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Útdráttur
Að vera sagt upp störfum er áfall fyrir flesta sem fyrir því verða og meðal neikvæðra áhrifa
atvinnumissis má nefna skaddaða sjálfsmynd, félags- og heilsufarsleg vandamál,
fjárhagsvanda o.fl. Mikilvægt er því að réttlæti og ábyrgð séu höfð að leiðarljósi í
aðdraganda og framkvæmd uppsagna starfsfólks.
Í meistararitgerð þessari er fjallað um fræðilegan bakgrunn skipulagsréttlætis og
samfélagslegrar ábyrgðar og greint frá framkvæmd og niðurstöðum rannsóknar á því hvort
íslensk fyrirtæki hafi réttlæti og ábyrgð að leiðarljósi í aðdraganda og framkvæmd
uppsagna. Rannsókn þessi byggir á tveimur könnunum þar sem annars vegar er kannað
mat mannauðsstjórnenda á almennum vinnumarkaði á því að hve miklu leyti réttlæti og
ábyrgð séu leiðarljós í aðdraganda og framkvæmd uppsagna (könnun A) og hins vegar er
kannað að hve miklu leyti einstaklingar sem sagt hefur verið upp störfum á almennum
vinnumarkaði hafi upplifað réttlæti og ábyrgð af hálfu atvinnurekanda í aðdraganda og
framkvæmd uppsagnar (könnun B).
Niðurstöður kannananna tveggja voru ekki samhljóða þar sem mannauðsstjórnendur
töldu réttlæti og ábyrgð í aðdraganda og framkvæmd uppsagna vera umtalsvert innan
fyrirtækja sinna en upplifun einstaklinga sem sagt hafði verið upp störfum var á annan veg
og taldi meirihluti þeirra réttlæti og ábyrgð hafa skort í aðdraganda og framkvæmd
uppsagna sinna. Fjallað er um niðurstöður í samhengi við fræðilega umræðu um réttlæti
og ábyrgð hvað varðar uppsagnir á almennum markaði; færð eru rök fyrir mikilvægi
þessara þátta í uppsögnum starfsfólks og bent á leiðir sem stuðlað geta að auknu réttlæti
og ábyrgð hjá fyrirtækjum á Íslandi.
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1

Inngangur

Oft er talað um að uppsögn og atvinnumissir séu á meðal mestu áfalla sem einstaklingar
verða fyrir á lífsleiðinni, á eftir missi maka eða náins fjölskyldumeðlims, hjónaskilnaði og
fangavist og hafa rannsóknir sýnt margvísleg neikvæð áhrif uppsagna á einstaklinga sem
fyrir þeim verða. Hefur meðal annars fundist fylgni á milli atvinnumissis annars vegar og
hins vegar áfengisneyslu, hjónaskilnaða, erfiðleika í fjölskyldulífi, versnandi andlegs og
líkamlegs heilsufars bæði starfsmanns og maka og jafnvel ótímabærra dauðsfalla, bæði af
náttúrulegum orsökum og fyrir eigin hendi (Eliason og Storrie, 2009; Jolley, Newman,
Zierch og Baum, 2011; Kalil, 2005; Mendolia, 2014; Rousseau, Salek, Aubé og Morin,
2009).
Það kemur því ekki á óvart að uppsagnir starfsfólks eru meðal erfiðustu verkefna sem
mannauðssérfræðingar koma að og því mikilvægt að staðið sé að þeim á ábyrgan og
réttlátan hátt (Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).
Erfiðleikar mannauðssérfræðinga við uppsagnir á almennum vinnumarkaði á Íslandi eru
líklegri til að skýrast af þáttum eins og samkennd eða áhyggjum af viðbrögðum annarra
(til dæmis starfsmannsins, annarra starfsmanna og samfélagsins), fremur en af lagalegum
hindrunum því atvinnurekendur á Íslandi búa við töluvert svigrúm til uppsagna starfsfólks
vegna vinnulöggjafar sem er með þeim sveigjanlegri á Vesturlöndum. Þetta svigrúm hefur
bæði kosti og galla í för með sér og færa má rök fyrir að kostirnir séu fremur
vinnuveitendum í hag og að einstaklingar sem sagt er upp störfum eru líklegri til að upplifa
gallana. Víða í löndum Evrópusambandsins er til staðar vinnulöggjöf sem stuðlar að
réttlátri og ábyrgri málsmeðferð áður en til uppsagnar kemur en að undanskildum nokkrum
hópum sem hafa lögbundna uppsagnarvernd, geta atvinnurekendur á Íslandi sagt starfsfólki
sínu upp án gildra eða málefnalegra ástæðna.
Þar sem atvinnumissir er ofarlega á lista yfir mestu áföll sem einstaklingar verða fyrir á
lífsleiðinni er mikilvægt er að atvinnurekendur á almennum markaði vandi til verka í
aðdraganda og framkvæmd uppsagna og hafi réttlæti og ábyrgð að leiðarljósi. Því verður í
verkefni þessu leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu:
Hafa íslensk fyrirtæki réttlæti og ábyrgð að leiðarljósi í aðdraganda og framkvæmd
uppsagna?
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Þótt töluvert hafi verið rannsakað og ritað um uppsagnir á Íslandi virðast áherslur
almennt vera á uppsagnir hjá hinu opinbera, hópuppsagnir vegna samdráttar eða uppsagnir
í kjölfar efnahagshrunsins 2008, en minna á aðrar uppsagnir, til dæmis þær sem tengjast
frammistöðu og hegðun eða eru óútskýrðar af vinnuveitanda. Markmið þessa verkefnis er
að kanna réttlæti og ábyrgð í aðdraganda og framkvæmd þeirra uppsagna hjá fyrirtækjum
á almennum markaði á Íslandi en samkvæmt bestu vitund höfundar hefur ekki verið
framkvæmd slík rannsókn fram til þessa.
Að loknum inngangi er í kafla 2 fjallað um þá fræðilegu umræðu sem hefur átt sér stað
um skipulagsréttlæti og ábyrgð. Kafli 3 lýsir rannsóknaraðferðum og í kafla 4 eru
niðurstöður kynntar. Í kafla 5 er fjallað um niðurstöður í samhengi við fræðin, bent á leiðir
sem stuðlað geta að auknu skipulagsréttlæti og ábyrgð atvinnurekenda hvað varðar
uppsagnir starfsfólks og að lokum bent á annmarka rannsóknar og hugmyndir að frekari
rannsóknum um efnið.
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2 Fræðilegt yfirlit
Ábyrgð og réttlæti eru víðtæk og nátengd hugtök sem hafa hvort um sig veruleg áhrif innan
skipulagsheilda; jákvæð ef ábyrgð og réttlæti eru til staðar, en neikvæð ef starfsfólk telur
skorta þar á. Tilvist eða fjarvist beggja hefur áhrif á marga helstu mannauðsmælikvarða
skipulagsheilda og má þar meðal annars nefna skuldbindingu (e. commitment),
þegnhegðun (e. organizational citizenship behavior), starfsánægju (e. job satisfaction) og
frammistöðu (e. performance) (Rupp, 2011).

2.1 Réttlæti
„Maðurinn í sinni bestu mynd er bestur allra skepna, en aðskilinn frá lögum og réttlæti er
hann verstur skepna“ sagði Aristóteles (Bowen, Gilliland og Folger, 1999). Hugtakið
réttlæti hefur verið fræðimönnum hugleikið í aldanna rás og má rekja umfjöllun um efnið
allt aftur til grísku heimspekinganna Aristótelesar, Platóns og Sókratesar. Auk
heimspekinnar eru siðfræði, félagsfræði, hagfræði og lögfræði aðeins nokkur dæmi um þær
fræðigreinar þar sem svara hefur verið leitað við spurningunni „Hvað er réttlæti?“ en svörin
eru ekki einhlít og umræðan þróast enn (Fortin og Fellenz, 2008).
Rannsóknum á réttlæti innan skipulagsheilda, hér eftir kallað skipulagsréttlæti (e.
organizational justice) hefur fjölgað mikið á undanförnum áratugum. Rannsóknir á
hugtakinu litu fyrst dagsins ljós á sjöunda áratugnum þegar Adams kom fram með
jafngildiskenninguna (e. equity theory) í ritum sínum árin 1963 og 1965, og Homans, Blau
og fleiri með kenninguna um félagsleg skipti (e.social exchange theory) á sjöunda áratug
tuttugustu aldar, en eftir 1990 fjölgaði rannsóknum á réttlæti innan skipulagsheilda mikið.
Kenningar þær sem fram komu á þessum tíma fjölluðu um það sem síðar var skilgreint
sem dreifingarréttlæti (e. distributive justice) til aðgreiningar frá öðrum tegundum
skipulagsréttlætis (Cohen-Charash og Spector, 2001; Fortin og Fellenz, 2008;
Nowakowski og Conlon, 2005).
Í ljós kom að jafngildiskenning Adams og önnur líkön dreifingarréttlætis gátu ekki að
fullu útskýrt og spáð fyrir um viðbrögð einstaklinga við skynjuðu óréttlæti og því færðist
áherslan yfir í rannsóknir á ferlaréttlæti (e. procedural justice). Rannsóknir á ferlaréttlæti
voru mikilvægt innlegg í réttlætisumræðuna, því niðurstöður þeirra sýndu að það hvernig
endurgjald (e. outcome) dreifðist (þ.e. það sem einstaklingur ber út býtum) var ekki alltaf
jafn mikilvægt og ferlið sem notað var við ákvarðanatöku um endurgjald (þ.e. ferlaréttlæti).
13

Vísað er í Bies og Moag (1986) sem komu fram með skilgreiningu á nýjustu tegund
réttlætis; samskiptaréttlæti (e. interactional justice) og vöktu athygli á mikilvægi gæða
samskipta í framkvæmd ferla. Samskiptaréttlæti lýsir því samskiptum innan
skipulagsheilda, þ.e. framkomu, meðferð og samskiptaháttum stjórnenda gagnvart
starfsfólki (Cohen-Charash og Spector, 2001; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter og NG,
2001).
Samkvæmt Sousa og Vala (2002) litu Bies og Moag á samskiptaréttlæti sem hluta af
ferlaréttlæti. Þeir töldu ferlaréttlæti ekki endilega vera tengt endurgjaldi og að það byggði
ekki eingöngu á formlegum þáttum ákvörðunarferlisins. Þeir töldu samskiptaréttlæti hafa
innra gildi í sjálfu sér og að það byggðist á samskiptum í félagslegum aðstæðum, til dæmis
heiðarleika, kurteisi, tímanlegri endurgjöf og virðingu fyrir réttindum einstaklingsins, sem
einnig væru algeng viðmið við mat á réttlæti (Sousa og Vala, 2002).
Fræðileg umræða um skipulagsréttlæti hefur ýmist lýst uppbyggingu þess sem tví-, þríeða fjórþættri. Tvískipting er á milli ferla- og dreifingarréttlætis, en þegar samskiptaréttlæti
var kynnt til leiks varð til þrískipting réttlætis. Colquitt (2001) vísar í Greenberg (1993)
sem lagði til fjórskiptingu skipulagsréttlætis en hugmyndin naut ekki stuðnings í fyrstu þar
sem rannsóknir á þeim tíma sýndu vart mun á tveimur tegundum skipulagsréttlætis; ferlaog dreifingarréttlæti, og mátti af því draga þá ályktun að einstaklingar (og í sumum
tilfellum einnig fræðimenn), greindu ekki á milli mismunandi tegunda réttlætis. Colquitt
bendir á nokkur dæmi þar sem rekja má háa fylgni í mælingum á mismunandi tegundum
réttlætis til ómarkvissrar notkunar mælikvarða og skörunar í hugtakanotkun. Hann
framkvæmdi samanburðarrannsóknir á réttlætislíkönum þar sem byggt var á hugmyndum
helstu kenningasmiða skipulagsréttlætis; Leventhal (ferla- og dreifingarréttlæti); Thibout
og Walker (ferlaréttlæti); Bies og Moag (samskiptaréttlæti); og Shapiro, Buttner og Barry
(upplýsingaréttlæti, e. informational justice), og sýndi fram á hugtakaréttmæti fjögurra
tegunda skipulagsréttlætis og að fjórskipting skipulagsréttlætis væri besta líkanið (e. best
fit) til að vinna með (Colquitt, 2001).
Nowakoski og Conlon (2005) aðhyllast fjórskipt líkan réttlætis (dreifingar-, ferla-,
sambands- og upplýsingaréttlæti) og vísa í niðurstöður rannsókna Colquitt (2001) því til
stuðnings. Þau telja helsta kost fjórskipts líkans umfram hið þrískipta vera að með því að
gera greinarmun á sérstökum myndum réttlætis megi á auðveldari hátt greina hvar einstakir
þættir ferla eru ófullnægjandi og stuðla að auknu réttlæti með því að leggja til breytingar á
ferlunum sjálfum eða hegðun þeirra sem að þeim koma.
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Hugtökin réttlæti (e. justice) og sanngirni (e. fairness) eru oft notuð jöfnum höndum í
ritum og rannsóknum um skipulagsréttlæti. Þetta getur verið valdið misskilningi því eins
og Colquitt og Shaw benda á (2005) getur einn mælikvarði vísað til hegðunar eða ástands
sem ætlað er að leiða til réttlætis (t.d. samkvæmni, jafngildi, virðing, sannsögli), á meðan
annar vísar til sjálfrar skynjunar einstaklingsins á réttlæti. Colquitt og Rodell (2015) gera
greinarmun á hugtökunum tveimur og skilgreina sanngirni sem almenna túlkun eða
skynjun á því hvað er við hæfi. Réttlæti skilgreina þau hins vegar sem skynjun á því hve
vel reglum um ákvarðanatöku er fylgt og eru þær reglur dregnar saman í töflu 1. Samkvæmt
þessari túlkun er réttlæti undanfari sanngirni.
Tafla 1. Réttlætisreglur Colquitt og Rodell (2015)
Tegund

Heiti

Lýsing

Ferlaréttlæti*

Stjórnun ferlis

Ferlar veita einstaklingi tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri (rödd)

Stjórnun ákvörðunar

Ferlar veita einstaklingi tækifæri til að hafa áhrif á endurgjald

Samkvæmni

Ferlar eru samkvæmir á milli einstaklinga og yfir tíma

Fordómaleysi

Ferlar eru hlutlausir og fordómalausir

Nákvæmni

Ferlar eru byggðir á nákvæmum upplýsingum

Leiðrétting

Ferlar fela í sér tækifæri til að áfrýja ákvörðun um endurgjald

Umboð

Ferlar taka tillit til áhyggjuefna undirhópa

Dreifingarréttlæti**

Sambandsréttlæti***
Upplýsingaréttlæti***

Siðferði

Ferlar viðhalda viðmiðum um siðferði

Jafngildi

Endurgjaldi er úthlutað í samræmi við framlag

Jafnrétti

Endurgjaldi er úthlutað jafnt

Þörf

Endurgjaldi er úthlutað í samræmi við þörf

Virðing

Framkvæmd ferla er einlæg og kurteis

Kurteisi

Framkvæmd ferla er án óviðeigandi athugasemda

Sannsögli

Skýringar á ferlum eru heiðarlegar

Réttlæting

Skýringar á ferlum eru ítarlegar

*Reglur frá T hibaut og Walker (1975) og Leventhal (1980)
**Reglur frá Adams (1965) og Leventhal (1976)
*** Reglur frá Bies og Moag (1986) og Greenberg (1993)

Í reglum þessum er stuðst við kenningar Leventhal (1980) og Thibout og Walker (1975)
um ferlaréttlæti; kenningar Adams (1965) og Leventhal (1976) um dreifingarréttlæti og
kenningar og hugtök Bies og Moag (1986) og Greenberg (1993) um sambandsréttlæti (e.
interpersonal justice) og upplýsingaréttlæti (Colquitt og Rodell, 2015).
Þótt mikill sveigjanleiki sé í notkun fræðimanna á hugtökunum réttlæti og sanngirni og
þau víða notuð jöfnum höndum í fræðigreinum, verður hugtakið réttlæti notað hér eftir
þegar vísað er til heimilda þar sem ekki er gerður greinarmunur á þessum hugtökum.
Markmið umfjöllunar um skipulagsréttlæti er að auka skilning á því hverjir séu
áhrifaþættir í upplifun eða skynjun einstaklinga á hinum ýmsu þáttum skipulagsréttlætis. Í
fræðilegri umræðu er réttlætisþáttum lýst sem skynjun einstaklinga á hverjum þætti fyrir
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sig, til dæmis „skynjað dreifingarréttlæti“ (e. perceived distributive justice). Hér eftir er
látið nægja að nefna réttlætisþættina án vísunar til skynjunar, þar sem það er þjálla í
meðförum (Colquitt o.fl., 2001).

2.1.1 Dreifingarréttlæti
Fyrsta kenningin um dreifingarréttlæti er talin koma frá Aristótelesi en í ritinu Siðfræði
Níkomakkosar heldur heimspekingurinn því fram að réttlát dreifing feli í sér „eitthvað
hlutfallslegt“ sem Aristóteles skilgreindi sem jafnrétti hlutfalla. Dreifingarréttlæti innan
skipulagsheilda snýst um þann veruleika að ekki er komið fram við allt starfsfólk á sama
hátt; úthlutun endurgjalds er mismunandi og það er einstaklingum mikilvægt að skynja að
þeir hafi fengið réttlátan hlut. Stundum er dreifingarréttlæti til staðar eins og þegar
starfsfólk skynjar að hæfasti einstaklingurinn hafi fengið stöðuhækkun en stundum er
annað uppi á teningnum, til dæmis þegar starfsfólk sér framgang í starfi eiga sér stað hjá
síður hæfum einstaklingum sem njóta þess að vera „innundir“ hjá yfirstjórn
skipulagsheildarinnar (Cropanzano, Bowen og Gilliland, 2007).
Dreifingarréttlæti var fyrsta hugsmíð (e. construct) skipulagsréttlætis sem rannsökuð
var af félagssálfræðingum, meðal annars af Adams (1963 og 1965) og Deutsch (1975 og
1985). Cohen-Charash og Spector og fleiri fræðimenn vísa til skrifa Adams (1965) um að
skilgreina megi dreifingarréttlæti sem það hvernig einstaklingur skynjar réttlæti þess
endurgjalds sem hann ber úr býtum í félagslegum samskiptum. Samkvæmt Adams meta
einstaklingar hvort réttlæti sé til staðar með því að bera framlag sitt saman við þá umbun
eða endurgjald sem fellur í þeirra hlut. Síðan bera þeir þá niðurstöðu saman við ákveðið
viðmið (til dæmis það endurgjald sem fellur í hlut samstarfsfélaga) til að komast að
niðurstöðu um hvort endurgjaldið sem þeir hafa hlotið sé réttlátt. Einstaklingur sem fær
lægri laun en sá samstarfsmaður sem hann miðar sig við, getur samt sem áður verið sáttur
við sitt endurgjald ef launin endurspegla framlag hans að eigin mati, þ.e. að hann skynjar
ekki óréttlæti. Annar einstaklingur sem fær sömu laun og sá samstarfsmaður sem hann
miðar sig við getur hins vegar talið laun sín óréttlát þar sem hann metur framlag sitt sem
töluvert verðmætara en samstarfsmannsins og telur að sér beri hærri laun. (Blader og Tyler,
2003; Cohen-Charash og Spector, 2001; Cropanzano o.fl., 2007; Colquitt, 2001;
Nowakowski og Conlon, 2005).
Til að stuðla að dreifingarréttlæti mætti velja á milli þriggja úthlutunarreglna sem, ef
beitt á réttan hátt og þær notaðar með tilliti til aðstæðna innan skipulagsheilda, leiða til
dreifingarréttlætis: jafnrétti (einstaklingar fá sama endurgjald), jafngildi (endurgjald í
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samræmi við framlag) og þörf (einstaklingar fá endurgjald í samræmi við mestu þörf).
(Cropanzano o.fl., 2007; Nowakowski og Conlon, 2005).
Þar sem dreifingarréttlæti lýsir því hvernig einstaklingar skynja réttlæti þess endurgjalds
sem fellur þeim í hlut, getur þessi tegund réttlætis haft veruleg áhrif innan skipulagsheilda
þar sem endurgjald skiptir oft miklu máli (Cohen-Charash og Spector, 2001).

2.1.2 Ferlaréttlæti
Þróun umræðu um ferlaréttlæti á uppruna sinn í rannsóknum innan lögfræði og sálfræði.
Þær rannsóknir leiddu í ljós að þegar unnið var að lausn ágreiningsmála brugðust
þátttakendur ekki eingöngu við endurgjaldinu, þ.e. hvort sigur náðist, heldur einnig við
sjálfu ferlinu sem leiddi til endurgjaldsins. Þetta varð upphaf þróunar hugsmíðarinnar
ferlaréttlætis (e. procedural justice), sem skilgreint er sem réttlæti þess ferlis sem notað er
innan skipulagsheilda við ákvörðunartöku og úthlutun endurgjalds (Cohen-Charash og
Spector, 2001; Cohn, White og Sanders, 2000; Cropanzano o.fl., 2007; Nowakowski og
Conlon, 2005).
Helstu kenningasmiðir ferlaréttlætis eru Thibout og Walker á áttunda áratug síðustu
aldar og Leventhal o.fl. á þeim níunda. Í bók sinni Procedural Justice (1975) skilgreina
Thibout og Walker tvær tegundir ferla við mat á réttlæti í lagalegum deilum;
rannsóknarmiðuð (e. inquisitorial) og deilumiðuð (e. adversarial) ferli og báru saman áhrif
þeirra með tilliti til þess hve mikla stjórn þátttakendur höfðu á viðkomandi ferli og
ákvörðunartöku. Sáttamiðlun var talin gefa deiluaðilum mikla stjórn á ferlinu (e. process
control) þar sem deiluaðilar höfðu næg tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri
og mikla stjórn á ákvörðunartöku (e. decision control) þar sem þeir gátu hafnað sérhverri
ákvörðun sáttamiðlarans. Til samanburðar veitir dómsferli deiluaðilum álíka mikla stjórn
á ferlinu og sáttamiðlun en þar sem dómari kveður upp bindandi dóm fyrir deiluaðila veitir
dómsferli litla stjórn á ákvörðunartöku (Cohn, o.fl., 2000; Nowakowski og Conlon, 2005).
Rannsóknir Thibout og Walker (1975) benda til þess að jafnvel þótt einstaklingur hafi
ekki stjórn á ferlinu, getur það að fá tækifæri til að tala máli sínu þ.e. hafa „rödd“ (e. voice),
dregið úr neikvæðum áhrifum óhagstæðs endurgjalds. Ef sá sem ákvörðunina tekur er ekki
tilbúinn að hlusta á rök, dregur sá skortur á ferlaréttlæti verulega úr skynjun einstaklingsins
á réttlæti endurgjaldsins. Ef ákvörðunaraðilinn er hins vegar tilbúinn til að hlusta er
einstaklingurinn líklegri til að telja endurgjaldið réttlátt, jafnvel þótt það sé honum ekki í
hag. Fræðimenn hafa því dregið þá ályktun að stjórn á ferli, eða „rödd“ sé mikilvægur
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þáttur í að tryggja ferlaréttlæti (Cohn o.fl., 2000; Gilliland, 1993; Nowakowski og Conlon,
2005).
Thibout og Walker (1975) leggja einnig áherslu á hlutleysi ákvörðunaraðilans og telja
það annan grundvallarþátt réttlátrar málsmeðferðar. Cohn o.fl. (2000) vísa í þessu
sambandi til hópgildislíkans Lind og Tyler (e. group value model) en samkvæmt því meta
einstaklingar innan hóps gildi sitt út frá þremur þáttum; hlutleysi, stöðu og trausti en í
samhengi ferlaréttlætis skiptir hlutleysi mestu því það tryggir hlutlausa ákvörðunartöku.
Rödd og hlutleysi þjóna því lykilhlutverkum í ferlaréttlæti að mati Thibout og Walker
(Cohn o.fl., 2000).
Leventhal (1980) þróaði margþætta nálgun að ferlaréttlæti og sagði að hlíta þyrfti sex
meginreglum til þess að ferli teldust uppfylla skilyrði ferlaréttlætis:
1) Samræmisreglan, sem miðar við að úthlutunarferlar séu samræmdir yfir
einstaklinga og tíma
2) Hlutleysisreglan, sem miðar við að einstaklingshagsmunir þeirra sem taka
ákvarðanir hafi ekki áhrif í úthlutunarferlinu
3) Nákvæmnireglan, sem vísar til gæða upplýsinganna sem notaðar eru í
úthlutunarferlinu
4) Leiðréttingarreglan, sem vísar til tækifæra til að breyta ósanngjörnum
ákvörðunum
5) Fulltrúareglan, sem miðar við að þarfir, gildi og viðhorf allra aðila sem

úthlutunarferlið hefur áhrif á, eiga sinn fulltrúa í ferlinu
6) Siðferðisreglan, sem miðar við að úthlutunin skuli vera í samræmi við grundvallar

siðferðisleg gildi
Almenn sátt virðist vera meðal fræðimanna um að fyrrgreindar reglur einkenni ferlaréttlæti
og skilgreini og stjórni hlutverkum þátttakenda í réttlátu ákvörðunarferli enda hafa
niðurstöður rannsókna á réttlæti staðfest mjög sterka fylgni þeirra við ferlaréttlæti (Colquitt
o.fl., 2001; Gilliland, 1993; Cropanzano, Bowen og Gilliland, 2007).
Leventhal (1980) skilgreindi nákvæmniregluna þannig að ákvarðanir væru byggðar á
eins miklum góðum upplýsingum og mögulegt væri. Hann sagði ferlaréttlæti ekki til staðar
þegar frammistaða væri metin á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga og leiða má að því
líkur að hið sama gildi um alla ákvörðunartöku, til dæmis hvað varðar uppsögn
starfsmanns, en nákvæmar upplýsingar eru mikilvægar þegar kemur að svo afdrifaríkri
ákvörðun (Gilliland, 1993).
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Fulltrúareglan er í samræmi við hugmynd Thibout og Walker um mikilvægi þess að
deiluaðilar fá „rödd“ í ferlinu (Cohen-Charash og Spector, 2001; Nowakowski og Conlon,
2005).
Gilliland (1993) leggur til 10 reglur sem stuðla eiga að ferlaréttlæti í tengslum við
starfsmannaval, en auðvelt er að tengja hluta þeirra við umfjöllun um ferlaréttlæti í
ákvarðanatöku um uppsagnir starfsfólks. Flestum þeirra svipar til reglna Leventhal og
sumar eiga aðeins við í ráðningarferli, en regla Gilliland um endurgjöf, þ.e. að
einstaklingur fái endurgjöf á frammistöðu sína, eykur líkur á sátt einstaklingsins við
niðurstöðu ferlisins því tímanleg og upplýsandi endurgjöf er mikilvægur þáttur í skynjun
á réttlæti. Gilliland telur samskiptaréttlæti vera hluta ferlaréttlætis og þótt skiptar skoðanir
séu um það meðal fræðimanna er ljóst að tímanleg og upplýsandi endurgjöf getur einnig
verið mikilvægur þáttur í ferlaréttlæti því skipulagsheildir geta auðveldlega tryggt slíkt í
ferlum sínum (Gilliland, 1993).
Ferli skipulagsheildar gefa skýra mynd af hvernig auðlindum hennar er ráðstafað.
Ráðstöfun þessara auðlinda er líkleg til að vekja hugræn og tilfinningaleg viðbrögð hjá
starfsfólki og hafa áhrif á hegðun þeirra og skuldbindingu gagnvart skipulagsheildinni. Ef
ferlin sem ráða ráðstöfun auðlinda eru talin óréttlát eru líkur á að viðbrögð starfsfólks
einkennist af gremju, vantrausti og óvild sem dregið getur úr samstarfsvilja og beinst að
allri skipulagsheildinni, frekar en verkefnum viðkomandi einstaklings eða endurgjaldinu
sem honum fellur í skaut. Telji starfsmenn hins vegar ferlaréttlæti ríkja innan
skipulagsheildarinnar, aukast líkur á bæði hugrænni og tilfinningalegri viðurkenningu hjá
þeim, sem skapar traust og skuldbindingu sem aftur eykur líkur á samstarfsvilja (CohenCharash og Spector, 2001; Cropanzano o.fl., 2007).

