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Áhrif uppsagna á starfsmenn hjá fyrirtækjum í 
kjölfar efnahagshrunsins 

Sjónarhorn stjórnenda 

Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir 
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

Uppsagnir innan fyrirtækja eru óhjákvæmilegur fylgifiskur efnahagshruns. Íslensk 
fyrirtæki fóru ekki varhluta af uppsögnum í kjölfar íslenska bankahrunsins í september 
2008. Rannsóknir á áhrifum á þá sem eftir verða í fyrirtækjum hafa einkum beinst að 
því að meta hollustu, hvatningu, frammistöðu og starfsánægju, streitu einkenni, úrræði 
til takast á við aðstæður og hvernig þær tengjast eigin viðhorfi, sjálfsvirðingu, áliti á 
eigin færni og fyrirætlunum um að yfirgefa fyrirtækið (Amundson, Borgen, Jordan og 
Erlebach, 2004). Í þessari rannsókn er kannað með eigindlegum aðferðum hvaða áhrif 
uppsagnir hafa á millistjórnendur sem halda störfum í þeim aðstæðum sem nú er víða 
á íslenskum vinnumarkaði. Upplifun þeirra á áhrif uppsagna á aðra starfsmenn er 
einnig til athugunar. Einkum er leitast við að varpa ljósi á hvaða áhrif miklar uppsagnir 
hafa á starfsánægju, hollustu og líðan eftirverenda1

Uppsagnir starfsmanna er eitt af erfiðustu verkefnum sem stjórnendur standa 
frammi fyrir. Þær vekja oft upp sterkar tilfinningar hjá þeim sem verða fyrir þeim. 
Sama gildir um þá sem sleppa við uppsagnir, hollusta og tryggð getur minnkað, 
veikindafjarvistir aukist, starfsandi versnað og framleiðni dregist saman (Ingrid 
Kuhlman og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

 en rannsóknir sýna að þessir áður 
taldir þættir hafa áhrif á frammistöðu og framleiðni eftirverenda.  

Stjórnendur þurfa að huga að mörgum þáttum í tengslum við uppsagnir s.s. ákvæði 
kjarasamninga, þarfir fyrirtækisins og viðskiptavina sem og velferð eftirverenda. Einnig 
er mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa í huga sálfræðilega samninginn, en sá samningur 
er gagnkvæmur huglægur samningur á milli vinnuveitenda og starfsmanna sem m.a. 
byggir á væntingum sem gerðar eru til starfs og starfsumhverfis og verður til í upphafi 
ráðningarferils (Rousseau, 1995, 1996, 2001). Sálfræðilegi samningurinn hefur verið að 
breytast í þá veru að starfsöryggi þykir ekki eins sjálfsagður hlutur og áður (Rousseau, 
1996; Noer, 1993). Armstrong (2010) bendir á að mikilvægt sé fyrir þá sem standa 
frammi fyrir því að segja upp starfmönnum að koma fram við þá á eins sanngjarnan 
hátt og kostur er, mikilvægt sé að draga úr hörku og óþægindum eins og frekast er 
unnt og huga þarf sérstaklega að því að vernda og styðja þá stjórnendur sem þurfa að 
stjórna fyrirtækjum á meðan gengið er í gegnum slík erfiðleikatímabil sem fylgir 
uppsögnum og niðurskurði. Íslensk rannsókn (Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og Gylfi 
Dalmann Aðalsteinsson, 2006) sýndi fram á að íslenskir stjórnendur sem höfðu gengið 
í gegnum uppsagnir töldu uppsagnirnar í flestum tilfellum vera erfitt ferli. Kvíði og 
streita voru algengar meðal þeirra stjórnenda sem voru að segja upp starfsfólki og 

                                                           

