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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun einstaklinga sem höfðu verið lengi á 

vinnumarkaði og verið lengi í sama starfi þegar þeir misstu vinnuna óvænt án þess að hafa 

haft í huga breytingar á starfsferli sínum. Rannsóknin byggir á viðtölum við sjö einstaklinga af 

báðum kynjum á aldrinum 49–59 ára og fór gagnaöflun fram haustið 2017. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að einstaklingarnir upplifðu allir að ófaglega hefði verið staðið að 

uppsögn þeirra og í kjölfar hennar upplifðu þeir allir tilfinningarót og höfnunartilfinningu. 

Margir þeirra fundu ennþá fyrir neikvæðum tilfinningum en meirihlutinn taldi sig hafa unnið 

vel úr þessari reynslu. Þeim var umhugað um framtíð sína og kom þrautseigja þeirra sterkt 

fram þegar þeir gáfust ekki upp þótt á móti blési. Þeir tóku stjórnina, héldu sér virkum og 

fundu ný markmið í lífinu. Þessi uppbyggilegu viðbrögð einstaklinganna sjálfra, ásamt 

utanaðkomandi stuðningi, virtist skipta sköpum í aðlögunarferli þeirra. Einstaklingarnir 

upplifðu ýmist neikvæðar eða jákvæðar afleiðingar í kjölfar atvinnumissis. Neikvæðar 

afleiðingar fólust í missi á því félagslega samhengi sem fylgdi starfinu og söknuði eftir fyrri 

samstarfsfélögum, á meðan jákvæðar afleiðingar fólust í lærdómi sem einstaklingarnir gátu 

dregið af neikvæðri reynslu og birtist sem jákvæð hlið á neikvæðum atburði. Margir fóru í 

gegnum sjálfsendurskoðun og breyttu forgangsröðun sinni og upplifðu sjálfseflingu í kjölfarið 

ásamt breyttri sýn á lífið. Vonast er til að hægt sé að læra af niðurstöðum og upplifun 

einstaklinganna hve vandmeðfarið uppsagnarferlið er hvað varðar tilfinningarót og getuna til 

að vinna úr atburðinum og finna sátt, en á móti að mögulega sé neikvæð reynsla ekki alltaf 

alslæm eða varanlegt ástand. 
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Abstract 

The aim of this study was to gain insight into how individuals, who had been employed in the 

same job for a long time, experienced sudden unemployment. In addition to that these 

individuals had no plans to change their careers. Seven interviews were conducted in autumn 

2017, and participants were of both genders between the ages of 49 to 59. The results of the 

study shows that following unprofessional terminations the individuals experience emotional 

turmoil and sense of rejection. Many of the individuals still felt negatively towards the 

experience, however most of them thought they had worked through it well. They were 

concerned for their future and the persistence of individuals is strongly emphasized as they 

did not give up. They took control, remained active and found new goals in life. These 

constructive responses and outside support seemed to mean alot in their adaptability 

process. The individuals also experienced negative and positive concequences. The negative 

concequenses were the loss of social context that came with the job and the feeling of loss 

towards their former collegues. While the positive concequenses were primeraly the learning 

that the individuals took from the negative experiences, which appears as a positive side to a 

negative event. Many of them went through self exploration period, changed their priorities 

and experienced empowerment as a result as well as a changed outlook on life. Hopefully the 

results of the study and the experience of the individuals will shed a light and provide insight 

into how delicate the processes of termination are in regards to emotional turmoil and the 

ability to let go and find acceptance. While also showing the possibility that negative 

experience is not always bad or permanent. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Um er að ræða eigindlega viðtalsrannsókn þar 

sem markmið ritgerðar er að fá innsýn í upplifun einstaklinga sem lent hafa í óvæntum 

atvinnumissi þegar breytingar voru ekki fyrirhugaðar. Að auki var vonast eftir því að hægt væri 

að draga lærdóm af sögum og upplifun viðmælenda og þeim skilningi sem hver og einn leggur 

í atburðinn. 

Kveikjan að vali viðfangsefnis kom að nokkru leyti frá föður mínum en fyrir nokkrum árum 

lenti hann í óvæntum atvinnumissi vegna skipulagsbreytinga eftir ca. 25 ár í starfi. Það varð 

honum mikið áfall en ekki var um fyrirhugaða breytingu að ræða og hafði hann hugsað sér að 

vera í því starfi þar til að starfslokum kæmi. Stuttu eftir að ég hóf umrætt verkefni, eða vorið 

2017, áttum við samtal þar sem hann ræddi þennan atburð lítillega og þá vissi ég að 

viðfangsefni rannsóknar var vel valið. Í dag er hann sáttur og líður vel. Einnig var það 

hugmyndin um breyttan vinnumarkað en í dag er orðið sjaldgæfara að fólk sé mjög lengi á 

sama vinnustað. Mér lék því forvitni á að vita hvernig einstaklingar upplifa það að lenda í 

óvæntum atvinnumissi, sérstaklega eftir að hafa verið mjög lengi á sama stað og breytingar 

ekki fyrirhugaðar, og var því lögð áhersla á bæði mögulegar jákvæðar og neikvæðar hliðar. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Kristjönu Stellu Blöndal og færi ég henni mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, stuðning og vilja til að hlusta á stressaðan nemanda. 

Mágkonu minni, henni Láru Hreinsdóttur, færi ég mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar, og Sigríður Filippía Erlendsdóttir, verkefnakennari í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum, fær einnig kærar þakkir fyrir góðar ábendingar og hvatningu. Auk þess 

er ég Söndru vinkonu innilega þakklát fyrir góða aðstoð með einstaka þýðingar. Eiginmanni, 

fjölskyldu og vinum færi ég ástar þakkir fyrir stuðning og mikla þolinmæði á meðan á skrifum 

stóð. Ég hlakka til að fá loksins að verja tíma með þeim. Að auki vil ég þakka viðmælendum 

mínum kærlega fyrir að sýna mér traust og deila sögum sínum með mér en án þeirra hefði 

rannsóknin aldrei orðið að veruleika. 
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1 Inngangur  

Um áratuga skeið hefur mikil áhersla verið lögð á vel ígrundaðan og rökréttan náms- og 

starfsferil. Hins vegar getur ferill flestra, ef ekki allra, tekið óvæntum breytingum sem erfitt 

var að sjá fyrir í upphafi (Krumboltz, 1998). Það á kannski ekki síst við núna á 21. öld þegar 

vinnumarkaðurinn er í stöðugri þróun, ásamt því að vinnuveitendur geta mögulega ekki lofað 

eða tryggt langtíma atvinnu þegar vinnumarkaðurinn breytist svo ört (Zikic og Richardson, 

2007). Störf verða til, störf hætta að vera til og þörfin á vinnumarkaðinum breytist í takt við 

tímann. Það felur í sér að einstaklingar geti mætt þeirri áskorun að breyta um stefnu til þess 

að annaðhvort að halda starfi eða endurheimta það (Krumboltz, Foley og Cotter, 2013). Í 

rannsókn sinni koma Ebberwein og félagar (2004) vel að orði þegar þeir nefna að það að skipta 

oft og mörgum sinnum um starf verði að teljast regla en ekki undantekning. Á sama tíma þurfa 

einstaklingar að uppfæra færni sína og hæfni þar sem hraðar breytingar geta gert ákveðna 

hæfni úrelta. Nauðsynlegt sé því að læra hvernig skuli aðlagast breyttum aðstæðum á 

vinnumarkaðnum og þeim breytingum sem fylgt geta (Krumboltz og Worthington, 1999).  

Þær breytingar sem einstaklingar upplifa geta verið sjálfvaldar (voluntary transition) eða 

þvingaðar (involuntary transition), og er atvinnumissir til að mynda þvinguð breyting þar sem 

einstaklingurinn hefur ekkert um hana að segja. Þvingaðar breytingar á starfsferli hafa verið 

séðar sem neikvæðar og mögulega ógnvekjandi (Ebberwein, Krieshok, Ulven og Prosser, 2004; 

Schlossberg og Leibowitz, 1980), og hægt er að tengja þær við reiði, streitu og kvíða (Stoltz-

Loike, 1995). Niðurstöður Eby og Buch (1995) sýna hins vegar að túlka megi atvinnumissinn 

sem jákvæðan atburð, sé tækifæri fyrir einstaklinginn til að endurskoða markmið sín og 

forgangsatriði, ásamt því að þróa nýja hæfni, íhuga nýja valmöguleika og/eða yfirgefa 

ófullnægjandi eða lítt krefjandi starf.  

Að sama skapi upplifa einstaklingar breytingar á ólíkan hátt, jafnvel þótt um samskonar 

atburð sé að ræða (Schlossberg, Waters og Goodman, 1995). Til að mynda er sá skilningur 

sem einstaklingar leggja í atvinnumissinn ekki endilega sá sami þó þeir lýsi og segi frá 

svipuðum breytingum. Til að skilja betur þá þýðingu sem atvinnumissir hefur fyrir hvern og 

einn þarf að sjá hvernig og hvaða áhrif missirinn hefur haft á hlutverk hans, venjur hans og 

sambönd (Schlossberg o.fl., 1995). Viðbrögð við fyrrgreindum missi má tengja við sorgarferli 

(Kübler-Ross, 1969). 
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Í kjölfarið skiptir máli að einstaklingurinn takist á við og aðlagist breyttum aðstæðum. Eftir 

því sem aðlögunarhæfni (adaptability) hans er meiri, þ.e. hve reiðubúinn hann er að takast á 

við óvæntar breytingar, getur það mögulega leitt af sér betri útkomu í kjölfar óvænts missis 

(Gowan, 2014). Atvinnumissir getur haft jákvæðar afleiðingar þegar kemur í ljós að 

fyrrnefndur missir hafi mögulega verið lán í óláni og bregðast því ekki allir neikvætt við (Zikic 

og Klehe, 2006). Þátttakendur í rannsókn Zikic og Richardson (2007) upplifðu það sem svo að 

atvinnumissir hafi gefið þeim tækifæri til að segja skilið við eitt líf og hefja annað. Þó það hafi 

ekki virst þannig í upphafi sáu margir hverjir stöðuna sem lán í óláni þar sem þeir voru neyddir 

til að yfirgefa þægindahringinn, leggja upp í sjálfsskoðun ásamt því að vega og meta hin ýmsu 

tækifæri og áskoranir. Það er einmitt þessi sjálfsskoðun sem Zikic og Klehe (2006) telja að 

skipti máli, hvort sem um er að ræða sjálfvalda eða þvingaða breytingu á starfsferli. Það sé 

mikilvægt að vera með opinn huga (Mitchell, Levin og Krumboltz, 1999; Savickas, 2000) og 

leggja áherslu á virkni einstaklinga (Krumboltz, 2009) svo þeir komi auga á og geti nýtt sér 

óvænt tækifæri sem ekki hafa verið hugleidd áður. Þessi skilningur á óvæntum tækifærum er 

mikilvægur þar sem fólk heldur áfram að takast á við áskoranir um óvissu og breyttan 

starfaheim (Rice, 2014). 