2.1.3 Samskiptaréttlæti
Samskiptaréttlæti vísar til hins mannlega þáttar skipulagsréttlætis, þ.e. hvernig ein
manneskja kemur fram við aðra. Samskiptaréttlæti varð fyrst að hugsmíð í
réttlætisumræðunni þegar í ljós kom að þrátt fyrir notkun skilgreindra og réttlátra ferla
innan skipulagsheilda brugðust einstaklingar við endurgjaldi á mismunandi hátt. Þessi
ólíku viðbrögð voru rakin til mismunandi framkomu stjórnenda og framkvæmdar þeirra á
ferlum skipulagsheildarinnar. Einstaklingur er talinn réttlátur í samskiptum ef hann deilir
upplýsingum á viðeigandi hátt og forðast óviðeigandi eða ónærgætnar athugasemdir
(Cohen-Charash og Spector, 2001; Cropanzano o.fl., 2007; Nowakowski og Conlon, 2005)
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Fyrstu rannsóknir á samskiptaréttlæti beindust að bæði upplýsingagjöf og framkomu
innan einnar og sömu hugsmíðar, en síðari rannsóknir (til dæmis Colquitt, 2001) leiddu til
þess að ein hugsmíð, samskiptaréttlæti, varð að tveimur; sambandsréttlæti og
upplýsingaréttlæti. Hugsmíðarnar sambandsréttlæti og upplýsingaréttlæti snúast fremur
um hegðun eða framkomu þess sem tekur ákvarðanirnar en kerfisbundna eiginleika
ferlanna eða endurgjaldsins sjálfs (Cohen-Charash og Spector, 2001; Nowakowski og
Conlon, 2005).

2.1.3.1 Sambandsréttlæti
Sambandsréttlæti tekur til þeirrar persónulegu meðferðar sem einstaklingur hlýtur í
ákvörðunarferlinu, þ.e. hve mikla tillitssemi, kurteisi og virðingu stjórnendur eða þriðju
aðilar sýna starfsfólki í framkvæmd ferla eða ákvörðunartöku og hve viðeigandi spurningar
þeirra eða athugasemdir eru. Sambandsréttlæti getur því haft áhrif á viðbrögð einstaklinga
við dreifingu endurgjalds á þann hátt að tilfinninganæmi valdhafa getur leitt til aukinnar
sáttar einstaklings við óhagstætt endurgjald (Gilliland, 1993; Colquitt o.fl., 2001).

2.1.3.2 Upplýsingaréttlæti
Sá þáttur samskiptaréttlætis að gefa skýringu á ákvörðun, vakti athygli undir lok síðustu
aldar og sýndu rannsakendur fram á að útskýringar á óvinsælli ákvörðun gætu dregið úr
neikvæðum afleiðingum þeirrar ákvörðunar. Upplýsingaréttlæti vísar til þess hvort
stjórnandi er sannsögull og veitir fullnægjandi skýringu og/eða réttlætingu þegar atburðir
þróast á versta veg, til dæmis á því hvers vegna ákveðin ferli voru notuð eða hvers vegna
endurgjald dreifðist á tiltekinn hátt. Upplýsingar sem veittar eru þurfa að vera ítarlegar,
sanngjarnar, heiðarlegar og tímanlegar (Colquitt o.fl., 2001; Gilliland, 1993; Cropanzano
o.fl., 2007; Nowakowski og Conlon, 2005).

2.1.4 Samspil réttlætisþátta
Þótt áhersla á dreifingarréttlæti hafi verið ráðandi í rannsóknum árum saman töldu ýmsir
fræðimenn notagildi þeirra vera takmarkað, annars vegar vegna þess að erfitt getur reynst
að veita öllum einstaklingum það endurgjald sem þeim þykir sér bera (þar sem fólki hættir
til að ýkja mikilvægi eigin framlags) og hins vegar vegna þess að rannsóknir hafa leitt í
ljós að endurgjaldið sjálft (til dæmis launahækkanir) er í raun ekki helsta umhugsunarefni
starfsfólks í samskiptum sínum innan skipulagsheilda. Messick o.fl. (1985) spurðu
einstaklinga um óréttlæti sem þeir hefðu mætt frá öðrum og sýndu niðurstöður að meðal
helstu umhugsunarefna var framkoma, þ.e. tillitsemi og kurteisi. Mikula o.fl. (1990)
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komust að sömu niðurstöðu og sýndu fram á að persónuleg samskipti væru algengasta
uppspretta þess óréttlætis sem einstaklingar tilkynntu. Þótt ekki sé ástæða til að draga
niðurstöður þessar í efa er rétt að benda á að samkvæmt rannsókn Colquitt, Scott, Rodell,
Long, Zapata, Conlon og Wesson (2013) kalla stjórnendamiðaðir mælikvarðar (þ.e. þeir
sem kanna viðhorf til stjórnenda) almennt fram sterkari áhrif í rannsóknum en
skipulagsheildarmiðaðir mælikvarðar (þ.e. þeir sem kanna viðhorf til skipulagsheildar), að
öllum líkindum vegna þess að það er auðveldara fyrir einstaklinga að túlka hegðun og
framkomu stjórnenda en aðgerðir eða ferla skipulagsheildarinnar. Þegar einstaklingar eru
spurðir um hvenær þeir upplifðu síðast óréttlæti á vinnustað er viðbúið að þeir vísi frekar
í hegðun yfirmanna en ferli skipulagsheilda þar sem hún er þeim sýnilegri, nátengdari og
túlkanlegri en ferli skipulagsheildarinnar (Colquitt og Rodell, 2015).
Það er mikil áskorun fyrir stjórnendur skipulagsheilda að viðhalda hinum mismunandi
tegundum réttlætis samtímis, en Cohn o.fl. (2000) og Cropanzano o.fl (2007) vísa til fjölda
rannsókna, meðal annars þeirra Cropanzano, Slaughter og Bachiochi (2005) og Skarlicki
og Folger (1997) sem hafa staðfest að samband sé á milli þeirra allra og að draga megi úr
slæmum áhrifum óréttlætis ef vel er hugað að að minnsta kosti einni tegund réttlætis. Til
dæmis mun óréttlæti í dreifingu og ferlum hafa minni neikvæð áhrif ef samskiptaréttlæti
er til staðar. Cohn o.fl. (2000) vísa í rannsóknir Brockner og Wiesenfeld (1996) þar sem
sýnt var fram á að þegar dreifingarréttlæti væri lítið væru sterkari tengsl á milli
ferlaréttlætis og viðbragða einstaklinga og þegar ferlaréttlæti væri lítið væru sterkari tengsl
á milli dreifingarréttlætis og viðbragða einstaklinga. Þegar bæði dreifingar- og ferlaréttlæti
væri lítið hætti einstaklingum til að sýna sérlega neikvæð viðbrögð. Ástæður þessa töldu
Cohn o.fl. vera að einstaklingar vænta þess að valdhafar komi fram við þá af virðingu og
ef málsmeðferð uppfyllir þær væntingar verða viðbrögð einstaklinga ekki eins neikvæð við
óhagstæðu endurgjaldi (Cohn o.fl., 2000; Cropanzano o.fl., 2007).
Cropanzano o.fl. (2007) vísa í Goldman (2003) sem rannsakaði sambandið á milli
réttlætis og fjölda málsókna vegna mismununar á vinnustað og komst að því að kærendur
væri líklegastir til að leita réttar síns fyrir dómstólum þegar allar tegundir réttlætis;
dreifingar-, ferla- og samskiptaréttlæti, væru í lágmarki (Goldman miðar við þrískiptingu
skipulagsréttlætis fremur en fjórskiptingu). Ef aðeins ein tegund réttlætis mældist mikil dró
úr líkum á málsókn. Þessar niðurstöður eru mikilvægar fyrir stjórnendur skipulagsheilda
og ekki síst mannauðsstjórnendur því þær gefa til kynna að skipulagsheildir hafi þrenns
lags tækifæri (ef miðað við þrískiptingu skipulagsréttlætis) til að auka skynjun einstaklinga
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á skipulagsréttlæti og þótt aðeins takist að uppfylla einn réttlætisþátt vel, gæti það að orðið
skipulagsheildinni (og starfsfólki) til mikilla hagsbóta (Cropanzano o.fl., 2007).
Líkt og Goldman fjalla Cropanzano o.fl. (2007) um skipulagsréttlæti sem þrískipt en
eins og fyrr segir hafa rannsóknir stutt fjórskiptingu þess. Tafla 2 er byggð á töflu
Cropanzano o.fl. og sýnir skiptingu skipulagsréttlætis en er aðlöguð af höfundi með
fjórskiptingu þess í huga.
Tafla 2. Fjórskipting skipulagsréttlætis, aðlögun höfundar á töflu Cropanzano o.fl. (2007)

Þar sem samskiptaréttlæti birtist í samskiptum einstaklinga, væntir starfsfólk þess frá
yfirmönnum sínum fremur en skipulagsheildum. Í þessu felast tækifæri fyrir
skipulagsheildir til að þjálfa stjórnendur til að koma fram á réttlátari hátt, meðal annars að
veita útskýringar og biðjast afsökunar ef við á (upplýsingaréttlæti) og að koma fram við
starfsfólk sitt af kurteisi og virðingu (sambandsréttlæti). Vísað er til rannsóknar Skarlicki
og Latham (1996) sem leiddi í ljós að undirmenn stjórnenda sem höfðu hlotið slíka þjálfun
sýndu meiri þegnhegðun (e. organizational citizenship behavior) en þeir sem heyrðu undir
stjórnendur sem ekki höfðu fengið slíka þjálfun (Cropanzano o.fl., 2007).

2.1.5 Líkön ferlaréttlætis
Tvær nálganir eru ríkjandi í umfjöllun um ferlaréttlæti. Segja má að Thibout og Walker
hafi lagt grunninn að stjórnunarlíkani ferlaréttlætis (e. control model of procedural justice),
en það er byggt á niðurstöðum rannsóknar þeirra á samspili dreifingar- og ferlaréttlætis.
Rannsókn Thibout og Walker (1975) leiddi í ljós að einstaklingar sætta sig frekar við
óhagstætt endurgjald ef þeir telja að ferlið sem leiddi til endurgjaldsins hafi verið réttlátt,
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en samkvæmt Thibout og Walker er endanlegt markmið að endurgjald sé réttlátt og því
meta einstaklingar réttlæti ákvörðunartökuferlis út frá því hve mikla stjórn þeir hafa á
endurgjaldinu. Þar sem oft er ekki hægt að tryggja einstaklingum ákvörðunarvald
(samanber dómsmál, vinnustaðir o.fl. þar sem stigveldi ríkir), sækjast þeir eftir stjórn á
endurgjaldi eftir öðrum leiðum, til dæmis með því að kynna málsaðilum sína hlið málsins
(„rödd”). Stjórnunarlíkanið leggur áherslu á að hvaða marki ferli gefa einstaklingum færi
á
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ákvörðunartökuferlisins (Blader og Tyler, 2003).
Stjórnendur og mannauðssérfræðingar sem kanna að hvaða marki starfsfólk telur sig
eiga þátt í ákvarðanatöku er varðar þá á vinnustað, starfa samkvæmt stjórnunarlíkaninu.
Þeir geta til dæmis aukið ferlaréttlæti innan skipulagsheildarinnar með því að veita
starfsfólki tækifæri til að útskýra frammistöðu sína í starfi áður en ákvörðun um uppsögn
er tekin (Blader og Tyler, 2003).
Ýmsir fræðimenn telja áherslur stjórnunarlíkansins einblína um of á endurgjald og
ákvarðanatöku, en vanrækja aðra mikilvæga þætti varðandi ferli. Þetta leiddi til þróunar
Lind og Tyler (1988) á hópgildislíkaninu (e. group value model). Hópgildislíkanið leggur
áherslu á mikilvægi persónulegra tengsla í ferlum og þá staðreynd að skipulagsheildir eru
ekki eingöngu uppspretta fjármuna og efnislegra gæða heldur einnig samsafn einstaklinga
sem byggja sjálfsmynd sína á þeim hópum sem þeir tilheyra. Réttlæti innan
skipulagsheildarinnar og/eða hópsins gefur starfsmönnum til kynna að þeir séu vel metnir
og sú tilfinning að tilheyra hópnum lætur þeim líða vel og þeir eru ánægðir bæði með sjálfa
sig og skipulagsheildir sínar (Blader og Tyler, 2003).
Samkvæmt hópgildislíkaninu er réttlæti metið út frá tengslum og einstaklingar meta
stöðu sína innan hópsins út frá ákveðnum viðmiðum. Þrjú tengslaviðmið hafa verið
skilgreind og rannsökuð: viðurkenning á stöðu (sýnd virðing), traust til valdhafa og
hlutleysi. Þessi viðmið einkennast af áherslu á eðli sambandsins á milli starfsmannsins og
skipulagsheildarinnar fremur en efnislegt endurgjald. Ferli eru uppspretta upplýsinga sem
notaðar eru til að meta stöðu einstaklingsins innan hópsins og stöðu hópsins sjálfs. Því er
aðalatriðið ekki hvaða efnislega endurgjaldi einstaklingurinn getur náð frá hópnum, heldur
það hvaða hlutverk hópurinn spilar í mótun sjálfsmyndar hans.
Blader og Tyler (2003) segja þessar ólíku nálganir stjórnunarlíkansins og
hópgildislíkansins einkennast af ólíkum áherslum og aðferðum einstaklinga við mat á
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réttlæti ferla. Það er mikilvægt að bæði fræðimenn og stjórnendur greini á milli þeirra til
þess að auka skilning á því hvernig starfsmenn meta réttlæti (Blader og Tyler, 2003).
Með tilliti til fjórskiptingar skipulagsréttlætis er ljóst að ólíkt stjórnunarlíkaninu felur
hópgildislíkanið ekki eingöngu í sér þætti innan ferlaréttlætis heldur kemur
sambandsréttlæti einnig við sögu og birtist í áherslu á virðingu í samskiptum.

2.1.6 Áhrif skipulagsréttlætis
Fjöldi rannsókna liggur fyrir um tengsl allra þátta skipulagsréttlætis við hina ýmsu
mælikvarða skipulagsheilda og því má leiða að því líkur að áhrif skipulagsréttlætis séu
umtalsverð á alla haghafa; eigendur og hluthafa, stjórnendur, starfsfólk og viðskiptavini.
Þótt rannsókn þessi snúi að skipulagsréttlæti í aðdraganda og framkvæmd uppsagna er ljóst
að réttlæti (og skortur á því), hefur ekki aðeins áhrif á þá einstaklinga sem upplifa það
heldur einnig þá sem verða vitni að því, hvort sem það er innan skipulagsheildarinnar eða
úti í samfélaginu. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur og mannauðssérfræðinga að þekkja
tengsl skipulagsréttlætis við nokkra mikilvæga mælikvarða skipulagsheilda. Tafla 3 sýnir
samantekt helstu niðurstaðna þriggja allsherjargreininga sem framkvæmdar voru af CohenCharash og Spector (2001), og Colquitt o.fl. (2001 og 2013).
Tafla 3. Samantekt allsherjargreininga Cohen-Charash og Spector (2001) og Colquitt o.fl. (2001 og
2013).
Fylgni

Dreifingarréttlæti

Ferlaréttlæti

Sterk
(.50-1)

Ánægja með endurgjald
Starfsánægja
Skuldbinding
Traust til yfirmanns
Ánægja með yfirmann
Traust til skipulagsheildar
Fráhvarf

Ánægja með endurgjald
Starfsánægja
Skuldbinding
Traust til yfirmanns
Ánægja með yfirmann
Traust til skipulagsheildar
Mæla með fyrirtæki

Miðlungs
(.30-.50)

Starfsánægja
Traust til skipulagsheildar
Skuldbinding
Starfslokaáform

Frammistaða
Starfsánægja
Traust til skipulagsheildar
Þegnhegðun (ytri)
Neikvæð hegðun (CWB)
Starfslokaáform
Fráhvarf

Veik
(.10-.30)

Frammistaða
Þegnhegðun
Neikvæð hegðun (CWB)

Þegnhegðun (innri)
Neikvæð hegðun (CWB)
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Sambandsréttlæti

Upplýsingaréttlæti

Traust til yfirmanns
Ánægja með yfirmann

Traust til skipulagsheildar
Traust

Starfsánægja
Traust til skipulagsheildar
Þegnhegðun (innri)
Neikvæð hegðun (CWB)

Starfsánægja
Ánægja með endurgjald
Skuldbinding
Traust til skipulagsheildar
Þegnhegðun (innri)
Neikvæð hegðun (CWB)
Fráhvarf

Frammistaða
Skuldbinding
Ánægja með endurgjald

Frammistaða
Þegnhegðun (ytri)

2.1.6.1 Ánægja
Eins og fram hefur komið hófst fræðileg umræða um réttlæti innan skipulagsheilda með
rannsóknum á dreifingarréttlæti, þ.e. það hvernig einstaklingur skynjar réttlæti þess
endurgjalds sem hann ber úr býtum, til dæmis hvað varðar launahækkanir, stöðuhækkanir.
Allsherjargreiningar (sjá töflu 3), sýna skýra og sterka fylgni á milli ánægju með
endurgjald og dreifingarréttlæti, en fylgnin er einnig sterk við ferlaréttlæti; aðeins minni
við upplýsingaréttlæti og veikari við sambandsréttlæti. Ánægja með endurgjald tengist því
öllum tegundum skipulagsréttlætis og er með þeim mælikvörðum sem sýna sterkust tengsl
við mikilvæga mannauðsmælikvarða skipulagsheilda (Cohen-Charash og Spector, 2001;
Colquitt o.fl., 2001 og 2013).
Rannsókn Cohen-Charash og Spector (2001) sýnir að starfsánægja hefur svipaða og
almennt nokkuð sterka fylgni við alla þætti réttlætis og niðurstöður Colquitt o.fl. (2001)
sýna enn sterkari fylgni á milli starfsánægju og bæði dreifingar- og ferlaréttlætis.
Niðurstöður þessar komu rannsakendum á óvart þar sem búist var við að starfsánægja
tengdist ferlaréttlæti fremur en dreifingarréttlæti en þar sem fylgni starfsánægju við alla
þætti skipulagsréttlætis er almennt sterk veita niðurstöðurnar stjórnendum skipulagsheilda
mikilvægar upplýsingar sem nýta má bæði skipulagsheildum og starfsfólki til gagns
(Cohen-Charash og Spector, 2001; Colquitt o.fl., 2001 og 2013).
Sterk fylgni er á milli ánægju starfsfólks með næsta yfirmann og dreifingar-, ferla- og
samskiptaréttlætis. Þar sem þau notuðu þrískipt líkan greindu þau ekki á milli sambandsog upplýsingaréttlætis, en Colquitt o.fl. (2001) gerðu það og niðurstöður þeirra fella
ánægju starfsfólks undir sambandsréttlæti. Niðurstöður allsherjargreininga gefa skýrt til
kynna að til þess að viðhalda ánægju starfsfólks með bæði starf og yfirmann ættu
stjórnendur að stuðla að öllum þáttum skipulagsréttlætis (Cohen-Charash og Spector,
2001; Colquitt o.fl., 2001).
Bowen o.fl. (1999) leiða að því líkur að réttlæti sem starfsfólki er sýnt innan
skipulagsheilda í þjónustugeirum, skilar sér í aukinni ánægju og hollustu viðskiptavina.
Þeir vísa í rannsóknir þar sem sýnt er fram á flæðiáhrif (e. spillover effect), sem lýsa sér
þannig að starfsfólk sem býr við réttlæti muni hafa réttlæti að leiðarljósi í samskiptum við
viðskiptavini. Réttlát mannauðsferli eru líkleg til að leiða til ánægðra og tryggra
starfsmanna sem eru líklegri til að sýna þegnhegðun og tryggja viðskiptavinum réttláta og
góða þjónustu, til dæmis með því að leggja meira á sig í starfi en það sem skyldan krefst.
Þegnhegðun er valkvæð hegðun, en slík hegðun er mikilvæg í þjónustuumhverfi því erfitt
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er að skilgreina fyrirfram hve langt starfsmaður þarf að ganga til að mæta kröfum
viðskiptavinar. Starfsmaðurinn getur sýnt lágmarksþjónustu eða valið að ganga lengra og
fara fram úr væntingum viðskiptavinarins. Fjöldi fyrirtækja hefur sýnt fram á að lítil
aukning í viðskiptavild (e. customer retention), þótt hún sé ekki nema 5%, getur leitt til 75100% aukningar arðsemi (Bowen o.fl., 1999).

2.1.6.2 Traust
„Þegar traust brestur, missa samfélög fótanna og hrynja” kemur fram hjá Bok árið 1978
(Hosmer, 1995). Traust í persónulegum samskiptum styrkir samstarf en forsendur trausts
innan skipulagsheilda eru réttlát viðmið og væntingar um faglega hegðun stjórnenda, hvort
sem tíðin er góð eða slæm. Líta má á skipulagsheildir sem samfélög og skortur á trausti
getur haft slæmar afleiðingar fyrir afkomu þeirra (Hosmer, 1995).
Allir þættir skipulagsréttlætis spá fyrir um traust samkvæmt niðurstöðum rannsókna (sjá
töflu 3) og eru tengslin sterk, bæði hvað varðar traust til yfirmanns og skipulagsheildar.
Sterkari tengsl eru á milli ferlaréttlætis og trausts til yfirmanns en dreifingarréttlætis og
trausts til yfirmanns samkvæmt niðurstöðum Cohen-Charash og Spector (2001) en í
samantekt á allsherjargreiningum mælast tengslin við báðar tegundir réttlætis sterk, sem
og við sambandsréttlæti. Allsherjargreiningar Colquitt o.fl. (2001) hafa þar áhrif til
styrkingar þar sem þau sýndu fram á að þrír þættir réttlætis; dreifingar-, ferla- og
upplýsingaréttlæti spá fyrir um traust á mjög skýran og afdráttarlausan hátt með fylgni allt
að .60.