1  Dr. Runólfur Smári Steinþórsson kom með þá tillögu að nota orðið eftirverendur (lay – off survivors) 
um þá starfsmenn sem sleppa við uppsagnir 
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fannst þeim ferlið vera bæði slítandi og erfitt. Allir stjórnendur voru sammála því að 
eitt lykilatriðið væri að koma fram við starfsmenn af eins mikilli virðingu og nærgætni 
og kostur væri. Enn fremur kom það skýrt fram meðal íslenskra stjórnenda að skapa 
þyrfti aðstæður fyrir starfsmenn sem voru að missa vinnuna að þeir gætu haldið 
virðingu sinni. Í þessari sömu rannsókn kom fram að íslenskir stjórnendur leituðu 
sjaldan eftir aðstoð í uppsagnarferlinu. Helstu mistök sem íslenskir stjórnendur gerðu 
voru þau að röngum aðila var sagt upp starfi þ.e. að sá sem sagt var upp var hæfari en 
þeir sem sluppu við uppsagnir, dregið væri að segja frá ástæðum uppsagnarinnar, 
framkvæmd uppsagnarinnar var með þeim hætti að misskilningur skapaðist, farið var 
út í rökræður varðandi hverjum var sagt upp og hverjum ekki og þegar um hópupp-
sagnir var að ræða var algengt að segja upp fólki í hollum í stað þess að klára upp-
sagnir í einu (Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Noer (1993) bendir á að eftirverendur geta upplifað ótta, óöryggi, óvissu, pirring, 
eftirsjá og reiði, leiða, depurð, sektarkennd, óréttlæti, svik og vantraust. Mishra og 
Spreitzer (1998) benda á það í rannsóknum sínum að samdráttur og niðurskurður í 
fyrirtækjum geti haft áhrif á hegðun starfsmanna. Aukin hætta verði á streitu og 
kulnun í starfi, framleiðni minnki sem og starfsáhugi. Aðrar rannsóknir (Weisenfeld o. 
fl., 2000) sýna þó fram á að starfsmenn leggi sig minna fram í starfi eftir uppsagnir og 
Grunberg, Anderson-Connolly og Greenberg (2000) greina frá því að starfsmenn í 
neðri lögum skipulagsheildarinnar og þeir sem standa þeim starfsmönnum sem verða 
fyrir uppsögnum næst, leggja sig meira fram í starfi, auka vinnuframlag sitt og eru með 
færri veikindafjarvistir. Þetta er í samræmi við íslenska könnun (Sigurlaug Elsa 
Heimisdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010) þar sem mannauðsstjórar voru 
spurðir hvort framleiðni fyrirtækja þeirra hafi dregist saman eftir efnahagshrunið. Rúm 
75% þátttakenda töldu framleiðni ekki hafa dregist saman og rúmlega 33% töldu að 
starfsfólk hafði aukið vinnuframlag sitt eftir hrunið. Brockner o.fl. (2004) sýndu hins 
vegar fram á mikilvægi þess að starfsmenn hafi stjórn á aðstæðum á samdráttartímum í 
tengslum við uppsagnir og niðurskurð. Slíkt geti bæði dregið úr neikvæðum áhrifum 
uppsagna á hollustu og tryggð starfsmanna og dregið úr neikvæðum áhrifum á 
frammistöðu starfsmanna. Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar (Mishra og 
Spreitzer, 1998; Noer, 1993) á áhrifum sem samdráttur á vinnustað getur haft á þá sem 
halda störfum í uppsagnarhrinu. Niðurstöðurnar sýna að uppsagnir geta haft neikvæð 
áhrif á starfsmenn sem halda störfum sem aftur getur haft slæm áhrif fyrir fyrirtækið. 
Wigblad, Lewer, og Hansson (2007) tala um „heilkenni hins hólpna” (survivor syndrome) 
sem lýsir sér í því að niðurskurður og erfiðleikar í rekstri fyrirtækja verða til þess að 
starfsmenn hafa oft meiri áhyggjur sem getur birst í neikvæðri hegðun, minni ábyrgð, 
andstöðu við breytingar, aukinni streitu, minni framleiðni og minna starfsöryggi. Á 
það hefur líka verið bent að aukning í framleiðni geti átt sér stað í niðursveiflu, 
svokölluð Horndal áhrif eða lokunaráhrif (close down effect) (Hansson og Wigblad, 2006). 
Horndal áhrifin draga nafn sitt af sænskri stálverksmiðju þar sem greina mátti óvænta 
aukningu í framleiðni yfir 15 ára tímabil. Sú yfirvofandi ógnun að loka þyrfti verk-
smiðjunni á þessu tímabili leiddi til framleiðniaukningar. Sama ógnun getur kallað fram 
óskilvirka hegðun starfsmanna með afdrifaríkum afleiðingum fyrir fyrirtækið 
(Bergman og Wigblad, 1999).  