Á sama tíma og vinnan er flestum nauðsynleg til fjáröflunar þá er hún ekki síður mikilvæg 

andlega og félagslega (Savickas, 1997), ekki síst fyrir þá sem hafa verið lengi á vinnumarkaði. 

Fólk á stigi viðhalds (Super, 1990), eða aldrinum 45–65 ára, er sá hópur sem mögulega er 

viðkvæmari fyrir óvæntum atvinnumissi. Eftir langan tíma á sama vinnustað eru félagsleg 

tengsl fólks mögulega sterkari (Amundson, Borgen, Jordan og Erlebach, 2004) ásamt því að 

hafa hugsanlega þróað með sér djúpstæðari vinnutengdar sjálfsmyndir (Kira og Klehe, 2016). 

Að auki hélt Freud (1963) því fram að tveir þættir góðrar andlegrar heilsu væru ást og vinna. 

Hafi hann rétt fyrir sér má telja að atvinnumissir feli í sér sársauka og röskun á mannlegri 

tilveru sem sé verðugt athygli okkar og skilningi.  

Rannsakendur hafa beint sjónum sínum að breytingum á starfsferli hér á landi. Rannsókn 

Ástu G. Briem (2011) beinist að viðskipta- og hagfræðimenntaðuðum einstaklingum sem 

misstu vinnuna í bankahruninu 2008. Niðurstöður hennar sýndu að allir settust á skólabekk, 

sem reyndar hafði staðið til hjá þeim öllum, og reyndu þannig að gera það besta úr aðstæðum 

sínum. Hins vegar skoðar Greta Jessen (2016) einstaklinga sem sjálfviljugir gera breytingar á 

starfsferli sínum og samkvæmt helstu niðurstöðum var sú ákvörðun tekin að vandlega 

athuguðu máli. Þar íhuga þeir hvort nýr vettvangur, nýjar aðstæður og laun geta betur 
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samræmst forgangsröðun þeirra og gildum. Auk þess má nefna rannsókn Grétu 

Matthíasdóttur (2010) sem einnig snýr að því að fá innsýn í heim fólks sem missti vinnuna í 

kjölfar efnahagshrunsins 2008. Hún leggur áherslu á að skoða lífshamingju þess og viðbrögð 

við þessum nýju aðstæðum. Niðurstöður hennar benda til þess að þrátt fyrir miklar og erfiðar 

tilfinningar þá geta einstaklingar upplifað hamingju og gleði. Hamingjan birtist í smáatriðum 

daglegs lífs og góðum samskiptum við aðra. Að auki, þegar kemur að aðlögunarferli þeirra, 

virðist hvatning, stuðningur, ráðgjöf og jákvæð hugsun skipta máli.  

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í upplifun einstaklinga sem höfðu verið lengi 

á vinnumarkaði og verið lengi í sama starfi þegar þeir misstu vinnuna óvænt án þess að hafa 

haft í huga breytingar á starfsferli sínum. Lögð er áhersla á að fá fram heildarupplifun 

viðmælenda ásamt því hvaða afleiðingar óvæntur missir hafði á líf þeirra og hvernig tekist var 

á við breyttar aðstæður í kjölfarið. 

1.1 Umbreytingar á starfsferli  

Flestir ef ekki allir fara í gegnum töluverðar breytingar á starfsferli á lífsleiðinni (Fouad og 

Bynner, 2008). Við byrjum í starfi, við missum starf, veljum okkur nýtt starf eða nýtum okkur 

mögulega nýtt nám til að styrkja stöðu okkar á vinnumarkaði (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). 

Kenning Donald Super (1980, 1990) um ævilanga þróun starfsferils (life span development 

theory) er nálgun til að skilja betur þær áskoranir sem fólk stendur frammi fyrir á starfsferli 

sínum. Í henni er gengið út frá því að val og þróun starfsferils sé ferli þar sem einstaklingurinn 

fer í gegnum ákveðin þróunarstig þar sem hann glímir við ólík verkefni. Í þessu þróunarferli 

birtist sjálfsmynd hans er hann sér sjálfan sig og stöðu sína í skýrara ljósi í gegnum lífshlutverk 

sín (Hartung, 2013). Super lýsir sex meginhlutverkum en þau eru barn, námsmaður, 

starfsmaður, þátttakandi í samfélaginu, heimili og fjölskylda, og tómstundir. Það fer eftir stað 

og stund hvaða hlutverk eru í forgrunni hverju sinni. Til að mynda geta hlutverk eins og 

starfsmaður, samfélagsþegn og fjölskyldumeðlimur verið lýsandi fyrir fullorðinn einstakling. 

Geta því breytingar á starfsferli krafist þess að einstaklingurinn taki upp ný hlutverk eða 

endurskipuleggi núverandi hlutverk (Brown, 1995, Schlossberg, o.fl., 1995). Það segir sig sjálft 

að hlutverkin hafa áhrif hvert á annað enda gegnir fólk nokkrum hlutverkum samtímis (Herr, 

Cramer og Niles, 2004). Super (1980) heldur því fram að árangur í einu hlutverki auðveldi 
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árangur í öðrum, og að sama skapi geti erfiðleikar í einu hlutverki leitt til erfiðleika í öðrum, til 

að mynda þegar einstaklingur lendir í því að missa hlutverkið starfsmaður. 

Samkvæmt kenningunni fer einstaklingurinn einnig í gegnum ákveðin lífsstig sem byggð 

er á hugmyndum um þroskastig mannsins (Super, 1990). Þau eru aldurstengd í þeim skilningi 

að fólk fer í gegnum ákveðin stig á ákveðnum aldri. Hins vegar getur fólk líka upplifað að vera 

aftur á þessum sömu stigum á einhverjum tímapunkti í lífinu, óháð aldri, til dæmis þegar um 

er að ræða breytingar á starfsferli. Samkvæmt Super (1990) eru lífsstig fullorðinna fjögur; 

könnun (exploration) sem er frá 15–25 ára, koma sér fyrir (establishment) sem er frá 25–45 

ára, halda sér við (maintenance) sem er frá 45–65 ára, og starfslok (disengagement) sem er 

frá 65 ára og upp úr. Á stigi viðhalds reynir einstaklingurinn að viðhalda stöðu sinni þar sem 

lögð er áhersla á uppbyggingu sjálfsmyndarinnar sem hefur verið í þróun og náð jafnvægi á 

fyrrgreindum stigum. Fyrir suma felst stigið í því að uppfæra færni og þekkingu til að auka 

árangur, en fyrir aðra snýst það um aðferð til að halda í trygga stöðu (Hartung, 2013). Með 

það í huga telja Kira og Klehe (2016) einstaklinga á þessum aldri viðkvæmari fyrir því að missa 

óvænt vinnuna því mögulega hafi þeir þróað með sér djúpstæðari vinnutengdar sjálfsmyndir. 

Því er skilningur á helstu þáttum kenningarinnar (Hartung, 2002; Savickas, 2001; Super, 1990), 

þ.e. lífsstig (life stages) og lífshlutverk (life roles) einstaklingsins, mikilvægur til þess að geta 

hjálpað fólki að meta þarfir sínar og væntingar þegar kemur að starfsferli og breytingum 

tengdum honum (Bobek og Robbins, 2005; Bobek, Hanson og Robbins, 2013). Á árum áður 

valdi fólk sér snemma starfsvettvang og hélt sig við hann allan sinn starfsferil, en nú er fólk 

oftar að breyta til, prófa eitthvað nýtt og endurskoða sjálft sig, ásamt því að þurfa að takast á 

við breytingar í umhverfinu (Schlossberg, o.fl., 1995).  

Þær breytingar (transition) sem einstaklingar upplifa eru í meginatriðum atburðir sem 

geta leitt til breyttra sambanda, hlutverka, venja og forsendna, og geta þær krafist nýs 

hegðunarmynsturs. Að sama skapi geta þær leitt af sér lífsviðburði sem fela í sér ávinning og 

missi (Schlossberg, o.fl., 1995). Hægt er að skoða breytingar út frá því hvort þær séu 

fyrirsjáanlegar (anticipated) eða óvæntar (unanticipated). Fyrirsjáanlegar breytingar á 

starfsferli eru breytingar sem allir fara í gegnum á einhverjum tímapunkti í lífinu, svo sem að 

hefja starf eða ljúka störfum. Dæmi um breytingar sem oft eru óvæntar eru brottrekstur, 

stöðuhækkun eða -lækkun, og þurfa að hætta störfum vegna slysa eða veikinda (Anderson, 

Goodman og Schlossberg, 2012; Schlossberg, o.fl., 1995). Þegar einstaklingar fara í gegnum 

breytingar á starfsferli eru þær ýmist sjálfvaldar (voluntary) eða þvingaðar (involuntary) 
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(Fouad og Bynner, 2008; Sharf, 2013). Sjálfvalin breyting á starfsferli kemur frá einstaklingnum 

sjálfum. Þar ákveður hann að endurskoða starfsferil sinn og hefur bæði tækifæri til undirbúa 

sig fyrir komandi breytingar og afla sér nauðsynlegra upplýsinga (Greta Jessen, 2016). Þegar 

einstaklingur hins vegar lendir í þvinguðum breytingum, til að mynda atvinnumissi, er um að 

ræða aðstæður sem hann hefur ekki stjórn á ásamt því að hafa ekki nægjanlegan tíma eða 

uppplýsingar vegna komandi breytinga. Þvingaðar breytingar geta verið fyrirsjáanlegar, til 

dæmis þegar um er að ræða skipulagsbreytingar eða lokun á fyrirtæki. Þær eru ekki valfrjálsar 

en einstaklingurinn kann að hafa vitað af þeim í nokkurn tíma. Að auki geta sjálfvaldar 

breytingar verið óvæntar þar sem einstaklingurinn samþykkir að taka að sér verkefni án þess 

þó að vita hvernig eða hvort það kunni að hafa áhrif á líf hans.   