2.1.6.3 Frammistaða
Samkvæmt rannsóknum spáir réttlæti á vinnustað fyrir um á hve skilvirkan hátt starfsfólk
sinnir starfsskyldum sínum og bendir samantekt þriggja allsherjargreininga í töflu 3 til þess
að þar skipti ferlaréttlæti mestu. Einnig er til staðar veik fylgni á milli frammistöðu í starfi
og hinna þriggja þátta skipulagsréttlætis; dreifingar-, sambands- og upplýsingaréttlætis.
Rétt er að nefna að tengsl réttlætis og frammistöðu koma sterkar fram í
vettvangsrannsóknum en á rannsóknarstofum (Colquitt o.fl., 2001; Colquitt og Spector,
2001).
Cropanzano, Bowen og Gilliland vísa í Lerner (2003) sem bendir á að áhrif réttlætis eru
oft sterkust í daglegu lífi, að hluta til vegna þess að með tímanum leiðir réttlæti til sterkra
persónulegra sambanda. Rannsóknir Cropanzano, Prehar og Chen (2002) og Rupp og
Cropanzano (2002) beindust að því hvort stjórnendur sýndu starfsfólki sínu
samskiptaréttlæti. Þegar sú var raunin reyndust gæði sambands stjórnandans og starfsfólks
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meiri og talið var að þetta sterka samband hefði hvetjandi áhrif á starfsfólk til að bæta
frammistöðu sína. Þessar niðurstöður eru mikilvægar fyrir stjórnendur sem hafa áhyggjur
af kostnaði og fyrirhöfn við að tryggja réttlæti innan skipulagsheilda því þessi kostnaður
getur að hluta til skilað sér í aukinni framleiðni (Cropanzano o.fl., 2007).

2.1.6.4 Skuldbinding
Skuldbinding í starfi hefur verið skilgreind sem einlægur vilji starfsfólks til að verja tíma
sínum og orku í þágu skipulagsheildarinnar og starfsfólk sem telur sig búa við réttlæti á
vinnustað finnur fyrir meiri skuldbindingu gagnvart skipulagsheildum sínum. Styrkur
tengslanna er mismunandi eftir því hvaða þáttur réttlætis er mældur og hvor
allsherjargreiningin er skoðuð, en fylgni á milli skuldbindingar og bæði dreifingar- og
ferlaréttlætis er almennt sterk; miðlungs á milli skuldbindingar og upplýsingaréttlætis og
veikari á milli skuldbindingar og sambandsréttlætis. Skipulagsheildir þar sem starfsfólk
mælist hátt í skuldbindingu þykja hafa samkeppnisforskot sem birtist meðal annars í
aukinni framleiðni og minni starfsmannaveltu (Cohen-Charash og Spector, 2001; Colquitt
o.fl., 2001; Cropanzano o.fl., 2007; Vance, 2006).
Skuldbinding birtist einnig í mælikvörðum um hve viljugt starfsfólk er að mæla með
vinnustað sínum, áform þess um að segja upp störfum (e. turnover intention) og fráhvarf
(e. withdrawal).
Fráhvarf einkennist meðal annars af slakri mætingu, nethangsi (e. internet loafing),
kulnun (e. burnout) og fjarvistum; allt þættir sem hafa neikvæðar afleiðingar bæði fyrir
starfsfólk og skipulagsheildir (Johns, 2010).
Fyrrgreindir mælikvarðar eru allir mikilvægir skipulagsheildum og allir hafa þeir tengsl
við hinar fjórar tegundir skipulagsréttlætis. Sterk fylgni er á milli dreifingarréttlætis og
bæði skuldbindingar og fráhvarfs en auk þess er sterk fylgni á milli ferlaréttlætis og
skuldbindingar og miðlungs fylgni á milli ferlaréttlætis og fráhvarfs. Einnig mælist
miðlungs fylgni á milli upplýsingaréttlætis og bæði skuldbindingar og fráhvarfs og veikari
fylgni á milli sambandsréttlætis og skuldbindingar. Í þeim tilvikum sem þættirnir
uppsagnaráform (e. turnover intention) og vilji til að mæla með fyrirtæki sem góðum
vinnustað eru mældir má sjá miðlungs til sterka fylgni við ferlaréttlæti sem og miðlungs
fylgni uppsagnaráforma og dreifingarréttlætis (Cohen-Charash og Spector, 2001; Colquitt
o.fl., 2001).
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2.1.6.5 Þegnhegðun
Þegnhegðun (e. OCB, Organizational citizenship behavior) er skilgreind sem sjálfsprottin
hegðun starfsmanna sem eykur skilvirkni og árangur hjá skipulagsheild en telst ekki hluti
af formlegum starfskröfum. Þegnhegðun er því viðbót við hefðbundið framlag og
frammistöðu í starfi. Hún er talin hafa jákvæð áhrif á starfsemi skipulagsheilda og samstarf
starfsmanna auk þess sem jákvætt viðhorf og hollusta hafa langvarandi og stöðug áhrif á
frammistöðu, framleiðni og árangur skipulagsheilda. Réttlæti hefur veruleg áhrif á
þegnhegðun því starfsfólk sem upplifir réttlæti sýnir frekar slíka hegðun en aðrir og því er
mikilvægt að starfsfólk skynji réttlæti á vinnustað til að stuðla að þegnhegðun. Í
rannsóknum á skipulagsréttlæti hefur þegnhegðun oft verið flokkuð í ytri þegnhegðun
(hegðun sem er til hagsbóta fyrir skipulagsheildina) og innri þegnhegðun (sem beinist að
einstaklingum innan skipulagsheildarinnar) (Chen og Chiu, 2008; Landy og Conte, 2013;
Messer og White, 2006; Organ, Podsakoff og Mackenzie, 2006; Smith, Organ og Near,
1983).
Í töflu 3 eru tegundir þegnhegðunar skráðar sem þegnhegðun (ytri) og þegnhegðun
(innri). Í rannsóknum þar sem ekki var gerður greinarmunur á tegundum hegðunarinnar er
þegnhegðun skráð án flokkunar.
Andstæða þegnhegðunar er neikvæð hegðun (e. CWB, counterproductive work
behavior), þ.e. hegðun sem fer gegn hagsmunum skipulagsheildarinnar og haghöfum
hennar, jafnvel á skaðlegan hátt eins og í formi fjarveru, þjófnaðar, skemmdarverka eða
ofbeldis (Marcus, Taylor, Hastings, Sturm og Weigelt, 2013).
Fylgni er á milli allra réttlætisþátta og bæði þegnhegðunar og neikvæðrar hegðunar.
Niðurstöður allsherjargreiningar samkvæmt töflu 3 sýna að ferlaréttlæti hefur meiri fylgni
við ytri þegnhegðun (þá sem snýr að skipulagsheildinni) en þeirri innri (sem snýr að starfi
einstaklingsins), en fylgni við þá síðarnefndu er sterkari við sambands- og
upplýsingaréttlæti. Veikari fylgni mælist á milli dreifingarréttlætis og bæði þegnhegðunar
og neikvæðrar hegðunar, sem og á milli ferlaréttlætis og innri þegnhegðunar. Veikari tengsl
eru ennfremur á milli ytri þegnhegðunar og upplýsingaréttlætis. Ferla-, sambands- og
upplýsingaréttlæti eru samkvæmt þessu mikilvægari en dreifingarréttlæti þegar kemur að
því að stuðla að þegnhegðun starfsfólks og hætt er við að skortur á ferlaréttlæti leiði jafnvel
til tregðu starfsfólks til að fylgja reglum skipulagsheildarinnar (Cohen-Charash og Spector,
2001; Colquitt o.fl., 2001).
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2.2 Ábyrgð
Ábyrgð er hlaðið hugtak þótt skilgreining í Íslenskri orðabók (2002) sé stutt og laggóð:
„Ábyrgð er trygging; það að vera ábyrgur eða að þurfa að svara fyrir eitthvað“. Ábyrgð
innan skipulagsheilda liggur hjá öllu starfsfólki að einhverju leyti en ábyrgð á rekstri
skipulagsheildarinnar er hjá æðstu stjórnendum hennar. Hve langt sú ábyrgð nær hefur
verið umfjöllunarefni um langa hríð en þó sérstaklega á síðustu áratugum með aukinni
umræðu um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja (e. corporate social responsibility).
Blómlega umfjöllun um samfélagslega ábyrgð má rekja aftur um áratugi og þótt vísun
til fyrirtækja hafi upphaflega ekki verið hluti af hugtakinu þróaðist það með auknum
áhrifum stórfyrirtækja á alla þætti samfélagsins og varð að því sem það er í dag (Carroll,
1999; DeGeorge, 2014). Í verkefni þessu eru hugtökin ábyrgð og samfélagsleg ábyrgð
notuð nokkuð jöfnum höndum til að lýsa ábyrgð skipulagsheilda gagnvart starfsfólki sínu
og öðrum haghöfum.

2.2.1 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja
Hugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (einnig kallað samfélagsábyrgð fyrirtækja) hefur
verið skilgreint á ýmsan hátt. Meðal fyrstu skilgreininga er sú sem Bowen setti fram árið
1953 um samfélagslega ábyrgð viðskiptamanna að hún fælist í: „skyldum viðskiptamanna
að fylgja þeim stefnumiðum, að taka þær ákvarðanir, eða að grípa til þeirra aðgerða sem
eru æskilegar með tilliti til markmiða og gilda samfélags okkar“ (Carroll, 1999).
Davis og Blomstrom (1966) skilgreindu samfélagslega ábyrgð þannig að hún vísaði til
„skyldu einstaklings til að íhuga áhrif ákvörðunartöku sinnar og aðgerða á samfélagið í
heild“ og að viðskiptamenn sýndu samfélagslega ábyrgð þegar þeir „ígrunda þarfir og
hagsmuni annarra sem verða fyrir áhrifum af viðskiptaaðgerðum. Þar með horfa þeir út
fyrir þrönga fjárhagslega og tæknilega hagsmuni fyrirtækja sinna“ (Carroll, 1999).
Á heimasíðu Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja á Íslandi er
hugtakinu lýst á eftirfarandi hátt:
Í sinni einföldustu mynd felst samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana í því að
þau axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið. Samfélagsábyrgð
fyrirtækja miðar að jafnvægi þar sem úr verður gagnkvæmur ávinningur fyrir
samfélagið og fyrirtækin sjálf. Ábyrg félög eru þau sem með markvissum hætti
skipuleggja starfsemi sína þannig að þau skaði ekki samfélagið og umhverfið
heldur hafi jákvæð áhrif á þróun samfélagsins (Festa, e.d.).
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Skilgreiningarlíkan frá Carroll árið 1991 sem hefur skapað sér sess í umræðu og
rannsóknum á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja lýsir ábyrgð fyrirtækja sem fjórskiptri:
Efnahagslegri, lagalegri, siðferðislegri og mannúðlegri (e. economic, legal, ethical og
philantrophic). Líkanið hefur hjálpað til við skilgreiningar á ábyrgðarsviði fyrirtækja og
auðveldað fræðimönnum að meta hvert þeirra sjálfstætt (Carroll, 2016).
Efnahagsleg ábyrgð fyrirtækja er forsenda þess að fyrirtæki komist af, en einnig snýr
ábyrgð þeirra að samfélaginu sem þau spretta úr og felst í því að þau skapi virði og skili
hagnaði eða afli nægs fjármagns til þess að verða sjálfbjarga (Carroll, 2016).
Lagaleg ábyrgð felst í því að fyrirtæki gæti þess að uppfylla lagalegar skyldur sínar sem
eru grundvallarreglur um sanngjarna viðskiptahætti og forsenda þess að fyrirtækjum sé
heimilt að starfa (Carroll, 2016).
Siðferðisleg ábyrgð svarar þeim almennu væntingum samfélagsins að fyrirtæki láti ekki
nægja að uppfylla lagalegar kröfur heldur einnig siðferðislegar. Í samfélagslegri ábyrgð
fyrirtækja felst að þau setji sér stífari kröfur í starfsemi sinni en lög gera ráð fyrir og komi
fram af sanngirni og hlutlægni í tilvikum þar sem ekki er til staðar aðhald frá lögum. Þess
er vænst að fyrirtæki sýni ábyrgð gagnvart siðferðislegum væntingum og gildum eigenda,
viðskiptavina, starfsmanna og samfélagsins í heild (Carroll, 2016).
Mannúðleg ábyrgð lýsir gjafmildi fyrirtækja í hvaða mynd sem hún birtist. Þessi þáttur
er ekki hluti af lagalegum skyldum fyrirtækja en hefur þróast út í að verða hluti þeirra
væntinga sem samfélagið hefur til fyrirtækja og þau hafa brugðist við, til dæmis með að
gefa varning eða fjármuni eða leggja til þjónustu sjálfboðaliða. Þótt mannúðleg ábyrgð sé
valkvæð er algengt að fyrirtæki sýni hana, ýmist af einlægum siðferðislegum ástæðum eða
sem hagnýta leið til að sýna virka þátttöku í samfélaginu (Carroll, 2016).
Carroll setti hina fjóra þætti samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja fram í pýramída (sjá
mynd 1). Tvö neðstu þrep líkans Carrolls, efnahagsleg og lagaleg ábyrgð, endurspegla
kröfur samfélagsins til fyrirtækja. Þriðja þrepið; siðferðisleg ábyrgð, lýsir væntingum
samfélagsins til fyrirtækja en hið fjórða óskum þess.
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Mynd 1. Pýramídi samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja (Carroll, 2016).

Þótt pýramídi Carroll nýtist til aðgreiningar hinna ýmsu þátta samfélagslegrar ábyrgðar
fyrirtækja segir Carroll að fyrirtæki skuli ekki líta á neðri þrepin sem forsendur eða fyrstu
skref til þess að ná efri þrepum heldur ættu þau að einbeita sér að öllum þáttum hennar í
senn og leitast við að uppfylla þá samhliða. Þannig væru aukin arðsemi í þágu hluthafa og
löghlýðni ekki einu markmiðin heldur ábyrgð fyrirtækja á að uppfylla væntingar
viðskiptavina, starfsfólks og samfélagsins samhliða því að starfa samkvæmt
siðferðislegum viðmiðum og huga að mannúðarmálum (Albinger og Freeman, 2000;
Carroll, 2016).
Borið hefur á ágreiningi í fræðilegri umræðu um hugmyndafræðina að baki
samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Levitt (1958) taldi fyrirtækjum í viðskiptum eingöngu
bera að koma fram af heiðarleika og að sækjast eftir fjárhagslegum ávinningi og helsta
markmiðið bæði í orði sem og á borði væri ávallt langtímahagnaður. Friedman (1962) taldi
samfélagsmál vera fyrirtækjarekstri óviðkomandi og að slík málefni myndu leysast af
sjálfu sér í frjálsu markaðskerfi. Aðrir hafa varpað því fram að kostnaður fyrirtækja við
samfélagslega ábyrgð dragi úr arðsemi þeirra en um það eru skiptar skoðanir. Niðurstöður
ýmissa rannsókna (til dæmis Turban og Greening, 1997; Cochran og Wood, 1984 og
Waddock og Graves, 1997) gefa til kynna að til langs tíma litið skili samfélagsleg ábyrgð
fyrirtækja sér meðal annars í jákvæðum efnahagsreikningi, aukinni hvatningu starfsfólks
og bættu orðspori og ímynd fyrirtækisins (Carroll, 2016; Lam og Khare, 2010).
Jafnvel þótt litið sé framhjá þeirri siðferðislegu skyldu að koma fram við starfsfólk af
virðingu og kurteisi og tryggja réttláta og ábyrga málsmeðferð áður en til uppsagna er
gripið, hefur það líklega aldrei verið mikilvægara en nú út frá rekstrarlegu sjónarmiði.
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Segja má að með tilkomu samfélagsmiðla, meðal annars Facebook, Twitter og síðast en
ekki síst glassdoor.com (en þangað leita margir til að afla upplýsinga áður en þeir ráða sig
til starfa hjá fyrirtækjum), hafi veldisvöxtur orðið í tækifærum ósáttra fyrrum starfsmanna
til að láta óánægju sína í ljós. Slæmt orðspor getur áhrif á afkomu fyrirtækja, til dæmis ef
viðskiptavinir beina viðskiptum sínum annað eða ef hæfir atvinnuleitendur kjósa frekar að
starfa frekar fyrir samkeppnisaðila (Blau, Petrucci og McClendon, 2012).
Gott orðspor og ímynd fyrirtækja sem sýna samfélagslega ábyrgð hafa jákvæð áhrif á
fjölda starfsumsókna en samkvæmt rannsókn er birtist í tímaritinu The Conversation eru
rúmlega 90% framhaldsnema í viðskiptafræði tilbúnir að vinna fyrir lægri laun hjá
samfélagslega ábyrgu fyrirtæki og 14% eru tilbúin til að fórna meira en 40% af tekjum
sínum til að vinna fyrir slíkt fyrirtæki (Haski-Leventhal og Pournader, 2017). Persónuleg
gildi hafa einnig áhrif á hvaða fyrirtækjum einstaklingar vilja starfa hjá og leita þeir þá eftir
atvinnu hjá fyrirtækjum með gildi sem samræmast þeirra eigin gildum. Rannsóknir þessar
hafa þó takmarkað vægi, meðal annars vegna þess að þær náðu eingöngu til háskólanema
og tóku þar af leiðandi ekki til raunverulegra aðstæðna. Sem dæmi má nefna að
atvinnuástand getur verið margs konar og má gera ráð fyrir að í miklu atvinnuleysi yrðu
niðurstöður rannsóknanna á annan veg (Albinger og Freeman, 2000).
Túlkun á því hvar áherslur samfélagslegrar ábyrgðar eiga að liggja er mismunandi og
virðist umfjöllun að mestu leyti snúa að því hvernig samfélagsleg ábyrgð birtist út á við,
þ.e. gagnvart samfélagi, umhverfi og neytendum. Þegar fjallað er um samfélagslega ábyrgð
innan skipulagsheilda er algengt að umræðan snúist um arðsemi hlutafjár, þjálfun og
þátttöku starfsfólks í verkefnum sem tengjast til dæmis samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins
og umhverfisverndarherferðum, en minna ber á umfjöllun um ábyrgð atvinnurekenda
gagnvart hinu innra samfélagi fyrirtækjanna; sjálfu starfsfólkinu og velferð þess.
Atvinnurekendur hafa ábyrgðarhlutverki að gegna gagnvart fjölda haghafa, til dæmis
hluthöfum, viðskiptavinum, birgjum og samfélaginu en ábyrgðarhlutverk þeirra gagnvart
starfsfólki er síst minna, því fólkið er ein mikilvægasta auðlind skipulagsheildarinnar og
sú sem skapar mest samkeppnisforskot.

2.2.2 Hlutverk mannauðsstjórnunar
Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á jákvæða fylgni á milli aðferða mannauðsstjórnunar og
afkomu fyrirtækja (Huselid, 1995). Hlutverk mannauðsdeilda er mikilvægt hvað varðar
samfélagslega ábyrgð fyrirtækja þar sem mannauðsdeildir hafa umsjón með
mannauðsferlum, til dæmis ráðningum, móttöku starfsfólks, starfsþróun, umbun og
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launamálum, frammistöðustjórnun og starfslokum. Aðferðir mannauðsdeilda hafa haft
jákvæð áhrif á skilvirkni skipulagsheilda meðal annars með því að stuðla að aukinni
skuldbindingu, þegnhegðun, minni starfsmannaveltu og upplifun starfsfólks af ferlaréttlæti
(Paré og Tremblay, 2007). Auðvelt er því að færa rök fyrir því að innleiðing, framkvæmd
og viðhald skipulagsréttlætis og ábyrgðar innan skipulagsheildarinnar geti átt heima hjá
mannauðsdeild en án fulls stuðnings, skilnings og þátttöku yfirstjórnar er betur heima setið
en af stað farið.
Lam og Khare (2010) telja að umsjón með samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja falli best
að verksviði mannauðsdeilda og benda því til stuðnings á að samfélagsleg ábyrgð
fyrirtækja er nátengd gildum þeirra og að hinar félagslegu og síðferðislegu hliðar
samfélagslegrar ábyrgðar snúast um fólk og persónuleg tengsl. Ennfremur eru
mannauðsdeildir og starfsfólk mikilvæg forsenda samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja þar
sem skilvirk og markviss nýting mannauðs og þróun þekkingar getur stuðlað að sjálfbærri
þróun og jafnrétti. Þau benda auk þess á að meðal þeirra þátta samfélagslegrar ábyrgðar er
snúa að starfsfólki og eru á umsjónarsviði mannauðsdeilda séu réttlát umbun, skilvirkt
upplýsingaflæði, tækifæri til þróunar í starfi, jafnrétti og starfsöryggi; þættir sem vill svo
til að einnig eru nátengdir skipulagsréttlæti.

2.2.3 Gildi og siðferði
Gildi og siðferði eru mikilvæg hugtök í hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar
fyrirtækja. Gildi eru skilgreind sem mikilvæg og varanleg viðhorf eða hugsjónir um hvað
er gott eða slæmt og æskilegt eða óæskilegt. Gildi hafa mikil áhrif á hegðun og viðhorf
einstaklinga og þjóna sem almennur leiðarvísir (businessdictionary.com, e.d.).
Hlutverk gilda er því meðal annars að gefa starfsfólki viðmið um æskilega hegðun innan
skipulagsheilda, en stundum er misræmi á milli yfirlýstra gilda þeirra og atferlis þeirra
innan og utan skipulagsheildanna. Skipulagsheildir sem vilja sýna samfélagslega ábyrgð
gætu því þurft að breyta fyrirtækjamenningu sinni úr því að setja fjárhagsleg markmið í
forgang yfir í að setja gildi sem samræmast samfélagslegri ábyrgð í forgang. Því getur
einnig verið þörf á að endurskoða gildandi stefnuyfirlýsingar og gildi með það að markmiði
að skerpa á stefnu og áherslum skipulagsheildarinnar og hafa þannig áhrif á hegðun og
aðgerðir innri og ytri haghafa (Del Baldo, 2013; Lam og Khare, 2010).
Carroll (1991) og Freeman og Gilbert (1988) skilgreindu siðferði (e. ethics) sem
hugmyndir um hvað telst rétt og sanngjörn framkoma eða hegðun en Joyner, Payne og
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Raiborn (2002) segja hugtakið einnig ná yfir þá getu einstaklings að greina á milli þess
sem er „gott og slæmt, ásættanlegt og óásættanlegt“ (Joyner o.fl., 2002, bls. 114).
Paine (1994) lýsir tveimur stjórnendastefnum sem nálgast siðferðisþátt samfélagslegrar
ábyrgðar á ólíkan hátt; annars vegar er löghlýðnistefna (e. legal compliance strategy) þar
sem stjórnendur fylgja lagabókstafnum eingöngu og hins vegar heilindastefna (e. integrity
strategy) þar sem lagabókstafurinn er aðeins lágmarksviðmið og andi laganna og gildi
skipulagsheildarinnar látin ráða för. Tafla 4 er byggð á einfaldri útgáfu Joyner o.fl. (2002)
á hugmyndum Paine um stjórnendastefnurnar tvær (sjá töflu 4).
Tafla 4. Stjórnendastefnur samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja (Joyner o.fl., 2002)

Paine bendir á að þótt lög segi til um hvað sé siðferðislega rétt og rangt þá ná þau ekki
alltaf yfir siðferðisleg viðmið samfélagsins og þar koma heilindi og andi laganna til
skjalanna. Heilindastefna nær dýpra og krefst meira af stjórnendum og starfsfólki en
löghlýðnistefnan. Skipulagsheildir sem fylgja heilindastefnu þurfa að hafa gildi og
skuldbindingar skipulagsheildarinnar að leiðarljósi í öllum aðgerðum og ákvarðanatöku,
meðal annars áætlanagerð, markmiðasetningu, dreifingu auðlinda og starfsþróun og
frammistöðumati starfsfólks (Joyner o.fl., 2002; Paine, 1994).
Gildi, siðferði og samfélagsleg ábyrgð eru nátengd hugtök þar sem gildi skipulagsheilda
hafa áhrif á umfang samfélagslegrar ábyrgðar þeirra og gildin verða að sama skapi fyrir
áhrifum frá ríkjandi siðferðisviðmiðum samfélagsins. Mikilvægur þáttur samfélagslegrar
ábyrgðar er siðferðisleg ábyrgð skipulagsheildarinnar (sbr. þriðja þrep pýramída Carrolls,
sjá mynd 1), sem einnig verður fyrir áhrifum frá gildum samfélagsins (Joyner o.fl., 2002).
34

