaga þátttakenda verið rakin, hvernig þau fengu 

störf á almennum vinnumarkaði og framtíðaóskir þeirra í atvinnumálum. Næsti 

kafli fjallar um stuðning á vinnustöðum. 
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6. STUÐNINGUR Á VINNUSTAÐ 
 

Með tilkomu laga um málefni fatlaðra (nr. 59/1992) og reglugerðar um atvinnumál 

fatlaðra (nr. 376/1996) var fyrst fjallað um sérstakan stuðning á vinnumarkaði. 

Þátttakendur í rannsókninni höfðu starfað á vinnumarkaði um mislangt skeið áður 

en þetta úrræði kom til sögunnar. Hér eftir verður greint frá fyrstu kynnum þriggja 

þátttakenda af AMS sem allir voru í störfum á almennum vinnumarkaði þegar þeir 

fóru að fá stuðning frá starfsmanni AMS. Þá verður greint frá reynslu allra 

þátttakenda af stuðningi AMS í núverandi störfum og að lokum verður sagt frá 

reynslu þeirra af stuðningi frá vinnufélögum.  

 

Fyrstu kynni af AMS 

Eftir að starfsemi AMS fór af stað á svæðinu sem Magnfríður, Jóna og Fríða unnu 

á þá höfðu starfsmenn AMS samband við fyrirtæki sem þeir bjuggu yfir 

upplýsingum um að væru með fatlað fólk í vinnu og sögðu þeim frá þjónustu sinni. 

Í sumum tilvikum þáðu vinnuveitendur þjónustuna og gerðu það stundum án 

samráðs við fatlaða starfsmenn sína. Magnfríður, Jóna og Fríða höfðu allar unnið á 

almennum vinnumarkaði um langt skeið þegar starfsmenn AMS fóru að venja 

komur sínar á vinnustaðina. Þetta gerðist að ósk Magnfríðar en án samráðs við 

Jónu og Fríðu sem höfðu ekkert um það að segja.  

Jóna hafði unnið í nokkur ár í kjötverksmiðjunni þegar starfsmaður AMS fór að 

koma á vinnustaðinn án þess að hún hefði óskað eftir því og það hefði verið rætt 

við hana áður. Um upphafið sagði hún: 

 

Ég veit ekki hvernig þetta þróaðist, þetta byrjaði eiginlega allt í einu í 

kjötverksmiðjunni að þá fékk ég þennan stuðning ... og síðan hefur 

þetta bara þróast og hún hefur alltaf komið, hún Anna. 

 

Í byrjun leið Jónu ekki vel að fá starfsmann frá AMS á vinnustaðinn, hún sagði: 

„Mér fannst það óþægilegt fyrst en svo fór maður að venjast því eftir því sem hún 

kom oftar“. Með tímanum fór hún að vera ánægð með tengslin við 

stuðningsaðilann. 
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Fríða hafði unnið í nokkur ár í skólanum þegar starfsmaður frá AMS fór að 

koma á vinnustaðinn án þess að það hefði verið borið undir hana áður. Upp úr því 

fór hann að koma reglulega einu sinni í mánuði í skólann. Hann spjallaði við Fríðu 

um hvernig henni gengi í vinnunni og fór síðan og ræddi við yfirmann hennar um 

það sama. Ef eitthvað var ekki eins og það átti að vera þá bar stuðningsaðilinn 

boðin áfram til Fríðu. Henni fannst þetta óþægilegt því hún vildi fá að vita það 

beint frá yfirmanninum ef einhverju var ábótavant við hennar störf eins og hafði 

verið áður. Fríða sagði: „að það væri óþolandi að fá stuðningsaðilann á 

vinnustaðinn og sér liði ekki vel þegar hún kom“ en hún treysti sér ekki til þess að 

segja það við starfsmanninn. Hún sagði: „hún verður að gera þetta, svo ég get ekki 

verið að banna henni að koma, þar sem þetta er nú bara hennar vinna“. Fríða 

upplifði stuðninginn neikvætt og vildi ekki fá hann með þessum hætti. 

Magnfríður hafði starfað í nokkur ár í stórmarkaðinum þegar hún frétti af 

starfsemi AMS og óskaði þá sjálf eftir því að fá stuðning á vinnustaðinn, hún sagði:  

 

mér fannst það mjög þægilegt að einhver myndi koma og svona aðeins 

kíkja og sjá hvort ekki væri allt í lagi og ef það væri eitthvað þá myndi 

ég segja frá því.  

 

Hún upplifði stuðninginn á jákvæðan hátt og sagði: 

 

þá kom Guðrún og mér fannst það voða þægilegt að hún kom einu 

sinni í mánuði og þá leit ég einhvern veginn betur á vinnuna ... þetta 

var bara eitthvað öryggi.  

 

Guðrún ræddi við hana um hvernig gengi og hvort það væri eitthvað sem hún 

vildi tala um og ræddi síðan við yfirmanninn um hvernig gengi. Guðrún var með 

ábendingar til Magnfríðar varðandi hreinlæti og henni fannst það gera sér gott, hún 

sagði: 

 

maður verður oft sjöbbí í vinnu, maður má ekki vera sjöbbí, maður 

gleymir því ... að maður á að vera hreinn og helst að vera ekki með 

hálft naglalakk á nöglunum og hérna mér finnst það mjög gott að fá 

áminningu, þá auðvitað gerði ég eitthvað af viti. 
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Kári og Anna voru á vinnumarkaðinum í fyrstu störfunum sínum án stuðnings 

frá AMS og fengu fyrst stuðning frá AMS í núverandi störfum. 

 

Stuðningur í upphafi núverandi starfa 

Starfsmenn frá AMS voru í öllum tilfellum konur sem áttu það sameiginlegt að 

hafa verið stuðningsaðilar þátttakendanna yfir mislangt tímabil. Áður en 

þátttakendur hófu störf á nýjum vinnustöðunum höfðu starfsmenn AMS undirbúið 

með vinnuveitendum hvernig staðið skyldi að aðlögun og þjálfun þeirra í störfin og 

valið stuðningsaðila innan vinnustaðanna sem þau gátu leitað til ef eitthvað var. Í 

núverandi störfum sem þátttakendur fengu í gegnum AMS var stuðningur veittur 

inn á vinnustaðinn strax í upphafi starfs. Stuðningurinn skipti þátttakendur miklu 

máli og starfsmenn AMS fylgdu þeim öllum í störfin en með mismunandi hætti. 

Það var farið eftir óskum og þörfum hvers og eins í því sambandi.  

Magnfríður og Fríða óskuðu til að mynda eftir því að starfsmaður AMS færi 

með þeim til vinnu fyrsta daginn og var orðið við þeim óskum. Um þetta sagði 

Magnfríður:  

 

Hrönn kom með mér fyrsta daginn í Drykkjarföng en var ekki allan 

daginn ... hún stóð bara hjá mér og ég var að læra hérna að setja í poka 

og hún stóð hjá mér í svolítinn tíma og svo fór hún bara ... hún kom ... 

til mín nokkrum sinnum en svo byrjaði hún að minnka það.  

 

Líkt og Magnfríður óskaði Fríða sjálf eftir að fá starfsmann frá AMS með sér 

fyrsta daginn í nýju starfi á sjúkrahúsinu. Hún sagði:  

 

Bára kom með mér fyrst í nýju vinnuna á sjúkrahúsið. Hún var bara að 

gera eins og ég var að gera. Mér finnst það betra að einhver kemur 

með mér fyrsta daginn. Hún var bara með mér fyrsta daginn og svo fór 

hún.  