Samkvæmt Super (1990) fara einstaklingar í gegnum endurskoðun (recycling) þegar þeir 

fara í gegnum tiltekið stig aftur, en það er það sem gerist þegar umræddar breytingar á 

starfsferli verða (Herr, o.fl., 2004; Schlossberg, o.fl., 1995). Þegar þvingaðar breytingar verða 

getur það leitt til óstöðugleika og eykst þá þörfin á könnun sem og að koma sér aftur fyrir 

(reestablishment). Á stigi könnunar er reynt að fá betri hugmyndir um uppbyggingu og 

tækifæri starfaheimsins, störf eru könnuð með því að líta í kringum sig (Savickas, 1997) og 

starfssvið ákveðið. Það getur reynst nauðsynlegt fyrir fólk sem missir starf sitt að snúa til fyrra 

lífsstiga starfsþróunar (Brewington og Nassar-McMillan, 2000) og þá eru það verkefni 

könnunar sem koma endurskoðunarferlinu í gang. Margir endurmeta starfsplön sín þegar þeir 

líta um öxl og endurmeta jafnvel eigin gildi, áhuga og getu (Super, 1990). Þessi þróun getur 

verið af hinu góða fyrir einstaklinga og benda niðurstöður Hallqvist og Hydén (2012) til þess 

að þurfi einstaklingur að endurskoða hvernig hann skilgreinir sjálfan sig geti það fengið hann 

til að sjá sig í nýju ljósi og mögulega stuðlað að andlegum þroska. Hins vegar geta einstaklingar 

upplifað það sem svo að þeir séu að byrja upp á nýtt (Smart og Peterson, 1997) og það 

mögulega leitt til upplausnar eða taps á sjálfsmynd (loss of identity) eins og fræðimenn hafa 

komist að (Archer og Rhodes, 1993; Gabriel, Gray og Goregaokar, 2013; Oakland, MacDonald 

og Flowers, 2012).  

Þvingaðri breytingu á starfsferli má lýsa sem streituvaldandi atburði í lífi einstaklingsins 

og benda niðurstöður til þess að slík breyting geti haft neikvæðar afleiðingar fyrir andlega og 

líkamlega heilsu fólks (Gallo, Bradley, Siegel og Kasl, 2000). Einnig kemur fram í niðurstöðum 

Waters (2007) að fólk, sem hefur lent í þvinguðum breytingum á starfsferli, sé líklegra til að 

upplifa depurð samanborðið við þá sem sjálfviljugir breyttu til. Gabriel og félagar (2013) 
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komast að sömu niðurstöðu en rannsókn þeirra sýnir fram á miklar geðsveiflur hjá 

einstaklingum þar sem fram kemur depurð, höfnun, reiði, sátt og hömlulaus bjartsýni, ásamt 

brotinni sjálfsmynd sumra starfsmanna. Þegar þvingaðar breytingar eru yfirvofandi geta 

einstaklingar lent í því að þurfa að taka ákvarðanir í lítt ákjósanlegum aðstæðum, þar sem 

margir hverjir neyðast til að taka fyrstu stöðu sem býðst af ótta við að fá ekki aðra, þó jafnvel 

sé ekki um óskastöðu að ræða (Fouad og Bynner, 2008).   

Niðurstöður rannsókna (Blau, 2008; Brewington, Nassar-McMillan, Flowers og Furr, 2004; 

Gréta Matthíasdóttir, 2010; Schlossberg og Leibowitz, 1980; Tang og Crofford, 1999) benda 

til þess að þvingaðar breytingar á starfsferli megi einnig skoða með hliðsjón af stigum sorgar, 

þar sem viðbrögð við atvinnumissi koma í skrefum. Þau eru, upphaflegt áfall, bjartsýni þegar 

atvinnuleit hefst, svartsýni, kvíði og depurð þegar atvinnuleit gefur ekki skjótan árangur og 

sátt eða jafnaðargeð þegar einstaklingur byrjar að sætta sig við ástandið (Gowan, 2014). Líkt 

og Kübler-Ross (1969) kemur fram með í líkani sínu eru þessi stig afneitun, reiði, sáttarleit, 

þunglyndi og sátt. Niðurstöður Blau (2008) sýna að tengja megi líkan Kübler-Ross (1969) við 

það ferli sem einstaklingar ganga í gegnum þegar um er að ræða óvæntan atvinnumissi. Mæld 

voru sorgarstig hjá 147 starfsmönnum þegar loka átti fyrirtæki sem þeir unnu hjá. Niðurstöður 

sýndu meðal annars að þær tilfinningar, sem starfsmenn upplifðu í upphafi, þ.e. afneitun, 

sáttarleit og þunglyndi, dvínuðu þegar leið á. Hins vegar virtist sem þeir hafi upplifað litla reiði 

en meiri sátt, og breyttust þær tilfinningar ekki þegar leið á. Möguleg útskýring Blau á því var 

saga fyrirtækisins en áður hafði verið rætt um að selja það eða loka. Sú staðreynd varð 

mögulega til þess að starfsmenn reiddust lítið við missinn og fyrr tilbúnir til sátta. Einnig mátti 

finna verulegan mun þegar bornir voru saman starfsmenn sem höfðu unnið í eitt til fimm ár 

og þá sem höfðu unnið yfir 25 ár en þeir reynslumeiri virtust upplifa meira þunglyndi en hinir. 

Auk þess skoðuðu Schlossberg og Leibowitz (1980) viðbrögð 53 starfsmanna sem misstu 

vinnuna vegna skipulagsbreytinga og benda niðurstöður til þess að finna megi sorgarstigin í 

ferlinu. Viðbrögðin, sem breyttust með tímanum frá ójafnvægi til jafnvægis, komu fram í fimm 

skrefum; vantrú, sú tilfinning að vera svikinn, ringulreið, reiði og úrlausn.  

Þegar starfsmanni er sagt upp, hann rekinn, neyddur til starfsloka eða breytinga á 

starfsferli, getur það haft mikinn sársauka í för með sér. Mikilvægt er þá að vinna úr 

atburðinum og aðlagast breyttum aðstæðum svo hugsanlegur þroski náist í kjölfarið (Latack 

og Dozier, 1986) en breytingar geta veitt tækifæri til þroska þar sem þær geta hvatt fólk til að 

þróa með sér nýja hæfni, íhuga nýjar leiðir og endurskipuleggja líf sitt í jákvæða átt (Latack og 
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Dozier, 1986; Schlossberg, 1981; Schlossberg, o.fl., 1995). Ýmsir fræðimenn (Eby og Buch, 

1995; Gréta Matthíasdóttir, 2010; Hallqvist og Hydén, 2012; Liu, Englar-Carlson og 

Minichiello, 2012; McArdle, Waters, Briscoe og Hall, 2007;  Oakland, o.fl., 2012; Paul og 

Moser, 2009; Zikic og Klehe, 2006; Zikic og Richardson, 2007) hafa í rannsóknum sínum komist 

að þeim niðurstöðum að einstaklingar geta og hafa séð jákvæðar hliðar á óvæntum 

breytingum, til dæmis þegar um er að ræða atvinnumissi. Ein þessara jákvæðu hliða getur 

verið þegar breytingar, bæði á starfsferli og í persónulegu lífi, leiða til þroska og verða til 

hagsbóta eða bæta stöðu viðkomandi (Latack og Dozier, 1986). Hægt er að skilgreina það á 

tvennan hátt þegar kemur að atvinnumissi. Annars vegar þegar einstaklingur fer í gegnum 

breytingu frá atvinnumissi til nýs starfs sem veitir tækifæri fyrir andlegan þroska sem í sumum 

tilfellum getur verið meiri en í fyrra starfi. Hins vegar hvort einstaklingurinn sé betur staddur 

í dag og má þá álykta að ávinningur breytinga vegi þyngra en missirinn sjálfur. Það þýðir ekki 

endilega að einstaklingurinn þurrki út neikvæða lífsviðburði heldur læri að skilgreina sjálfan 

sig með endurskoðun á nýjan og betri hátt (Kira og Klehe, 2016). Niðurstöður Zikic og 

Richardson (2007) sýna að atvinnumissir geti skapað tækifæri fyrir sjálfsskoðun og síðar 

persónulegan þroska í formi aukinnar sjálfsvitundar og skilnings. Sumir þátttakendur upplifðu 

atvinnumissinn sem jákvæðan atburð og virðast niðurstöður Zikic og Richardson (2007) styðja 

að einhverju leyti við hugmyndir Latack og Dozier (1986) um hvernig atvinnumissir geti leitt 

til jákvæðrar útkomu á starfsferli. Að gera meira en að lifa bara af óvænta atburði er því rauði 

þráðurinn, einn skyldi ætla að breytingarferlið leiði af sér persónulegan eða faglegan ávinning 

(Latack og Dozier, 1986), og nær þroskinn svo hámarki þegar einstaklingur telur atburðinn það 

besta sem gerst hefur.  

Hvernig staðið er að uppsögn skiptir máli fyrir þær afleiðingar sem hún hefur (Ebberwein, 

o.fl., 2004; Latack og Dozier, 1986). Niðurstöður Ebberwein og félaga (2004) sýna að þeir 

starfsmenn, sem lenda í ófaglegri uppsögn, þar sem er enginn fyrirvarinn eða ástæða, ásamt 

því að fá minni aðstoð í framhaldinu af uppsögn, eru líklegri til að finna fyrir fjandskap eða 

reiði í garð fyrirtækis og yfirmanna en ella. Þar af leiðandi getur fagleg nálgun hjálpað 

einstaklingnum að viðhalda sjálfsáliti sínu og endurreist þá skynjun að hann hafi stjórn á 

hlutunum, en þá skiptir máli að koma hreint og beint fram, gefa upp skýra og góða ástæðu, 

ásamt því að vera í góðum samskiptum við starfsmanninn. Það geti mögulega orðið til þess að 

minna verði um reiði og biturð og leiði seinna meir til frekari þroska (Ebberwein, o.fl., 2004; 

Latack og Dozier, 1986). Fagleg nálgun geti því hugsanlega hjálpað einstaklingnum að skilja 
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atburðinn en það sé grunnur að því að ná áttum vegna komandi framtíðar, ásamt því að 

aðlagast breyttum aðstæðum. Niðurstöður Schlossberg og Leibowitz (1980) styðja þetta en 

starfsmenn sem lentu í niðurskurði vildu meina að námskeið sem fyrirtækið hélt fyrir þá í 

kjölfarið hafi aðstoðað þá varðandi starfsferil sinn en þar fengu þeir þau úrræði og aðferðir 

sem til þurfti til að finna önnur störf. Þeir fengu vissu um að önnur störf væru í boði, lærðu að 

meta starfshæfileika sína og þessi tilfinning um getu gaf þeim von og hæfni til að virkja úrræði 

sín. 

1.2 Aðlögunarhæfni  

Þvingaðri breytingu á starfsferli hefur gjarnan verið lýst sem neikvæðri og jafnvel ógnvekjandi 

(Ebberwein, o.fl., 2004; Schlossberg og Leibowitz, 1980; Stoltz-Loike, 1995) og þegar 

einstaklingur upplifir að væntingar hans til starfsferils ganga ekki eftir þarf hann að geta 

aðlagast breyttum aðstæðum ásamt því að taka ákvarðanir tengdar starfsferli. 