Rannsóknin 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til að greina hvaða áhrif uppsagnir hafa á 
millistjórnendur og hvaða verkun millistjórnendurnir telja uppsagnir hafa á aðra 
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starfsmenn sem eftir eru í fyrirtækjum í kjölfar uppsagna á samdráttartímum. Rann-
sóknin var framkvæmd í maí og júní 2009. Tekin voru hálfopin viðtöl við 8 milli-
stjórnendur í jafn mörgum fyrirtækjum þar sem töluverðar uppsagnir höfðu átt sér 
stað. Viðtölin fóru fram á vinnustað viðmælenda, ýmist á skrifstofum þeirra eða í 
fundarherbergjum. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og spannaði lengd 
þeirra frá 50 mínútum upp í 70 mínútur. Afrituð viðtölin töldu samtals 222 blaðsíður. 
Fjórir viðmælenda voru í framkvæmdastjórn fyrirtækis; starfsmannastjóri í bygginga-
fyrirtæki, aðstoðarframkvæmdastjóri í fjármálafyrirtæki, starfsmannastjóri í verslunar-
fyrirtæki og loks framkvæmdastjóri hjá fjarskiptafyrirtæki. Hinir fjórir sátu ekki í 
framkvæmdastjórn þ.e. fjármálastjóri hjá verslunarfyrirtæki, skrifstofustjóri hjá 
byggingarfyrirtæki, forstöðumaður hjá iðnfyrirtæki á byggingamarkaði og loks 
forstöðumaður hjá fjarskiptafyrirtæki. Fjórir viðmælenda voru konur og fjórir karlar. 
Úrtakið var valið í því augnamiði að ná fram fjölbreytileika í viðhorfum viðmælenda 
og forðast að það væri of einsleitt. Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að vera í 
efri lögum skipurits síns fyrirtækis. Leitað var svara við fjórum rannsóknarspurningum 
sem tengjast töluvert innbyrðis og útvíkka hvor aðra.  

 
Hvernig upplifa stjórnendur uppsagnir og uppsagnaraðferðir á samdráttartímum? 
Hvaða áhrif hafa uppsagnir á samdráttartímum á starfsánægju? 
Hvaða áhrif hafa uppsagnir á samdráttartímum á hollustu? 
Hvaða áhrif hafa uppsagnir á samdráttartímum á líðan? 

 
Eigindlegar rannsóknir eiga rætur í fyrirbærafræði þar sem gerð er tilraun til að 

túlka skynjun eða upplifun viðmælenda á ákveðnum þáttum sem er verið að rannsaka. 
Rannsóknin hefur ekki alhæfingargildi frekar en aðrar eigindlegar rannsóknir heldur er 
henni ætlað að auka skilning á tilteknu félagslegu fyrirbæri. Niðurstöðunum er ætlað 
að gefa vísbendingar um að málum sé svipað háttað hjá öðrum í svipuðum aðstæðum. 
Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á réttmæti rannsóknar þ.e. að rannsóknin 
mæli það sem hún á að mæla og að sem mest samræmi sé á milli gagnanna og þess 
sem viðmælendur í rannsókninni segja. Þannig er reynt að draga fram reynslu og 
upplifun viðmælenda (Taylor og Bogdan, 1998).  

Úrtakið var tilgangsúrtak þar sem þátttakendur uppfylltu viðmið um að vera 
stjórnendur sem höfðu sagt upp starfsfólki á samdráttartímum ásamt því að leitast var 
við að þeir uppfylltu viðmið um að hafa bæði stjórnendur yfir sér og stjórnendur undir 
sér. Við afritun gagna og kóðun komu fram eftirfarandi þemu: Áhrif á starf, hollusta, 
hvatning, líðan, samskipti, starfsánægja, starfsöryggi, stuðningur næsta 
yfirmanns, upplýsingaflæði og uppsagnarferli.  

Samdráttur og uppsagnaraðferðir 

Viðhorf þátttakenda til uppsagna og uppsagnaraðferða voru svipuð, öllum fannst erfitt 
að segja upp starfsfólki en álitu það óhjákvæmilegan þátt í starfi sínu. Úr 
rannsóknargögnum má lesa að viðmælendur hafi upplifað uppsagnir óhjákvæmilegar 
og þeim finnist í heild hafa vel og sanngjarnlega verið staðið að framkvæmd þeirra. 
Þeir töldu að forðast hafi verið að segja fólki upp í lengstu lög. Margir töldu starfsfólk 
í viðkomandi fyrirtækjum hafa búist við uppsögnum og hafi því að einhverju marki 
haft skilning á því að grípa þurfti til uppsagna. Þáttakendur höfðu allir ákvörðunarvald 
um hvaða starfsmenn fengu uppsögn og sögðust nota frammistöðu sem helsta viðmið 
varðandi ákvörðun. Þeir sögðu þó að einhverju leyti hefði verið litið til starfsaldurs. Af 
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viðtölunum má ráða að notkun frammistöðumats er mislangt á veg komið. Frammi-
staða var oftar en ekki metin með huglægum hætti en jafnframt litið til hlutlægra 
mælikvarða eins og mætinga og mælanlegra afkasta.  