 

Starfsmaður hjá AMS kom á vinnustaðinn til Jónu fljótlega eftir að hún byrjaði 

í Matvælagerðinni. Um það sagði Jóna: „Anna frá AMS kom eitthvað um tíuleytið 

og fylgdist með hvernig ég næði tökum á starfinu“. Hún dró sig síðan í hlé eftir að 
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hafa séð til þess að Jóna hefði stuðningsaðila innan vinnustaðarins sem hún gat 

leitað til ef hún þurfti á að halda.  

Kári og Anna vildu hvorugt hafa starfsmann frá AMS með sér í vinnu fyrsta 

daginn og mættu ein. Kári sagði um starfið hjá rútufyrirtækinu: „við töluðum við 

manninn og ég mætti daginn eftir og ég mætti bara einn“. Bára starfsmaður AMS 

hafði séð til þess að Kári hefði stuðningsaðila innan vinnustaðarins sem myndi 

koma honum inn í starfið. Hún kom fljótlega á vinnustaðinn eftir að hann var 

byrjaður, hann sagði: „hún var að athuga hvort ég væri að átta mig á starfinu“.  

Klara frá AMS fór ekki með Önnu fyrsta vinnudaginn í járnsmiðjuna, hún 

sagði: „hún kom ekki með mér, það hefði aldrei komið til greina fyrir mig vegna 

þess að ég held að það hefði haft truflandi áhrif á mig“. Klara hafði tryggt að 

vinnufélagar hennar myndu koma henni inn í starfið og hún kom á vinnustaðinn 

fljótlega til að kanna hvernig Önnu gengi að komast inn í starfið. 

 

Samráð um eftirfylgd og stuðning frá AMS 

Rannsóknir hafa sýnt að eftirfylgd og stuðningur geta skipt sköpum varðandi 

möguleika fatlaðs fólks við að halda vinnu og að leysa úr vandamálum sem geta 

komið upp á vinnustöðum (Wehman, Revell og Brooke, 2003). Þegar starfsmenn 

AMS komu í eftirfylgd á vinnustaðina þá fólst vinnulagið í flestum tilvikum á því 

að byrjað var á því að spjalla við þáttttakendur um hvernig þeim gengi í vinnunni, 

því næst var farið og rætt við yfirmenn eða vinnufélaga um stöðuna og síðan var 

komið aftur og talað við þátttakendur um hvað hinir höfðu sagt og skilaboðin borin 

á milli aðila. Flestum þátttakenda féll þessi aðferð illa og vildu heyra það beint frá 

vinnufélögum eða yfirmönnum ef einhverju var ábótavant við störf þeirra. Þeim 

fannst þetta vinnulag beina athyglinni að þeim og aðgreina þau frá öðru starfsfólki. 

Þetta vinnulag var ekki notað hjá Magnfríði en þegar Hrönn kom á vinnustaðinn þá 

settust þær saman niður með Kristínu verkstjóra og ræddu um hvernig hefði gengið 

frá því að þær hittust síðast og leystu saman úr málum ef einhver voru.  

Upplifun þátttakenda af eftirfylgd og stuðningi frá starfsmönnum AMS á 

núverandi vinnustöðum var bæði jákvæð og neikvæð. Það sem þátttakendur voru 

óánægðir með var skortur á samráði við þau um áframhaldandi eftirfylgd og 

stuðning á vinnustaðina. Þau voru hvorki spurð, hvort þau vildu þjónustuna né með 

hvaða hætti hún ætti að vera eða hversu oft hún ætti að vera.  
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Þær Jóna og Magnfríður áttu það sameiginlegt að vera ánægðar með 

stuðninginn og vildu fá starfsmenn AMS  reglulega á vinnustaðina en þeim fannst 

afar óþægilegt að þær vissu ekki fyrirfram hvenær starfsmennirnir voru næst 

væntanlegir. 

Magnfríður hafði myndað persónuleg tengsl við Hrönn stuðningsaðila sinn frá 

AMS. Henni þótti stuðningur Hrannar veita sér öryggi og fannst þægilegt að hafa 

hana sem stuðningsaðila. Magnfríður leit á hana sem vin sinn og sagði: „Hún er 

svona besta vinkona mín og ég get sagt henni allt“. Þegar Hrönn kom á 

vinnustaðinn, þá fóru þær ásamt verkstjóranum á kaffistofuna og ræddu saman um 

hvernig gengi og leystu úr málum ef einhver voru. Henni fannst notalegt að fá hana 

og sagði: „Mér finnst bara gott að tala við hana ... þá líður mér alltaf betur á eftir“. 

Magnfríður var búin að vinna hjá Drykkjarföngum í þrjú ár og Hrönn var farin að 

fækka komunum á vinnustaðinn sem var ekki í samræmi við óskir Magnfríðar sem 

vildi að hún kæmi á vinnustaðinn einu sinni í mánuði. Hrönn kom síðast á 

vinnustaðinn fyrir hálfu ári síðan en Magnfríður sagðist þó geta hringt í Hrönn og 

þá kæmi hún. Hún hafði þó aldrei nýtt sér það þar sem henni fannst hún ekki geta 

hringt nema eitthvað sérstakt kæmi uppá.  

Jóna hafði á sama hátt og Magnfríður myndað persónuleg tengsl við Báru 

stuðningsaðilann sinn frá AMS. Henni fannst þægilegt að fá hana á vinnustaðinn og 

var ánægð með tengslin, hún sagði: 

 

Hún hefur bara komið og spjallað við mig ... veist þú að það var 

rosalega fínt þegar hún kom alltaf svona einu sinni í mánuði ... og mér 

finnst það rosalega fínt ... Ég myndi vilja hafa það svoleiðis. 

 

Hún var búin að vinna í sjö ár hjá Matvælagerðinni og með árunum hafði 

dregið úr komum starfsmannsins frá AMS á vinnustaðinn og á þeim tíma sem 

rannsóknin var unnin hafði Jóna ekki séð Báru í marga mánuði. Þetta var ekki í 

samræmi við vilja Jónu sem vildi fá stuðningsaðilann reglulega á vinnustaðinn en 

fannst hún hafa lítið um það að segja.  

Starfsmenn AMS komu aftur á móti reglulega í eftirfylgd til Önnu og Kára. 

Anna hafði starfaði í járnsmiðjunni á annað ár hafði ekkert um það að segja hvenær 

starfsmaður AMS kom á vinnustað hennar. Hún sagði: „þau hafa bara komið að 
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sjálfsdáðum, það sem ég á við er að ég hafi ekki beðið um það“. Hún lýsir komum 

starfsmanns AMS á vinnustaðinn:  

 

Klara frá AMS kemur í járnsmiðjuna einu sinni í mánuði. Hún spjallar 

við mig varðandi vinnuna og svona almennt hvernig mér gangi.  

 

Þegar Klara hefur rætt við Önnu fer hún og ræðir við „strákana“ um hvernig 

henni gangi í vinnunni að Önnu áheyrandi, hún sagði: „Mér finnst það æðislegt en 

samt vandræðalegt stundum að heyra sko þá strákana segja hvað ég hef verið 

dugleg og þess háttar“. Anna sagði að sér finnist Klara mætti fara að fækka komum 

sínum á vinnustaðinn. 