Starfsferilsþroski (career maturity) er hugtak sem vísar til þess hversu reiðubúinn 

einstaklingurinn er að taka þess konar ákvörðun (Schlossberg, o.fl., 1995; Super, 1990), og 

felur meðal annars í sér áætlanagerð og starfsferilskönnun í bland við forvitni, þar sem 

einstaklingur þekkir til ákvarðanatökuferilsins og getur nýtt sér það (Herr o.fl., 2004).  Þar sem 

flestir snúa oft til baka og endurskoða ákvarðanir sínar (Super, 1990), sjálfviljugir eða 

þvingaðir, leggur Super (1977) það til að það hve reiðubúinn einstaklingurinn er í 

ákvarðanatöku sinni ætti frekar að vera kallað starfsferilsaðlögun (career adaptability) en 

starfsferilsþroski. Í ljósi þeirra breytinga, sem eiga sér stað á eðli starfa og kröfum 

vinnumarkaðar, sem krefst þess að einstaklingar endurmeti stöðugt hæfileika sína, eru 

sjálfsvitund og aðlögunarhæfni mikilvægir hæfileikar (Fouad og Bynner, 2008). En einmitt í 

ljósi þess hve síbreytilegur vinnumarkaðurinn er orðinn þar sem hver og einn getur oft á 

starfsævinni staðið frammi fyrir breytingum, sem snerta starfsferilinn samtímis áskorunum í 

persónulegu lífi, er aukin þörf á aðlögunarhæfni á starfsferli (Bobek, o.fl., 2013; Ebberwein, 

o.fl., 2004; Gréta Matthíasdóttir, 2010; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna 

Kjartansdóttir, 2009). 

Aðlögunarhæfni á starfsferli er meginhugtak í hugsmíðakenningu Mark Savickas (Savickas, 

1997, 2005; Super, 1990) og vísar það til þess hve reiðubúinn einstaklingurinn er að kljást við 

óvæntar breytingar sem fyrirfinnast í starfsumhverfinu, ásamt því að ráða við þau verkefni 

sem undirbúa hann fyrir starfsþátttöku. Þessi áhersla á breytingar í umhverfi einstaklingsins 
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sem og innra með honum sjálfum er einnig það þema sem fram kemur í nýlegum verkum John 

Krumboltz (Krumboltz, 1996, 2009; Krumboltz og Henderson, 2002; Krumboltz og Levin, 2010; 

Mitchell o.fl., 1999). Þegar einstaklingur upplifir að væntingar hans til starfsferils ganga ekki 

eftir þarf hann að vera reiðubúinn að aðlagast þeim breytingum sem mæta honum á 

starfsferli, hvort sem þær eru sjálfvaldar eða þvingaðar, óvæntar eða fyrirsjáanlegar. 

Áætlanagerðir hafa einkennt starfsráðgjafarferlið allt frá dögum Parsons (1909) og er það 

mikilvægur hluti af ferlinu enn þann dag í dag. Hins vegar er kjarninn í hugmynd Krumboltz sá 

að fátt sé fyrirfram ákveðið, lífið sé fullt af tilviljunum og ekki hægt að sjá ævi sína fyrir. Því sé 

ómögulegt að spá fyrir um eða skipuleggja starfsferil fólks því samspilið á milli þess sem er 

fyrirfram skipulagt í lífinu og hins óvænta er flókið og útkoman oft ófyrirsjáanleg. 

Aðlögunarhæfni sé því mikilvæg en hún felur í sér þau úrræði sem einstaklingur getur nýtt sér 

til að takast á við breytingar á starfsferli.  

Fouad og Bynner (2008) vilja halda því fram að til að spá fyrir um árángursríka aðlögun 

einstaklings þurfi breytingin að vera sjálfviljug. Hins vegar halda þeir því einnig fram að sé 

breytingin þvinguð þá geti einstaklingur, sem býr yfir sterkri sjálfsvitund, hafið það ferli að 

setja saman og nýta þau úrræði sem hann þarf á að halda til að kljást við breyttar aðstæður í 

kjölfarið, til dæmis með því að bregðast við á skapandi hátt (Côte og Levine, 2002), ásamt því 

að vera stöðugt að læra og opinn fyrir nýrri reynslu (Hall, 2004; Savickas, 2011a). Auk þess 

telur Savickas (2005) aðlagandi einstakling búa yfir eftirfarandi eignleikum, honum sé 

umhugað um framtíð sína, hann sýni þrautseigju með því að halda áfram þótt á móti blási, 

hann taki stjórn á framtíð sinni, ásamt því að sýna forvitni og efla sjálfstraust sitt. Liu og félagar 

(2012) skoðuðu í rannsókn sinni hvernig þátttakendur nýttu sér mismunandi aðferðir til að 

takast á við þvingaðar breytingar á starfsferli, og benda niðurstöður til þess að þeir hafi notast 

við jákvætt viðhorf, bjartsýni, sveigjanleika, þrautseigju og andlegan styrk þegar kom að 

aðlögun þeirra. Einn þátttakandi hafði orð á því að ,,þú getur einfaldlega ekki skilið allt sem 

gerist í lífi þínu. Þú veist að lífið verður að halda áfram. Maður getur sett sér þær meginreglur 

að gera hluti, en það eru einhverjar óútskýranlegar flækjur sem þú getur ekki gert neitt í” (bls. 

281). Fólst aðlögun hans þá einna helst í þessu jákvæða viðhorfi gagnvart lífinu. Auk þess 

skoða Ebberwein og félagar (2004) hvernig aðlögunarhæfni einstaklinga birtist þegar óvæntar 

breytingar á starfsferil eiga sér stað. Niðurstöður sýna að aðlögunarhæfni þeirra birtist í því 

að hugsa um framtíða sína, sjá fyrir breytingar og bregðast við þeim. Að geta nýtt sér 

áætlanagerð og vita hvernig þeir eigi að ná raunhæfum markmiðum, geti gefið ákveðið forskot 
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þegar breytingaferlið hefst, ásamt því að minnka líkur á að þeir glími við persónulega erfiðleika 

eða aðrar krísur (Ebberwein o.fl., 2004). 

Kenning Krumboltz (1996, 2009) um tilviljanir eða hendingar (The happenstance learning 

theory) gerir einnig líkt og Savickas (2005) ráð fyrir ákveðnum færniatriðum sem gott er að 

búa yfir og tileinka sér til að takast á við breytingar, en þau eru: forvitni, þrautseigja, 

sveigjanleiki, bjarsýni og áhættusækni, sem felur í sér að grípa til aðgerða þrátt fyrir að vita 

ekki hvað þær bera í skauti sér. Einstaklingurinn ætti að vera óhræddur við að taka áhættu 

þegar kemur að ákvörðunum tengdum starfsferli (Mitchell, o.fl., 1999) en hann aflar sér 

nauðsynlegra upplýsinga ásamt þvi að búa sig undir mögulegar afleiðingar þegar hann tekur 

áhættu og ákvarðanir í samræmi við það. Í framhaldi af því aukast líkurnar á því að 

einstaklingurinn verði í framtíðinni opnari fyrir óvæntum tækifærum og læri að þekkja þau 

(Krumboltz, o.fl., 2013). Dæmi um það má finna í rannsókn Magnuson og félaga (2003) þar 

sem ráðgjafi talar um að tækifærið hafi í raun stokkið á hann þegar honum hafði boðist starf 

í erlendum háskóla og hann í kjölfarið tekið áhættu með því að þiggja starfið. 

Samkvæmt kenningu Krumboltz er mikilvægt að draga lærdóm af og nýta þá reynslu sem 

fólk öðlast í lífinu til að taka ákvarðanir um framtíðina (Krumboltz, 1993, 1996, 1998, 2009). 

Því er mikilvægt að einstaklingar geti komið auga á hugsanleg tækifæri sem aðstæður bjóða 

upp á, til dæmis þegar um er að ræða þvingaða breytingu á starfsferli, og geti gripið til aðgerða 

svo hægt sé að færa sér þessar aðstæður í vil. Sumir þátttakendur í rannsókn Oakland og 

félaga (2012) gátu séð óvæntan atvinnumissi sem tækifæri. Einn þátttakandinn sá þetta sem 

vendipunkt í lífi sínu þar sem starfið sem hann var í var farið að valda honum miklum 

vandkvæðum án þess að hann tæki eftir því. Þátttakandinn greip tækifærið til að endurmeta 

sjálfið og byggja upp ánægjulegra líf. Það má því segja að hans missir hafi verið lán í óláni en 

Zikic og Klehe (2006) koma fram með svipaðar niðurstöður í sinni rannsókn. Þar kemur fram 

að sumir einstaklingar upplifðu atvinnumissinn sem blessun, því þótt atburðurinn sem slíkur 

hafi verið neikvæður þá þökkuðu þeir fyrir það tækifæri sem gafst til að breyta stefnunni í lífi 

sínu og bæta starfsvæntingar. Niðurstöður Grétu Matthíasdóttur (2010) benda einnig til þess 

að nýta megi sér aðstæður atvinnumissis sem tækifæri, en nokkrir þátttakendur ákváðu að 

fara í nýtt nám eða stofna fyrirtæki, sem mögulega hefði ekki gerst ef ekki hefði komið til 

uppsagnar í efnahagshruninu 2008. Þess má einnig geta að Krumboltz og Levin (2010) hafa 

skráð fjölmargar sögur einstaklinga þar sem virkni þeirra og frumkvæði gerði þeim kleift að 

skapa og njóta góðs af óvæntum atburðum, þar á meðal atvinnumissi. Sömu niðurstöður er 
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að finna í fleiri rannsóknum sem sýna að þrátt fyrir atvinnumissi, atburð sem einstaklingurinn 

hefur litla sem enga stjórn á, þá megi finna tækifæri í atburðinum og þeim athöfnum sem 

einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur í kjölfarið (Blustein, Medvide og Kozan, 2012; 

Krumboltz, o.fl., 2013; Schlossberg og Leibowitz, 1980).  