Lam og Khare telja að siðferði ætti að vera hluti af öllum mannauðsferlum
skipulagsheilda og birtast í gildum þeirra og ferlum til að koma í veg fyrir birtingarmyndir
óréttlætis og ábyrgðarleysis á vinnustað, til dæmis misrétti, hættulegar vinnuaðstæður,
slæma framkomu og tilviljanakennda umbun. Skipulagsréttlæti þjónar mikilvægu
hlutverki í þessu sambandi þar sem dreifingar-, ferla-, sambands- og upplýsingaréttlæti
fara langt með að tryggja lausnir við þessum sem og öðrum vandamálum innan
skipulagsheilda. Siðferðislegar spurningar sem snúa að mannauðsmálum eru meðal annars
hvort mannréttindi séu virt innan skipulagsheildarinnar, hvort réttlæti sé tryggt í
mannauðsferlum og hvort starfsfólk fái tækifæri til að bæta úr hegðun og frammistöðu áður
en gripið er til sterkari viðbragða, til dæmis uppsagna (Lam og Khare, 2010).
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3

Aðferð

Rannsókn þessi er þversniðsrannsókn (e. cross-sectional study) þar sem notuð er
megindleg aðferð í formi tveggja spurningalista (kannana); annars vegar spurningalista
fyrir mannauðsstjórnendur og hins vegar fyrir einstaklinga sem hefur verið sagt upp
störfum. Aðferð þessi er valin þar sem markmiðið er að kalla eftir upplýsingum frá stórum
hópi einstaklinga í formi gagna sem greina má með tölfræðiaðferðum og veita skýra mynd
af ákveðnu ástandi (Neuman, 2011). Tilgangur rannsóknarinnar er annars vegar að kalla
eftir lýsingu mannauðsstjórnenda á uppsagnarferlum fyrirtækja á Íslandi og hins vegar að
kanna upplifun einstaklinga af einni ákveðinni uppsagnarreynslu.
Meginhlutar beggja spurningalista eru byggðir á mælitæki Colquitt (2001) með
smávægilegri breytingu Colquitt og Rodell (2015). Colquitt sýndi fyrst fram á
hugtakaréttmæti hinna fjögurra tegunda skipulagsréttlætis árið 2001 þegar hann prófaði
mælitæki sitt í tveimur sjálfstæðum rannsóknum; annars vegar vettvangsrannsókn í
verksmiðju og hins vegar rannsókn í háskólaumhverfi. Niðurstöður rannsókna hans leiddu
í ljós innihaldsréttmæti (e. content validity) og aðgreiningarréttmæti (e. discriminant
validity) mælitækisins og forspárréttmæti (e. predictive validity) hvað varðar ákveðna
hegðunarþætti, til dæmis skuldbindingu og þegnhegðun. Í vettvangsrannsókn Colquitt
mældist alfastuðull á bilinu .90-.93 í öllum fjórum þáttum skipulagsréttlætis (Colquitt,
2001; Colquitt og Rodell, 2015).
Colquitt notaði fimm stiga Likertkvarða í rannsóknum sínum og er sá kvarði notaður í
báðum spurningalistum þessarar rannsóknar til að mæla að hve miklu leyti staðhæfingar
um skipulagsréttlæti eiga við að mati þátttakenda.
Einn helsti kostur Likertkvarða er hve auðveldur hann er í notkun en meðal mögulegra
galla eru matsvillur, til dæmis miðsækni (e. central tendendcy bias) eins og reikna má
almennt með þegar slíkur kvarði er notaður, en vegna rannsóknarefnisins er mögulegt að
aðrar skekkjur komi við sögu. Þar sem þátttakendur í könnun A eru forsvarsmenn
mannauðsmála gæti verið hætta á mildileikaskekkju (e. leniency bias) ef þeir leitast við að
gefa sem jákvæðasta mynd af aðdraganda og framkvæmd uppsagna í fyrirtækjum sínum.
Á sama hátt er hætt við strangleikaskekkju (e. strictness bias) hjá svarendum í könnun B
þar sem þeir hafa orðið fyrir uppsögnum, sem margir telja meðal mestu áfalla sem
einstaklingar verða fyrir og því meiri líkur á að neikvæðar tilfinningar og viðhorf hafi áhrif
á svör þeirra (Neuman, 2011).
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Auk Likertkvarða voru notaðar fjölvalsspurningar þar sem svarendur gátu ýmist valið
einn eða fleiri möguleika.
Útbúnir voru tveir spurningalistar (viðauki 1 og viðauki 2); könnun A þar sem þýðið
var forsvarsaðilar mannauðsmála fyrirtækja á almennum markaði og könnun B þar sem
þýðið var einstaklingar sem sagt hafði verið upp störfum á a) almennum markaði á b)
síðastliðnum fimm árum, c) utan hópuppsagna. Spurningalistar voru annars vegar byggðir
á mælikvörðum Colquitt o.fl. frá 2001 og 2015 (spurningar 10-20 í könnun A og spurningar
15-25 í könnun B), og hins vegar spurningum höfundar.
Spurningalistarnir voru prófaðir á hópi einstaklinga sem ýmist höfðu formlega þekkingu
á framkvæmd kannana eða ekki. Í kjölfar ábendinga um lengd könnunar B var spurningum
fækkað.
Svarenda var aflað á samfélagsmiðlum (e. social media). Þátttakenda í könnun A var
aflað í hópum tileinkuðum mannauðssérfræðingum en þátttakenda í könnun B var aflað
bæði í opnum hópum og með markpósti. Að undanskildum markpósti til atvinnuleitenda
er úrtak í könnunum A og B hentugleikaúrtak (e. convenience sample) aflað með
snjóboltaaðferð (e. snowball sampling) en slíkt úrtak dregur úr alhæfingargildi niðurstaðna
(Neuman, 2011).

3.1 Könnun A – mannauðsstjórnendur
Könnun A er ætluð þeim sem stýra mannauðsmálum fyrirtækja á almennum markaði, hvort
sem starfsheiti þeirra eru mannauðsstjórar, framkvæmdastjórar mannauðsmála eða annað.
Öflun gagna var með þeim hætti að birtur var kynningartexti í Facebookhópnum Flóra,
félag mannauðsstjóra á Íslandi ásamt tengli á hina rafrænu könnun, og óskað eftir þátttöku
félagsmanna. Fjöldi félagsmanna í hópnum samkvæmt skráningu þann 15. maí 2017 var
111 og þar sem félagsmenn í Flóru þurftu að vera forsvarsaðilar mannauðsmála hjá
íslenskum fyrirtækjum þegar rannsóknin var gerð er þessi Facebookhópur með bestu
leiðum til að ná til markhópsins.
Tengill á könnun A var einnig sendur með tölvupósti til mannauðsstjóra þeirra
fyrirtækja sem birtu netföng starfsfólks á vefsíðum sínum sem og á upplýsinganetföng
annarra fyrirtækja og óskað eftir að tölvupósturinn yrði áframsendur til forsvarsaðila
mannauðsmála. Tölvupósturinn var sendur á netföng 80 fyrirtækja og mannauðsstjóra.
Þegar ein vika var liðin frá útsendingu tölvupósts og birtingu í Facebookhópi Flóru,
höfðu aðeins 35 svarað könnuninni. Því var ákveðið að birta kynningartextann ásamt tengli
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í þremur Facebookhópum til viðbótar; lokuðum hópum nema í mannauðsstjórnun við
Háskóla Íslands veturna 2015-2016 (72 nemar) og 2016-2017 (67 nemar), og hópnum
Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði (599 einstaklingar). Við bættust 11 svör og því varð
heildarfjöldi svarenda í könnun A samtals 46.

3.2 Könnun B - einstaklingar
Könnun B er ætluð einstaklingum sem á síðastliðnum fimm árum, talið frá 1. maí 2012,
hefur verið sagt upp störfum hjá fyrirtæki á almennum markaði, utan hópuppsagna. Öflun
gagna hófst á samfélagsmiðlum með því að birtur var kynningartexti í Facebooksíðu
rannsakanda ásamt tengli á hina rafrænu könnun og óskað eftir þátttöku allra sem uppfylltu
fyrrgreind skilyrði. Í kynningartexta var þess óskað að þátttakendur og aðrir myndu deila
tengli á könnunina sem víðast með það að markmiði að auka dreifingu könnunarinnar og
þar með líkur á meiri gögnum til úrvinnslu. Tengill á könnun B ásamt kynningartexta var
einnig birtur á umræðusvæði www.bland.is.
Þar sem fljótlega kom í ljós að svörun uppfyllti ekki væntingar var leitað til
Vinnumálastofnunar og óskað eftir því að stofnunin myndi kynna könnunina fyrir
atvinnuleitendum. Var það samþykkt og var sendur tölvupóstur með tengli á könnunina til
atvinnuleitenda á skrá Vinnumálastofnunar. Fjöldi svarenda tvöfaldaðist í kjölfar þessa og
varð samtals 400 en að lokinni yfirferð (þar sem fjarlægð voru svör þátttakenda sem
uppfylltu ekki skilyrði rannsóknarinnar (var sagt upp hjá hinu opinbera, og/eða fyrir 1. maí
2012, og/eða voru hluti af hópuppsögnum vegna samdráttar), stóðu 213 svör eftir.

3.3 Mælitæki – réttlæti
Að mæla réttlæti og lýsa því í tölum gefur fræðimönnum færi á að framkvæma vísindalegar
prófanir á hugtökum og þar með þróa frekari þekkingu á hinum ýmsu tegundum
skipulagsréttlætis. Þekking á skipulagsréttlæti hefur aukist í gegnum tíðina eftir þróun
mælikvarðanna að dæma. Í fyrstu rannsóknum á efninu voru mælikvarðar útbúnir eftir
hendinni en með tímanum komu fram ítarlegri og heildstæðari mælikvarðar sem héldu í
við þróun hugmyndafræðinnar og áherslur umræðunnar (Colquitt og Rodell, 2015).
Samkvæmt Colquitt og Rodell (2015) lagði Moorman (1991) fyrstur til nálgun við
flokkun mælikvarða á réttlæti en galli var á nálgun hans þar sem hún útilokaði ekki skörun
á milli formlegra ferla og samskiptaréttlætis. Umfjöllun og rannsóknir á þessu sviði hafa
þróast töluvert síðustu áratugi og er í þessari rannsókn stuðst við nálgun Colquitt frá 2001
sem útfærð var nánar af Colquitt og Rodell (2015). Í bókarkafla sínum Measuring Justice
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and Fairness (2015) setja Colquitt og Rodell fram dæmi um mælikvarða til að mæla
stjórnendamiðað ferla-, dreifingar-, sambands- og upplýsingaréttlæti. Í fræðilegri umræðu
um réttlæti er oft fjallað um þrjár tegundir skipulagsréttlætis en Colquitt og Rodell vísa í
Colquitt (2001) og Greenberg (1993) sem rökstyðja að tegundir skipulagsréttlætis séu
fjórar, þ.e. að samskiptaréttlæti sé í raun tvær tegundir réttlætis; sambandsréttlæti og
upplýsingaréttlæti. Sem dæmi má nefna að einstaklingur sem sagt er upp störfum getur
upplifað virðingu frá skipulagsheild (sambandsréttlæti) án þess að komið sé fram við hann
á heiðarlegan hátt (upplýsingaréttlæti) (Colquitt og Rodell, 2015).
Í töflu 5 má sjá mælikvarða Colquitt (2001) og Colquitt og Rodell (2015) eftir aðlögun
höfundar til að mæla ferla-, dreifingar-, sambands- og upplýsingaréttlæti í könnun B þar
sem könnuð er upplifun einstaklinga á réttlæti í aðdraganda og framkvæmd einnar
ákveðinnar uppsagnar.
Tafla 5. Mælikvarðar réttlætis aðlagaðir frá Colquitt (2001) og Colquitt og Rodell (2015).

Þegar velja skal mælitæki til notkunar við rannsóknir á réttlæti er að ýmsu að huga og oft
nauðsynlegt
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svo
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rannsóknarspurningunni.
Rannsókn á skipulagsréttlæti getur beinst að skipulagsheildinni eða að einstökum
stjórnendum. Með skipulagsheildarmiðuðum áherslum er kannað að hvaða marki
fyrirtækið eða yfirstjórnin er talin hafa samkvæmni, jafngildi, virðingu og sannsögli að
leiðarljósi við ákvarðanatöku, en með stjórnendamiðuðum áherslum er könnuð skynjun á
sanngirni næsta yfirmanns. Rannsakendur hafa því rannsóknarspurninguna í huga þegar
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tekin er ákvörðun um hvor áherslan skuli ráða í rannsókninni. Ef rannsóknin beinist að
skipulagsheildinni, til dæmis því að kanna áhrif skipulagsbreytinga á réttlæti, er mælt með
að nota mælikvarða þar sem áhersla er lögð á skipulagsheildina. Að sama skapi hafa
stjórnendamiðaðir mælikvarðar verið notaðir ef rannsóknin snýst um að kanna þætti sem
snerta næstu yfirmenn, til dæmis þjálfun stjórnenda (Colquitt og Rodell, 2015).
Þótt mælt sé með þessari aðferðafræði, virðist hún þó hafa takmörkuð áhrif því
samkvæmt rannsókn Colquitt o.fl., (2013) þar sem kannað var hvort marktækur munur
væri á stjórnendamiðuðum og skiplagsheildarmiðuðum mælikvörðum, reyndist slíkur
munur aðeins finnast í þremur af 36 tilvikum. Rannsókn þeirra sýndi hins vegar fram á að
stjórnendamiðaðir mælikvarðar kölluðu almennt fram sterkari áhrif, hvort sem svörunin
beindist að stjórnendum eða skipulagsheildum og drógu þau þá ályktun að
stjórnendamiðað réttlæti væri einfaldlega nátengdara, sýnilegra og túlkanlegra en aðgerðir
skipulagsheildarinnar eða yfirstjórnar (Colquitt og Rodell, 2015).
Í könnun B þar sem könnuð er upplifun einstaklinga á réttlæti í aðdraganda og
framkvæmd einnar ákveðinnar uppsagnar, eru mælikvarðar blandaðir, en þó fremur
skipulagsheildarmiðaðir en stjórnendamiðaðir.
Í könnun A var skipulagsréttlæti rannsakað meðal forsvarsmanna mannauðsmála.
Notaðir voru sömu mælikvarðar og koma fram í töflu 5, en orðalag aðlagað til að meta
hinar fjórar tegundir réttlætis við uppsagnir innan hverrar skipulagsheildar almennt í stað
þess að vísa til einstakra uppsagna, og eru mælikvarðarnir því skipulagsheildarmiðaðir.
Réttlætisreglur Colquitt og Rodell (2015) sem koma fram í töflu 1 (sjá kafla 2.1) eru
notaðar sem grundvöllur rannsókna í margvíslegu samhengi, meðal annars í rannsóknum
á réttlæti í ráðningarferli, frammistöðumati, lausn ágreiningsmála og starfslokum og að
jafnaði er auðvelt að laga þær að hvaða rannsóknarefni sem er. Í rannsókn þessari eru þær
lagaðar að uppsögnum starfsfólks.
Rannsóknir á réttlæti geta haft ólík viðmið að leiðarljósi. Ef notuð eru atburðarviðmið
(e.event-based paradigm) er kannað hvernig fólk bregst við ákveðnum atburði (eða röð
atburða yfir skamman tíma) sem á sér stað innan vinnustaðarins og hvaða áhrif
atburðurinn hefur á viðbrögð þess gagnvart samstarfsfólki og/eða skipulagsheildinni.
Atburðamiðuð spurning myndi kanna hvort stjórnandi hafi verið réttlátur í framkvæmd
uppsagnar. Ef notuð eru heildarviðmið (e. social entity paradigm) er viðhorf kannað til
einstaklings, hóps eða fyrirtækis í heild sinni, þvert á atburði, aðstæður og tíma. Spurning
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með heildarviðmið myndi kanna hvort stjórnandinn væri sanngjörn manneskja
(Cropanzano, Byrne, Bobocel og Rupp, 2001).
Í þessari rannsókn eru einstaklingar beðnir um að svara spurningalista með eina
ákveðna uppsögn í huga sem átti sér stað á síðastliðnum fimm árum, eða frá 1. maí 2012
(atburðarviðmið) en forsvarsmenn mannauðsmála svara spurningalista miðað við
almenna framkvæmd uppsagna í fyrirtækjum sínum (heildarviðmið) (sjá viðauka A og
B).

3.4 Mælitæki – ábyrgð
Auk fyrrgreindra mælikvarða sem stuðst hefur verið við í mælingum á skipulagsréttlæti og
undirflokkum þess, voru útbúnir mælikvarðar til að meta ábyrgð atvinnurekanda í
aðdraganda og framkvæmd uppsagna. Sjá spurningalista í viðaukum 1 og 2 og yfirlit
spurninga í viðauka 3.

3.4.1 Könnun A
Hér verður greint frá þeim spurningum sem ekki koma fram í könnun B en skýringar á
spurningum sem fram koma í báðum spurningalistum má finna í kafla 3.4.2 Könnun B og
yfirliti í viðauka 3.
Spurning 2 kannar stöðu þátttakanda innan skipulagsheildar og munu niðurstöður veita
tækifæri til að meta hvort munur sé á réttlæti og ábyrgð í aðdraganda og framkvæmd
uppsagna eftir því hver staða þátttakanda er.
Spurning 5 í könnun A sameinar spurningar 9 og 10 í könnun B og kannar tíðni þess og
hvort að vinnuveitandi veiti starfsfólki skýrar og heiðarlegar ástæður fyrir uppsögnum.
Niðurstöður munu gefa til kynna hvort fyrirtækið fylgir löghlýðnistefnu eða heilindastefnu
(Paine, 1994).
Spurningar 10-20 í könnun A eru í samræmi við mælikvarða Colquitt o.fl. (2001 og
2015).
Spurning 21 kannar samfélagslega ábyrgð í formi efnahagslegrar ábyrgðar (sbr.
pýramída Carrolls) og munu niðurstöður gefa til kynna hvort stjórnendur hugi að kostnaði
við uppsagnir áður en til þeirra er gripið.
Spurning 22 kannar hvort stjórnendur hafi samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins að
leiðarljósi í aðdraganda og framkvæmd uppsagna og munu niðurstöður gefa til kynna að
hvaða marki það á við.
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Spurning 23 kannar að hvaða marki stjórnendur huga að áhrifum uppsagna á traust
starfsfólks til fyrirtækisins og munu niðurstöður gefa vísbendingar um að hvaða marki það
á við.
Spurning 24 kannar hvort fyrirtækið hafi skilgreint ferli vegna aðdraganda og
framkvæmdar uppsagna og munu niðurstöður gefa til kynna hvort hugað sé að ferlaréttlæti
innan fyrirtækjanna.

3.4.2 Könnun B
Þrátt fyrir að fram hafi komið í kynningarbréfi með könnuninni að hún væri ætluð
einstaklingum sem sagt hafi verið upp störfum utan hópuppsagna á almennum markaði
síðastliðin fimm ár voru settar inn þrjár spurningar í upphafi könnunar til að sía frá þá
svarendur sem uppfylltu ekki fyrrgreind skilyrði (sjá spurningar 1-3, könnun B).
Spurning 4 (nr. 1 í könnun A) kannar í hvaða starfsgrein þátttakendur störfuðu við
uppsögn og munu niðurstöður gefa til kynna hvort munur sé á skipulagsréttlæti og
samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja eftir starfsgreinum.
Spurning 5 kannar aðstæður þátttakenda er uppsögn átti sér stað og munu niðurstöður
gefa til kynna hvort atvinnurekandi hafi brotið lög eða hvort skort hafi samfélagslega
ábyrgð í formi siðferðislegrar ábyrgðar.
Spurning 6 kannar hvort þátttakendur hafi fengið aðvörun áður en til uppsagnar kom og
munu niðurstöður gefa til kynna samfélagslega ábyrgð í formi siðferðislegrar ábyrgðar og
gilda vinnuveitanda, en þar sem þessir þættir samfélagslegrar ábyrgðar eru nátengdir
ferlaréttlæti (tækifæri til að tjá skoðanir, tilfinningar eða andmæli áður en ákvörðun liggur
fyrir) og upplýsingaréttlæti (heiðarleiki í samskiptum í aðdraganda uppsagnar) munu
niðurstöður einnig gefa vísbendingar um skipulagsréttlæti. Í könnun A var þessi spurning
nr. 3, en vísaði til uppsagna innan fyrirtækisins almennt í stað þess að vísa til einstaks
atburðar.
Spurningar 7 og 8 kanna hvort þátttakendur hafi fengið tækifæri til að gera úrbætur til
að komast hjá uppsögn og hvort tími til úrbóta hafi verið sanngjarn og munu niðurstöður
gefa til kynna samfélagslega ábyrgð í formi siðferðislegrar ábyrgðar og gilda
vinnuveitanda. Spurning 8 var nr. 4 í könnun A en spurning 7 var ekki hluti af könnun A
þar sem hún kannar framkvæmd uppsagna almennt en ekki einstaka atburði.
Spurning 9 kannar hvort vinnuveitandi hafi haft frumkvæði að því að skýra frá ástæðu
uppsagnar og þannig gengið lengra en krafist er í bókunum kjarasamninga (til dæmis ASÍ
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e.d.). Niðurstöður munu gefa til kynna hvort vinnuveitandi fylgir löghlýðnistefnu eða
heilindastefnu (Paine, 1994).
Spurning 10 kannar traust þátttakanda varðandi ástæðu uppsagnarinnar, þ.e. hvort hann
telji hana hafa verið skýra og heiðarlega. Traust hefur mælst með háa fylgni við þrjá þætti
skipulagsréttlætis; dreifingar-, ferla- og upplýsingaréttlæti með fylgnistuðli allt að .60.
Niðurstöður munu einnig gefa til kynna siðferðislega ábyrgð samkvæmt pýramída Carrolls
(2016).
Spurning 11 (nr. 6 í könnun A) kannar ástæður uppsagnar þátttakenda og munu
niðurstöður veita upplýsingar um helstu ástæður uppsagna (utan hópuppsagna) hjá
fyrirtækjum á almennum markaði á Íslandi. Greining þeirra upplýsinga getur meðal annars
gefið til kynna samfélagslega ábyrgð í formi siðferðislegrar ábyrgðar og löghlýðni
vinnuveitanda.
Spurning 12 (nr. 7 í könnun A) kannar aðferð við tilkynningu uppsagnar og munu
niðurstöður gefa til kynna samfélagslega ábyrgð í formi siðferðislegrar ábyrgðar og gilda
vinnuveitanda. Niðurstöður munu einnig gefa vísbendingar um sambandsréttlæti sem
meðal annars felur í sér þá kurteisi og virðingu sem einstaklingi er sýnd í framkvæmd
uppsagnar.
Spurning 13 (nr. 8 í könnun A) kannar fyrirkomulag launagreiðslna á uppsagnarfresti
og munu niðurstöður gefa til kynna samfélagslega ábyrgð í formi gilda vinnuveitanda sem
og vísbendingar um sambandsréttlæti hvað varðar kurteisi og virðingu gagnvart
einstaklingi við uppsögn.
Spurning 14 (nr. 9 í könnun A) kannar hvort vinnuveitandi hafi boðið einstaklingi
stuðning í kjölfar uppsagnar og munu niðurstöður gefa til kynna samfélagslega ábyrgð í
formi gilda skipulagsheildarinnar.
Spurningar 15-25 eru í samræmi við mælikvarða Colquitt o.fl. (2001 og 2015), sjá töflu
5.
Spurning 26 kannar viðhorf þátttakenda til uppsagnarinnar; þ.e. fagmennsku, réttlætis
og ábyrgðar í aðdraganda og framkvæmd hennar.
Spurning 27 kannar viðhorf og sátt þátttakenda til uppsagnarinnar og vinnuveitandans
og munu niðurstöður gefa til kynna tengsl sáttar aðdraganda og framkvæmdar uppsagnar
við viðhorf þátttakenda til vinnuveitenda.
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4 Niðurstöður
Í kafla þessum er greint frá niðurstöðum kannana A og B með myndum og töflum ásamt
stuttum skýringum.

4.1 Könnun A – mannauðsstjórnendur
Í þessum hluta eru kynntar niðurstöður könnunar A í formi mynda, tafla og stuttra skýringa.

Mynd 2. Skipting þátttakenda eftir starfsgreinum (A, sp. 1)

Á mynd 2 má sjá skiptingu þátttakenda eftir starfsgreinum og kemur þar fram að svörun er
hlutfallslega mest (og jöfn), eða 30.4% hjá mannauðsstjórnendum í verslun og þjónustu
annars vegar og tækni/iðnaði/framleiðslu hins vegar. Þátttaka í öðrum flokkum starfsgreina
er töluvert minni.

Mynd 3. Staða mannauðsstjórnanda innan fyrirtækis (A, sp.2)

Af þeim forsvarsaðilum mannauðsmála sem tóku þátt eiga 48,8% sæti í framkvæmdastjórn
fyrirtækis síns, þar af stór meirihluti sem mannauðsstjóri, eða 44,4% þátttakenda (sjá mynd
3). Þessar upplýsingar eru þýðingarmiklar þar sem seta í framkvæmdastjórn felur í sér að
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mannauðsstjórnendur geta haft meiri og beinni áhrif á réttlæti og ábyrgð innan
fyrirtækjanna.