Kári sem hafði starfað hjá rútufyrirtækinu í tvö ár sagði: „Bára kemur einu 

sinni til tvisvar í mánuði og spyr hvernig mér gangi í vinnunni og hvernig ég hafi 

það“. Þá ræddi hún einnig við yfirmann hans um hvernig gengi og sagði síðan Kára 

hvað hann hefði sagt. Kári var aldrei spurður hvort hann vildi að hún kæmi á 

vinnustaðinn og hann vildi einnig að hún færi að draga úr eftirfylgdinni. 

Þegar rannsóknin fór fram var Fríða nýbyrjuð á sjúkrahúsinu og sagðist ekki 

vita hvernig eftirfylgdinni yrði háttað eftir að hún væri búin að ná tökum á starfinu 

en hún sagðist ekki vilja fá eftirfylgd og stuðning frá AMS: „þegar ég er búin að 

læra starfið“. 

Þrátt fyrir að núverandi lög kveði á um rétt fatlaðs fólks um stuðnings í vinnu á 

almennum vinnumarkaði og rannsóknir bendi til mikilvægis eftirfylgdar og 

stuðnings hvað varðar möguleika fatlaðs fólks á að halda vinnu og veita aðstoð til 

að leysa úr vandamálum sem alltaf geta komið upp á vinnustöðum (Wehman, 

Revell og Brooke, 2003). Þá sýndi reynsla þátttakenda að aðferðin sem starfsmenn 

AMS notuðu við eftirfylgdina var þeim ekki öllum að skapi og þeir þátttakendur 

sem vildu fá stuðning reglulega á vinnustaði fengu hann óreglulega og sjaldan.   

 

Stuðningur frá vinnufélögum 

Góður stuðningur frá vinnustað sérstaklega í upphafi starfs skipti miklu máli fyrir 

þátttakendur. Það voru í öllum tilvikum yfirmenn eða vinnufélagar sem kenndu 

þátttakendum til verka, kynntu fyrir þeim vinnustaðina, fræddu þau um siði og 

venjur sem giltu á vinnustaðnum og veittu þeim stuðning til að ná tökum á störfum. 

Stuðningur vinnufélaga var eðlilegur hluti af starfsemi vinnustaðanna og aðgreindi 
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þau ekki frá samstarfsfólki þeirra. Hér á eftir verður sagt frá reynslu þátttakenda af 

stuðningi vinnufélaga á fyrri vinnustöðum þeirra og síðan verður fjallað um 

upplifun þeirra af stuðningi frá vinnufélögum í núverandi störfum.  

Fríða lærði  störfin sín af verkstjórum og vinnufélögum sínum. Hún sagði að: 

„góður verkstjóri hefði aðstoðað sig við að ná tökum á starfinu í skólanum“. Hún 

gat alltaf leitað til hans ef eitthvað var.  

Magnfríður starfaði í mörg ár í stórmarkaði með mismunandi verkstjórum og 

samstarfsfólki. Hún naut bæði stuðnings frá AMS, verkstjórum og samstarfsfólki til 

að sinna starfinu. Hún fór síðar að vinna í annarri verslun sem var á sama stað. Hún 

átti auðvelt með að komast inn í starfið þar sem um var að ræða gamla 

vinnustaðinn hennar sem hún þekkti vel og hún taldi starfið einfalt. Það voru 

vinnufélagar hennar sem aðstoðuðu hana við að komast inn í starfið. 

Kári starfaði við sveitastörf og löndunarvinnu í nokkur ár og við saltfiskverkun 

í þrjú ár. Hann fékk stuðning frá yfirmönnum og vinnufélögum sem kenndu honum 

til verka og veittu honum stuðning. Reynsla Jónu var svipuð. Hún fékk stuðning 

við sitt hæfi í byrjun starfs sem síðan var hætt eftir að hún hafði náð tökum á 

störfunum. Það voru verkstjórar og vinnufélagar sem kynntu fyrir henni 

vinnustaðinn og aðstoðuðu hana við að komast inn í störfin.  

Anna var sú eina af þátttakendum sem hafði reynslu af því að vera án stuðnings 

frá vinnufélögum en það var í hennar fyrra starfi á skrifstofunni. Þar fékk hún ný 

verkefni sem hún fékk enga leiðsögn með, hún réð ekki við þau og verkefnin voru 

tekin af henni. Anna hafði mikla þörf fyrir stuðning á vinnustaðnum og taldi að það 

hefði skipt sköpum fyrir sig að hafa aðila sem hefði stutt sig í starfinu og aðstoðað 

sig við að leysa vandamál sem komu upp, hún sagði: „bara að fá ekki kennslu eða 

stuðning frá starfsfólkinu eða verkefnin tekin af mér“. Henni leið mjög illa á 

vinnustaðnum.   

Þrátt fyrir að starfsmenn frá AMS hefðu fylgt Fríðu og Magnfríði í núverandi 

störf fyrsta daginn þá voru það vinnufélagar og yfirmenn sem komu þeim inn í 

störfin. Fríða lærði starfið af verkstjóra á sjúkrahúsinu sem kom henni inni í 

vinnuna: „Þuríður verkstjórinn minn segir mér hvað ég á að gera og ég fer eftir 

henni“. Hún sagðist getað leitað til Þuríðar sem var „góð kona“ ef eitthvað var sem 

hún þurfti stuðning með.  

Anna lýsti því hvernig hún lærði inn á starfið í járnsmiðjunni: 
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strákarnir, það gerðist bara svona smátt og smátt. Þeir kenndu mér 

ekki neitt, þeir sögðu mér hvað ég átti að gera og ég tók í gegn alla 

kaffistofuna, skápana, ísskápinn. Það tók mig þrjá daga að taka bara 

kaffistofuna. Það var sérstök reynsla að taka kaffistofuna í gegn hjá 

strákunum. 

 

Hún hélt áfram og sagði: „Strákarnir hafa veitt mér allan þann stuðning sem ég 

hef þurft, þannig að ég hef ekki þurft að leita til AMS“. Hún sagðist alltaf getað 

leitað til þeirra ef eitthvað kæmi upp. Um mikilvægi þess stuðnings sagði hún: 

„stuðningur frá vinnufélögum er númer eitt, tvö og þrjú“. 

Yfirmaðurinn hans Kára kom honum inn í starfið hjá rútufyrirtækinu og kynnti 

fyrir honum vinnustaðinn og verklagið. Hann fékk þann stuðning sem hann þurfti í 

starfinu frá yfirmanninum. Sama átti við með Jónu í Matvælagerðinni. 

Það var Kristín verkstjóri Magnfríðar hjá Drykkjarföngum sem kom henni inn í 

starfið. Hún kenndi henni til verka og kynnti fyrir henni vinnustaðinn: „Kristín sér 

um að allir starfsmenn hérna vinni bara sína vinnu ... hjálpar til að kenna nýjum 

starfsmönnum á tækin“. Magnfríður var sú eina af þátttakendum sem hafði upplifað 

neikvæð samskipti við þann vinnufélaga sem átti að veita henni stuðning. Henni 

fannst samskiptin við Kristínu einkennast af því að hún væri: „hörð manneskja“ og 

fannst hún bæði leiðinleg og afskiptasöm. Kristín skammaði starfsfólkið fyrir 

framan aðra og gerði þannig lítið úr því. Hún var ekkert verri við Magnfríði en aðra 

starfsmenn sagði hún: „Hún er svona við alla“. Þegar starfsmaður AMS kom á 

vinnustaðinn þá sýndi verkstjórinn á sér aðra hlið og sagði: „að ég haldi fyrirtækinu 

gangandi“. Henni fannst Kristín verkstjórinn ekki vera heiðarleg í samskiptum við 

sig þegar starfsmaðurinn frá AMS kom á vinnustaðinn en treysti sér ekki til þess að 

segja það við hana. Magnfríður leysti sjálf úr málunum með því að finna sér annan 

stuðningsaðila á meðal vinnufélaga Láru sem hún líkti við: „mömmu“ hún var: 

„blíð og þægileg“. Hún fannst gott að tala við hana um vinnuna og Lára leiðbeindi 

henni. Með þeim þróaðist vinskapur og Magnfríður leitaði ætíð til hennar eftir 

stuðningi ef eitthvað var. Með tímanum löguðust síðan samskipti hennar og 

Kristínar en Magnfríður sagði: „ég þurfti aðeins að kynnast henni“.   