Einstaklingurinn ætti einnig að vera nógu sjálfsöruggur til að taka stjórn á eigin starfsferli 

ásamt því að stjórna möguleikum sínum með símenntun og aðlögunarhæfni (Savickas, 2011b) 

í stað þess að reiða sig einungis á fyrirtæki og stofnanir. Ýmsar rannsóknir (Kossek, Roberts, 

Fisher og DeMarr, 1998; Seibert, Crant og Kraimer, 1999; Seibert, Kraimer og Crant, 2001) 

benda til þess að þjálfa megi þess háttar eiginleika hjá einstaklingnum, ásamt því að benda á 

að finna megi jákvæð tengsl á milli einstaklinga sem taka stjórnina og launum þeirra, fjölda 

stöðuhækkana og starfsánægju. Skiptir þá aðlögunarhæfni einstaklingsins máli, þ.e. hvernig 

hann vinnur að markmiðum sínum (Savickas, 2013). Við óvæntan atvinnumissi er virkni því 

mikilvæg en aðgerðaleysi skilar engu. Virkni getur falið í sér að efla félagsleg tengsl, sinna 

hlutastarfi, bæta við sig aukinni menntun og þekkingu, eða sinna sjálfboðastarfi, svo fátt eitt 

sé nefnt. Einstaklingurinn auðgar þannig líf sitt, mætir heiminum með opnum huga og er 

mögulega færari um að velja sér farveg í lífinu á tímum þessara þáttaskila (Krumboltz, 2009) 

ásamt því að vinna í aðlögun sinni (Savickas, 2005). Til að læra að takast á við óvænta atburði 

eins og atvinnumissi er því nauðsynlegt að vega þá og meta og reyna að nýta sér þá til 

framdráttar (Krumboltz, 2009, 2011). Með því að prófa eitthvað nýtt og vera opin fyrir 

möguleikum erum við að læra og sá lærdómur skilar okkur meiri þekkingu, þekkingu sem við 

getum lært að færa okkur í vil (Greenleaf, 2014; Krumboltz, 2009).   

Sé dregin saman sameiginleg sýn þeirra kennismiða, sem fjallað hefur verið um, er það 

þetta síendurtekna ferli einstaklinga við að endurskoða bæði líf sitt og starfsferil. Gert er ráð 

fyrir að þeir geti þróast, breyst og aðlagast því þeir taka ekki bara eina ákvörðun á lífsleiðinni 

eða breyta aldrei ákvörðun sinni, ásamt því að umhverfið getur haft veigamikil áhrif. Þessi 

endurskoðun þeirra getur leitt af sér og skapað tækifæri. Að sama skapi er allt hendingum háð 

þar sem heimurinn er svo breytilegur og ómögulegt að sjá ævi sína fyrir. Þar af leiðandi getur 

það reynst einstaklingum vel að gera ráð fyrir breytileikanum, vera opnir gagnvart honum, 

efla með sér forvitni og taka stjórnina. Fólk er í meira mæli en áður að breyta til, prófa eitthvað 

nýtt og endurskoða stöðu sína, ásamt því að upplifa óvæntar breytingar og því er ómögulegt 

að ætla sér að skipuleggja líf sitt í smáatriðum. Þess í stað er lögð áhersla á víðsýni og forvitni 

þar sem það gerir einstaklingnum kleift að kanna ný tækifæri og skoða þá valmöguleika sem í 
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boði eru ásamt því að aðlagast breyttum aðstæðum. Ákvörðun þarf alltaf að taka, hvort sem 

það er vegna fyrirhugaðra eða óvæntra breytinga, svo stíga megi skrefið fram á við. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun einstaklinga sem höfðu verið lengi 

á vinnumarkaði og lengi í sama starfi þegar þeir misstu atvinnu sína óvænt. Auk þess höfðu 

þessir einstaklingar ekki haft í huga breytingar á starfsferli sínum. Rannsóknin nær til fólks á 

aldrinum 49–59 ára en talið er að eldri starfsmenn geti verið viðkvæmari gagnvart óvæntum 

atvinnumissi þar sem hugsanlega eru félagsleg tengsl þeirra ásamt vinnutengdri sjálfsmynd 

sterkari eftir langan tíma á sama stað (Amundson, o.fl., 2004; Kira og Klehe, 2016). Að auki 

vilja Rothenberg og Gardner (2011) meina að líkur á því að finna sambærilega fullnægjandi 

starf geti verið eldri starfsmönnum erfiðara þar sem vinnumarkaðurinn á það til að styðja 

meira við yngri starfsmenn og mögulega mismuna þannig vegna aldurs (Kite, Stockdale, 

Whitley Jr. og Johnson, 2005; Ory, Hoffman, Sanner og Mockenhaupt, 2003; Roscigno, Mong, 

Byron og Tester, 2007; Weiss og Maurer, 2004).  

Rannsakandi leitast við að svara eftirfarandi spurningum í ritgerðinni: 

• Hver er upplifun einstaklinga sem hafa verið lengi á vinnumarkaði og lengi í sama starfi 

á óvæntum atvinnumissi? 

• Hvernig birtist aðlögunarhæfni þeirra í kjölfar atvinnumissis?  

• Hvaða afleiðingar upplifa þeir í kjölfar atvinnumissis?  
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2 Aðferð 

Í eftirfarandi rannsókn var ákveðið að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en markmiðið 

með þessari aðferð er að nálgast líðan, huganir og reynslu fólks, þar sem einn reynir að skilja 

veröldina eins og þátttakendur skilja hana (Kvale and Brinkmann, 2009). Rannsakandi leitast 

eftir því að fá innsýn í upplifun þátttakenda út frá þeirra sjónarhóli og reyna að skilja að 

einhverju leyti þá merkingu og túlkanir sem þeir leggja í þann óvænta atvinnumissi sem þeir 

upplifðu (Braun og Clarke, 2013; Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Það er þess vegna sem 

rannsakandi telur að eigindlegar rannsóknaraðferðir henti þessari rannsókn vel þar sem skoða 

á upplifun og reynslu þátttakenda en sögur þeirra geta gefið rannsókninni dýpt (Hennink, o.fl., 

2011). Hér er ekki um neitt eitt rétt svar að ræða heldur leitast rannsakandi eftir því að reyna 

að sjá og skilja hvernig hver og einn þátttakandi sér atburðinn (Braun og Clarke, 2013). Það 

má því segja að styrkleiki aðferðarinnar felist í því að á sama tíma og nákvæmni er gætt þá 

gilda fáar reglur þar sem sveigjanleiki er hafður í fyrirrúmi (Kvale og Brinkmann, 2009). 

2.1 Þátttakendur  

Hálfopin viðtöl voru tekin við sjö einstaklinga sem höfðu verið lengi á vinnumarkaði og verið 

lengi í sama starfi þegar þeir misstu starf sitt óvænt. Auk þess höfðu þessir einstaklingar ekki 

haft í huga breytingar á starfsferli sínum. Markmiðsúrtak (purposeful sampling) var notað við 

val á þátttakendum og voru þeir valdir út frá fyrirfram settum skilyrðum (Hennink, o.fl., 2011; 

Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Ýmsar leiðir eru til að nálgast hugsanlega þátttakendur vegna 

rannsókna en rannsakandi nýtti annars vegar samfélagsmiðla og hins vegar samskipti við 

fólkið í kringum sig (Hennink, o.fl., 2011; Taylor og Bogdan, 1998). Auk þess að hafa lent í 

óvæntum atvinnumissi þegar breytingar voru ekki fyrirhugaðar þá þurftu þátttakendur að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði; að vera á aldrinum 45–65 ára, hafa orðið fyrir fyrrgreindum missi 

á síðastliðnum fimm árum en ekki síðar en fyrir hálfu ári, hafa starfað að lágmarki í sjö til tíu 

ár á sama stað, ásamt því að vera í starfi og/eða námi þegar rannsókn fór fram.  

Um var að ræða einstaklinga á aldrinum 49–59 ára. Voru þar fjórar konur og þrír karlar, 

og eru sex þeirra búsett á höfuðborgarsvæðinu og eitt á landsbyggðinni. Hér á eftir er gerð 

grein fyrir þátttakendum rannsóknar og til að tryggja trúnað og nafnleynd verður ekki notast 

við raunveruleg nöfn þeirra heldur notuð gervinöfn. 

Agla Haraldsdóttir er 50 ára gömul. Hún missti starf sitt eftir 7 ár á sama stað og var hún í 

sambærilegu starfi þegar rannsókn fór fram. 
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Alfreð Brynjólfsson er 57 ára gamall. Hann missti starf sitt eftir 9 ár á sama stað og var 

hann sjálfstætt starfandi þegar rannsókn fór fram.  

Dagbjört Jósepsdóttir er 49 ára gömul. Hún missti starf sitt eftir 18 ár á sama stað og var 

hún verktaki, ásamt því að vera að leita sér að fullu starfi, þegar rannsókn fór fram.  

Dagur Þór Egilsson er 59 ára gamall. Hann missti starf sitt eftir 23 ár á sama stað og var 

hann í sambærilegu starfi þegar rannsókn fór fram. 

Finnur Gústafsson er 49 ára. Hann missti starf sitt eftir 24 ár á sama stað og  var hann í 

sambærilegu starfi þegar rannsókn fór fram. 

Freyja Matthíasdóttir er 50 ára gömul. Hún missti starf sitt eftir 20 ár á sama stað og var 

hún sjálfstætt starfandi, ásamt því að vera í námi, þegar rannsókn fór fram. 

Ingveldur Ólafsdóttir er 54 ára. Hún missti starf sitt eftir 24 ár á sama stað og var hún nú 

í fullu starfi, þar sem nýfengin menntun hennar og þekking fékk að njóta sín, þegar rannsókn 

fór fram.  

2.2 Framkvæmd 

Undirbúningur gagnaöflunar hófst haustið 2017. Fólst hann meðal annars í mótun 

viðtalsramma og leit að þátttakendum með því að auglýsa á samfélagsmiðlinum Facebook. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í september 2017, tilkynning nr. „8387/2017, en 

meginreglan er sú að vinnsla persónuupplýsinga sé tilkynningaskyld (Persónuvernd). 

Þegar viðmælendur fengust til þátttöku var gagna aflað með hálfopnum viðtölum. Það 

þýðir að annars vegar er stuðst við viðtalsramma þar sem þátttakendur eru spurðir spurninga 

sem tengjast rannsókninnni beint, og hins vegar hafður sá sveigjanleiki á að þátttakendur geta 

rætt þau atriði sem þeim finnst skipta máli að heyrist í þeirra sögu án þess að rannsakandi 

trufli þá, ásamt því að rannsakandi leitast eftir því að fara dýpra í ákveðin málefni sem upp 

koma. Með þessu er reynt að byggja upp ákveðið traust á milli þátttakenda og rannsakanda 

ásamt því að reyna að ná fram þeirri merkingu sem þátttakendur leggja í atburðinn (Braun og 

Clarke, 2013; Hennink, o.fl., 2011). Einnig var sérstaklega gætt að því að bjóða viðmælendum 

í lok viðtals að bæta við ef það væri eitthvað sem þeir töldu mikilvægt að kæmi fram. 

Einstaklingsviðtöl voru tekin á tímabilinu 4. október til 14. nóvember og voru þau á bilinu 45 

til 82 mínútur að lengd. Fóru þau öll fram á höfuðborgarsvæðinu nema eitt sem tekið var á 

landsbyggðinni. Þegar kom að staðsetningu viðtala var reynt að koma til móts við 

viðmælendur en vellíðan þeirra skipti höfuðmáli. Einnig var reynt að gæta þess að nægur 
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friður væri þar sem viðtöl fóru fram svo viðmælendur gætu rætt upplifun sína án truflunar. 