Mynd 4. Aðvaranir og áminningar í aðdraganda uppsagnar (A, sp. 3)

Sjá má á mynd 4 að mikill meirihluti fyrirtækja, 82,6%, veitir starfsfólki sínu að jafnaði
aðvörun eða áminningu áður en til uppsagnar kemur en hjá 17,4% fyrirtækja eiga uppsagnir
sér stað án formlegrar aðvörunar eða áminningar.

Mynd 5. Tími til úrbóta (A, sp. 4)

Niðurstöður í mynd 5 stangast örlítið á við niðurstöður í mynd 4 þar sem hlutfall þeirra
sem segja uppsagnir að jafnaði eiga sér stað án aðvörunar eða áminningar er lægra í þeirri
fyrrnefndu en þegar spurt er um tíma sem starfsfólk fær til úrbóta, þ.e. 17,4% segja
uppsagnir eiga sér stað án aðvarana en aðeins 15,9% segja úrbótatíma ekki eiga við þar
sem uppsagnir eigi sér stað án aðvarana. Að öðru leyti sýna niðurstöður í mynd 4 að
meirihluti fyrirtækja gefur starfsfólki tíma til úrbóta og gefa 75% þeirra starfsfólki sínu
fjórar vikur eða meira til úrbóta.
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Mynd 6. Skýr og heiðarleg ástæða uppsagnar (A, sp. 5)

Eins og sjá má á mynd 6 er starfsfólki sem sagt er upp alltaf gefnar skýrar og heiðarlegar
ástæður uppsagna uppsagnarbréfi og/eða uppsagnarsamtali hjá 37,8% fyrirtækja og
stundum eða oft í 22,2% fyrirtækja. Önnur 37,8% gefa stundum eða alltaf skýrar og
heiðarlegar ástæður óski starfsfólk sérstaklega eftir viðtölum um ástæður uppsagna. 2,2%
fyrirtækja gefa starfsfólki ekki skýrar og heiðarlegar ástæður.

Tafla 6. Ástæður uppsagna (A, sp. 6)
Hvaða ástæður hafa legið að baki uppsögnum starfsfólks s.l. 5 ár?
Vinsamlega hakaðu við alla svarmöguleika sem eiga við.
Svarmöguleikar
Frammistaða í starfi
Hegðunarþættir
Óútskýrðar/óheimilar fjarvistir
Brot á starfsreglum fyrirtækisins (t.d. um
tölvubúnað, netnotkun o.þ.h.)
Lögbrot (t.d. þjófnaður, skemmdarverk,
ofbeldi, áreitni)
Veikindafjarvistir starfsmanns
Aðlagaðist ekki fyrirtækismenningu (Culture
fit)
Skipulagsbreytingar eða samdráttur
Eigendaskipti fyrirtækisins eða sameining við
annað fyrirtæki

Svarhlutfall
91.3%
69.6%
52.2%

Fjöldi svara
42
32
24

37.0%

17

34.8%

16

28.3%

13

23.9%

11

15.2%

7

10.9%

5

Langalgengustu ástæður uppsagna samkvæmt mannauðsstjórnendum (sjá töflu 6) tengjast
frammistöðu starfsfólks, en 91,3% þátttakenda merktu við þann svarmöguleika. 69,6%
þátttakenda merktu við hegðunarþætti og 52,2% við óútskýrðar eða óheimilar fjarvistir.
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Brot á starfsreglum og lögbrot fylgja þar á eftir og því næst veikindafjarvistir starfsfólks.
Tæplega fjórðungur mannauðsstjórnenda hefur komið að uppsögn þar sem ástæðan er að
starfsmaður fellur ekki að fyrirtækismenningu. Sjö þáttakendur hafa komið að uppsögnum
vegna skipulagsbreytinga eða samdráttar og fimm þar sem ástæður má rekja til
eigendaskipta eða fyrirtækjasameiningar.
Tafla 7. Tilkynning uppsagna (A, sp. 7)
Hvernig fara uppsagnir að jafnaði fram?
Vinsamlegast merkið við allar leiðir sem notaðar hafa verið s.l. 5 ár.
Svarmöguleikar
Starfsmanni er afhent uppsagnarbréf á fundi með fulltrúa fyrirtækisins
Uppsagnarbréf er sent á lögheimili starfsmannsins án fundar eða símtals
Annað
Starfsmaður fær uppsögn í símtali frá fulltrúa fyrirtækisins og
uppsagnarbréf sent á lögheimili eða með tölvupósti
Tölvupóstur með uppsögn er sendur á netfang starfsmannsins án fundar
eða símtals
Starfsmaður fær munnlega uppsögn frá yfirmanni/fulltrúa fyrirtækisins en

Svarhlutfall Fjöldi svara
100.0%
46
10.9%

5

8.7%

4

6.5%

3

0.0%

0

0.0%

0

Algengasta fyrirkomulag við tilkynningu uppsagna er að þær fari fram á fundi með fulltrúa
fyrirtækisins þar sem starfsfólk fær afhent uppsagnarbréf (sjá töflu 7). Sjaldgæfara er að
starfsmaður fái uppsagnarbréf sent heim án fundar eða símtals (10,9% tilvika) eða að
uppsögnin fari fram símleiðis og sé fylgt eftir með skriflegri uppsögn (6,5%). 8,7%
mannauðsstjórnenda nefndi aðrar leiðir, til dæmis afhendingu uppsagnarbréfs á lögheimili
starfsmanns í votta viðurvist og uppsagnarbréf send á lögheimili í kjölfar samtals eða þegar
ekki næst í starfsmanninn.
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Mynd 7. Launagreiðslur á uppsagnarfresti (A, sp. 8)

Eins og sjá má á mynd 7 er ekki farið fram á vinnuframlag á uppsagnarfresti hjá stórum
hluta fyrirtækja, en 52,5% vinnuveitenda lætur starfsfólk hætta störfum strax. Um 79%
þeirra sem láta starfsfólk hætta strax greiða laun út uppsagnarfrest, en um 21% þeirra
stöðva launagreiðslur á uppsagnarfresti þar til starfsmaður fær laun hjá nýjum
vinnuveitanda.
Mismunandi er hvort vinnuveitendur krefjist vinnuframlags á uppsagnarfresti eða gefi
starfsfólki kost á að hætta störfum eftir hentugleika. 34,8% vinnuveitenda greiða laun fyrir
vinnuframlag á uppsagnarfresti en fella launagreiðslur niður þegar starfsmaður fær
launagreiðslur í nýju starfi. Í 2,2% tilvika ræður starfsmaður hvort vinnuframlagi sé skilað
og fær greidd laun á uppsagnarfresti.
Tæplega 11% mannauðsstjórnenda merkti við svarmöguleikann Annað. Einn svaraði
því til að fyrirkomulag launagreiðslna á uppsagnarfresti færi meðan annars eftir stöðu í
skipuriti, þ.e. að stjórnendur fengju frekar greidd laun án vinnuframlags en almennir
starfsmenn. Aðrir sögðu fyrirkomulagið vera mismunandi eftir aðstæðum og meðal annars
velta á því hvort heppilegt væri að starfsmaðurinn yrði áfram á vinnustað á uppsagnarfresti.
Þrír þátttakendur tóku ekki eftir orðalagi spurningarinnar, þ.e. að verið væri að kanna
hvernig launagreiðslum væri háttað að jafnaði og merktu því við Annað.
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Mynd 8. Stuðningur í kjölfar uppsagnar (A, sp. 9)

Samkvæmt niðurstöðum er meirihluta þess starfsfólks sem sagt hefur verið upp störfum
ekki boðinn stuðningur við að hefja atvinnuleit í kjölfar uppsagnar (sjá mynd 8). 32,6%
mannauðsstjórnenda segja boðið upp á slíkan stuðning í sínum fyrirtækjum og 15,2% segja
það fara eftir aðstæðum og eðli uppsagna og því hvort starfsmaður óski eftir slíkum
stuðningi.

Mynd 9. Tækifæri til tjáningar skoðana og tilfinningar (A, sp.10)

Samkvæmt niðurstöðum fær starfsfólk tækifæri til að tjá skoðanir sínar og tilfinningar í
aðdraganda og framkvæmd uppsagna að mjög miklu eða frekar miklu leyti í 43,5%
fyrirtækja en að mjög litlu eða frekar litlu leyti í 17,4% fyrirtækja (sjá mynd 9). Rúmlega
39,1% mannauðsstjórnenda segir tækifæri starfsfólks til tjáningar skoðana og tilfinninga
vera í meðallagi.
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Mynd 10. Tækifæri til andmæla (A, sp. 11)

Eins og fram kemur í mynd 10 fær starfsfólk 60,9% fyrirtækja að frekar eða mjög litlu leyti
tækifæri til að andmæla með það að markmiði að breyta ákvörðun um uppsögn sína, og
aðeins tæplega fjórðungur mannauðsstjóra (23,9%) segir starfsfólk fá frekar eða mjög
mikil tækifæri til andmæla.

Mynd 11. Hlutlægni og fordómaleysi (A, sp. 12)

Samkvæmt 93,3% mannauðsstjórnenda eru ákvarðanir um uppsagnir hjá fyrirtækjum
þeirra teknar á hlutlægan og fordómalausan hátt, en 4,4% þeirra segja að það eigi að
meðallagi við og 2,2% segja það eiga við að frekar litlu leyti.
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Mynd 12. Stöðlun og samræming (A, sp. 13)

Rúmlega 75% mannauðsstjórnenda telja ákvarðanir varðandi uppsagnir vera að frekar eða
mjög miklu leyti teknar á staðlaðan og samræmdan hátt hjá fyrirtækjum sínum; 17,8% telja
ákvarðanatökuna vera í meðallagi staðlaða og samræmda og aðeins 6,6% telja svo vera að
frekar eða mjög litlu leyti.

Mynd 13. Nákvæmni upplýsinga (A, sp. 14)

Niðurstöður í mynd 13 sýna að mikill meirihluti mannauðsstjórnenda, 91,3%, telur
ákvarðanatöku um uppsagnir hjá fyrirtækjum sínum vera byggða að frekar eða mjög miklu
leyti á nákvæmum upplýsingum. Aðeins 8,7% þeirra telja slíkt eiga við í meðallagi eða að
frekar litlu leyti.
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Mynd 14. Siðferðisleg viðmið og gildi (A, sp. 15)

Samkvæmt niðurstöðum í mynd 14 telja tæplega 72% mannauðsstjórnenda ákvarðanatöku
um uppsagnir samræmast siðferðislegum viðmiðum eða gildum fyrirtækja sinna að mjög
miklu leyti og 21,7% telja svo vera að frekar miklu leyti. Enginn mannauðsstjórnandi taldi
ákvarðanatökuna samræmast siðferðislegum viðmiðum eða gildum að frekar eða mjög litlu
leyti.

Mynd 15. Framlag og frammistaða (A, sp. 16)

Niðurstöður í mynd 15 sýna að mikill meirihluti mannauðsstjórnenda, 73,9%, telur
uppsagnir hjá fyrirtækjum sínum réttmætar miðað við framlag og frammistöðu viðkomandi
starfsmanna í starfi og 19,6% telja svo vera að frekar miklu leyti. Aðeins 6,5% þeirra telja
uppsagnir hjá fyrirtækinu í meðallagi réttmætar sé miðað við framlag og frammistöðu
starfsfólks og enginn mannauðsstjórnandi taldi svo vera að frekar eða mjög litlu leyti.
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Mynd 16. Kurteisi og virðing (A, sp. 17)

Mynd 16 sýnir að mikill meirihluti mannauðsstjórnenda telur stjórnendur sýna starfsfólki
kurteisi og virðingu í aðdraganda og framkvæmd uppsagna, þar sem 53,3% telja svo vera
að mjög miklu leyti en 42,2% telja það eiga við að frekar miklu leyti. Enginn
mannauðsstjórnandi taldi þetta eiga við að frekar eða mjög litlu leyti.

Mynd 17. Útskýringar stjórnenda (A, sp. 18)

Niðurstöður á mynd 17 benda til þess að ferli ákvarðanatöku uppsagna sé útskýrt fyrir
viðkomandi starfsfólki í meirihluta tilvika, en 23,9% mannauðsstjórnenda telja svo vera að
mjög miklu leyti og 37% telja það eiga við að frekar miklu leyti. Um 15% telja útskýringar
eiga sér stað að frekar eða mjög litlu leyti en 23,9% velja milliveginn og telja ferli
ákvarðanatöku sé útskýrt að meðallagi mikið.
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Mynd 18. Heiðarleiki stjórnenda (A, sp. 19)

Samkvæmt niðurstöðum í mynd 18 telja 24,4% mannauðsstjórnenda stjórnendur vera
heiðarlega í aðdraganda og framkvæmd uppsagna í samskiptum sínum við starfsfólk sem
sagt er upp og 48,9% telja svo vera að frekar miklu leyti. Aðeins 4,4% telja þetta eiga við
að frekar eða mjög litlu leyti, en 22,2% telja þetta eiga að meðallagi við.

Mynd 19. Sanngirni útskýringa (A, sp. 20)

Meirihluti mannauðsstjórnenda, samtals 67,4%, telja útskýringar stjórnenda til starfsfólks
um ástæður uppsagna séu sanngjarnar, en 23,9% telja svo vera að mjög miklu leyti og
43,5% telja það eiga við að frekar miklu leyti. Nokkuð stórt hlutfall, 30,4%, telur þessa
staðhæfingu eiga að meðallagi við en aðeins 2,2% segja svo vera að mjög litlu leyti.
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Mynd 20. Kostnaður við uppsagnir (A, sp. 21)

Mynd 20 sýnir að stjórnendur leggja að jafnaði ekki mjög mikla áherslu á þann kostnað
sem fylgir uppsögnum starfsfólks þar sem aðeins 8,7% hafa hann að mjög miklu leyti í
huga í aðdraganda og framkvæmd uppsagna. Svör mannauðsstjórnenda raðast mest á
miðju Likertskalans þar sem 32,6% segja þetta eiga að frekar miklu leyti við; önnur 32,6%
segja þetta eiga að frekar litlu leyti við og 19,6% segja þetta eiga að meðallagi við.
Rúmlega 6% mannauðsstjórnenda telja stjórnendur huga að mjög litlu leyti að þessum
kostnaði.

Mynd 21. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (A, sp. 22)

Nokkuð

góð

normaldreifing er á niðurstöðum

á mynd

21.

Aðeins

8,7%

mannauðsstjórnenda telja stjórnendur lítið huga að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins í
aðdraganda og framkvæmd uppsagna, en svör annarra dreifast jafnt. Rúmlega 30,4% telja
stjórnendur hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi að frekar miklu leyti eða í meðallagi
55

mikið, en 15,2% telja svo vera að mjög miklu leyti og önnur 15,2% telja það eiga við að
frekar litlu leyti.

Mynd 22. Traust til fyrirtækis (A, sp. 23)

Niðurstöður í mynd 22 gefa til kynna að hve miklu leyti mannauðsstjórnendur telji
stjórnendur hafa traust starfsfólks til fyrirtækisins að leiðarljósi í aðdraganda og
framkvæmd uppsagna. Svo virðist vera að mjög miklu leyti í 19,6% fyrirtækja en að frekar
miklu leyti í 43,5% fyrirtækja. Hátt hlutfall mannauðsstjórnenda, 32,6%, telur þetta eiga
að meðallagi við í sínum fyrirtækjum en aðeins 4,4% segja traust starfsfólks haft að
leiðarljósi að frekar eða mjög litlu leyti.

Mynd 23. Skilgreint uppsagnarferli (A, sp. 24)

Niðurstöður gefa til kynna að meirihluti fyrirtækja hafi skilgreint ferli við aðdraganda og
framkvæmd uppsagna, samtals 78,2%, þótt tæp 24% mannauðsstjórnenda segi ferlinu ekki
alltaf fylgt. Rúmur fimmtungur (21,7%) fyrirtækja hefur ekki skilgreint slíkt ferli en
meirihluti mannauðsstjórnenda þeirra fyrirtækja telur mikilvægt að það sé til staðar.
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Tæp 9% mannauðsstjórnenda segja fyrirtæki sín ekki hafa skilgreint ferli vegna
uppsagna og telja það ekki mikilvægt.

4.2 Könnun B – einstaklingar
Í þessum hluta eru kynntar niðurstöður könnunar B í formi mynda, tafla og stuttra
skýringa. Fyrstu þrjár spurningar könnunar B þjónuðu þeim tilgangi að sía frá einstaklinga
sem sagt var upp hjá hinu opinbera, í hópuppsögn eða fyrir 1. maí 2012, og eru því ekki
birtar hér.

Mynd 24. Skipting þátttakenda eftir starfsgreinum (B, sp. 4)

Á mynd 24 má sjá skiptingu þátttakenda eftir starfsgreinum. Þátttaka er mest meðal
einstaklinga í verslun og þjónustu annars vegar og tækni/iðnaði/framleiðslu hins vegar
(samtals 46,9%) en stór hópur, 20,2%, flokkar sig undir Annað. Þátttaka í öðrum flokkum
starfsgreina er talsvert minni; allt frá 0,5% í landbúnaði upp í 10,8% í ferðaþjónustu.
Tafla 8. Aðstæður við uppsögn (B, sp. 5)
Hver eftirtalinna staðhæfinga lýsir best stöðu þinni þegar þér var sagt upp störfum?
Svarmöguleikar
Fyrirtækið sem ég starfaði hjá var að skipta um eigendur/sameinast
öðru fyrirtæki
Var oft frá vinnu vegna veikinda minna
Var oft frá vinnu vegna veikinda/fötlunar fjölskyldumeðlima á
heimili mínu
Var í fæðingar- eða foreldraorlofi
Var búin/n að tilkynna fyrirhugaða töku fæðingar- eða
foreldraorlofs
Var trúnaðarmaður stéttarfélags
Var öryggistrúnaðarmaður
Ekkert af ofantöldu á við
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Hlutfall

Fjöldi

12.2%

26

11.3%

24

3.3%

7

2.8%

6

2.8%

6

1.4%
0.0%
68.5%

3
0
146

Tafla 8 gefur til kynna hvort einstaklingum hafi verið sagt upp í aðstæðum sem kalla mætti
viðkvæmar, þ.e. fela í sér uppsagnarvernd eða kalla á aukna samfélagslega ábyrgð
fyrirtækisins sem þeir starfa hjá. Tæplega 34% þátttakenda nefna aðstæður við uppsögn
sem geta falið í sér uppsagnarvernd (aðilaskipti fyrirtækja, fæðingar- eða foreldraorlof,
trúnaðarstörf stéttarfélaga). Veikindi starfsmanns eða fjölskyldumeðlima teljast auk þess
viðkvæmar aðstæður.

Mynd 25. Aðvörun eða áminning í aðdraganda uppsagnar (B. sp. 6)

Sjá má á mynd 25 að mikill meirihluti þátttakenda, 83,6%, fékk ekki aðvörun eða
áminningu áður en til uppsagnar kom en samtals 16,4% fengu munnlega (10,8%) eða
skriflega aðvörun/áminningu (3,3%) eða hvort tveggja (2,3%).

Mynd 26. Tækifæri til úrbóta (B, sp. 7)

Niðurstöður samkvæmt mynd 26 sýna að aðeins 5,7% þátttakenda fengu tækifæri til að
bæta frammistöðu sína eða hegðun til að komast hjá uppsögn. Um 13% völdu Annað og
útskýrðu að valmöguleikar ættu ekki við vegna samdráttar, lokunar fyrirtækis eða

58

skipulagsbreytinga, en mikill meirihluti þátttakenda, 81,2%, fékk ekki tækifæri til að bæta
frammistöðu sína eða hegðun til að komast hjá uppsögn.

Mynd 27. Tími til úrbóta (B, sp. 8)

Niðurstöður á mynd 27 eru í samræmi við þær sem koma fram á mynd 26 og undirstrika
að stór meirihluti þátttakenda fékk ekki tækifæri til að bæta frammistöðu sína. Flestir
þátttakenda sem fengu slíkt tækifæri fengu fjórar vikur eða minna til að gera úrbætur
(4,7%), 4,6% þátttakenda fengu fjórar til tólf vikur og 3,8% fengu tólf vikur eða meira til
að bæta frammistöðu sína.

Mynd 28. Ástæða uppsagnar (B, sp. 9)

Eins og fram kemur á mynd 28 fengu 64,3% þátttakenda gefna upp ástæðu uppsagnar
sinnar; 25,8% í uppsagnarbréfi en 38,5% var greint frá henni munnlega. Um 19%
þátttakenda óskuðu eftir ástæðu uppsagnar þar sem hún var ekki veitt að frumkvæði
vinnuveitanda en ríflega helmingi þeirra (61%) varð ekki að ósk sinni. Tæp 9% óskuðu
ekki eftir ástæðu uppsagnar þótt hún hafi ekki komið fram við uppsögn.
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Mynd 29. Skýr og heiðarleg ástæða uppsagnar (B, sp. 10)

Niðurstöður í mynd 29 sýna að minnihluti þátttakenda (30,5%) telur sér hafa verið gefin
skýr og heiðarleg ástæða uppsagnar sinnar á meðan 52,6% telja að svo hafi ekki verið og
10,8% segjast ekki vera viss.

Tafla 9. Ástæður uppsagna (B, sp. 11)
Hvaða ástæða var þér gefin fyrir uppsögn þinni? Vinsamlegast hakaðu við allar sem eiga við.
Svarmöguleikar
Samdráttur í rekstri
Ástæða var ekki gefin
Frammistaða í starfi
Eigendaskipti fyrirtækis eða sameining við annað fyrirtæki
Veikindafjarvistir mínar
Ég aðlagaðist ekki fyrirtækismenningu (Culture fit)
Hegðunarþættir
Fjarvistir vegna veikinda eða fötlunar fjölskyldumeðlima á heimilinu
Afskipti mín af stjórnmálum, stéttarfélögum eða vinnudeilum
Óútskýrðar/óheimilar fjarvistir
Starfið hentaði ekki einhverjum af mínu kynferði
Brot á starfsreglum fyrirtækisins
Lögbrot
Fæðingar- eða foreldraorlofi eða tilkynning um töku fæðingar- eða foreldraorlofs
Annað

Hlutfall

Fjöldi

29.1%
16.4%
11.7%
8.9%
8.5%
4.2%
3.8%
2.3%
1.9%
1.4%
0.9%
0.9%
0.9%
0.5%
28.2%
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25
19
18
9
8
5
4
3
2
2
2
1
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Þátttakendum var heimilt að tilgreina allar ástæður sem þeim voru gefnar fyrir uppsögnum
sínum. Eins og sjá má á töflu 9 er samdráttur í rekstri algengasta ástæða sem gefin er fyrir
uppsögnum (29,1%), en því næst er algengast að ástæða sé ekki gefin. Frammistaða í starfi,
eigendaskipti eða sameining fyrirtækja og veikindafjarvistir starfsmanns fylgja þar á eftir
en 8,5-11,7% þátttakenda hökuðu við hvern svarmöguleika fyrir sig. Fáir völdu aðra
svarmöguleika en vekja má athygli á að sumir þeirra fela í sér uppsagnarvernd eða teljast
til viðkvæmra aðstæðna og því áhugaverðir til skoðunar með tilliti til löghlýðni og annarrar
samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja.
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Mynd 30. Tilkynning uppsagnar (B, sp. 12)

Niðurstöður á mynd 30 sýna að meirihluta þátttakenda (60,1%) var tilkynnt um uppsögn
sína með uppsagnarbréfi á fundi með fulltrúa fyrirtækisins. Áhugavert er að sjá hve margir
þátttakendur fá ekki skriflegt uppsagnarbréf, en 16,4% merkja við þann möguleika. Auk
þeirra voru tveir þátttakendur sem útskýrðu svör sín í flokknum Annað þannig að enginn
hefði sagt þeim að þeim hefði verið sagt upp, heldur var föstum vöktum þeirra fækkað þar
til engar voru eftir.
Samkvæmt 7,0% þátttakenda fengu þeir uppsögn með símtali sem fylgt var eftir með
uppsagnarbréfi í tölvupósti eða í ábyrgðarpósti á lögheimili, en lítill hluti þátttakenda fékk
senda uppsögn án aðvörunar; 2,3% með tölvupósti en 5,6% með ábyrgðarpósti. Einn
þátttakandi sem valdi Annað, útskýrði að hann hefði fengið skriflega uppsögn, en hún hefði
verið í formi textaskilaboða (sms).
Eftirfarandi eru beinar og óleiðréttar tilvísanir í nokkra þátttakendur sem útskýrðu svör
sín í flokknum Annað en þær eru sérstaklega áhugaverðar með tilliti til umræðu um réttlæti
og ábyrgð:
 „Var farið með mig út í bíl og rétt mér uppsagnarbréf“
 „Boðuð með stuttum fyrirvara á fund með 2 yfirmönnum. Yfirskrift fundar
ákveðið verkefni. Kom svo í ljós að það var yfirskin fyrir uppsögn. Ég fékk ekki
formlega uppsögn heldur átti þetta að heita starfslokasamningur.“
 „Ég var dregin inn á skrifstofu yfirmanns og mér sagt upp, var síðan látin
bíða á meðan hún skrifaði upp uppsagnarbréf, prentaði út og skrifaði undir.
Allt á meðan hún ræddi um hvað hún vorkenndi sjálfri sér fyrir að þurfa að
segja mér upp því hún átti afmæli þann dag.“
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 „Ég hringdi á fimmtudegi til að minna á mig og Mætti svo til vinnu á
mánudegi eftir fæðingarorlof og ræstingakonan lét mig vita að ég væri ekki að
fara í mitt gamla starf. Einhver sagði mér að tala við verkefnastjórann, þegar
hún mætti þurfti hún að fara í sturtu og ætlaði að tala við mig eftir það. Hún
kom aldrei en 40 min eftir að ég mætti kom einn eigandinn, sá sem þekkti mig
ekkert og èg hafði nánast engin samskipti átt við.“

Mynd 31. Launagreiðslur á uppsagnarfresti (B, sp. 13)

Samkvæmt niðurstöðum á mynd 31 er vinnuframlag afþakkað hjá stóru hlutfalli þeirra sem
sagt er upp störfum (32,4%) og fær sá hópur greidd laun út uppsagnarfrest. Í aðeins 1,9%
tilvika var vinnuframlag afþakkað og launagreiðslur stöðvaðar þegar einstaklingarnir
fengu launagreiðslu frá nýjum vinnuveitanda.
Fyrirkomulag launa og vinnuframlags á uppsagnarfresti var samkvæmt kjarasamningi
hjá 23,0% þátttakenda, sem unnu sinn lögbundna uppsagnarfrest á venjubundnum launum.
Tæpur fjórðungur (23,0%) þátttakenda mátti ráða hvort vinnuframlagi yrði skilað á
uppsagnarfresti, og skiptist nokkuð jafnt hvort sá hópur fékk laun út uppsagnarfrest (9,9%)
eða eingöngu fyrir unninn tíma (10,8), en smærra hlutfall (2,3%), fékk greidd laun fram að
launagreiðslum hjá nýjum vinnuveitanda.
Það að 19,2% þátttakenda velja svarmöguleikann Annað gefur til kynna að fleiri
svarmöguleika hefði þurft við þessari spurningu, til dæmis Starfslokasamkomulag um betri
kjör en kjarasamningar gera ráð fyrir og Starfslokasamkomulag um lakari kjör en
kjarasamningar gera ráð fyrir. Samkvæmt útskýringum þátttakenda gerðu 12 þeirra
starfslokasamkomulag; sex þeirra fengu betri kjör en kjarasamningar sögðu til um en fjórir
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samþykktu samkomulag um lakari kjör. Í 17 tilvikum gáfu þátttakendur skýringar sem gefa
til kynna brot á kjarasamningum og sex þeirra sögðust hafa leitað réttar síns.