Sumir þátttakenda töldu að atvinnuástand undanfarinna ára hafi valdið því að 
starfsmenn hafi komist upp með lakari frammistöðu en ella og því hafi sumstaðar ekki 
verið svo erfitt að velja þá fyrstu til að fara. Eftir því sem niðurskurður náði til fleira 
starfsfólks hafi valið verið erfiðara. Erfiðast fannst viðmælendum að segja upp 
starfsmönnum sem voru látnir fara vegna breytinga á skipulagi en ekki skorts á 
frammistöðu og þegar persónuleg tengsl voru mikil. Leitast var við að láta uppsagnir 
ganga fljótt fyrir sig svo starfsmenn væru sem styst í óvissu en stundum þurfti fleiri en 
eina uppsagnarhrinu til.  

Starfsmannastjórar voru starfandi í sjö fyrirtækjum af þeim átta sem rannsóknin 
náði til. Hjá þátttakendum kemur fram að starfsmannastjórar hafi skipulagt 
uppsagnirnar, gætt þess að einhugur væri um val á fólki og hvernig uppsagnarviðtal 
skyldi fara fram, komið með tillögur um að flytja fólk til milli deilda, útbúið upp-
sagnarbréf og boðist til að sitja uppsagnarviðtal með stjórnendum.  

Allir viðmælendur undirbjuggu sig eftir bestu getu fyrir uppsagnarviðtalið, voru 
meðvitaðir um að hafa þau stutt, vera styðjandi og forðast rökræður. Þeir sögðu ekkert 
uppsagnarviðtal öðru líkt og viðbrögðin mismunandi. Þrátt fyrir að ekki hafi verið 
spurt um þörf fyrir fræðslu kemur fram hjá flestum að þeir telji rétt að þeir sem 
framkvæmi uppsagnir fái þjálfun og fræðslu um hvernig standa skuli að þeim og hvaða 
áhrif uppsagnir geta haft á vinnustaðinn. Einn viðmælandi lýsti þessu þannig:  

 
Ég var búin að lesa mér aðeins til, passa að vera ekki að tjatta um daginn og 
veginn og færa slæmu tíðindin strax og hlusta og leyfa viðkomandi að tala og 
segja hvað þeim finnst, [...] Það var tissue hérna og allir komust óséðir út þannig 
að ef fólk fór að gráta þá hefði enginn tekið eftir því og ég bauð öllum að fara 
heim eftir uppsögnina. 

 
Viðmælendur virðast allir hafa tekið virkan þátt í breytingarferlinu sem 

uppsagnirnar fólu í sér. Þeir fengu frekar snemma á ferlinu að vita um niðurskurðar-
áform, tóku þátt í að ákveða hvaða viðmið skyldu notuð og ákvörðunum um hverjum 
skyldi sagt upp. Segja má að þeir hafi því að einhverju leyti fengið tíma til að undirbúa 
og bregðast við yfirvofandi umróti. 

Starfsánægja og hollusta eftirverenda 

Viðmælendur voru allir sammála um að uppsagnirnar og samdrátturinn hefðu haft 
áhrif á starfsandann hjá eftirverendum. Tekjur fólks hafi minnkað og það haft áhrif, 
auk óvissunnar sem dragi fólk niður. Flestir sögðu starfsandann þó góðann, fólk hafi 
sýnt aðstæðum ákveðinn skilning og verið fegið að halda vinnunni. Af niðurstöðum 
má draga þá ályktun að vinni starfsmenn uppsagnarfrest gangi verr að vinna að 
bættum starfsanda eftir uppsagnir en þegar starfsmenn hætta strax. Hjá þremur 
viðmælenda var minnst á vinnustaðagreiningar sem sýni ekki slæmar niðurstöður 
varðandi starfsanda, hollustu og tryggð. Varðandi hvatningu sögðu flestir viðmælenda 
að ágætlega hafi gengið að mótívera starfsmenn, áhersla hafi verið lögð á upplýsinga-
miðlun, fundað hefði verið með starfsmönnum og reynt að efla liðsheildina með 
ýmsum hætti. Sökum ástandsins hafi ekki verið viðeigandi að vera með mikið tilstand 
til að efla starfsandann, fólk hafi þurft tíma til að jafna sig en hafi líka þurft á því að 
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halda að sjá að venjubundin starfsemi héldi áfram. Einn viðmælandi komst þannig að 
orði: 

 
...það þurfti að gefa fólki aðeins meiri tíma í að syrgja. Þannig að við fórum 
meira í það kannski að staðfesta við fólk að reksturinn væri að öðru leyti í lagi 
og við værum bara að standa saman í þessu og berjast... 