Þátttakendur virtust vera með gott aðgengi að stuðningsaðilum innan núverandi 

vinnustaða og það veitti þeim öryggi að vita að þeir gátu leitað til einhvers, ef 

eitthvað kom upp á.  
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Í þessum kafla hef ég fjallað um stuðning við þátttakendur rannsóknarinnar í 

vinnu á almennum vinnumarkaði. Í næsta kafla verður fjallað um félagslega stöðu 

þátttakenda innan og utan vinnustaða. 
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7. FÉLAGSLEG STAÐA ÞÁTTTAKENDA 
 
Félagsleg þátttaka á vinnustöðum er mikilvæg öllu vinnandi fólki og hefur áhrif á 

líðan þess. Á vinnustöðum tilheyrir fólk ákveðnum félagshóp sem felur í sér  

þátttöku þess þegar hlé er gert á vinnu og taka þátt í atburðum með vinnufélögum 

fyrir utan vinnustaði. Hér á eftir verður fjallað um félagslega stöðu þátttakenda út 

frá virkni þeirra í félagslegum samskiptum við vinnufélaga innan vinnustaða og 

sagt frá þátttöku þeirra í félagslífi fyrir utan vinnu.  

 

Félagsleg virkni á vinnustöðum 

Félagsleg þátttaka á vinnustað er ein leið til að meta hvort einstaklingar eru virkir í 

starfsmannahópum eða félagslega afskiptir og einangraðir. Félagsleg þátttaka og 

virkni þátttakendanna á bæði fyrrverandi og núverandi vinnustöðum var yfirleitt 

góð og virtust þau flest hafa samlagast þeirri vinnustaðamenningu sem ríkti á 

hverjum vinnustað og upplifðu sig almennt sem hluta af hópnum. Þetta átti ekki við 

í öllum tilvikum, tveir þátttakenda höfðu upplifað fordóma frá vinnufélögum og 

annar þeirra var algjörlega félagslega afskiptur um langt skeið á fyrri vinnustað. Á 

núverandi vinnustöðum stóðu allir þátttakendur vel að vígi félagslega og enginn 

þeirra virtist vera afskiptur eða einangraður.  

Magnfríður átti auðvelt með félagsleg samskipti. Hún naut þess að spjalla við 

vinnufélagana á léttum nótum og hafði gaman af samverustundum með þeim. Hún 

átti auðvelt með að nálgast þá, var ófeimin við að tjá sig og tók virkan þátt í 

samskiptum. Magnfríður sótti í félagsskap jafnaldra sinna og yngsta fólksins þegar 

hún vann í stórmarkaðnum. Hún sagðist hafa upplifað fordóma frá sumum 

vinnufélögum en til að verja sjálfa sig notaði hún þá aðferð að hunsa þá. Hún sagði:  

 

Það voru ekki allir æðislega góðir við mig, mér var sama. Ég var bara 

þarna. Í kaffitímum ... já ég bara þú veist ég sat og bara inni á 

kaffistofu og bara talaði við krakkana bara og hlæja og bara hafði 

gaman af því að fíflast og svona.  

 

Magnfríður starfaði í mörg ár í stórmarkaðnum þar sem starfsfólk kom og fór, 

sérstaklega yngra fólkið. Henni fannst leiðinlegast að þegar hún hafði eignast 
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kunningja sem henni fannst gaman að spjalla við að þá hættu þeir oft fljótlega, 

sumir voru reknir vegna leti en aðrir stöldruðu við tímabundið og héldu síðan áfram 

í skóla eða fóru í önnur störf. Sama átt við í næsta starfi í verslun, þar sem hún 

tengdist aðallega yngra starfsfólkinu og fannst skemmtilegast að vera í samskiptum 

við þau í hléum. Magnfríður fékk félagslega mikið út úr því að vera í vinnunni:  

 

bara það var bara gaman, ég eignaðist fullt af vinum og það var bara 

gaman að fara í vinnu daginn eftir. Þetta voru bara aðallega krakkar 

yngri en ég bara og þetta var gaman, þetta var bara æðislegt. 

 

Hún féll vel inn í hópinn og gaf af sér í samskiptum. Í þessari verslun eignaðist 

Magnfríður góðan vin sem hún gat rætt við um allt mögulegt, hún sagði: „það var 

... þægilegt að hafa svona góðan vin“. Vinskapurinn á milli þeirra hélt áfram lengi 

vel eftir að hún hætti að vinna í versluninni. Magnfríður upplifði núverandi 

vinnustað sinn Drykkjarföng sem líflegan og henni líkaði vel að vinna þar. Hún 

fékk mikið út úr vinnunni og félagsleg samskipti skiptu hana miklu máli. Magnfríði 

fannst sumir samstarfsfélagar sínir ekki sýna sér áhuga og upplifði höfnun frá hluta 

af hópnum en hún valdi þá leið sem hún hafði áður notað að hunsa þá, hún sagði: 

„Ég tala bara við þær sem eru skemmtilegar“. Hún lýsti sínum þætti í félagslegu 

samspili við þá sem hún hafði samskipti við: 

 

 þá er talað um ýmislegt sem er að ske, bara til dæmis hafa þær voða 

mikið gaman að því að tala um hvað er að ske í sjónvarpinu ... og bara 

ýmislegt og svo er talað um hitt og þetta ... og við hlæjum og voða 

gaman ... og við sitjum bara einhvers staðar, það skiptir ekki máli hvar 

við sitjum. Það er skemmtilegast á föstudögum, þá er látið eins og 

algjörir fábjánar, því það er að koma helgi ... þetta er bara góðir vinir.  

 

Líkt og Magnfríður var Jóna félagslega virk á fyrri vinnustöðum. Hún starfaði í 

nokkur ár í kjötverksmiðju bæði með íslendingum og útlendingum, henni fannst 

það skrítið fyrst að vinna með útlendingum en vandist því svo: „þær voru fjórar eða 

fimm frá Filipseyjum og þær sátu alltaf saman og unnu alltaf saman“. Hún átti lítil 

sem engin samskipti við þær þar sem þær héldu sig út af fyrir sig en þess í stað: „þá 

var ég alltaf með öðrum konum sem voru skemmtilegar við kaffiborðið“. Henni 
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gekk vel að samlagast starfshópnum og leit á sig sem mikilvæga samstarfskonu 

sem skipti máli í hópnum. Hún tók þátt í umræðunum og upplifði sig sem hluta af 

heildinni. Jónu gekk vel að samlagast starfsmannahópnum í Matvælagerðinni og 

félagsleg staða hennar einkenndist af öryggi. Hún upplifði sig sem eina af hópnum 

og fannst hún eiga auðvelt með að nálgast þá vinnufélaga sem tóku henni og hún 

hafði samskipti við:  

 

Í kaffitímum, við bara tölum saman ... tvær frá Filipseyjum og ein frá 

Víetnam, hún nennir ekki að læra íslensku sko en hún skilur svona 

sumt en hinir tala alveg íslensku ... svo eru hinir bara íslenskir. Það er 

talað um allt mögulegt í kaffitímum.  