Mynd 32. Stuðningur í kjölfar uppsagnar (B, sp. 14)

Niðurstöður á mynd 32 sýna að miklum meirihluta þátttakenda (83,1%) var ekki boðinn
stuðningur í kjölfar uppsagnar, en stuðningur stóð þó 16,4% þátttakenda til boða. Meðal
þess sem fram kemur í útskýringum þeirra sem velja Annað, er dæmi um starfsmann sem
var boðinn stuðningur í atvinnuleit en þegar hann hafði samband stuttu síðar til að þiggja
boðið, var honum ekki svarað. Annar þátttakandi sagðist hafa leitað til Virk
(starfsendurhæfingarsjóður) að eigin frumkvæði og fengið stuðning þaðan.

Mynd 33. Tækifæri til tjáningar skoðana og tilfinninga (B, sp. 15)

Niðurstöður samkvæmt mynd 33 sýna að meirihluti þátttakenda, rúm 58%, fékk að mjög
litlu leyti tækifæri til að tjá skoðanir sínar og tilfinningar í aðdraganda og framkvæmd
uppsagnar og 12,2% fengu að frekar litlu leyti slík tækifæri. Um 16% fengu að mjög eða
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frekar miklu leyti tækifæri til tjáningar en 13,2% þátttakenda sögðu tækifærin vera í
meðallagi.

Mynd 34. Tækifæri til andmæla (B, sp. 16)

Aðeins 9,7% þátttakenda fengu að mjög eða frekar miklu leyti tækifæri til að andmæla
ákvörðun um uppsögn sína með það að markmiði að hafa áhrif á ákvarðanatöku, en eins
og mynd 34 sýnir fengu 68,5% að mjög litlu leyti slíkt tækifæri, aðeins 11,2% að frekar
litlu leyti og 10,7% sögðu tækifæri til andmæla vera í meðallagi.

Mynd 35. Hlutlægni og fordómaleysi (B, sp. 17)

Sjá má á mynd 35 að 16,8% telja ákvarðanatöku um uppsagnir almennt teknar af hlutlægni
og fordómaleysi, en 60,9% telja svo vera að mjög litlu leyti (47,2%) eða frekar litlu leyti
(13,7%). Rúmlega 22% telja hlutlægni og fordómaleysi eiga að meðallagi við í
ákvarðantöku um uppsagnir.
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Mynd 36. Stöðlun og samræming (B, sp. 18)

Samkvæmt niðurstöðum á mynd 36 töldu þátttakendur ákvarðanir um uppsagnir almennt
teknar að mjög eða frekar litlu leyti á staðlaðan og samræmdan hátt, þar sem 43,7%
þátttakenda töldu svo vera að mjög litlu leyti, en 14,7% að frekar litlu leyti. Tæplega 18%
töldu þó að ákvarðanir hafi verið teknar að frekar eða mjög miklu leyti á staðlaðan og
samræmdan hjá þeim fyrirtækjum er þeim var sagt upp hjá. Nokkuð stórt hlutfall, 23,9%,
töldu stöðlun og samræmingu hafa átt í meðallagi við um ákvarðanatöku um uppsagnir í
fyrirtækjum sem þeir störfuðu hjá.

Mynd 37. Nákvæmni upplýsinga (B, sp. 19)

Sjá má á mynd 37 að um helmingur þátttakenda telur uppsögn sína hafa að mjög litlu leyti
verið byggða á nákvæmum upplýsingum og 14,7% telja svo vera að frekar litlu leyti. Rúm
12% telja ákvörðun um uppsögn sína hafa að mjög miklu leyti verið byggða á nákvæmum
upplýsingum og 6,6% telja það eiga við að frekar miklu leyti. Því telja 18,8% þátttakenda
uppsagnir sínar byggðar að mjög eða frekar miklu leyti á nákvæmum upplýsingum. Rúm
16% telja þetta eiga að meðallagi við.
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Mynd 38. Siðferðisleg viðmið og gildi (B, sp. 20)

Samkvæmt niðurstöðum á mynd 38 telur meirihluti þátttakenda að ákvarðanataka um
uppsagnir samræmist að jafnaði að mjög litlu eða frekar litlu leyti siðferðislegum
viðmiðum eða gildum fyrirtækisins þar sem 39,6% þátttakenda telja svo vera að mjög litlu
leyti, en 16,8% að frekar litlu leyti. Stórt hlutfall, 27,4%, telur ákvarðanatöku samræmast
siðferðislegum viðmiðum og gildum fyrirtækisins í meðallagi mikið en aðeins 16,2% telja
það eiga við að mjög miklu eða frekar miklu leyti.

Mynd 39. Framlag og frammistaða (B, sp. 21)

Mikill meirihluti þátttakenda telur uppsögn sína að mjög miklu eða frekar litlu leyti
réttmæta með tilliti til framlags þeirra og frammistöðu í starfi, eða samtals 83,3%
samkvæmt niðurstöðum á mynd 39. Þátttakendur hafa sterkari skoðanir á þessari spurningu
þar sem hlutfall þeirra sem velja Í meðallagi er með lægsta móti í könnuninni í heild; aðeins
8,1%. Aðeins 8,7% þátttakenda telja uppsögn sína hafa verið réttmæta miðað við framlag
og frammistöðu í starfi.
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Mynd 40. Kurteisi og virðing (B, sp. 22)

Eins og sjá má á mynd 40 er dreifing svara þátttakenda jafnari þegar spurt er að hve miklu
leyti þeim var sýnd kurteisi og virðing í aðdraganda og framkvæmd uppsagnar. Fleiri segja
þó slíkt hafa átt við að frekar eða mjög litlu leyti (42,6%) heldur en þeir sem segja það hafa
átt við að frekar eða mjög miklu leyti (36,5%). Um fimmtugur þátttakenda segir þetta hafa
átt í meðallagi við.

Mynd 41. Útskýringar stjórnenda (B, sp. 23)

Samkvæmt mynd 41 sögðu þátttakendur það eiga að frekar eða mjög litlu leyti við að
stjórnendur útskýri ferli þeirrar ákvörðunartöku er leiðir til uppsagna fyrir þeim
einstaklingum sem sagt er upp störfum, eða samtals 55,4%. Svör þátttakenda benda til að
23,9% stjórnenda útskýri ferlið að frekar eða mjög miklu leyti en að rúmlega fimmtungur
geri slíkt í meðallagi mikið.
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Mynd 42. Heiðarleiki í samskiptum (B, sp. 24)

Niðurstöður á mynd 42 sýna að meirihluti þátttakenda telur stjórnendur ekki heiðarlega í
samskiptum í aðdraganda og framkvæmd uppsagna, þar sem 43,1% telja stjórnanda hafa
að mjög litlu leyti verið heiðarlegan og 12,2% að frekar litlu leyti. Tæp 23% segja
stjórnanda hafa að frekar eða mjög miklu leyti verið heiðarlegan í samskiptum en 21,8%
segja svo hafa verið í meðallagi mikið.

Mynd 43. Sanngirni útskýringa (B, sp. 25)

Samkvæmt mynd 43 telur meirihluti þátttakenda útskýringar stjórnanda um ástæður
uppsagnar að frekar eða mjög litlu leyti sanngjarnar, eða samtals 63,9%, þar sem næstum
helmingur þátttakenda, 48,2% telur það hafa átt við að mjög litlu leyti. Um 18%
þátttakenda eru sáttari og telja útskýringar stjórnanda að frekar miklu (7,1%) eða mjög
miklu (10,7%) leyti hafa verið sanngjarnar um ástæður uppsagna. Rúmlega 18% telja
útskýringar um ástæður hafa verið í meðallagi sanngjarnar.
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Mynd 44. Upplifun einstaklinga af uppsagnarferli (B, sp. 26)

Mynd 44 sýnir hve jákvæð eða neikvæð upplifun þátttakenda var af aðdraganda og
framkvæmd uppsagna sinna. Eins og sjá má telur meirihluti þátttakenda vinnuveitanda sinn
ekki hafa sýnt ábyrgð, réttlæti eða fagmennsku í aðdraganda og framkvæmd uppsagna
sinna, og er óánægja mest með ábyrgð þar sem 76% þátttakenda telja skort hafa á; því næst
réttlæti en 67,5% þátttakenda telja ekki hafa verið komið fram við sig á réttlátan hátt og að
lokum telja 59,5% að ekki hafi verið staðið faglega að uppsögn sinni.

Mynd 45. Viðhorf til fyrrum vinnuveitanda (B, sp. 26)

Samkvæmt niðurstöðum á mynd 45 má sjá að þeir þátttakendur sem eru sáttir við
aðdraganda og framkvæmd uppsagnar sinnar eru margfalt líklegri til að hafa jákvætt
viðhorf til fyrrum vinnuveitanda en þeir sem eru ósáttir við uppsagnarferlið eru að sama
skapi margfalt líklegri til að hafa neikvætt viðhorf til fyrrum vinnuveitanda. Rúmlega 55%
þeirra sem eru sáttir hafa jákvætt viðhorf til fyrrum vinnuveitanda, en aðeins 15,3% þeirra
sem eru ósáttir við uppsagnarferlið. Þegar skoðað er viðhorf þeirra sem eru ósáttir við
aðdraganda og framkvæmd uppsagnar er munurinn meiri því 64,0% þeirra hafa neikvætt
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viðhorf til fyrrum vinnuveitanda og aðeins 15,3% hafa jákvætt viðhorf. Þeir sem eru sáttir
við uppsagnarferlið eru líklegri til að hafa hlutlaust viðhorf til fyrrum vinnuveitanda en
þeir sem eru ósáttir.
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5 Umræða
Réttlæti er ein af helstu forsendum og grundvallarstoðum farsælla samfélaga, hvort sem
þau eru stór eða smá og markast af landfræðilegri búsetu eða sameiginlegum vinnustað.
Réttlæti og ábyrgð innan skipulagsheilda stuðla að farsæld heildarinnar og eru því ekki
eingöngu starfsfólki í hag, heldur einnig öðrum haghöfum; atvinnurekendum, hluthöfum
og viðskiptavinum.
Með hliðsjón af því mikla svigrúmi sem atvinnurekendur á hinum almenna markaði á
Íslandi

hafa

til

uppsagna

starfsfólks

var

forvitnilegt

að

leita

svara

við

rannsóknarspurningunni: Hafa íslensk fyrirtæki réttlæti og ábyrgð að leiðarljósi í
aðdraganda og framkvæmd uppsagna?
Niðurstöður kannana A og B eru um margt ólíkar og má sjá að þótt meirihluti
mannauðsstjórnenda í könnun A telji að réttlæti og ábyrgð ríki innan fyrirtækja sinna hvað
varðar aðdraganda og framkvæmd uppsagna benda niðurstöður könnunar B til þess að
einstaklingar sem sagt hefur verið upp störfum á almennum markaði hafi aðra og
neikvæðari upplifun. Þar sem skipulagsréttlæti er metið út frá upplifun eða skynjun
einstaklinga en ekki mati stjórnenda á hvort það sé til staðar, benda niðurstöður til þess að
töluvert skorti á skipulagsréttlæti hjá íslenskum fyrirtækjum á almennum markaði í
aðdraganda og framkvæmd uppsagna og styðja niðurstöður einnig skort á samfélagslegri
ábyrgð fyrirtækja hvað þetta varðar.
Litlar líkur eru á að svör þátttakenda í könnun A og könnun B miðist við reynslu af
sömu fyrirtækjunum á Íslandi þar sem þátttakenda í könnun B var aflað án aðkomu
fyrirtækja, en ef bornar eru saman myndir 2 og 24 má þó sjá að í flestum tilvikum er hlutfall
þátttakenda í hvorri könnun nokkuð svipað á milli starfsgreina, að undanskildum
valmöguleikunum ferðaþjónusta, menntun og fræðsla og annað. Kannanirnar tvær
endurspegla því starfsgreinar að svipuðu marki þótt niðurstöður þeirra séu ólíkar.

5.1 Lagaumhverfi
Starfsfólk hjá ríki og sveitarfélögum hefur ríkari uppsagnarvernd en starfsfólk á almennum
markaði og ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmönnum vegna hegðunar eða
frammistöðu nema að undangengnu áminningarferli þar sem starfsmaður fær skýra
aðvörun í formi áminningar og tækifæri til að gera úrbætur og komast hjá atvinnumissi. Sá
lagarammi sem ríki og sveitarfélög lúta hvað varðar uppsagnir starfsfólks er að mörgu leyti
í takt við þá löggjöf sem ýmsar Evrópuþjóðir búa við á sínum almenna vinnumarkaði (til
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dæmis í Svíþjóð, Finnlandi, Bretlandi, Þýskalandi o.fl.). Atvinnurekendur á almennum
vinnumarkaði á Íslandi hafa hins vegar frjálsari hendur og fátt sem takmarkar heimildir
þeirra til uppsagna starfsfólks.
Gerðar hafa verið nokkrar árangurslausar tilraunir til að auka svigrúm til uppsagna hjá
hinu opinbera, til dæmis með því að fella niður áminningarskylduna (Alþingi, e.d.;
Ríkisendurskoðun, e.d.). Forsvarsmenn stéttarfélaga hafa á sama tíma kallað eftir meira
aðhaldi á almennum vinnumarkaði hvað varðar uppsagnir og var því komið að í bókunum
kjarasamninga ASÍ og Samtaka atvinnulífsins árið 2008 að starfsfólk geti óskað eftir
viðtali um ástæðu uppsagnar og að vinnuveitendur skyldu „stuðla að góðri framkvæmd
uppsagna“ (ASÍ, e.d.). Bókun þessi bendir til þess að ýmislegt hafi mátt betur fara í
framkvæmd uppsagna og að vinnuveitendur hafi getað gert betur hvað varðar réttláta og
ábyrga málsmeðferð og ákvarðanatöku hvað varðar uppsagnir starfsfólks.
Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) hefur hvatt ríki heimsins til að innleiða C-158
samþykktina sem felur í sér mikla uppsagnarvernd, meðal annars bann við uppsögnum án
gildra og málefnalegra ástæðna, en sjá má aðrar áherslur í skýrslu framkvæmdastjórnar
ESB. Þar eru ýmsir gallar strangrar vinnulöggjafar taldir upp, meðal annars að slík löggjöf
dragi úr fjölda nýráðninga, lengi tímabil atvinnuleysis, leiði til fjölgunar tímabundinna
samninga o.fl. Einnig kemur fram að ströng vinnulöggjöf geti dregið úr
atvinnumöguleikum ákveðinna hópa, til dæmis ómenntaðs fólks, kvenna, ungs og eldra
fólks (ESB, e.d.).
Samtök atvinnulífsins virðast fylgja áherslum ESB og halda því fram að það svigrúm
til uppsagna sem ríkir á almennum markaði sé forsenda sveigjanlegs vinnumarkaðar og
öllum í hag en bent hefur verið á að hagur atvinnurekenda af þessu fyrirkomulagi sé
augljósari en hagur starfsfólks (Alþingi, e.d.).
Samkvæmt niðurstöðum könnunar A segja 82,6% mannauðsstjórnenda að starfsfólk fái
að jafnaði aðvörun eða áminningu áður en til uppsagnar kemur en svipað hlutfall
einstaklinga í könnun B, 83,6%, segist ekki hafa fengið aðvörun eða áminningu í
aðdraganda uppsagnar. Rúmlega 17% mannauðsstjórnenda segja uppsagnir eiga sér stað
án formlegrar aðvörunar eða áminningar.
Það að gefa starfsmanni aðvörun eða áminningu og vekja þannig athygli hans á að
hegðun eða frammistaða uppfylli ekki kröfur eða væntingar sýnir sambandsréttlæti,
upplýsingaréttlæti og siðferðislega ábyrgð af hálfu atvinnurekanda. Ef eingöngu er horft
til niðurstaðna könnunar A, má draga þá ályktun að tæplega fimmtungur fyrirtækja á
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almennum markaði á Íslandi hugi ekki að þessum þáttum og niðurstöður könnunar B benda
til þess að ástand mála sé töluvert lakara.
Þrátt fyrir bókun sem kom inn í kjarasamninga 2008 um að stuðla skuli að góðri
framkvæmd uppsagna og að starfsmenn geti óskað eftir viðtali um ástæður uppsagna benda
niðurstöður kannana A og B til þess að gera megi betur í þeim efnum. Tæplega 38%
mannauðsstjórnenda í könnun A segja skýrar og heiðarlegar ástæður uppsagna ávallt koma
fram í uppsagnarbréfi og/eða uppsagnarsamtali, aðrir að það eigi við stundum eða oft og
37,8% segja starfsmenn stundum eða alltaf fá skýrar og heiðarlegar ástæður uppsagna, óski
þeir sérstaklega eftir viðtali um ástæðu uppsagnar (sjá mynd 6).
Í könnun B er annars vegar spurt hvort þátttakendum hafi verið skýrt frá ástæðu
uppsagnar sinnar og hins vegar hvort þeir telji uppgefna ástæðu hafa verið skýra og
heiðarlega. Þótt 71,8% einstaklinga segist hafa fengið ástæðu uppsagnar gefna upp segjast
aðeins 30,5% einstaklinga telja hana hafa verið skýra og heiðarlega sem er slök einkunn
fyrir réttlæti og samfélagslega ábyrgð þeirra fyrirtækja sem sögðu upp hinum 69,5%
einstaklinganna (sjá myndir 28 og 29).
Í nánari útfærslu á bókun kjarasamninga um tilgreindar ástæður uppsagna kemur fram
að starfsmaður þurfi að óska eftir viðtali innan fjögurra sólarhringa frá móttöku uppsagnar
og skal viðtalið fara fram innan fjögurra sólarhringa frá þeirri ósk. Að loknu því viðtali eða
innan annarra fjögurra sólarhringa getur starfsmaður óskað eftir skriflegum skýringum á
ástæðum uppsagnar og fallist atvinnurekandi á þá ósk, skal annað viðtal eiga sér stað innan
fjögurra sólarhringa þaðan í frá. Fallist atvinnurekandi hins vegar ekki á ósk starfsmannsins
um skriflegar skýringar á uppsögninni á starfsmaðurinn rétt á öðrum fundi með
vinnuveitanda um ástæður uppsagnarinnar og er þá heimilt að hafa trúnaðarmann eða
annan fulltrúa stéttarfélags viðstaddan (ASÍ, e.d.).
Ef starfsmaður óskar eftir ástæðu uppsagnar en vinnuveitandi kýs að veita hana ekki
þarf starfsmaður að fara í fyrrgreint ferli sem er tímafrekt og án viðurlaga fyrir
vinnuveitanda, neiti hann áfram að veita umbeðnar upplýsingar. Með hliðsjón af umræðu
um upplýsingaréttlæti, sambandsréttlæti og siðferðislega ábyrgð er áhyggjuefni að
upplifun einstaklinga af uppsögnum sé neikvæð hjá jafn stóru hlutfalli einstaklinga og
niðurstöður könnunar B gefa til kynna, og að lagaumhverfi sé þeim auk þess óhagstætt.
Eins og fram kemur í töflum 8 og 9 mætti kalla stöðu stórs hóps þátttakenda í könnun
B viðkvæma þar sem þeir falla ýmist undir sérstaka uppsagnarvernd eða eiga við veikindi
að stríða. Tólf þátttakendur (5,6%) í könnun B voru í fæðingar- eða foreldraorlofi eða
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höfðu tilkynnt fyrirhugaða töku slíks orlofs þegar þeim var sagt upp störfum, en íslensk
vinnulöggjöf verndar foreldra í fæðingar- eða foreldraorlofi sem og foreldra sem tilkynnt
hafa fyrirhugaða töku fæðingar- eða foreldraorlofs fyrir uppsögnum að því marki að ekki
má segja þeim upp störfum vegna töku eða tilkynningar um slíkt orlof nema gildar ástæður
liggi að baki og skriflegur rökstuðningur staðfesti að svo sé (Alþingi, e.d.; ASÍ, e.d.).
Sjö þátttakendur (3,3%) voru oft frá vinnu vegna veikinda eða fötlunar
fjölskyldumeðlima á heimilinu þegar þeim var sagt upp störfum en samkvæmt lögum nr.
27/2000 er atvinnurekanda óheimilt að segja upp starfsmanni eingöngu vegna
fjölskylduábyrgðar, þ.e. skyldu starfsmannsins gagnvart veikum eða fötluðum maka,
börnum eða nánum ættingjum sem búa á heimilinu og þarfnast umönnunar eða forsjár
starfsmannsins. Ólíkt lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof er ekki gerð krafa
um rökstuðning í lögum nr. 27/2000.
Þrír einstaklingar (1,4% þátttakenda) voru í stöðu trúnaðarmanns stéttarfélags er þeim
var sagt upp. Trúnaðarmenn stéttarfélaga og öryggistrúnaðarmenn taka að sér störf sem
mögulega geta valdið ágreiningi við vinnuveitanda og því getur staða þeirra verið
viðkvæm. Hlutverk þeirra er að gæta þess að atvinnurekandi standi við gerða samninga,
virði réttindi launþega og uppfylli skilyrði laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustað. Samkvæmt lögum nr. 46/1980 og 80/1938 (Alþingi, e.d.) er ekki einungis
óheimilt að segja þessum hópum upp störfum eða láta þá á nokkurn annan hátt gjalda
trúnaðarstarfa sinna, heldur skulu þeir að jafnaði sitja fyrir um að halda störfum sínum í
þeim tilvikum er atvinnurekendur fækka starfsfólki (ASÍ, e.d.).
Samkvæmt töflu 2 var tveimur þátttakendum í könnun B (0,9%) sagt upp vegna þess að
starfið hentaði ekki kynferði þeirra en í 26. grein laga nr 10/2008 (Alþingi, e.d.) um jafna
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla kemur meðal annars fram að ef líkur séu leiddar að
því að einstaklingi hafi verið mismunað við uppsögn á grundvelli kyns eða aðstæðum
tengdum meðgöngu eða barnsburði, beri atvinnurekanda að sýna fram á að aðrar ástæður
liggi þar að baki.
Hluta þátttakenda (12,2%) var sagt upp störfum á meðan eigendaskipti áttu sér stað í
fyrirtækinu sem þeir störfuðu hjá. Samkvæmt lögum nr. 72/2002 um réttarstöðu
starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum er óheimilt að segja starfsfólki upp störfum
vegna aðilaskipta fyrirtækisins eða hluta þess nema ef um er að ræða efnahagslegar,
tæknilegar eða skipulagslegar ástæður sem hafa í för með sér breytingar á starfsmannahaldi
fyrirtækisins (Alþingi, e.d.).
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Fjórir þátttakendur (1,9%) sögðu að þeim hafi verið sagt upp vegna afskipta sinna af
stjórnmálum, stéttarfélögum eða vinnudeilum (sjá töflu 9), en í lögum nr. 80/1938 um
stéttarfélög og vinnudeilur kemur fram að atvinnurekendum og fulltrúum þeirra sé óheimilt
að segja upp starfsfólki eða hóta því uppsögnum með það að markmiði að hafa áhrif á
stjórnmálaskoðanir, afstöðu eða afskipti starfsfólksins af stéttarfélögum, stjórnmálum eða
vinnudeilum (Alþingi, e.d.).
Niðurstöður í töflu 9 sýna að 8,5% þátttakenda í könnun B var sagt að veikindafjarvistir
væru ástæða uppsagnar en einnig má sjá að 11,3% þátttakenda voru oft frá vinnu vegna
veikinda þegar þeim var sagt upp störfum þótt ekki hafi öllum verið gefin sú ástæða fyrir
uppsögn starfs. Ólíkt því sem gerist í ýmsum Evrópulöndum (til dæmis Finnlandi, Svíþjóð
og Frakklandi), þá er ekkert í lögum sem bannar uppsagnir vegna veikinda starfsfólks á
almennum vinnumarkaði á Íslandi.
Tíu Evrópulönd, þar af tvö Norðurlandanna, hafa staðfest C-158 samþykkt
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, en í samþykktinni felst meðal annars að óheimilt er að
segja upp starfsmanni án gildrar ástæðu. Samkvæmt samþykktinni er ennfremur óheimilt
að segja upp starfsmanni án þess að viðkomandi sé veitt tækifæri til að verjast ásökunum.
Með staðfestingu samþykktarinnar hafa þessi lönd gengið lengra en fjöldi annarra í að
tryggja vernd launþega gegn óréttmætum eða órökstuddum uppsögnum auk þess að setja
skilyrði fyrir tækifæri launþega til andmæla áður en til uppsagnar kemur
(Alþjóðavinnumálastofnunin, e.d.).
Rök Samtaka atvinnulífsins með miklu svigrúmi til uppsagna á vinnumarkaði eru að
það hvetji til betri frammistöðu starfsmanna (þar sem uppsagnarvernd dragi úr áhuga þeirra
á að standa sig vel í starfi); hafi í för með sér sveigjanleika vinnumarkaðar sem geri
atvinnurekendum kleift að bregðast skjótt við breyttum rekstraraðstæðum með því að
fækka eða fjölga starfsfólki og að takmörkun uppsagnarréttar hafi í för með sér aukinn
kostnað fyrir atvinnurekendur. Niðurstöður könnunar A (sjá mynd 20), benda til þess að
sá kostnaður sem fylgir uppsögnum (endurráðning, þjálfun o.fl.) sé stjórnendum að jafnaði
ekki áhyggjuefni.
ASÍ hefur sóst eftir að lágmarksvernd á almennum vinnumarkaði felist í að uppsögn
starfsmanna byggi á gildum ástæðum eða málefnalegum sjónarmiðum og hefur sett fram
þau rök að mikið svigrúm til uppsagna sé að mestu leyti atvinnurekanda í hag þar sem hann
er almennt sterkari aðilinn í sambandinu og að þótt uppsagnir geti byggt á gildum ástæðum
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geti þær einnig byggt á geðþóttaákvörðunum stjórnenda eða atvinnurekenda (Alþingi,
e.d.).
Frelsið er yndislegt en því fylgir ábyrgð. Leiða má líkur að því að ef vinnulöggjöf á
Íslandi væri líkari því sem gerist í Svíþjóð, Finnlandi, Frakklandi og víðar, væru
niðurstöður könnunar B á annan veg því viðkomandi atvinnurekendum hefði meðal annars
borið skylda til að aðvara starfsfólk sitt, veita því tækifæri til að laga frammistöðu sína eða
hegðun og eingöngu segja því upp störfum af gildum og málefnalegum ástæðum. Ströng
vinnulöggjöf hvað uppsagnir varðar hefur hins vegar sínar neikvæðu hliðar og réttlæti og
ábyrgð í uppsögnum sem eiga rætur að rekja til lagalegra þvingana fremur en sjálfsprottins
áhuga á að stuðla að skipulagsréttlæti og gera það sem er siðferðislega rétt, leiða varla til
langtímaárangurs.
Með hliðsjón af niðurstöðum í töflu 8 má leiða að því líkur að hluti atvinnurekenda á
almennum vinnumarkaði á Íslandi hafi ekki siðferðislega ábyrgð að leiðarljósi við
framkvæmd uppsagna og gerist jafnvel brotlegir við lög. Slíkt er ekki líklegt til að verða
neinum til hagsbóta þar sem skortur á réttlæti og ábyrgð gagnvart starfsfólki getur skaðað
orðspor fyrirtækja og haft neikvæð áhrif á afkomu þess.