 
Einn viðmælandi nefndi að starfsmenn væru tortryggnari og því þyrftu stjórnendur 

að leggja sig fram um að minnka alla óvissu. Viðmælendur voru sammála því að 
óvissan um framtíð starfsmanna skapaði kvíða og óþægindi hjá starfsmönnum og 
sumir viðmælendur fundu fyrir aukinni hræðslu meðal starfsmanna í kringum hver 
mánaðarmót en fyrir hver mánaðarmót eru uppsagnir gjarnan tilkynntar. Fram kemur 
að starfsmenn hafi haft þörf fyrir að þjappa sig saman og oft voru það litlir hlutir sem 
gerðu mikið gagn í þeim efnum.  

Á viðmælendum var ekki annað að skilja en að þeir bæru traust til æðstu stjórnenda 
en væru meðvitaðir um óstöðugleika í umhverfinu. Svo virðist sem þeim hafi fundist 
störf sín jafnvel metin meira en áður og sögðust sumir finna fyrir auknu trausti. Ekki 
var að merkja að uppsagnir hafi haft veruleg áhrif á hollustu þeirra og tryggð en þeir 
töldu viðbrögð annarra starfsmanna breytileg, hjá sumum hafi hollusta vaxið en 
minnkað hjá öðrum. Einn viðmælandi sagði þetta um hollustuna: 

 
...[F]ólki finnst fyrirtækið ekki eiga neitt inni hjá sér. Það getur vel verið að það 
breytist, fólk aðlagar sig þessu og svo framvegis, en ég finn alveg að fólk er 
tilbúið til þess að legga eitthvað umfram á sig fyrir vikið... 

 
Viðmælendur skiptust í tvær fylkingar varðandi hvort þeir höfðu á einhverjum tíma 

í niðurskurðarferlinu óttast um eigið starf. Helmingur sagðist hafa óttast um störf sín 
og allir voru meðvitaðir um að hlutirnir gætu breyst á skömmum tíma.  

Viðhorf til samskipta og upplýsingaflæðis 

Viðhorf viðmælenda til upplýsingaflæðis í og eftir uppsagnir var á heildina litið frekar 
jákvætt. Þeir sem áttu sæti í framkvæmdastjórn virðast hafa komið fyrr inn í að 
skipuleggja niðurskurðarferlið en aðrir viðmælendur. Á öllum vinnustöðum nema 
einum var leitast við að fara leynt með að segja ætti upp starfsfólki þar til að uppsagnir 
komu til framkvæmda. Svo virðist því sem starfsmenn hafi almennt fengið litlar 
upplýsingar um stöðu fyrirtækja í aðdraganda niðurskurðar. Sama dag og uppsagnir 
áttu sér stað var hins vegar áhersla lögð á að miðla upplýsingum. Áhersla var lögð á að 
halda fundi með starfsmönnum þar sem farið var yfir stöðu fyrirtækisins, að upp-
sagnarhrinu væri lokið í bili án þess að gefin væru fyrirheit um að ekki myndi koma til 
frekari uppsagna í framtíðinni. Fram kom hjá nokkrum viðmælendum að starfsmenn 
veigruðu sig við að spyrja spurninga í margmenni vegna óöryggis þeirra. Á einum stað 
var brugðist við því með að útbúa spurningar á glæru. Þetta voru spurningar sem 
stjórnendur vissu að brynnu á starfsmönnum. Þetta braut ísinn fyrir fleiri spurningar. 
Hjá öllum viðmælendum nema einum kom fram að yfirstjórn hafi talað við 
starfsmenn um stöðu fyrirtækisins þegar uppsagnarhrina var yfirstaðin. Samhliða því 
var sendur út tölvupóstur og upplýsingum dreift á innri vef fyrirtækjanna. Eftir 
uppsagnarhrinuna var miklu púðri varið í að eyða óvissu og starfsmannafundir voru 
tíðari en áður þekktist. Viðmælendum fannst aðgengi þeirra að yfirmönnum aukast 
frekar en minnka í og eftir niðurskurð. 
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Einn komst svo að orði: 
 

...það hafa verið haldnir vinnustaðafundir þar sem framkvæmdastjórnin fór á 
milli vinnustaða og var bara með spjall, sögðu svona er staðan, þetta verður bara 
svona, komu blákalt með það og fólki fannst það rosalega gott... 