Tvö fóru fram í lokuðu rými á háskólasvæði, tvö í heimahúsi, tvö á skrifstofu viðkomandi og 

eitt á kaffihúsi þar sem viðmælandi og rannsakandi fengu að setjast baka til.  

Við upphaf hvers viðtals var viðmælendum veitt upplýsingagjöf þar sem markmið 

rannsóknarinnar var útskýrt og þeim gerð grein fyrir meðferð gagnanna, viðmælendum heitið 

trúnaði og nafnleynd ásamt því að vera beðnir um leyfi til þess að taka upp viðtalið bæði á 

diktafón og snjallsíma. Þeim var einnig gerð grein fyrir því að það væri ekkert rétt eða rangt 

svar, þetta væri alfarið þeirra saga sem rannsakandi vildi heyra og ef þeim sýndist svo þá gætu 

þeir hætt við eða tekið sér hlé hvenær sem væri á meðan rannsókn stæði án nokkkurra 

útskýringa. Að lokinni upplýsingagjöf skrifuðu viðmælendur og rannsakandi undir trúnaðar- 

og samþykkisblað sem allir fengu sitt eintak af (Hennink, o.fl., 2011; Kvale og Brinkmann, 

2009; Háskóli Íslands, 2014)  

2.3 Úrvinnsla gagna  

Viðtölin voru afrituð orðrétt þar sem gætt var að nákvæmni. Ekki leið lengri tími en tveir 

sólarhringar frá viðtölum og þar til afritun átti sér stað. Auk þess voru skrifaðar athugasemdir 

rannsakanda þegar afritun átti sér stað ásamt því að punkta niður hugleiðingar í lok hvers 

viðtals. Einnig hélt rannsakandi dagbók þar sem ýmsar hugleiðingar og vangaveltur varðandi 

rannsóknina voru skráðar (Braun og Clarke, 2013; Charmaz, 2006; Hennink, 2011). Sé dagbók 

ekki talin með þá telja þessi rannsóknargögn í kringum 360 blaðsíður.  

Við úrvinnslu gagna var aðferð grundaðrar kenningar (grounded theory) höfð til hliðsjónar 

þar sem farið var yfir öll rannsóknargögn skipulega og kerfisbundið (Charmaz, 2006; Hennink, 

o.fl., 2011). Markviss greining ganga var tekin upp að lokinni gagnasöfnun þar sem kóðun var 

framkvæmd og þemu fundin. Kóðun gerir það að verkum að rannsakandi skilgreinir hvað er 

að gerast í gögnunum ásamt því að ná utan um þann skilning sem þau fela í sér. Að sama skapi 

getur kóðun leitt af sér óvæntar upplýsingar og mögulega breytt stefnu rannsóknar og/eða 

rannsóknarspurninga. Aðferð grundaðrar kenningar felur í sér að minnsta kosti tvö þrep við 

kóðun (Charmaz, 2006). Fyrst er að nefna opna kóðun (initial coding) þar sem rannsakandi fer 

skipulega yfir gögnin, til að mynda orð fyrir orð, línu fyrir línu, eða dregur flokka og hugmyndir 

fram sem virðast áhugaverð. Hér er tilgangurinn að finna möguleg þemu og kóðunarflokka. 

Að lokum fer fram markviss kóðun (focused coding) þar sem rannsakandi les gögnin út frá 

þeim þemum eða kóðunarflokkum sem fundust í opinni kóðun. Í kjölfarið eru skrifuð 
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greiningarblöð þar sem rannsakandi reynir að dýpka þau þemu og hugmyndir sem viðtölin 

bera með sér. Ásamt því er reynt að tengja á milli viðmælenda og rauði þráðurinn sem liggur 

þeirra á milli fundinn.  

Á meðan á ferli greininga og úrvinnslu stóð las rannsakandi oft yfir viðtölin til að dýpka 

skilning sinn og auka innsæi sitt þegar kom að sögum viðmælenda, þar sem á sama tíma fannst 

ákveðinn rauður þráður sem tengdi viðmælendur saman í upplifun sinni (Charmaz, 2006; 

Creswell, 2007; Taylor og Bogdan, 1998). 

2.4 Siðferðisleg álitamál  

Þegar kom að siðferðislegum álitamálum í rannsóknarferlinu þá voru það einkum fjórar 

höfuðreglur sem vert var að hafa í huga en það eru reglurnar um sjálfræði, skaðleysi, velgjörð 

og réttlæti þátttakenda, og þær sem voru efstar í huga rannsakanda við gerð þessarar 

rannsóknar voru sjálfræðis- og velgjörðareglan (Sigurður Kristinsson, 2013). Annars vegar það 

að veita upplýst og óþvingað samþykki þar sem viðmælandi gerir sér grein fyrir í hverju 

þátttaka hans felst og um hvað rannsóknin snýst. Atvinnumissir getur verið viðkvæmt 

umræðuefni og nokkrum viðmælendum fannst erfitt að rifja upp atburðinn. Það er alltaf 

möguleiki á tilfinningaróti þegar neikvæður atburður er rifjaður upp og þess vegna var 

mikilvægt að gæta að því að skilja vel við viðmælendur (Hennink, o.fl., 2011). Hins vegar þarf 

að hafa í huga hvort rannsóknin sé til hagsbóta fyrir samfélagið og/eða viðmælendur. 

Rannsakandi telur að rannsóknin geti verið til hagsbóta fyrir báða aðila þar sem mögulega 

megi læra af henni, þ.e. að það sé vandmeðfarið hvernig sé komið að uppsögnum, að hver og 

einn verði að meta erfiða atburði á eigin forsendum, og að mögulega megi finna jákvæðar 

hliðar á neikvæðum atburði. Komið verður betur inn á það í niðurstöðum hér á eftir. 
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3 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í upplifun einstaklinga sem höfðu verið lengi á 

vinnumarkaði og verið lengi í sama starfi þegar þeir misstu vinnuna óvænt. Auk þess höfðu 

þessir einstaklingar ekki haft í huga breytingar á starfsferli sínum. Jafnframt var lögð áhersla 

á að fá fram heildarupplifun viðmælenda ásamt mögulegum afleiðingum atvinnumissis og 

hvernig tekist var á við breyttar aðstæður. 

Eftirfarandi niðurstöður eru settar fram eftir þeim meginþemum sem fram komu í 

viðtölunum og eru rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi. Niðurstöðurnar skiptast í þrjá 

kafla og eru að lokum dregnar saman í lok hvers kafla. Í fyrsta kafla er að finna upplifun 

viðmælenda á atvinnumissinum, í öðrum kafla er tekin fyrir aðlögun viðmælenda í kjölfarið á 

atvinnumissinum, og að lokum er litið til þeirra afleiðinga sem urðu í kjölfarið. 

3.1 Atvinnumissir 

Þegar kom að upplifun viðmælenda af atvinnumissinum komu þrjú meginþemu fram sem 

rauður þráður í ummmælum þeirra. Þau voru ófagleg uppsögn, höfnunartilfinning í kjölfar 

uppsagnar, og hvort í framhaldinu væri búið að vinna úr atburðinum, sleppa takinu og þannig 

ná sátt. 

3.1.1 Ófagleg uppsögn 

Þegar upplifun viðmælenda var rædd með tilliti til hvernig staðið var að uppsögninni sjálfri 

kom í ljós að þeir upplifðu allir að ófaglega hafi verið staðið að henni á einn eða annan hátt. 

Samkvæmt máli viðmælenda komu hinar ófaglegu uppsagnir fram á tvennan hátt. Sumum 

viðmælendum fannst þeir ekki fá nógu góða og skýra ástæðu fyrir uppsögninni og glíma enn 

við spurninguna um ástæðu brottreksturs. Aðrir upplifðu ófaglega framkomu yfirmanna í 

ferlinu. Dagur þurfti sjálfur að spyrja út í ástæðu brottreksturs og fannst honum uppgefin 

ástæða ekki fullnægjandi. Hann velti fyrir sér í kjölfarið hvort ,,þetta hefði verið það sem fór á 

milli okkar og ekkert annað sko“ ef hann hefði ekki spurt og bara haldið beint út eftir að hafa 

skrifað undir starfslokasamninginn: 

Þetta var bara eins ömurlegt og ljótt eins og hægt var. Mér er gert að setjast 

þarna við eitthvað borð sko. Hann sagði, heyrðu Dagur, ég er með blað í 

höndunum sem segir... hann réttir mér það og segir nú hérna skilja leiðir. 

Það eru kveðjuorðin. [...] En þegar ég stóð upp úr stólnum og ætlaði að labba 

út þá sný ég mér að honum og segi, einhver sérstök ástæða fyrir 
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brottrekstri? Það kom soldið á hann og segir þá við mig: jaa... það er bara 

reksturinn gengur illa og við ætlum bara að spara peninga. En sem sagt að 

ég held bara að ég geti fullyrt það að ég hafi verið ódýrasti maðurinn í 

deildinni þannig það snérist ekki um það. 

Þrátt fyrir að Dagur væri í vinnu í dag og ágætlega sáttur með sitt, þá nefndi hann að 

spurningin ,,af hverju“ ómi aftur og aftur en fyrir hann skipti það máli að fá greinagóða 

ástæðu, eða eins og hann orðaði það: 

Og svo kannski líka sem er svo sem í sjálfu sér verst af öllu í þessu að það er 

að fá ekki að vita af hverju var ég rekinn. Er þetta þráhyggja hjá mér eða er 

þetta sanngjörn krafa að fá að vita þetta? Mér persónulega finnst þetta 

sanngjörn krafa.  

Fleiri viðmælendur nefna að þá hafi vantað góða útskýringu frá atvinnurekandanum á að þeim 

var sagt upp og því hafi þeir sjálfir reynt að finna skýringar. Dagbjört nefndi að þegar 

skrifstofan hennar var lögð niður vegna skipulagsbreytinga þá hafi verkefnin haldið áfram að 

vera til staðar og velti því fyrir sér ,,hver var þá ástæðan fyrir því að leggja þetta niður?“ Hún 

talaði um að hún hafi ,,lifað af“ uppsagnir í hruninu þegar fjöldinn allur missti vinnuna hjá 

sveitarfélaginu sem hún starfaði hjá og bætti við að hún haldi kannski að ,,það sé ein ástæðan 

fyrir því að ég taldi mjög ólíklegt að mér yrði sagt upp.“ Í kjölfarið velti hún fyrir sér 

hugsanlegum ástæðum: 

Var ég eitthvað of eða? Var ég eitthvað eh... leiðinleg við þennan eða hinn 

eða eitthvað? Og ég er alveg búin að leita. Ég er meira að segja búin að spyrja 

vinkonur mínar allar og bara: nei nei nei. Þú veist, ekki neitt. Það eina sem 

mögulega er að þú varst búin að vera of lengi. Fólki fannst það bara vera 

kominn tími á breytingar. 