5.2 Framkvæmd uppsagna
Tímaritið Frjáls verslun birti pistil með yfirskriftina Tíu fyrirboðar þess að fólk verði rekið
(Gísli Kristjánsson, 2008) þar sem taldar upp voru upp vísbendingar um yfirvofandi
uppsögn, til dæmis að samverkafólk forðaðist viðkomandi, hann fylgdi ekki sömu
launaþróun og aðrir, hann fengi verkefni sem talið væri óviðráðanlegt, fengi sjaldan að tjá
sig á fundum o.fl., allt atriði sem lýsa skorti á skipulagsréttlæti og samfélagslegri ábyrgð
innan fyrirtækja. Einstaklingar sem þurfa að lesa í slíkar aðstæður til að búa sig undir
uppsögn starfa ekki hjá fyrirtækjum þar sem skipulagsréttlæti og samfélagsleg ábyrgð eru
til staðar.
Margt hefur verið ritað um hvernig best sé að framkvæma uppsagnir, en þótt ákveðinn
tími dags eða tiltekinn dagur vikunnar og huggulegt fundarherbergi geti hentað betur en
eitthvað annað til uppsagna, þá eru slík atriði smávægileg samanborið við það hvort
aðdragandi uppsagnar hefur einkennst af réttlæti og ábyrgð. Í réttlátu og ábyrgu
starfsumhverfi hefur starfsmaðurinn þegar fengið endurgjöf um slaka frammistöðu eða
hegðun og haft tíma og tækifæri til úrbóta eða hefur haft vitneskju um mögulegar
yfirvofandi samdráttaraðgerðir þannig að uppsögnin ætti ekki að koma honum í opna
skjöldu.
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Samkvæmt mannauðsstjórnendum í könnun A virðist að jafnaði staðið löglega að
tilkynningu uppsagna en í könnun B koma fram dæmi þar sem skorti á lögmæti,
skipulagsréttlæti og samfélagslega ábyrgð vinnuveitanda (sjá umfjöllun um mynd 30 í
kaflanum Niðurstöður).
Niðurstöður kannana A og B sýna að algengt er að starfsfólk hætti störfum strax við
uppsögn en haldi launagreiðslum á uppsagnarfresti, þótt niðurstöður könnunar A sýni
hærra hlutfall en könnun B (sjá myndir 7 og 31). Ástæður þessa geta verið ýmsar, til dæmis
að vinnuveitandi vilji hlífa þeim sem sagt er upp störfum og samstarfsfólki við
vandræðalegu andrúmslofti, koma í veg fyrir slæman starfsanda, hindra að starfsmaðurinn
sýni neikvæða hegðun (CWB) o.fl. Í þeim tilvikum sem starfsmaður hefur val um hvort
hann starfi áfram eða hætti strax á launum, ber það vott um sambandsréttlæti þar sem
starfsmanninum er sýnd virðing með því að gefa honum val, og siðferðislega ábyrgð þar
sem markmiðið er að valda honum sem minnstum skaða, en auk þess má draga ályktun um
jákvæð gildi fyrirtækisins út frá því hvernig komið er fram við einstaklinginn. Í slíkum
dæmum gengur fyrirtækið auk þess lengra en lög gera ráð fyrir og er það í samræmi við
heilindastefnu Paine.
Tilvik þar sem starfsmaður er þvingaður til að hætta strax og honum fylgt út úr
byggingunni að uppsögn lokinni til að fyrirbyggja neikvæða hegðun, til dæmis í formi
skemmdarverka, bera hins vegar vott um skort á fyrrgreindum þáttum.
Æskilegast er að starfsmaður fái að hætta störfum strax að uppsögn lokinni en haldi
launum út uppsagnarfrest ef því er við komið þar sem viðvera hans á vinnustað á
uppsagnarfresti getur reynst bæði honum og samstarfsfólki erfið og haft neikvæð áhrif á
starfsanda, hvort sem viðhorf starfsmannsins gagnvart fyrirtækinu er neikvætt eður ei.
Kannað var hvort einstaklingar sem sagt var upp var boðinn stuðningur í kjölfar
uppsagnar, til dæmis við að hefja atvinnuleit eða leita sér aðstoðar vegna áfalls við
atvinnumissi (sjá myndir 8 og 32). Meirihluti þátttakenda í báðum könnunum svarar
þessari spurningu neitandi, en um þriðjungur mannauðsstjórnenda og um 16% þátttakenda
í könnun B svara henni játandi.
Ef ákveðið er að segja starfsmanni upp getur atvinnurekandi lagt sitt af mörkum til að
auðvelda honum að takast á við áfall atvinnumissis, til dæmis með því að veita aðstoð við
gerð ferilskrár, leiðbeiningar um hvernig leita skuli að og sækja um störf, þjálfun fyrir
starfsviðtöl o.fl. Þar sem ekki er lagaleg skylda að bjóða starfsfólki slíkan stuðning í kjölfar

77

uppsagnar ber slíkur stuðningur vott um bæði sambandsréttlæti og samfélagslega ábyrgð
viðkomandi fyrirtækja.
Mörg fyrirtæki hafa yfirlýst gildi og til þess að viðhalda trúverðugleika er mikilvægt að
athafnir þeirra, meðal annars hvað varðar uppsagnir starfsfólks, samræmist þessum gildum.
Með því að meta ákvarðanir út frá gildum fyrirtækisins aukast líkur á niðurstöðu sem telst
samfélagslega ábyrg og í takt við stefnu þess. Fjölmörg fyrirtæki hafa til dæmis
heiðarleika, umhyggju, virðingu og ábyrgð sem grunngildi, en ef uppsagnir hjá slíkum
fyrirtækjum koma starfsfólki í opna skjöldu, einkennast af vanvirðingu eða vanþakklæti
fyrir unnin störf eða eru framkvæmdar á kuldalegan og ókurteisan hátt er ljóst að gildin
eru aðeins yfirborðskennd sýndarmennska (Van Bogaert og Fross-Schaefer, 2005).

5.3 Skipulagsréttlæti og samfélagsleg ábyrgð
Stór hluti beggja kannana byggir á mælikvörðum Colquitt (2001) og Colquitt og Rodell
(2015) sem hafa sýnt fram á réttmæti þeirra og áreiðanleika. Lagðar voru fyrir 11
spurningar sem mæla fjórar tegundir skipulagsréttlætis og sýna niðurstöður flestra þeirra
mikinn mun á því hvernig mannauðsstjórnendur í könnun A lýsa aðdraganda og
framkvæmd uppsagna innan fyrirtækja sinna og því hvernig einstaklingar í könnun B lýsa
upplifun sinni af aðdraganda og framkvæmd uppsagna. Eins og fram hefur komið í kafla
3.3 svara mannauðsstjórnendur með hliðsjón af því hvernig þessum málum er háttað að
jafnaði innan fyrirtækjanna en einstaklingar út frá sinni persónulegu reynslu.
Ferlaréttlæti, þ.e. réttlæti þess ferlis sem notað er við ákvörðunartöku og úthlutun
endurgjalds (Cohen-Charash og Spector, 2001) var kannað með því að spyrja að hve miklu
leyti eftirfarandi átti við í aðdraganda og framkvæmd uppsagnar hjá fyrirtækinu (könnun
A) eða einstaklingnum (könnun B):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tækifæri til að tjá skoðanir og tilfinningar
Tækifæri til andmæla,
Hlutlægni og fordómaleysi
Stöðlun og samræming í ákvarðanatöku
Nákvæmni upplýsinga í ákvarðanatöku
Samræming ákvarðanatöku við siðferðisleg viðmið og gildi fyrirtækisins

Verulegur munur er á niðurstöðum kannananna tveggja í öllum þáttum ferlaréttlætis eins
og sjá má á myndum 9-19 (könnun A) og myndum 33-43 (könnun B). Ef fyrst er skoðað
að hve miklu leyti starfsfólk sem sagt er upp störfum fær tækifæri til að tjá skoðanir sínar
og tilfinningar í aðdraganda og framkvæmd uppsagna má sjá að 70,6% einstaklinga í
könnun B fékk frekar eða mjög lítið tækifæri til að tjá skoðanir og tilfinningar (sjá mynd
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30). Til samanburðar sögðu 43,5% mannauðsstjórnenda starfsfólk almennt fá tækifæri til
að tjá skoðanir sínar og tilfinningar í aðdraganda og framkvæmd uppsagna og 39,1% sagði
það eiga í meðallagi við (sjá mynd 9).
Minnstan mun á svörum hópanna tveggja má sjá í samanburði á því að hve miklu leyti
starfsfólk fær tækifæri til að andmæla með það að markmiði að breyta ákvörðun um
uppsögn. Meirihluti mannauðsstjórnenda í könnun A (60,9%) sagði starfsfólk að jafnaði
fá slík tækifæri að frekar litlu eða mjög litlu leyti og 79,7% einstaklinga í könnun B voru
á sama máli (sjá mynd 34).
Mikill meirihluti mannauðsstjórnenda (75,5%-93,4%) telur ferlaréttlæti til staðar að
frekar miklu eða mjög miklu leyti hvað varðar hlutlægni og fordómaleysi, stöðlun og
samræmingu og nákvæmni upplýsinga í ákvarðanatöku um uppsagnir, sem og hvað varðar
samræmingu ákvarðanatöku um uppsagnir við siðferðisleg viðmið og gildi fyrirtækisins.
Þegar þessar niðurstöður könnunar A eru bornar saman við niðurstöður könnunar B kemur
í ljós að 56,4%-65% einstaklinga töldu þessa sömu þætti eiga að frekar litlu eða mjög litlu
leyti við.
Í umræðu um skipulagsréttlæti skiptir upplifun einstaklingsins mestu máli þar sem
skipulagsréttlæti er í eðli sínu það réttlæti sem einstaklingurinn skynjar (Colquitt o.fl.,
2001). Samkvæmt Leventhal (1980) er ferlaréttlæti ekki til staðar þegar ákvarðanir eru
teknar á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga (Gilliland, 1993). Hinum sex reglum
Leventhal virðist ekki hafa verið fylgt hjá meirihluta þeirra fyrirtækja sem stóðu að
uppsögnum einstaklinga í könnun B, því aðeins 9,7% - 18,8% þátttakenda í könnuninni
töldu þessa réttlætisþætti hafa verið til staðar að frekar miklu eða mjög miklu leyti í
aðdraganda og framkvæmd uppsagnar sinnar. Því benda niðurstöður til þess að verulega
skorti á ferlaréttlæti hjá fyrirtækjum á almennum markaði á Íslandi.
Dreifingarréttlæti er til staðar í tilvikum þar sem einstaklingar upplifa að endurgjald sem
fellur þeim í hlut sé réttlátt og í samræmi við framlag þeirra, en það er flestum
einstaklingum mikilvægt að þeir hafi fengið réttlátan hlut (Cohen-Charash og Spector,
2001; Cropanzano o.fl, 2007).
Dreifingarréttlæti var kannað í þessari rannsókn með því að spyrja að hve miklu leyti
uppsagnir væru réttmætar miðað við framlag og frammistöðu viðkomandi starfsmanns.
Mikill munur er á niðurstöðum úr könnunum A og B og telja 93,5% mannauðsstjórnenda
þetta eiga við að frekar miklu eða mjög miklu leyti innan sinna fyrirtækja (sjá mynd 15),
en aðeins 8,7% einstaklinga í könnun B upplifðu slíkt dreifingarréttlæti í sinni uppsögn.
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Hins vegar sögðu 83,3% einstaklinga að uppsögn sín hafi að frekar litlu eða mjög litlu leyti
verið réttmæt miðað við framlag og frammistöðu í starfi (sjá mynd 39).
Þar sem svo stórt hlutfall þátttakenda í könnun B telur endurgjald sitt (uppsögn) ekki
vera réttmætt miðað við framlag sitt og frammistöðu í starfi, er ljóst að mikið skortir á
dreifingarréttlæti hjá þeim fyrirtækjum sem þátttakendur störfuðu hjá. Það hvort
dreifingarréttlæti sé til staðar getur haft töluverð áhrif á rekstur fyrirtækja því dreifing
endurgjalds (til dæmis launa, stöðuhækkana og uppsagna) skiptir flest starfsfólk miklu
máli. Starfsfólk sem verður vitni að óréttlæti hvað þetta varðar verður óánægt og óánægja
starfsfólks hefur ýmsar birtingarmyndir sem geta skaðað orðspor og afkomu fyrirtækja
(Cohen-Charash og Spector, 2001; Rupp, 2011).
Sambandsréttlæti ræðst af því hvernig komið er fram við einstaklinginn í
ákvörðunarferlinu, þ.e. hve mikil tillitssemi, kurteisi og virðing honum er sýnd og hve
viðeigandi athugasemdir stjórnenda eru. Ef stjórnendur sýna viðeigandi hegðun geta þeir
haft áhrif á hve mikið sambandsréttlæti starfsfólk upplifir og auðveldað því að sætta sig
við óhagstætt endurgjald (Gilliland, 1993; Colquitt o.fl., 2001).
Sambandsréttlæti var kannað með því að spyrja að hve miklu leyti starfsfólki er sýnd
kurteisi og virðing í aðdraganda og framkvæmd uppsagnar. Af öllum þáttum
skipulagsréttlætis sem mældir eru í könnun B, kemur sambandsréttlæti best út, því 36,5%
einstaklinga segir stjórnendur hafa sýnt sér kurteisi og virðingu í aðdraganda og
framkvæmd uppsagnar. Fimmtungur þeirra segir það hafa átt að meðallagi við en 42,6%
segja stjórnendur hafa sýnt kurteisi og virðingu að frekar litlu eða mjög litlu leyti. Næstu
allir mannauðsstjórnendur (95,5%) telja að stjórnendur sýni kurteisi og virðingu að frekar
miklu eða mjög miklu leyti, svo enn ber mikið á milli upplifunar einstaklinga og
mannauðsstjórnenda.
Í upplýsingaréttlæti felst að stjórnendur gefi skýringar á ákvörðun, en sýnt hefur verið
fram á að útskýringar á óvinsælli ákvörðun geta dregið úr neikvæðum afleiðingum
ákvörðunarinnar. Upplýsingaréttlæti er til staðar ef starfsfólk telur stjórnanda vera
heiðarlegan og að hann útskýri tímanlega og á fullnægjandi hátt aðdraganda og ástæður
óvinsælla ákvarðana eins og uppsagna (Colquitt o.fl., 2001; Gilliland, 1993; Cropanzano
o.fl., 2007; Nowakowski og Conlon, 2005).
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Upplýsingaréttlæti var kannað með því að spyrja að hve miklu leyti eftirfarandi átti við
í aðdraganda og framkvæmd uppsagnar hjá fyrirtækinu:
1) Ferli ákvarðanatöku útskýrt af stjórnendum
2) Heiðarleiki stjórnenda í samskiptum
3) Sanngirni útskýringa stjórnenda
Niðurstöður kannana A og B voru um margt ólíkar hvað varðar upplýsingaréttlæti.
Meirihluti mannauðsstjórnenda (60,9%) telur stjórnendur útskýra ferli ákvarðanatöku
uppsagna að frekar eða mjög miklu leyti (sjá mynd 17) en meirihluti einstaklinga í könnun
B (55,4%) segir ferli ákvarðanatökunnar hafa verið að frekar litlu eða mjög litlu leyti
útskýrt fyrir sér (sjá mynd 41).
Mikill meirihluti mannauðsstjórnenda (73,3% ) telja stjórnendur að frekar miklu eða
mjög miklu leyti vera heiðarlegir í samskiptum við þá sem sagt er upp, í aðdraganda og
framkvæmd uppsagna, en niðurstöður könnunar B eru á annan veg því aðeins 22,8%
þátttakenda segja það hafa verið sína reynslu. Rúm 55% segja hins vegar þetta hafa átt við
að frekar litlu eða mjög litlu leyti (sjá myndir 18 og 42).
Eins og sjá má á myndum 19 og 43 er einnig töluverður munur á því að hve miklu leyti
þátttakendur í könnunum A og B telja útskýringar stjórnenda um ástæður uppsagna vera
sanngjarnar. Stór hluti (67%) mannauðsstjórnenda telur svo vera að frekar miklu eða mjög
miklu leyti, en aðeins 17,8% einstaklinga telja það hafa átt við. Um 64% einstaklinga telja
hins vegar útskýringar stjórnenda um ástæður uppsagna hafa verið sanngjarnar að frekar
litlu eða mjög litlu leyti.
Eftirtektarvert er að stórt hlutfall þátttakenda í báðum könnunum (18-30%) notar
valmöguleikann í meðallagi í fyrrgreindum þremur spurningum um upplýsingaréttlæti.
Ekki er hægt að útiloka að það skýrist að einhverju leyti af því að þátttakendur hafi ekki
skoðun á þeim þáttum og velji því hlutlausasta kostinn. Þrátt fyrir að meirihluti þátttakenda
í könnun B hafi ekki upplifað upplýsingaréttlæti í aðdraganda og framkvæmd uppsagna
sinna svarar þó um fimmtungur þeirra spurningunum þremur á jákvæðan hátt sem bendir
til þess að sá hópur hafi starfað hjá fyrirtækjum þar sem upplýsingaréttlæti er til staðar.
Rannsóknir hafa sýnt að það að deila upplýsingum stuðlar að auknu trausti á milli aðila og
eykur líkur á að starfsfólk tileinki sér markmið og gildi skipulagsheildarinnar. Í
vinnustaðagreiningum er algengt að mælikvarði um upplýsingaflæði komi illa út en deiling
upplýsinga með starfsfólki er meðal einföldustu og skilvirkustu leiðum til að kalla fram
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þátttöku þess, þar sem heiðarleg upplýsingagjöf um stöðu, stefnu og aðgerðir
skipulagsheildarinnar gefur til kynna að starfsfólki sé treyst (Paré og Tremblay, 2007).
Sambands- og upplýsingaréttlæti birtast í samskiptum einstaklinga og því leitar
starfsfólk eftir þessum þáttum skipulagsréttlætis hjá yfirmönnum sínum fremur en
skipulagsheildum. Í þessu felast tækifæri fyrir skipulagsheildir til að þjálfa stjórnendur í
að koma fram á réttlátari hátt, meðal annars að veita útskýringar og biðjast afsökunar
(upplýsingaréttlæti) og að koma fram við undirmenn sína af kurteisi og virðingu
(sambandsréttlæti). Rannsókn Skarlicki og Latham (1996) leiddi í ljós að undirmenn
stjórnenda sem höfðu hlotið slíka þjálfun sýndu meiri hjálpsemi (þegnhegðun) en þeir sem
heyrðu undir stjórnendur sem ekki höfðu fengið slíka þjálfun (Cropanzano o.fl., 2007).
Niðurstöður könnunar B eru í takt við margt sem fram kemur í eigindlegri rannsókn
Sæunnar Gísladóttur, en í meistararitgerð sinni „Maður skilgreinir svolítið sjálfan sig í
gegnum vinnuna“ – Viðhorf starfsfólks fjármálafyrirtækja í kjölfar atvinnumissis (2011),
ræðir hún við einstaklinga sem sagt var upp störfum í fjármálageiranum. Greina má skort
á öllum tegundum skipulagsréttlætis í frásögnum þeirra. Þeir skildu ekki ferli
ákvarðanatökunnar sem leiddi til uppsagnar þeirra (ferlaréttlæti); þeim þóttu uppsagnirnar
óréttlátar miðað við framlag þeirra í starfi (dreifingarréttlæti); þeim var gert að yfirgefa
vinnustaðinn strax að uppsögn lokinni (sambandsréttlæti) og fréttu fyrst af yfirvofandi
uppsögnum í sjónvarpsfréttum (upplýsingaréttlæti). Uppsagnirnar höfðu auk þess í flestum
tilvikum neikvæð áhrif á andlegt ástand einstaklinganna og sjálfsmynd (Sæunn Gísladóttir,
2011).
Þótt kannanir A og B séu eins að miklu leyti, hefur hvor þeirra um sig sína sérstöðu. Í
lok könnunar A eru fjórar spurningar og kanna þær að hve miklu leyti stjórnendur hugi að
kostnaði við uppsagnir; hafi samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins og traust starfsfólks til
fyrirtækisins að leiðarljósi og hvort fyrirtækið hafi skilgreint uppsagnarferli. Niðurstöður
benda til þess að stjórnendur hugi almennt ekki mjög að þeim kostnaði sem uppsagnir
starfsfólks geta haft í för með sér (sjá mynd 20) og því virðist samfélagsleg ábyrgð í formi
efnahagslegrar ábyrgðar stjórnenda (sbr. pýramída Carrolls) aðeins vera í meðallagi mikil.
Meðal helstu raka atvinnurekenda gegn þrengri skilyrðum fyrir uppsögnum starfsfólks er
að takmörkun uppsagnarréttar hafi aukinn kostnað í för með sér (Alþingi, e.d.), en
samkvæmt þessum niðurstöðum hefur stór hluti stjórnenda ekki miklar áhyggjur af þeim
kostnaði sem fylgir því að segja starfsmanni upp, ráðningar- og þjálfunarferli fyrir nýjan
starfsmann og það tekjutap sem oft á sér stað á því tímabili sem starfinu er ekki sinnt.
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Mannauðsstjórnendur eru spurðir að hve miklu leyti þeir telji að stjórnendur hafi
samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins að leiðarljósi í uppsagnarferlinu. Niðurstöður eru
nokkurn veginn normaldreifðar (sjá mynd 21) en haft skal í huga að atvinnurekendur hafa
ekki allir samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi hvað varðar rekstur fyrirtækja sinna almennt
og því erfitt að segja hvaða ástæður liggja að baki svörum mannauðsstjórnenda eða hvaða
þýðingu þau hafa.
Meirihluti mannauðsstjórnenda telur að traust starfsfólks til fyrirtækisins skipti
stjórnendur máli því rúm 63% þeirra segja stjórnendur hafa það að leiðarljósi í aðdraganda
og framkvæmd uppsagna (sjá mynd 22). Líkt og fram kemur í kafla 2.1.6 er traust mikilvæg
breyta í rannsóknum á skipulagsréttlæti og mælast sterk tengsl á milli trausts og allra
tegunda skipulagsréttlætis. Skortur á trausti getur haft slæmar afleiðingar fyrir afkomu
skipulagsheilda og því er mikilvægt að atvinnurekendur og stjórnendur leggi sig fram við
að efla traust á milli sín og starfsfólks (Hosmer, 1995).
Jákvætt er að meirihluti fyrirtækja skuli hafa skilgreint uppsagnarferli eins og fram
kemur í niðurstöðum en að sama skapi er áhyggjuefni að mannauðsstjórnendur tæplega
9% fyrirtækja segi slíkt ferli ekki til staðar og telji það ekki mikilvægt (sjá mynd 23). Líkur
á ferlaréttlæti hjá slíkum fyrirtækjum eru því litlar sem engar. Áhugavert væri að kanna
hvort þau uppsagnarferli sem til staðar eru hjá fyrirtækjum á Íslandi fylgi hinum sex reglum
Leventhal en það er efni í aðra rannsókn.
Í lok könnunar B er heildarupplifun einstaklinga af uppsögnum sínum könnuð með tilliti
til ábyrgðar og réttlætis sem þeir skynjuðu í aðdraganda og framkvæmd þeirra. Aðeins um
fjórðungur segir vinnuveitanda sinn hafa sýnt ábyrgð en 32,5% segja að komið hafi verið
fram við sig á réttlátan hátt í aðdraganda og framkvæmd uppsagnar. Þar sem spurt er um
hve faglega hafi verið staðið að málum eru hlutföllin meira vinnuveitendum í hag þar sem
40,5% svara því jákvætt (sjá mynd 44). Niðurstöður lokaspurningar könnunar B um
viðhorf einstaklinga til fyrrum vinnuveitanda koma ekki á óvart með hliðsjón af fræðilegri
umræðu en þeir þátttakendur sem eru sáttir við aðdraganda og framkvæmd uppsagnar
sinnar eru miklu líklegri til að hafa jákvætt viðhorf til fyrrum vinnuveitanda en þeir sem
eru ósáttir við uppsagnarferlið. Niðurstöður sýna ennfremur mjög skýrt að töluverður
meirihluti þess hóps hefur neikvætt viðhorf til fyrrum vinnuveitanda (sjá mynd 45).
Starfsfólk