 
Stuðningur viðmælenda við starfsmenn fólst einkum í að hlusta, veita starfstengdar 

upplýsingar og gefa starfsmönnum tækifæri til að fá svör við spurningum. Stuðningur í 
formi almennrar fræðslu um uppsagnir, breytingarferli og áhrif þeirra var ekki algengur, 
á tveimur vinnustöðum var boðið upp á fyrirlestur ráðgjafa um hvað væri að gerast. 
Upplifun viðmælanda af því hvort samband við samstarfsfólk hafi breyst var með 
misjöfnum hætti. Einn viðmælandi orðaði þetta svona: 

 
...gagnvart stjórnendum þá hefur það örugglega orðið nánara. Gagnvart almennu 
starfsfólki, samstarfsfólki þá er svona bæði og en ég hugsa að alla veganna á 
tímabili að maður hafi dregið sig aðeins frá. Maður fann það alveg að maður dró 
sig aðeins frá kaffitímanum og svo framvegis, maður fór í svona hjúp af því að 
maður vissi alveg að maður var ekki vinsælasti aðilinn, maður var að standa í 
leiðinlegum aðgerðum gagnavart annað hvort þeim eða samstarfsfólki þannig jú, 
ég fann að ég fann það. Maður aðeins fjarlægðist... 

 
Fleirum fannst samband við samstarfsfólk batna en versna og tengsl aukast bæði 

gagnvart sínum yfirmönnum og undirmönnum. 

Áhrif niðurskurðar á starf og líðan 

Varðandi áhrif niðurskurðar og uppsagna á eigin störf sagði meirihluti viðmælanda að 
hann hafi ekki haft mikil áhrif á kröfur og vinnuálag þegar frá liði en í aðdraganda og í 
framkvæmd uppsagna hafi þeir fundið fyrir auknu vinnuálagi og streitu. Hjá sumum 
var álag enn mikið en aðrir töldu mesta álagið liðið hjá. Einn viðmælandi lýsti þessu 
svona: 

 
...vinnuálagið var náttúrulega mjög mikið í vetur. Á meðan á öllu saman stóð. 
Mér finnst að vinnuálagið hafi minnkað akkúrat núna. Eða það er kannski bara 
svona af því að það er allt að sjatna og svo framvegis. Ég hugsa að allir 
hafi...maður finnur það sjálfur að það hafi þurft smá pásu eftir þetta. Ég sé 
ekkert endilega fram á að það aukist. Við erum með þó nokkuð minna fyrirtæki 
en áður. Kannski verða verkefnin viðameiri að því að það er svo margt búið að 
ganga á... 

 
Viðmælendur virðast ekki hafa upplifað breytingu á umboði til athafna, þeir voru 

sammála að frelsi þeirra til sjálfstæðis í starfi og ákvörðunartöku hafi ekki breyst. 
Varðandi kröfur og vinnuálag hjá öðrum starfsmönnum töldu viðmælendur að verk-
efnaálag hefði ekki breyst mikið eða farið úr böndum því efnahagsástandið hafi leitt til 
þess að verkefnum hafi fækkað og margir því geta bætt við sig verkefnum. Flestir 
viðmælendur sögðust hafa fundið fyrir því að dregið hafi úr eigin afköstum rétt á 
meðan á uppsögnum stóð og fyrst á eftir en það hafi liðið hjá. Einn viðmælenda 
orðaði þetta þannig:  

 
...það var náttúrulega svolítið svona deyfð og sjokk í mönnum fannst manni 
fyrst eftir á, svolítið svona lamaðir og líka fannst manni koma leiði í starfsmenn, 



Áhrif uppsagna á starfsmenn ... 

 

38 

 

líka eftir að þessi minnkun á vinnutíma varð, þá fannst manni líka svolítið svona 
krafturinn fara úr mönnum. Menn voru svona daufir og dofnir. Mér fannst það 
hreinlega og sumir eru það enn... 

 
Í einhverjum tilvikum töldu þeir að afköst sín hafi orðið mun meiri. Varðandi 

afköst annarra starfsmanna þá kom fram hjá viðmælendum að starfsfólk hafi brugðist 
misjafnlega við. Einn viðmælanda sagði suma hafa hreinlega lifnað við og eflst sem 
starfsmenn.  