Dæmi um mögulegar ástæður fyrir uppsögn sem viðmælendur nefndu voru 

samskiptaörðugleikar við yfirmann ásamt því að yfirmaður þyldi illa gagnrýni. Dagur rifjaði það 

upp að hann og samstarfsfélagi hans hafi rætt saman um ákveðna hluti sem betur mættu fara 

í fyrirtækinu. Hann velti því fyrir sér hvort þessi piltur hafi notað sig í viðræðum við yfirmann 

þeirra en hann segir fyrrum yfirmann sinn hafa þolað illa gagnrýni og það hafi mögulega ýtt 

einhverju af stað: 

Ef hann hefur minnsta grun um að það sé einhver sem er ekki sammála 

honum eða þannig þá er hann ekki á vinsældalistanum lengur. [...] Ég hef 

svona ákveðinn grun um að þessi félagi minn hafi ýtt undir það að ég hafi 

verið látinn fara. 
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Hann segist þó viss í sinni sök að hann hafi nú ekki gert neitt af sér en bætti þó við að ,,það 

breytir því ekki að við vitum öll hvernig Gróa á Leiti er, hún kjaftar soldið mikið.“ 

Önnur möguleg ástæða, sem fram kom í máli viðmælenda, var að þetta væri persónulegt 

og að yfirmanni, sem þá var nýtekinn við, hafi líkað illa við starfsmanninn. Í tilfelli Öglu var það 

þannig að hún upplifði það strax við komu nýs yfirmanns að ,,hún er ekki að fíla mig.“ Í 

framhaldi af því fór hún í einhvern ,,sleikjuhátt“ gagnvart fyrrum yfirmanni sínum eða 

,,eitthvað að sýna mig.“ Agla bætti einnig við að í starfsmannaviðtölum hafi hún alltaf fengið 

,,gott credit enda ekkert hægt að setja út á mína vinnu. Þannig að þetta var persónulegt.“ 

Það var þó ekki bara ástæðuleysi sem kom fram í tali viðmælenda þegar umræðan snérist 

að ófaglegum uppsögnum. Sumir viðmælendur nefndu ófaglega framkomu yfirmanna, atriði 

eins og að þurfa að sefa og hugga yfirmann þegar uppsögn átti sér stað eða að vera kölluð 

þrjú saman inn á skrifstofu þar sem þeim var sagt upp saman. Ingveldur var kölluð inn á 

skrifstofu nýs yfirmanns ásamt tveimur samstarfsfélögum. Henni fannst það rangt og upplifði 

enn reiði gagnvart því og sagði: ,,Þú kallar ekki fólk saman inn á skrifstofu til að segja þeim 

svona fréttir.“ Í tilviki Öglu var hún látin vita af fyrirhugaðri uppsögn daginn áður en jafnfram 

að ekki væri búið að taka endanlega ákvörðun um hvort hún eða annar starfsmaður yrði látinn 

fara. Agla var kölluð inn á skrifstofu mannauðsstjóra og hennar yfirmanns á 

fimmtudagsmorgni og strax sagt að um væri að ræða slæmar fréttir. Fyrstu viðbrögð hennar 

voru að hún ,,dofnaði öll“. Henni var þó sagt að hún gæti verið róleg því ekki væri búið að 

ákveða hvort það væri hún eða annar starfsmaður og yrði ákvörðun tekin innan sólarhrings. 

Hún kom svo að orði:  

En vertu róleg, það eru 50% líkur á því að þér verði sagt upp og 50% líkur á 

því að [öðrum starfsmanni] verði sagt upp. [...] Og það var sagt: ef það er 

kallað á þig Agla þá ætlum við að segja þér upp, ef það er ekki kallað á þig 

þá ertu alveg örugg. Og ég ákvað þarna um kvöldið þó svo yrði ekki kallað á 

mig þá ætlaði ég að hætta. Ég bara gat þetta ekki. Af því að ég hugsaði að ef 

ég er ekki látin fara þá er ég næst. 

Daginn eftir var hún kölluð aftur inn og þá vissi hún að henni yrði sagt upp. Hún segir frá 

reiðinni sem hún upplifði þegar ófagleg vinnubrögðin héldu áfram en hún lenti í hlutverki þess 

sem huggar yfirmann sinn: 

Ég kem inn í herbergi og þá byrjar hún [yfirmaður] að fara að gráta. Og ég 

sagði: ertu að gráta? Já þetta er svo leiðinlegt, ég tek þetta svo inn á mig. 
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Minn yfirmaður. Ég sagði: ertu að gráta og þú tekur þetta inn á þig að vera 

að segja mér upp. Það fauk svo í mig. 

Agla velti því fyrir sér ,,hvaða skilaboð eru það?“ þegar faglega þáttinn vantar í uppsagnir en 

,,ef þú ætlar að segja upp, gerðu það þá hreint og beint. Gefðu mér eða þeim sem er sagt upp  

séns á því að labba út með beint bak, ekki niðurbrotinn sko.“  

3.1.2 Höfnunartilfinning 

Fram kom í máli allra viðmælenda að þeir upplifðu höfnunartilfinningu í kjölfar 

uppsagnarinnar sem hver og einn kom inn á með sínum orðum. ,,Vonda tilfinningin er 

auðvitað að manni er hafnað algjörlega,“ benti Freyja á þegar talið barst að því hvers vegna 

það skipti máli að uppsögnin hafi verið óvænt. Eftir fjölda mörg ár í starfi og ekki í kortunum 

að breyta til komu viðmælendur orðum að því hve óvæntur missirinn hafi verið þar sem 

,,höggið kom bara á núll einni.“  

Dagur til að mynda upplifði að honum væri hent út eða hafnað en honum var gert að 

yfirgefa svæðið samdægurs og var honum fylgt út. Hann upplifði sig eins og starfsmann sem 

hefði framið mjög alvarlegt brot í starfi. Það skipti hann því miklu máli að að uppsögnin hafi 

verið svo óvænt eins og hann kom orðum að: 

Vegna þess að maður er teymdur út úr fyrirtækinu eins og þjófur eða 

glæpamaður. Minn næsti yfirmaður hann stóð yfir mér við borðið á meðan 

ég tók mína persónulegu hluti eins og ... hausinn var náttúrulega á fullu. [...] 

ég er búinn að vinna í fyrirtækinu í 23 ár eða hvað það nú var ... hann fylgdi 

mér út [...] ég stóð allt í einu með lítinn pappakassa fyrir framan 

vinnustaðinn sem ég er búinn að vinna í öll þessi ár, símalaus, allslaus, í 

skítakulda. 

Fleiri viðmælendur koma inn á þá tilfinningu að þeim væri hent út og í kjölfarið velti Dagbjört 

fyrir sér hversu mikið vald fólk gæti tekið sér en ,,þú hendir ekki bara fólki út sko, það finnst 

mér alveg hafa sýnt mestan lydduskap sko,“ sagði hún. Sá sársauki og höfnunartilfinning sem 

kom í kjölfarið fólst í þeirra tilviki að vera hent út. Agla taldi að það þyrfti að koma betur að 

uppsögnum svo manneskjan fengi að ganga heil út. Hún upplifði að henni væri hent út ásamt 

sjálfsniðurrifi í kjölfarið: 

Mér fannst ég einskis nýt, ömurleg. Við erum mannleg og þetta er 

ofboðslega vant með farið hvernig er komið fram við fólk og hvernig því er 

hent í rauninni út. 
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Sumir viðmælendur nefndu að þeir hefðu átt að eiga þess kost að færa sig til innan 

fyrirtækisins í stað þess að vera hent alveg út. Dagur nefndi að hann hefði viljað fá þann kost, 

hvort sem hann hefði þegið það eða ekki, en þá væri ábyrgðin komin yfir á hann. Það væri 

mögulega það sem honum þætti sárast í öllu ferlinu, að eftir öll þessi ár væri honum ekki gefið 

tækifæri á því að vera enn til staðar ef það væri eitthvað sem honum hugnaðist: 

Ókey þessum forstöðumanni líkaði ekki við mig, hann vildi bara reka mig, 

sem og hann gerði. En ég er rekinn út úr fyrirtækinu. Mér er ekki gefinn 

kostur á því að hætta bara á... hann segir aldrei bara við mig spurning hvort 

það sé hægt að nota þig einhvers staðar annars staðar í fyrirtækinu. Mér var 

ekki einu sinni gefinn kostur á því.  

Ingveldur skar sig úr hópnum hvað þetta varðar því þrátt fyrir að upplifa höfnun þá stóð henni 

þetta val til boða. Hún segir frá því að fyrrum yfirmaður hennar hafi boðið henni að koma og 

ræða við sig, en hún hafi ekki treyst sér til þess á þeim tímapunkti. Seinna meir var henni boðið 

að athuga hvort það fyndist sambærilegt starf annars staðar á þeirri stofnun sem hún starfaði 

á en hún afþakkaði það. Þegar Ingveldur var innt eftir ástæðunni fyrir því benti hún á að ,,ef 

19 ár í starfi voru ekki metin meira en þetta að þetta væri ekki staður sem ég vildi vera á.“ Hún 

upplifði höfnun eftir öll þessi ár og velti fyrir sér eigin verðleikum. Sérstaklega fannst henni 

þetta vera ,,kaldar kveðjur“ því nokkru fyrr hafði hún átt stórafmæli, og upplifði sem svo að 

það væri verið að skipta henni út: 

Fyrsta tilfinningin var hræðsla og ég fór að gráta. Það var tilfinningarót 

næstu daga á eftir. Hvað gerir maður? Hvers virði er ég? [...] Mér fannst 

þetta einhvern veginn eins og þegar fólk flytur í nýja íbúð og skiptir út 

eldhúsinnréttingu þótt hún sé góð. Þetta var eitthvað svipað. Það var að 

koma þarna nýr yfirmaður og hún vildi bara skipta út þessu gamla til að fá 

eitthvað nýtt inn.  

Sumir viðmælendur veltu fyrir sér eigin verðleikum en eins og Dagbjört benti á þá væri 

,,munur á því að hætta eftir öll þessi ár eða vera sagt upp óvænt.“ Auk þess voru viðmælendur 

búnir að bæta heilmikið við þekkingu og reynslu sína eftir þessi ár hjá sínu fyrirtæki eða 

stofnun, ásamt framþróun í starfi, en það það var ekki bara starfsmanninum sem var hent út 

heldur ,,þekkingin er öll farin út úr fyrirtækinu,“ eins og Dagur nefndi. Af máli viðmælenda má 

merkja glatað traust og líktu sumir þessu við ,,skipbrot“ eða að ,,veröldin hryndi“ því eins og 

Alfreð benti á þá er ,,sjálfsálitið er auðvitað brotið, þú er valinn til að losa sig við.“ 
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3.1.3 Að geta sleppt takinu 

Að lokum beindist umræða viðmælenda að því hvort búið væri að vinna úr því tilfinningaróti 

sem þeir upplifðu í kjölfarið á uppsögnunum, ásamt því að sleppa takinu af neikvæðum 

atburðinum og halda fram á við. Viðmælendur fundu margir hverjir ennþá fyrir neikvæðum 

tilfinningum en það kom ekki í veg fyrir að meirihlutinn var búinn að ná þeim áfanga að geta 

sleppt takinu og unnið almennilega úr sínum málum.  