 

Anna var eini þátttakandinn sem sagðist hafa upplifað algjöra höfnun og 

fordóma frá vinnufélögum gagnvart sér og var mjög félagslega einangruð í starfi á 

skrifstofunni í mörg ár, hún sagði: „Eins og ég upplifði þetta þá fannst mér ég alltaf 

vera ein í kaffitímum og matartímum“. Hún var vansæl og afskipt í vinnunni og 

leið alltaf illa. Sjálfstraustið var lítið og henni fannst hún ekki tilheyra 

starfsmannahópnum. Hún kynntist samstarfsfélögunum takmarkað og taldi sig ekki 

getað leitað til þeirra eftir aðstoð og leiðsögn ef hún þurfti. Önnu fannst 

yfirmennirnir sýna sér vanvirðingu og dónaskap sem endaði með því að hún hætti. 

Hún upplifði þetta tímabil sem sára lífsreynslu sem hún náði að vinna sig frá og var 

stolt yfir því. Á núverandi vinnustað Önnu störfuðu auk hennar eingöngu karlmenn. 

Anna sem var í hálfu starfi og var því ekki með þeim í matartímum, sagði: „ég hef 

nú ekki verið mikið með þeim í matartíma en þeir hafa tekið mér mjög vel“ en hún 

var með þeim í kaffitímum. Það sem einkenndi vinnustaðinn var léttleiki og hún 

var stolt af því að vinna á karlmannavinnustað og sagði: „Ég er ein af strákunum“. 

Félagsleg staða hennar var sterk og henni fannst hún tilheyra hópnum, hún átti 

jákvæð samskipti við vinnufélagana og leið vel á vinnustaðnum. 

Kári sem er með Asperger heilkenni sagðist eiga auðvelt með félagsleg 

samskipti og hafa átt auðvelt með að nálgast vinnufélaga sína í gegnum tíðina þrátt 

fyrir eins og hann sagði: „að mörgum þætti hann nokkuð sérstakur“. Núverandi 

vinnustaður Kára var stórt rútufyrirtæki þar sem starfsmenn komu og fóru á milli 

þess sem þeir keyrðu bílana. Það var mikill umgangur og erill í matartímunum 

þegar um hundrað manns komu og fengu sér að borða og fóru síðan aftur. Honum 
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fannst þetta hafa truflandi áhrif á sig því hann átti erfitt með að þola hávaða. Hann 

sagði: „Stundum er ég að hugsa voðalegur erill er þetta“. Yfirmaðurinn kom 

stundum og ræddi við Kára þegar hann tók sér pásu og þeir fengu sér saman 

kaffibolla. Þá kom stundum fyrir að vinnufélagar hans komu inn í rútuna sem Kári 

var að þrífa: „það kemur kannski einn og einn inn í vagninn og spyr mann hvort 

maður kunni ekki ágætlega við þetta og yfirleitt segir maður ágætlega sem er alveg 

rétt“.  

Líkt og aðrir þátttakendur var Fríða félagslega virk á fyrri vinnustöðum. Þrátt 

fyrir að hún væri nýbyrjuð að vinna á sjúkrahúsinu þá upplifði hún sig strax sem 

hluta af heildinni. Hún tók þátt í samræðunum og fór í kaffi með öðrum konum í 

ræstingadeildinni. Hún sagði: „.við spjöllum um daginn og veginn ... þær eru bara 

skemmtilegar“.  

Almennt voru þátttakendur í góðum tengslum við vinnufélaga sína þó svo að 

sumir höfðu upplifað að vera hafnað af hluta hópsins eða öllum á ákveðnu tímabili 

en þau völdu að hafa samskipti við þá sem viðurkenndu þau. Kári var sá sem átti í 

minnstum félagslegum tengslum á vinnustað sem má skýra út frá eðli vinnunnar 

hans.  

 

Félagslíf fyrir utan vinnu 

Allir þátttakendur tóku þátt í einhverju félagslífi á vegum vinnunnar sem fór fram 

fyrir utan vinnutíma. Það var þó mismunandi eftir vinnustöðum hversu mikið 

félagslíf var í boði fyrir starfsmenn. Þau höfðu flest áhuga á að mæta á viðburði 

eins og árshátíðir, jólahlaðborð og leikhúsferðir með vinnufélögum en það sem 

einkenndi félagslíf þátttakenda fyrir utan vinnutíma var virkni þeirra í félagslífi og 

félagsstarfi með öðru fötluðu fólki. Þetta átti þó ekki við hjá Kára sem tók virkan 

þátt í félagsstarfi og félagslífi bæði með ófötluðu og fötluðu fólki. Hér á eftir 

verður fyrst fjallað um virkni þátttakenda í félagslífi með vinnufélögum utan 

vinnustaða og síðan um félagslíf þeirra eftir að vinnu lauk. 

Magnfríður var virkust þátttakenda að stunda félagslíf með vinnufélögum fyrir 

utan vinnu og tók þátt í öllum atburðum sem voru í boði á vegum fyrirtækjanna 

sem hún vann hjá á hverjum tíma. Þegar hún var að vinna í stórmarkaðinum þá fóru 

starfsmennirnir nokkrum sinnum saman í hestaferðir sem hún hafði mjög gaman af, 

í leikhús, kvikmyndahús, keilu, jólahlaðborð og héldu árshátíðir. Félagslífið hjá 

Drykkjarföngum fyrir utan vinnu var viðburðaríkt og Magnfríður lét ekkert fram 
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hjá sér fara. Hún tók eins og áður virkan þátt í öllu sem var í boði og í þeim 

tilvikum sem makar máttu koma með bauð hún yfirleitt vinkonu sinni með sér þar 

sem hún átti ekki maka. Magnfríður átti eina vinkonu á meðal vinnufélaga, Láru 

sem náði oft í hana og vinkonu hennar þegar uppákomur voru innan vinnunnar en 

hún sagði:  

 

Við erum að fara saman í leikhús í kvöld. Vinnufélagi minn hún Lára 

ætlar að sækja mig og Guðnýju vinkonu. 

 

Fríða tók takmarkaðan þátt í félagslífi með vinnufélögum utan vinnustaðarins 

og fór aðeins á árshátíðir með starfsfólki skólans, þar hélt hún sig með konunum í 

ræstingadeildinni. Þegar hún varð fimmtug þá bauð hún vinnufélögunum í afmælið 

sem hún hélt í félagsheimili. Fríða hélt ræðu þar sem hún þakkaði samstarfsfólkinu 

fyrir hversu vel það hefði reynst henni og stutt hana í starfinu, henni þótti vænt um 

viðurkenningu samstarfsfólksins og sagði: „starfsfélagarnir komu í afmælið og gáfu 

mér gullúr“. Þegar hún hætti, hélt starfsfólkið kveðjupartí fyrir hana og þakkaði 

henni fyrir vel unnin störf: „Starfsfólkið hélt ræður og sagðist mundu sakna mín. 