Af viðtölunum má greina að uppsagnir hafi einkum haft tímabundin áhrif á störf 
og líðan starfsmanna. Líðan hafi versnað meðan uppsagnir gengu yfir en það hafi 
gengið til baka. Þrír viðmælenda töluðu um að hafa átt erfitt með svefn, einn um að 
hafa gleymt að borða, þrír að þeir hafi grátið. Fjórir viðmælenda sem upplifðu flestar 
uppsagnir sögðust hafa fundið fyrir mikilli þreytu eftir uppsagnir og upplifað 
spennufall. Nokkrir viðmælendur sögðu að þegar uppsagnarviðtöl hafi verið yfirstaðin 
hafi þeir fundið fyrir létti. Einn viðmælandi lýsti þessu svona: 

 
...Mér leið alveg...ég svo sem bara afgreiddi þetta og það var ekki eins og ég 
hefði fengið samviskubit á eftir það. Af því að ég var búin að vera í stresskasti 
fram að uppsögn. Og ég held að ég hafi verið búin að taka þann pakka áður en 
að uppsögnum kom. Ég var svona eiginlega búin að sætta mig við það. Fram að 
uppsögnum leið mér illa, eftir uppsögn var þetta bara léttir og þá var bara að 
takast á við það hvernig starfsfólk myndi bregðast við í framhaldinu... 

 
Viðmælendur sögðu líðan annarra starfsmanna misjafna, sumir jöfnuðu sig strax en 

aðrir þurftu lengri tíma. Svo virðist sem uppsagnarhrinan hafi haft tímabundin áhrif á 
störf og líðan þeirra sem stóðu í uppsögnum. Líðan þeirra versnaði á meðan uppsagnir 
gengu yfir en það gekk svo til baka. Álag og kröfur voru mestar á meðan uppsagnir 
gengu yfir en flestir töldu að álag og kröfur til starfsmanna hafi almennt ekki farið úr 
böndunum m.a. vegna þess að á sama tíma dróst úr verkefnum í vinnunni. 

Niðurstöður 

Hér á eftir eru niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar með hliðsjón af skrifum og 
rannsóknum sem vísað var til í fræðilega hluta greinarinnar og síðan gefin svör við 
rannsóknarspurningunum.  

1. Hvernig upplifa stjórnendur uppsagnir og uppsagnaraðferðir á 
samdráttartímum? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar upplifa allir viðmælendur aðdraganda og 
framkvæmd uppsagna mjög erfiða en þeir eru meðvitaðir um að þær eru 
óhjákvæmilegur þáttur í starfi stjórnenda. Segja má að aðkoma viðmælenda að 
uppsögnum hafi verið sambærileg. Þeir fengu snemma á niðurskurðarferlinu að vita 
um hvað stæði fyrir dyrum, tóku allir þátt í að velja hverjir fengu uppsögn og hvaða 
viðmið skyldi notuð. Öllum fannst erfitt að segja fólki upp og erfiðast að segja upp 
starfsmönnum sem höfðu staðið sig vel í starfi og starfsmönnum sem þeim voru nánir. 
Viðmælendur eru meðvitaðir um mismunandi viðbrögð við uppsögnum og sú þekking 
hjálpar þeim að takast á við eigin tilfinningar. Leitast var við að láta uppsagnir ganga 
fljótt fyrir sig til að lágmarka mesta óvissutímann. Flestir viðmælenda finna fyrir 
stuðningi næsta yfirmanns sem flýtir fyrir því að þeir vinni úr neikvæðum áhrifum 
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uppsagna. Meirihluti viðmælenda er hlynntur því að þeir sem framkvæmi uppsagnir fái 
um það fræðslu.  

2. Hvaða áhrif hafa uppsagnir á samdráttartímum á starfsánægju?  
Uppsagnirnar virðast ekki hafa haft viðvarandi áhrif á starfsánægju. Á niðurstöðum 
rannsóknarinnar er ekki að merkja að þeir hafi upplifað stórvægilegt rof á sálfræðilega 
samningi sínum. Þeir bera traust til yfirstjórnar, hafa umboð til athafna, álíta uppsagnir 
hafa verið framkvæmdar á eins sanngjarnan hátt og mögulegt var og gegna 
fjölbreytilegum verkefnum. Fram kemur að allir viðmælendur eru þeirrar skoðunar að 
uppsagnir og órói sem þeim fylgdi hafi haft slæm áhrif á starfsanda sem aftur hefur 
neikvæð áhrif á starfsánægju. Niðurstöður sýna að aðrir starfsmenn hafa frekar álitið 
sálfræðilega samningurinn rofin. Það gefur vísbendingar um að hjá þeim hluta starfs-
manna hafi dregið úr starfsánægju. 