þjónar

mikilvægu

hlutverki

sem

merkisberar

fyrirtækja

sinna

og

atvinnurekendur ættu að hafa í huga þann skaða sem neikvætt orðspor getur valdið
skipulagsheildum, sérstaklega þegar slíkt orðspor á uppruna sinn hjá starfsfólki.
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5.4 Hvað er til ráða?
Ísland er lítið samfélag þar sem „allir þekkja alla“ en við slíkar aðstæður er hætt við að
einstaklingar sem sagt hefur verið upp á ólögmætan eða óréttlátan hátt þori ekki að kæra
eða kvarta yfir þeirri meðferð sem þeir hafa orðið fyrir þar sem þeir óttast að fá á sig
neikvætt orðspor sem gerir þeim erfiðara fyrir að finna nýtt starf. Þótt sveigjanleiki á
vinnumarkaði geti verið af hinu góða má hann ekki vera á kostnað réttlætis og ábyrgðar
gagnvart einstaklingum.
Réttlæti er ekki leið að markmiði heldur markmiðið sjálft. Réttlæti er siðferðislegt
viðmið og það er í mannlegu eðli einstaklinga að bregðast illa við þegar þeir sjálfir eða
aðrir eru órétti beittir (Rupp, 2011). Ef réttlæti er ekki til staðar innan skipulagsheildarinnar
er líklegt að það skapi vandamál fyrir reksturinn því rannsóknir benda eindregið til að
óréttlæti kalli fram hefndaraðgerðir, dragi úr frammistöðu og hafi slæm áhrif á starfsanda.
Koma má í veg fyrir slíkar afleiðingar með því að stuðla að skipulagsréttlæti sem gerir
starfsfólki kleift að viðhalda virðingu og trausti gagnvart skipulagsheildinni, jafnvel þegar
hlutirnir atvikast á annan veg en það hefði viljað. Auðveldara er að ráða við neikvæð áhrif
óæskilegs atburðar ef skipulagsheildinni tekst að viðhalda skipulagsréttlæti og rannsóknir
hafa sýnt fylgni skipulagsréttlætis við skuldbindingu starfsfólks og í slíkri
réttlætismenningu felast bæði viðskiptatækifæri og samkeppnisforskot. Skipulagsréttlæti
auðveldar stjórnendum að taka erfiðar ákvarðanir og þótt réttlæti tryggi ekki öllum það
sem þeir vilja, felur það í sér að valdi sé beitt í samræmi við eðlileg viðmið þar sem virðing
fyrir öllum hlutaðeigandi er höfð að leiðarljósi (Cropanzano o.fl., 2007).
Til þess að stuðla að réttlæti og samfélagslegri ábyrgð innan skipulagsheilda þarf
skuldbindingu yfirstjórnenda því þótt samþykki þeirra liggi fyrir í orði mun árangur ekki
nást án fullrar þátttöku þeirra og stuðnings, og síðast en ekki síst einlægs skilnings á
mikilvægi

skipulagsréttlætis

og

samfélagslegrar

ábyrgðar

bæði

fyrir

rekstur

skipulagsheildarinnar og velferð þeirra einstaklinga sem að henni standa. Atvinnurekendur
geta sýnt vilja sinn og staðfestu í að innleiða réttlæti og ábyrgð í skipulagsheildum sínum með
því að styrkja mannauðsdeildir sínar og gera þeim kleift að móta, innleiða og viðhalda skýrum
mannauðsferlum sem hafa réttlæti og ábyrgð að leiðarljósi. Með slíkum stuðningi gefa
atvinnurekendur starfsmönnum sínum einnig skýr skilaboð um mikilvægi þeirra og sýna
skuldbindingu sína gagnvart þeim. Mannauðsdeildir eru vel til þess fallnar að hafa umsjón
með þessu verkefni, auk þess að tryggja þá þjálfun sem stjórnendur með mannaforráð þurfa
á að halda til að framfylgja stefnu skipulagsheildarinnar.
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Flest fyrirtæki hafa sett sér gildi og til þess að halda trúverðugleika sínum er mikilvægt
að athafnir þeirra, meðal annars hvað varðar uppsagnir starfsfólks, samræmist þessum
gildum. Með því að meta ákvörðun út frá gildum skipulagsheildarinnar aukast líkur á
niðurstöðu sem telst samfélagslega ábyrg og í samræmi við stefnu hennar.
Cropanzano o.fl. (2007) leggja til að réttlæti sé gert að grundvallargildi sem skilgreinir
ímynd skipulagsheildarinnar gagnvart innri sem ytri haghöfum. Þegar réttlæti er yfirlýst
grundvallargildi í stjórnunarstefnu skipulagsheildar og því framfylgt með samræmdum
stjórnunaraðferðum, getur það skapað réttlætismenningu; almenna skuldbindingu sem er
verðmæt og einstök í augum starfsfólks og viðskiptavina, og sem erfitt er fyrir
samkeppnisaðila að herma eftir. Slík staða getur myndað viðvarandi samkeppnisforskot.
Fyrirtæki sem eru samfélagslega ábyrg hafa sjálfbærni að markmiði sem og velferð
haghafa sinna (þ.m.t. starfsfólk og samfélagið), en þessi markmið geta stangast á þegar
rekstur gengur ekki sem skyldi. Efnahagsleg sjónarmið ráða oftast för þegar stjórnendur
skipulagsheilda fækka starfsfólki til að tryggja afkomu fyrirtækja, en niðurstöður
rannsókna á efnahagslegum ávinningi uppsagna benda til þess að ávinningurinn sé sýnd
veiði en ekki gefin, meðal annars vegna þess að markaðsvirði fyrirtækja á það til að lækka
í kjölfar hópuppsagna. Rannsóknir hafa verið misvísandi um samband hópuppsagna og
arðsemi; sumar gefa til kynna að fyrirtæki sýni aukna arðsemi, aðrar að sú arðsemi skili
sér ekki fyrr en 2-3 árum eftir uppsagnirnar, og enn aðrar að uppsagnirnar hafi neikvæð
áhrif á rekstur. Neikvæð áhrif uppsagna á starfsfólk sem heldur störfum sínum eru talin
skýrast af skorti á skipulagsréttlæti (Datta o.fl., 2010).
Hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar byggist í grunninn á þeirri siðferðislegu
spurningu hvað rétt sé að gera í aðstæðum hverju sinni, þeim væntingum að fyrirtæki setji
sér stífari kröfur í starfsemi sinni en lagalegt umhverfi krefst og að þau komi fram af
sanngirni og hlutlægni í þeim tilvikum sem ekki er til staðar aðhald frá lögum (Carroll,
2016). Þessi viðmið ná til allra haghafa og starfsmenn eru þeirra á meðal. Uppsagnir
starfsfólks án gildra eða málefnalegra ástæðna samræmast því ekki samfélagslegri ábyrgð
fyrirtækja og að því þurfa atvinnurekendur að huga.
Joel Brockner segir í grein sinni Why It´s So Hard to Be Fair (2006) að réttlæti kosti
lítið en beri ríkulegan arð. Kostnaður íslenskra fyrirtækja við innleiðingu réttlátra og
ábyrgra uppsagnarferla felst aðallega í þeim tíma sem tekur að móta þá, þjálfun stjórnenda
og samfelldri framkvæmd ferlanna til framtíðar. Þessi vinna er líkleg til að skila sér í rekstri
því rannsóknir hafa sýnt að ferli sem uppfylla réttlætisreglur Leventhal hafa sterka fylgni
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við ferlaréttlæti auk þess sem reglurnar stuðla að ábyrgri ákvarðanatöku (Colquitt o.fl.,
2001; Gilliland, 1993; Cropanzano, Bowen og Gilliland, 2007). Niðurstöður rannsókna
sýna ennfremur sterka fylgni ferlaréttlætis annars vegar og ánægju með endurgjald,
starfsánægju, skuldbindingar, traust til yfirmanns og skipulagsheildar, ánægju með
yfirmann og vilja til að mæla með fyrirtækinu við aðra hins vegar (sjá töflu 3).
Dreifingarréttlæti, þ.e. það hvernig einstaklingur skynjar réttlæti þess endurgjalds sem
hann ber úr býtum, byggir á ferlaréttlæti og hefur innleiðing þess því í för með sér
sambærilegan stofnkostnað fyrir fyrirtæki, en til þess að einstaklingar skynji
dreifingarréttlæti þurfa þeir meðal annars að skilja hvaða forsendur liggja að baki
ákvörðunum um uppsagnir. Áhersla atvinnurekanda á dreifingarréttlæti er líkleg að skila
sér í afkomu fyrirtækisins því samkvæmt rannsóknum er sterk fylgni á milli
dreifingarréttlætis og starfsánægju, ánægju með endurgjald, skuldbindingar, trausts til
yfirmanns og skipulagsheildar og ánægju með yfirmann en sterk neikvæð fylgni er við
fráhvarf (sjá töflu 3). Miðað við þessar niðurstöður er mikill hagur í að stuðla að
dreifingarréttlæti innan skipulagsheilda.
Sambandsréttlæti, þ.e. framkoma við starfsfólk sem einkennist af tillitssemi, virðingu
og kurteisi, kostar fyrirtæki því sem nemur vitundar- og framkomuþjálfun stjórnenda en
samkvæmt rannsóknum er sterk fylgni á milli sambandsréttlætis og trausts og ánægju með
yfirmann, og miðlungsfylgni við starfsánægju, traust til skipulagsheildar og þegnhegðunar
auk neikvæðrar fylgni við neikvæða hegðun (sjá töflu 3); allt þættir sem hafa áhrif á rekstur
fyrirtækja.
Upplýsingaréttlæti, þ.e. hvort stjórnandi segir satt og rétt frá og veitir fullnægjandi,
tímanlegar og heiðarlegar skýringar í erfiðum aðstæðum, kostar fyrirtæki því sem nemur
mótun, innleiðingu og framkvæmd heiðarlegrar upplýsingastefnu og þjálfun stjórnenda.
Auðvelt er að innleiða skilvirka upplýsingastefnu en hún er meðal áhrifamestu leiða til að
stuðla að virkri þáttöku starfsfólks innan skipulagsheilda (Peré og Tremblay, 2007).
Ávinningur fyrirtækisins með virku upplýsingaréttlæti gæti samkvæmt rannsóknum verið
aukið traust, starfsánægja, ánægja með endurgjald, skuldbinding og þegnhegðun. Dregið
gæti ennfremur úr líkum á neikvæðri hegðun og fráhvarfi; hvort tveggja þættir sem reynst
geta fyrirtækjum dýrir (sjá töflu 3).
Sjá má af fyrrgreindri upptalningu að vissulega felst kostnaður í að stuðla að
skipulagsréttlæti og samfélagslegri ábyrgð innan skipulagsheilda en ljóst er að einnig felst
kostnaður í að gera það ekki. Jafnvel þótt aðeins takist að efla einn réttlætisþátt getur það
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skipt miklu fyrir upplifun starfsfólks, samanber einstaklingur sem sagt er upp störfum getur
upplifað virðingu frá skipulagsheild (sambandsréttlæti) þótt ekki sé komið fram við hann
á heiðarlegan hátt (upplýsingaréttlæti) (Colquitt og Rodell, 2015).
Það er kostnaðarsamt að segja upp starfsfólki, sérstaklega ef ráða þarf nýtt fólk í staðinn
og þjálfa það, auk þess tekjutaps sem verður á meðan starfinu er ekki sinnt. Áhrif skorts á
skipulagsréttlæti geta ennfremur birst í minni framleiðni, aukinni óánægju, minna trausti
o.fl. þáttum sem hafa áhrif á rekstur. Rannsóknir hafa auk þess sýnt að samfélagsleg ábyrgð
skilar sér til langs tíma litið í jákvæðum efnahagsreikningi, framfara í mikilvægum
mannauðsþáttum auk betra orðspors og ímyndar fyrirtækisins (Carroll, 2016; Lam og
Khare, 2010).
Uppsagnir geta haft í för með sér kostnað fyrir samfélagið, sérstaklega ef atvinnuleysi
er langvarandi, en hluti þess að teljast samfélagslega ábyrgt fyrirtæki er að vera sjálfbært
og ekki byrði á samfélaginu. Uppsagnir starfsfólks án gildra og málefnalegra ástæðna bera
því vott um skort á samfélagslegri ábyrgð skipulagsheildar.
Getur svigrúm til uppsagna, samfélagsleg ábyrgð og skipulagsréttlæti farið saman? Þótt
niðurstöður könnunar B gefi vísbendingar um annað, telur höfundur svarið vera já, en til
þess að svo sé þurfa atvinnurekendur að leggja sitt af mörkum. Þeir þurfa að koma fram
við starfsfólk sitt af heiðarleika, sýna því virðingu, veita skýra endurgjöf um það sem vel
er gert og það sem betur má fara, hverjar væntingar til starfsfólks eru, hvernig megi mæta
þeim og hverjar afleiðingar geta orðið ef þeim er ekki mætt innan réttláts tímaramma.
Starfsfólk getur ekki bætt frammistöðu eða hegðun sem það veit ekki að uppfyllir ekki
væntingar.
Mannauðsstjórnendur hafa mikilvægu hlutverki að gegna innan skipulagsheilda og sitji
þeir í framkvæmdastjórn eru þeir í bestu mögulegu stöðu til að hafa mótandi áhrif í átt að
auknu skipulagsréttlæti og ábyrgri framkomu gagnvart starfsfólki.

5.5 Annmarkar og tillögur að frekari rannsóknum
Helstu annmarkar rannsóknar þessarar felast í fjölda þátttakenda í könnun A en þeir voru
aðeins 46 og því ekki hægt að alhæfa um ábyrgð og réttlæti hjá fyrirtækjum á Íslandi út frá
niðurstöðum. Úrtak í könnunum A og B var hentugleikaúrtak aflað með snjóboltaaðferð
(að undanskildum markpósti til atvinnuleitenda) sem einnig dregur úr alhæfingargildi
niðurstaðna.
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Bakgrunnsbreyta var aðeins ein, starfsgrein þátttakanda. Þótt hún hafi verið
fullnægjandi til að ná markmiðum rannsóknarinnar, hefði verið áhugavert að safna fleiri
bakgrunnsbreytum, meðal annars kyni, þjóðerni og aldri, til þess að greina niðurstöður
ítarlegar þótt síðar verði.
Við úrvinnslu niðurstaðna komu í ljós að 16 þátttakendur í könnun B svöruðu ekki
spurningum 15-27, sem gæti verið vegna þess að nýr hluti könnunarinnar hófst með
spurningu 15 og þátttakendur hafa mögulega talið könnuninni lokið.
Spurningar 26 og 27 í könnun B hefði mátt útfæra betur og skipta upp í fleiri spurningar
þar sem þær könnuðu ólíka þætti og virkuðu ruglingslegar.
Lítið hefur verið fjallað um skipulagsréttlæti og samfélagslega ábyrgð í uppsögnum hjá
fyrirtækjum á Íslandi og því eru möguleikar á frekari rannsóknum nær óþrjótandi.
Höfundur hefði viljað tengja saman svör mannauðsstjórnenda og einstaklinga sem sagt
hefur verið upp hjá sömu fyrirtækjum, en sökum persónuverndarsjónarmiða varð því ekki
við komið. Kanna mætti hvort skipulagsréttlæti sé mismikið á milli starfsgreina; bera
saman skynjun einstaklinga og stjórnenda innan sama fyrirtækis á skipulagsréttlæti; skoða
hvort kyn, aldur eða þjóðerni skipti máli hvað varðar skynjun skipulagsréttlætis og svo
mætti áfram telja. Áhugavert væri einnig að skoða hvort skipulagsréttlæti og samfélagsleg
ábyrgð mælast meiri hjá fyrirtækjum sem segjast starfa á samfélagslega ábyrgan hátt en
hjá þeim sem ekki gefa slíkar yfirlýsingar. Skoða mætti fylgni á milli góðs gengis í VR
könnunum annars vegar og skipulagsréttlætis og hvernig samfélagsleg ábyrgð birtist í
aðgerðum fyrirtækja er varða starfsfólk hins vegar. Rannsókn á því hverjir hagnist mest á
miklu svigrúmi til uppsagna, atvinnurekendur eða einstaklingar, yrði viðamikil, en
niðurstöður hennar gætu reynst afar þýðingarmiklar fyrir umræðu um framkvæmd
uppsagna á almennum vinnumarkaði.
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6

Lokaorð

Uppsagnir eru meðal áhrifamestu ákvarðana sem teknar eru innan skipulagsheilda en þær
reynast flestum erfiðar sem að þeim koma og geta haft margvíslegar neikvæðar afleiðingar
í för með sér, meðal annars skaddaða sjálfsmynd, fjárhagsáhyggjur og bæði félagsleg og
heilsufarsleg vandamál fyrir starfsmanninn, og minnkaða framleiðni, slæman starfsanda
og lakari afkomu fyrir skipulagsheildina. Ákvarðanataka sem hefur svo víðtæk áhrif þarf
að byggjast á réttlátri og ábyrgri málsmeðferð.
Atvinnurekendur á almennum vinnumarkaði á Íslandi hafa mikið frelsi og svigrúm til
uppsagna miðað við aðrar Evrópuþjóðir en slíku frelsi þarf að fylgja ábyrgð. Íslensk
vinnulöggjöf veitir takmarkað aðhald og leiðsögn, ólíkt því sem gerist víða annars staðar í
Evrópu og því þarf að treysta á að atvinnurekendur uppfylli þá siðferðislegu skyldu að hafa
réttlæti og ábyrgð að leiðarljósi í stefnumótun, innri ferlum og ákvarðanatöku er varða
starfsfólk, sérstaklega í aðdraganda og framkvæmd uppsagna. Skipulagsheild getur ekki
talist samfélagslega ábyrg ef hún tekur ekki ábyrgð á velferð starfsfólks síns og tryggir því
réttláta málsmeðferð áður en gripið er til uppsagna.
Samkvæmt 23. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna eiga allir „rétt á
atvinnu að frjálsu vali, á réttlátum og hagkvæmum vinnuskilyrðum og á vernd gegn
atvinnuleysi“ (ASÍ, e.d.). Yfirlýsingu þessa má túlka á ýmsan hátt og getur hún til dæmis
birst í strangri vinnulöggjöf. Andstæðingar vinnulöggjafar sem setur ströng skilyrði þess
að segja megi starfsmanni upp, halda því fram að slíkt fyrirkomulag sé of kostnaðarsamt
og leiði til minni framleiðni starfsfólks. Þar sem skipulagsréttlæti og samfélagsleg ábyrgð
ríkja innan skipulagsheilda má ná markmiðum slíkrar vinnulöggjafar án þess þrönga
ramma sem hún setur og starfa í anda mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Auk
þess má hafa jákvæð áhrif á rekstur skipulagsheilda með þeirri auknu hvatningu,
frammistöðu, skuldbindingu, þegnhegðun og bættu orðspori sem rannsóknir hafa sýnt að
fylgi skipulagsréttlæti og samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja.
Atvinnurekendur ættu að stuðla að réttlæti og ábyrgð innan skipulagsheilda sinna vegna
þess að það er siðferðislega rétt. Jákvæð áhrif á rekstrarafkomu eru ánægjulegur bónus.
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Viðauki 2 – Könnun B (einstaklingar)
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Viðauki 3 – Yfirlit spurninga

Titill spurningar
Síunarspurningar
Starfsgrein
Staða innan fyrirtækis / staða við uppsögn
Aðvaranir og áminningar í aðdraganda uppsagnar
Tækifæri til úrbóta
Tími til úrbóta
Ástæða uppsagnar gefin
Skýr og heiðarleg ástæða uppsagnar
Ástæður uppsagna
Tilkynning uppsagna
Launagreiðslur á uppsagnarfresti
Stuðningur í kjölfar uppsagnar
Tækifæri til tjáningar skoðana og tilfinninga
Tækifæri til andmæla
Hlutlægni og fordómaleysi ákvarðanatöku
Stöðlun og samræming
Nákvæmni upplýsinga
Siðferðileg viðmið og gildi
Framlag og frammistaða
Kurteisi og virðing
Útskýringar stjórnenda
Heiðarleiki stjórnenda
Sanngirni útskýringa
Kostnaður við uppsagnir
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja
Traust til fyrirtækis
Skilgreint uppsagnarferli
Upplifun einstaklinga af uppsagnarferli
Viðhorf til fyrrum vinnuveitanda
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