Það voru kökur og gjafir“. Þessi velvilji skipti hana miklu máli og henni fannst 

viðmót starfsfólksins mikil viðurkenning fyrir sig. Fríða var nýbyrjuð á 

sjúkrahúsinu þegar rannsóknin fór fram. Hún vissi ekki hvernig félagslífið væri:  

 

Ég veit ekki ... hvort farið er í leikhúsið eða árshátíðir en ef það er 

árshátíð þá fer ég ekki af því ég er nýbyrjuð. Af því að ég á eftir að 

kynnst fólkinu. Það er ekkert skrítið.  

 

Starfsfólkið ætlaði að hittast sama dag og viðtalið fór fram og gera sér 

dagamun og borða saman en Fríðu var ekki boðið: „Ég veit það ekki kannski af því 

að ég er nýbyrjuð“.  Hún leitaði ekki eftir því sjálf við samstarfsfélaga að fara með 

þeim og sagðist hvort sem er ekki komast þar sem hún væri upptekin: „Ég er sko í 

sjúkraþjálfun klukkan þrjú og svo er ég að fara beint í línudansinn“.  

Jóna virtist taka þátt í því sem var í boði fyrir starfsmenn fyrir utan vinnu ef 

það höfðaði til hennar og sambýlismaðurinn hennar fór ætíð með henni. Hún tók 

þátt í árshátíðum á fyrri vinnustöðum og jólahlaðborði hjá núverandi vinnustað. 
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Anna tók ekki þátt í félagslífinu á skrifstofunni sem hún starfaði hjá í sjö ár 

fyrir utan einn viðburð, hún sagði: „ég fór á eina árshátíð, ég var ein og ég komst 

aldrei inn í félagsskapinn“. Hún vildi taka þátt og vera ein af hópnum en fékk aldrei 

tækifæri til þess. Á núverandi vinnustað í járnsmiðjunni var hún aftur á móti mjög 

ánægð og tók þátt í því sem var í boði. Hún fann að hún var velkomin og sagði glöð 

um vinnufélagana:  

 

Við fórum hópurinn út á land, ég man ekki hvert og við gistum á 

hóteli í boði fyrirtækisins. Ég ætlaði ekki að fara, þetta var svo langt 

en þeir heimtuðu að ég kæmi með. 

 

Anna skemmti sér vel í ferðalaginu með vinnufélögunum. Það skipti miklu 

máli fyrir Önnu hversu almennilegir vinnufélagarnir voru við hana. Velvilji þeirra í 

hennar garð kom í ljós þegar hún flutti í nýju íbúðina sína en þá buðust þeir til að 

hjálpa henni: 

 

Þeir hjálpuðu mér að flytja og gera þessar lagfæringar sem ég er að 

gera á íbúðinni, bera út baðið og þess háttar. Gunni vinnuveitandinn 

kom hingað persónulega til að hjálpa mér með baðið og allt annað 

líka.  

 

Vinatengsl sem þátttakendur mynduðu við aðra fyrir utan vinnu voru aðallega 

við annað fatlað fólk. Fríða er afar félagslynd og mjög virk í félagsstarfi með 

fötluðu fólki. Hún var búin að sækja námskeið í lestri og ensku í mörg ár. Hún 

sagði: „Ég er að bæta upp síðan ég var lítil og gat ekki lært“. Þá var Fríða að læra 

línudans og var í saumklúbbi með fötluðum vinkonum sínum. 

Jóna var yfirleitt upptekin eftir að vinnu lauk, hún fór á hljómsveitaæfingar og 

sótti ýmis námskeið. Hún stundaði félagslíf sitt með sambýlismanni sínum sem var 

einnig fatlaður. 

Kári fór að kynnast fötluðu fólki eftir að hann fékk greininguna og eignast 

síðan fatlaða kærustu. Hann sótti félagslíf með henni og var virkur í félagsstarfi 

með ófötluðu fólki sem tengdist íþróttagrein sem hann æfði.  

Í þessum kafla hefur verið greint frá félagslegri þátttöku fötluðu 

einstaklinganna í félagslífi innan og utan vinnustaða sinna. Í heildina litið 
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einkenndist félagsleg þátttaka þeirra af virkni og áhuga á að taka þátt í félagslífi á 

vegum vinnustaðanna. Þrátt fyrir að þeim væri ekki alltaf tekið af öllum upplifðu 

þátttakendur að þau tilheyrðu starfsmannahópnum frekar en þau stæðu utan hans. 

Í næsta kafla verða niðurstöðurnar dregnar saman í stuttu máli og bornar saman 

við niðurstöður annarra innlendra rannsókna og litið á þann lærdóm sem draga má 

af rannsókninni.  
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8. NIÐURLAG 

 

Í þessari ritgerð hef ég greint frá niðurstöðum rannsóknar minnar um 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að afla skilnings á reynslu og upplifun þátttakenda af 

atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði. Þeir þættir sem ég beindi sjónum að 

voru: reynsla og upplifun þátttakenda af atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði 

og stuðningi frá AMS og vinnufélögum, upplifun þátttakenda á félagslegri stöðu 

sinni á vinnustöðunum og þátttöku í félagslífi utan vinnustaðar. Þá skoðaði ég 

einnig þróun og kannaði starfshætti atvinnu með stuðningi hér á landi ásamt því að 

skoða þann lagagrundvöll sem hún byggir starfsemi sína á. 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar raktar og lögð áhersla á að 

draga fram svör við þeim meginþáttum sem rannsóknin beindist að auk þess sem ég 

bendi á þann lærdóm sem má draga af henni. 

 
Starfsreynsla á almennum vinnumarkaði og líðan í störfum. Í rannsókn Önnu 

Einarsdóttur, (2000) kom fram að fötluðu konurnar í rannsókn hennar voru í 

einhæfum verkefnum sem nutu lítilla virðinga af öðru starfsfólki og voru afskiptar í 

kaffi- og matartímum og í félagslífi með vinnufélögum utan vinnu. Í ljósi þessa var 

skoðað í þessari rannsókn hvort þátttakendur hefðu verið í einhæfum störfum og 

hvort þau hefðu upplifað sig félagslega afskipt á vinnustöðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir þátttakenda sem öll áttu langan starfsferil að 

baki voru ánægð og stolt af starfsreynslu sinni. Sum starfanna sem þátttakendur 

höfðu verið í voru einhæf og ekki önnur en öll störfin voru mikilvæg í þeirra 

augum. Þeim hafði flestum liðið vel á vinnustöðum sínum að einum þátttakenda 

undanskildum sem hafði upplifað fordóma frá vinnufélögum og var algjörlega 

félagslega afskiptur á vinnustað í mörg ár en aðrir þátttakendur upplifðu 

afskiptaleysi sumra vinnufélaga en það virtist ekki skipta þau máli af því að þau 

voru viðurkennd og meðtekin af öðrum. Í núverandi störfum voru þátttakendur 

ánægðir og leið vel en höfðu öll áhuga á að breyta um starfsvettvang. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsókn Rannveigar Traustadóttur, (1993) þar 

sem þátttakendum í rannsókn hennar leið vel í vinnu voru ánægð með störfin og 
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rannsókn Maríu Elísabetar Guðsteinsdóttir, (2009) þar sem þátttakendum í 

rannsókn hennar vegnaði vel í störfum.  

 
Starfsval og starfshlutfall. Allir þátttakendur fengu yfirleitt aðstoð við atvinnuleit 

og eftir að AMS hóf starfsemi sína fengu þau ný störf fyrir milligöngu þeirra en 

þátttakendur komu alla jafna ekki sjálf að leitinni fyrir utan einn þátttakenda. Þetta 

kemur heim og saman við niðurstöður annarra íslenskra rannsókna (Anna 

Einarsdóttir, 2000; María Elísabet Guðsteinsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 

1993), þar sem kom fram að einungis örfáir þátttakendur höfðu sjálfir sótt um störf 

og fengið. Algengast var að þátttakendur fengu aðstoð frá fagaðilum við 

atvinnuleit.  