3. Hvaða áhrif hafa uppsagnir á samdráttartímum á hollustu?  
Viðmælendur voru á einu máli um að eigin hollusta og tryggð hafi ekki dvínað við 
uppsagnir. Varðandi hollustu annarra telja þeir hollustu hafa vaxið hjá sumum en 
minnkað hjá öðrum. Aukið starfsóöryggi og skerðing launa hefur haft minni áhrif á 
hollustu viðmælenda en hollustu annarra starfsmanna. Starfsánægja þeirra er þar 
hugsanlegur áhrifaþáttur. Niðurstöður gefa vísbendingar um að hjá hópi starfsmanna 
hafi dregið úr hollustu. 

4. Hvaða áhrif hafa uppsagnir á samdráttartímum á líðan eftirlifenda? 
Niðurstöður leiða í ljós að allir viðmælendur fundu fyrir vanlíðan í aðdraganda, við 
framkvæmd og fyrst eftir uppsagnir. Þeir fundu fyrir streitu og auknu vinnuálagi. 
Viðmælendur voru sammála um að forðast hafi verið í lengstu lög að segja 
starfsmönnum upp og að hjá því hafi ekki verið komist. Þeir voru því sammála 
þörfinni fyrir uppsagnir sem dregur úr líkum á streitu og neikvæðum tilfinningum. 
Enginn viðmælenda sagðist finna fyrir breyttri líðan í starfi þegar viðtölin áttu sér stað. 
Viðmælendur eru meðvitaðir um að uppsagnir hafi haft áhrif á líðan starfsmanna og 
telja suma vera búna að jafna sig en aðra ekki.  

Lokaorð 

Nauðsynlegt er að hafa í huga að niðurstöður byggjast á túlkun rannsakanda á 
rannsóknargögnum. Þær leiða í ljós að uppsagnir á samdráttartímum hafa ekki haft 
viðvarandi áhrif á starfsánægju, hollustu og líðan viðmælenda sem allir eiga það 
sameiginleg að hafa sagt upp starfsmönnum í samdrætti. Þó er ljóst að streita og 
vanlíðan fylgir því að segja öðrum upp og möguleiki er á að stjórnendur sýni í kjölfarið 
neikvæð viðbrögð og gegni ekki stjórnunarhlutverki sínu með fullnægjandi hætti. Velta 
má fyrir sér möguleika þess að viðmælendur eigi erfitt með að viðurkenna að þeim líði 
verr í starfi og að hollusta þeirra hafi minnkað. Niðurstöður gefa til kynna að 
stjórnendur telji að uppsagnir hafi dregið úr starfsánægju, hollustu og líðan hluta 
starfsmanna sem halda starfi í uppsögnum á samdráttartímum. Niðurstöður eru í 
samræmi við það sem fram kemur í skrifum Mishra, Mishra og Speitzer (2009), 
Sigrúnar Hildar og Gylfa Dalmanns (2006) og Noer (1993) að hægt sé að komast hjá 
„heilkennum hins hólpna“ ef viðurkennt er að fyrirtæki þurfi að bregðast við 
síbreytilegum raunveruleika og bestu aðferðum er beitt í niðurskurði.  
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Við þetta má þó bæta að stjórnendur sem bera traust til yfirstjórnar og hafa umboð 
til athafna eru að ýmsu leiti í minni hættu en aðrir til að upplifa eftirlifendaheilkenni. 
Nauðsynlegt er að huga að starfsmönnum í heild og vera meðvitaður um aðferðir sem 
draga úr líkum á neikvæðum áhrifum niðurskurðar. Launung og ógagnsæi ýta undir 
vanmátt og því skiptir miklu máli að veita eins mikilar upplýsingar og mögulegt er. 
Starfsmenn þurfa að geta fundið tilfinningum sínum farveg því annars geta þær staðið 
í vegi fyrir frammistöðu þeirra. Þeir þurfa að vera virkir þátttakendur í uppbyggingu 
fyrirtækisins. Fyrirtæki sem segja hópum starfsmanna upp þurfa að vanda til niður-
skurðarferilsins í heild því slæm ímynd og orðspor getur annars valdið því að erfitt 
verður að ráða inn nýtt fólk seinna meir.  
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