Þátttakendur höfðu lítil áhrif á starfsval sitt og tóku þeim störfum sem buðust 

hverju sinni fyrir utan einn þátttakenda sem hafði áhrif á valið.  Niðurstöðurnar eru 

í nokkru ósamræmi við það sem kom fram í rannsókn Maríu Elísabetar 

Guðsteinsdóttur (2009), þar sem flestir þátttakendur í rannsókn hennar höfðu áhrif 

á hvað þeir störfuðu við og völdu sér sjálfir störf innan áhugasviðs þeirra eða þar 

sem kunnátta þeirra fékk að njóta sín.  

Allir þátttakendur voru í hlutastörfum og hjá tveimur þeirra kom fram að fleiri 

samstarfsfélagar voru í sama starfshlutfalli og einn þátttakenda hafði nýlega fengið 

starfshlutfall sitt hækkað. Allir voru sáttir við starfshlutfall sitt og engin vildi 

aukningu ólíkt niðurstöðum þeirra Maríu Elísabetar Guðsteinsdóttir, (2009) og  

Rannveigar Traustadóttir, (1993) en þar kom fram að þátttakendur voru yfirleitt í 

lágu starfshlutfalli og flestir vildu auka það.  

 
Stuðningur frá AMS. Í núverandi störfum sem þátttakendur fengu með aðstoð frá 

AMS kom fram góður undirbúningur starfsmanna AMS við skipulagningu á 

þjálfun, aðlögun og tengingu fötluðu starfsmannanna við stuðningsaðila innan 

vinnustaða. Þetta hafði mikil áhrif á hversu vel þeim gekk á vinnustöðunum. 

Stuðningur frá AMS var þeim mikilvægur við upphaf nýrra starfa og meðan á 

starfsaðlögun stóð. Áframhaldandi eftirfylgd og stuðningur var skipulagður án 

nokkurs samráðs við þátttakendur. Aðferðin sem flestir starfsmenn AMS notuðu 

við stuðninginn var flestum þátttakenda ekki að skapi og þeir sem voru ánægðir 

með stuðninginn fengu hann óreglulega og það leið langur tími á milli þess sem 

stuðningsaðilarnir komu á vinnustaðina. Í meistararannsókn Önnu Einarsdóttur 
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(2000) kom fram að þátttakendum fannst óþægilegt að fá utanaðkomandi sem 

stuðningsaðila því það aðgreindi þau frá öðru starfsfólki.  

 
Stuðningur frá vinnufélögum. Nisbet og Hagner (1988) komu fram með nálgun í 

atvinnu með stuðningi á áttunda áratug síðustu aldar sem byggði á stuðningi 

samstarfsfólks natural support og felur í sér að virkja þann stuðning sem er fyrir 

hendi á vinnustöðum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi að stuðningur frá 

vinnufélögum var þátttakendum mikilvægur sérstaklega í byrjun starfs og meðan á 

starfsaðlögun stóð. Þau virtust hafa gott aðgengi að stuðningsaðilum innan 

núverandi vinnustaða og það veitti þeim öryggi að vita að þeir gátu leitað til 

einhvers, ef eitthvað kom upp á. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna (Anna Einarsdóttir, 2000; María Elísabet Guðsteinsdóttir, 2009; 

Rannveig Traustadóttir, 1993).  

 
Félagsleg staða á vinnustað. Fræðimenn hafa bent á að félagsleg samskipti á 

milli fatlaðra og ófatlaðra samstarfsfélaga og félagsleg þátttaka fatlaðra 

starfsmanna á vinnustað eru einn mikilvægasti þátturinn í áframhaldandi þróun á 

atvinnu með stuðningi (Brooke, Revell og Green, 1998; Mank, O´Neil og Jensen, 

1998; Petty og Fussell, 1997) og grundvallaratriði fyrir árangursríka 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði (Smith, Webber, Graffam 

og Wilson, 2004). Rannsóknin leiddi í ljós að félagsleg þátttaka og virkni 

þátttakendanna bæði á fyrrverandi og núverandi vinnustöðum var yfirleitt góð og 

þau virtust flest hafa samlagast þeirri vinnustaðamenningu sem ríkti á hverjum 

vinnustað og upplifðu sig sem hluta af hópnum. Þetta átti ekki við í öllum tilvikum, 

tveir þátttakenda höfðu upplifað fordóma frá vinnufélögum og annar þeirra var á 

fyrri vinnustað félagslega einangraður um langt skeið.  Þessar niðurstöðurnar eru í 

samræmi við það sem kemur fram hjá þeim Báru Aðalsteinsdóttur, (2004), Maríu 

Elísabet Guðsteinsdóttur, (2009) og Rannveigu Traustadóttur, (1993) en að mestu 

leyti andstæðar því sem kom fram í rannsókn Önnu Einarsdóttur (2000) þar sem 

fram kom að í kaffi- og matartímum og félagslífi með vinnufélögum fyrir utan 

vinnu voru þátttakendur afskiptalausir og tilheyrðu ekki starfsmannahópnum. Þetta 

féll þó að reynslu eins þátttakanda. Þess ber að geta að í rannsókn Önnu störfuðu 

nokkrar fatlaðar konur á sama vinnustaðnum en í minni rannsókn voru þátttakendur 

þau einu fötluð á vinnustöðunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að 
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félagsleg staða þátttakenda einkenndist almennt af félagslegri virkni og áhuga á að 

taka þátt í félagslífi á vegum vinnustaðanna utan vinnutíma en þar fyrir utan voru 

þau í mestum samskiptum við fatlaða vini og lífsförunauta eftir að vinnu lauk.  

 
Lagagrunnur sem AMS byggir starfsemi sína á. Þróun í atvinnumálum fatlaðs 

fólk hér á landi má rekja til erlendrar hugmyndafræði sem byggðist á rétti fólks til 

að taka þátt í samfélaginu og lifa eðlilegu lífi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Þessi 

hugmyndafræði skilaði sér í núgildandi lög um málefni fatlaðra (nr. 59/1992) og 

stuðlaði að uppbyggingu í atvinnumálum fatlaðs fólks. Áhersla var lögð á 

atvinnuleit, starfsþjálfun og sérstaka liðveislu á almennum vinnustöðum. 

Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að markmið og stefnumótun sem 

fram koma í lögunum ná ekki að fullu fram að ganga. Þátttakendum stóð ekki boða 

starfsráðgjöf við starfsval í samræmi við ákvæði í reglugerð um atvinnumál fatlaðra 

(nr. 376/1996) og skortur er á markmiði í atvinnuleit sem fjallar um hver þátttaka 

fatlaðs fólks eigi að vera í atvinnuleitinni með það í huga að efla sjálfstæði þeirra. 

Þar er í fjallað um að gefa fötluðu fólki kost á launaðri starfsþjálfun í fyrirtækjum 

en þetta úrræði var ekki nýtt með þessum hætti á þeim starfssvæðunum sem tóku 

þátt í rannsókninni þó að á öðru svæðinu væri gefinn kostur á að fara í 

starfskynningar í fyrirtæki á launum frá starfsprófunar- og þjálfunarstaðnum. Það er 

ekki skilgreint í umfjöllun um sérstaka liðveislu á vinnumarkaði hver réttur fatlaðs 

fólks er bæði til þess að fá þjónustuna og gagnvart þeim sem veita hana.    

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kristjáns 

Valdimarssonar (2003) þar sem hann skoðaði þróun lagasetninga og hvernig þær 

áherslur sem þar koma fram hafa skilað sér í framkvæmd. Niðurstöður hans sýndu 

að ekki hefur verið unnið markvisst á liðnum árum að því að tryggja að þau 

markmið og sú stefnumótun sem fram kemur í lögum nái fram að ganga og að 

stjórnvöld hafi ekki unnið skipulega að því að byggja upp skilvirkt stuðningskerfi 

fyrir fatlað fólk á almennum vinnumarkaði. 

Fyrirhugað er að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks sem felur meðal annars í sér heildarendurskoðun á lögum um málefni 

fatlaðra. Með því gefst kostur á að endurskoða markmið, stefnumótun og 

stuðningsúrræði í atvinnumálum fatlaðs fólks og koma með nýjar áherslur sem 

byggja ennfrekar á hugmynda- og aðferðafræði atvinnu með stuðningi.  
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Hugmyndafræði atvinnu með stuðningi og starfshættir AMS. Hugmyndafræði 

atvinnu með stuðningi var upphaflega hugsuð sem leið fyrir mikið fatlað fólk að 

vinna á almennum vinnumarkaði og grundvallaratriði í hugmyndafræðinni er að 

hæfni fatlaðs fólks er ekki athuguð fyrirfram (Wehman, Revell og Brooke, 2003). 

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsemi AMS var fáliðuð og hafði takmarkað svigrúm 

til að vinna í samræmi við hugmyndafræðina sem atvinna með stuðningi byggist á. 

Hér á landi eru þeir fötluðu einstaklingar sem hafa fengið vinnu á almennum 

vinnumarkaði og njóta stuðnings frá AMS einkum einstaklingar sem eru ekki mikið 

fatlaðir. Þetta samræmist ekki upprunalegri hugmyndafræði um atvinnu með 

stuðningi en er samhljóma erlendum rannsóknum þar sem kemur fram að þeim hafi 

fjölgað á almennum vinnumarkaði sem eru með vægar skerðingar (Kiernan og 

Schalock, 1997; Mank, 1994).  

Nokkur munur var á starfsháttum á þeim tveimur starfssvæðum sem þessi 

rannsókn náði til. Á öðru starfssvæðinu var hæfni og geta fólks athuguð fyrirfram á 

starfsprófunar- og þjálfunarstað í flestum tilvikum en þó ekki öllum áður en til 

vinnu kom á almennum vinnumarkaði sem er ekki í samræmi við ofangreinda 

hugmyndafræði. Á báðum starfssvæðunum var fötluðu fólki boðið að fara í  

starfskynningar í fyrirtæki sem er í samræmi við hugmyndafræðina. Á öðru 

svæðinu voru starfskynningarnar hinsvegar umdeildar og vekja upp spurningar um 

launamál fólks á meðan þessum tímabilum stendur. Niðurstöðurnar sýndu að á 

öðru starfssvæðinu fór atvinnuleit ekki eftir þeim aðferðum sem atvinna með 

stuðningi byggir á en á hinu svæðinu var farið eftir þeim. 

 

Helstu lærdómar 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til að beina sjónum að þáttum sem betur 

mættu fara í þjónustu við fatlað fólk á vinnumarkaði. Hér er ekki um tæmandi 

umfjöllun að ræða heldur ábendingar um helstu þætti sem skipta máli fyrir 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 

 
Endurskoðun á lögum um málefni fatlaðra. Með endurskoðun á lögum um 

málefni fatlaðra þarf að móta framtíðastefnu í atvinnumálum fatlaðs fólks sem 

byggir á hugmynda- og aðferðafræði atvinnu með stuðningi. Það er brýnt að fatlað 

fólk komi að þeirri vinnu að hlustað verði á sjónarmið þeirra og reynslu og 

jafnframt tekið mið af óskum og þörfum þeirra við uppbyggingu á 
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stuðningsúrræðum. Þá þarf að tryggja leiðir til að allir fái notið sama réttar til 

vinnu.  

 
Þátttaka á vinnumarkaði. Nauðsynlegt er að þeir sem koma að atvinnumálum 

fatlaðs fólks séu meðvitaðir um hversu veigamikill þáttur atvinna er í lífi þeirra. 

Fatlað fólk er ólíkt með mismunandi þarfir og veit yfirleitt sjálft best hvað hentar 

því bæði hvað varðar störfin og hvaða og hvers konar stuðningur á vinnustað 

kemur sér best fyrir það. Fatlað fólk á að njóta starfsráðgjafar og eiga kost á að 

velja sér starf sem fellur að áhugasviði þeirra.  
 
Áherslur í stuðningi og félagslegur stuðningur. Stuðningur frá AMS þarf að vera 

markviss, sveigjanlegur og taka mið af óskum og þörfum fatlaðs fólks. Þegar 

stuðningur frá AMS er skipulagður er mikilvægt að fullt samráð sé haft við fatlað 

starfsfólk um hann og stuðningur þarf að taka mið af þörfum þeirra og vilja. Bæði 

erlendar rannsóknir sem og innlendar sýna að stuðningur samstarfsfólks reynist vel 

og er eðlilegur hluti af vinnuumhverfinu. Mikilvægt er að hvetja ófatlað 

samstarfsfólk til að veita fötluðu samstarfsfólki sínu stuðning bæði á vinnustað og 

einnig þegar starfsmannahópurinn gerir eitthvað saman fyrir utan vinnutíma. Hafa 

þarf í huga að félagsleg samskipti við vinnufélaga eru einn mikilvægasti þátturinn í 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks og hefur mikil áhrif á hvort þau upplifi sig tilheyra  

starfsmannahópum eða ekki. 

 
Starfsemi AMS. Það þarf að fjölga verulega starfsfólki hjá AMS til þess að þau 

geti enn betur sinnt hlutverki sínu í samræmi við hugmyndafræði atvinnu með 

stuðningi og tryggja þarf að fatlað fólk njóti jafnra tækifæra til þjónustu AMS og 

allir eigi jafna möguleika á að starfa á almennum vinnumarkaði óháð alvarleika 

fötlunar. 

 
Kynning til fyrirtækja og opinberir vinnuveitendur. Það þarf að skapa jákvæða 

umræðu í þjóðfélaginu bæði hjá almenningi og forsvarsmönnum fyrirtækja um 

mikilvægi þess að fatlað fólk stundi vinnu á almennum vinnumarkaði. Sem 

atvinnurekendur ættu yfirvöld að ganga á undan með góðu fordæmi hvað varðar 

ráðningu fatlaðra einstaklinga, skapa jöfn tækifæri þeirra og skilyrði fyrir störfum.  
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Lokaorð 
Það er von mín að rannsóknin verði til að auka skilning á þeim aðstæðum sem 

fatlað fólk býr við í vinnu á almennum vinnumarkaði og að hún nýtist fagfólki við 

uppbyggingu á atvinnuúrræðum fyrir fatlað fólk. Enn er margt óunnið í 

atvinnumálum fatlaðs fólks. Mikilvægt er að fatlað fólk fái möguleika til fullrar 

atvinnuþátttöku með ófötluðu fólki og leitað sé nýrra leiða sem stuðla að velgengni 

fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði. 
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