Hugsunarháttur lék stórt hlutverk fyrir suma viðmælendur þegar kom að því að sleppa 

takinu en í tilfelli Alfreðs þá leit hann á uppsögnina sem lærdómstækifæri og nálgaðist það 

þannig og bætti við að ,,ég bara ákvað það, ég bara ákvað að þetta yrði tækifæri og nálgaðist 

það þannig.“ Hugsunarháttur Finnst aðstoðaði einnig við að sleppa takinu og var hann eini 

viðmælandinn sem útskýrði samband starfsmanns og vinnuveitanda sem ráðningarsamband. 

Með því að líta á sambandið þannig setti hann starfsferil sinn ekki beint í hendurnar á 

yfirmönnum sínum og sagði að ef þessu sambandi lyki þá tæki bara eitthvað annað við eins 

og hann sagði ,,ég fæ svo bara minn starfslokasamning og fer svo bara út í vorið.“ Hann nefndi 

einnig að hann sjálfur væri búinn að segja svo mörgum upp og gæti í raun ekki annað en litið 

bara á þetta sem ráðningarsamband. Að sama skapi ætti hann engan rétt á því að vera áfram 

fyndist vinnuveitanda svo: 

Það er bara dílað. Það er bara gert upp einu sinni í mánuði með því að borga 

laun og það nær ekkert lengra en það sko. [...] Ég mæti þarna í einn mánuð, 

ég fæ þetta borgað og ég á engan heilagan rétt á því að vera hjá fyrirtækinu 

í 35 ár bara því ég er búinn að vera í 24 ár. Ef eigendum félagsins finnst ekki 

vera akkur fyrir því að hafa mig þá er það bara þeirra réttur að stytta þann 

tíma. 

Það var þó ekki allra að ná að sleppa takinu svona fljótt en suma viðmælendur tók það lengri 

tíma. Freyja benti á að það hafi tekið hana að minnsta kosti tvö ár að komast á þann stað þar 

sem hún uppgötvaði að loksins væri komin sátt og hún búin að sleppa takinu. ,,Þetta tekur 

alveg tímann sko,“ bætti hún við en í upphafi leit hún á þetta sem skipbrot. Hún upplifði það 

að henni hefði verið gefinn tími til að kljást við þessar aðstæður ,,almættið bara, þú færð 

pásu“ að hafa ekki rekist á yfirmenn sína fyrr en tveimur árum síðar. Hún talaði um að hún 

hefði beðið eftir því hvernig hún myndi bregðast við, hvort hún færi ,,á taugum“ en taldi sig 

hafa náð að halda ró sinni og í öllum tilfellum verið kurteis. Á sama tíma og hún kveið því að 

hitta fyrrum yfirmenn þá kom hún sjálfri sér á óvart og uppgötvaði að hún væri búin að sleppa 

takinu, sem gerði henni kleift að halda áfram: 
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Þegar ég var búin að hitta þau þrjú alveg svona róleg þá hugsaði ég: ókey nú 

er þetta búið, þetta er bara ... nú get ég bara sett þetta til hliðar algjörlega. 

[...] Einn þeirra sá ég í verslun og hann gat ekki sko horft framan í mig fyrst 

en svo sá ég hann aftur og þá var það í þannig aðstæðum að hann gat ekki 

komist hjá því að segja góðan daginn sko. En þetta bara ... ég hélt ég yrði 

alveg á tauginni inn í mér en það bara var búið sko. 

Ingveldur talaði einnig um að það hafi tekið sinn tíma að sleppa takinu, eða að minnsta kosti 

fjögur ár, og komast í núverandi stöðu. Að lokum hafi reiðin ekki lengur verið til staðar: 

Reiðin var lengi í mér. Það er ekki reiði þarna lengur. Mér finnst þetta ekki 

sanngjarnt en reiðin er farin og það er bara svo margt þarna sem ég get verið 

þakklát fyrir. 

Það mátti einnig heyra á tali viðmælenda að reiði og sársauki væru enn til staðar hjá sumum 

þeirra en þrátt fyrir sársauka Öglu þá talaði hún um að hún væri ekki það sár að hún myndi 

vilja ,,rústa“ fyrrum yfirmanni sínum en hún sagði ,,ég trúi á karma, þú sáir og færð.“ Á sinn 

hátt sleppti hún örlítið takinu en var á sama tíma enn að vinna almennilega úr sínum málum. 

Þannig var þó ekki um alla viðmælendur en samkvæmt Dagbjörtu og Degi leita þau enn 

leiða til að sleppa takinu. Samkvæmt Degi var ástæðuleysi uppsagnar mesta hindrunin hjá 

honum þar sem enn ómar svo sterkt spurningin ,,af hverju?“ Auk þess benti hann á að það 

breytti engu máli hvort hann væri kominn í vinnu í dag eða hvort honum liði vel eða illa í henni, 

því hugsunin um ástæðu væri í höfðinu á honum alla daga, en hann kom svo að orði: 

Það er nú eiginlega bara stóra málið sko. Og þá komum við enn að því sko, 

er þetta einhvers konar þráhyggja eða hvað þetta er, ég veit ekkert um það. 

Það verða aðrir að dæma um það en ég hugsa roslega mikið um þetta sko. 

Líkt og Dagur þá þráði Dagbjört að geta sleppt takinu og horft fram á við: 

Ég hugsa jafnvel að það sitji jafnvel í mér að ég sé ekki búin að fá einhver 

svona lok. [...] Ég finn alveg að ég þarf bara einhvern veginn að geta sett út 

í cosmosið að mér sé borgið. 

Af máli viðmælenda mátti skilja að flest þeirra hafi náð að sleppa takinu en því miður kom 

einnig í ljós að það var ekki staðan hjá öllum. Því þrátt fyrir að vera ágætlega sátt með sitt í 

dag og líða vel þá bentu Dagbjört og Dagur á að þau skorti enn að geta unnið almennilega út 

atburðinu, sleppt takinu og haldið fram á við. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í tengslum við upplifun viðmælenda á 

atvinnumissinum má sjá af umræðum þeirra að meirihlutinn telur sig hafa komist ágætlega 

frá því ,,skipbroti“ sem þeir upplifðu þegar þeim var sagt upp óvænt eftir öll þessi ár í starfi. 



30 
 

Viðmælendur upplifðu ófaglegar uppsagnir sem komu fram á ýmsan hátt, allt frá því að þurfa 

að ganga út án útskýringa, að ganga í hlutverk þess sem hughreystir og þurfa að upplifa 

ófaglega framkomu yfirmanna í þeirra garð. Í kjölfarið upplifðu þeir tilfinningarót og 

höfnunartilfinningu. Það er ástæða til að telja að sambland af þessum tveimur þáttum hafi 

gert það að verkum að viðmælendum hafi fundist miserfitt að vinna úr sínum málum ásamt 

því að geta sleppt takinu og horft fram á við. Af orðum þeirra mátti þó greina að meirihlutinn 

var búinn að sleppa takinu, hver á sinn hátt og á sínum tíma, og ná sátt. Frá upphafi litu sumir 

á þetta sem lærdómstækifæri eða einungis ráðningarsamband sem virtist auðvelda það að 

geta sleppt takinu, á meðan aðrir tóku sér lengri tíma eða reyna enn í dag að sleppa takinu 

þrátt fyrir ágæta stöðu þeirra í dag. 

3.2 Aðlögun í kjölfar atvinnumissis 

Þegar upplifun viðmælenda var skoðuð með tilliti til þess hvað virtist ýta undir aðlögun þeirra 

að breyttum aðstæðum í kjölfar atvinnumissis komu fram tvö meginþemu. Annars vegar var 

það stuðningur umhverfisins og hins vegar viðbrögð þeirra sjálfra.  

3.2.1 Stuðningur 

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að stuðningur skipti þá máli þegar kom að aðlögun þeirra 

í kjölfar atvinnumissis og fengu allir stuðning á einn eða annan hátt. Stuðning þeirra kom frá 

ýmsum aðilum, til dæmis frá vinum og vandamönnum, fyrrum samstarfsfélögum, 

skólafélögum og sérfræðingum. 

Alfreð var í námi samhliða starfi þegar honum var sagt upp og leitaði hann eftir stuðningi 

skólafélaga sinna, en á þessu tímabili var hann einhleypur. Hann tók þá ákvörðun að blanda 

ekki fyrrum samstarfsfélögum sínum í málið. Honum fannst mikilvægt að hafa einhvern til að 

tala við, einhvern sem hlustaði, án þess þó að vera endilega að leita ráða. Hann nefndi að 

stuðningur skólafélaga hafi meira og minna falist í því að geta speglað sjálfan sig svo hann gæti 

mögulega lært eitthvað af þessum atburði: 

Ég leitaði í mína skólafélaga. Sagði hvernig staðan var, hvernig mér leið og í 

raun og veru bara svona eyru. Var ekki beint að leita að ráðum þannig heldur 

bara... hvað skal segja... bara hughreystingu. [...] Það voru svona tvær þrjár 

manneskjur hérna sem voru með mér í náminu sem var mjög gott að ræða 

við sem hjálpuðu mér mikið með það að stjórna minni hugsun og eins og 

svona lessons learned svona það sem ég gat lært af. 



31 
 

Freyja og Agla leituðu sér sérfræðiaðstoðar og fengu þar góðan stuðning. Agla lýsti því þannig 

að hún hefð fundið að hún þyrfti stuðning til að grípa í bakkann. Hún hafði alltaf verið svo 

hress og lífsglöð manneskja að eðlisfari, en þegar hún brotnaði niður af vanlíðan í kjölfarið á 

atvinnumissinum kom hún auga á hættumerkin. Hún ákvað að leita sér hjálpar og fór til 

læknis:  

Ég upplifði svo mikinn sársauka á þessari framkomu af því ég er ekki þannig. 

Ég myndi aldrei gera þetta. Og hann gaf mér svona létt lyf bara til að ég gæti 

fúnkerað daginn og ég skammast mín ekkert fyrir það af því ég þekkti ekki 

sjálfa mig skiluru. [...] Ég bara varð að gera það af því ég vissi að ég var að 

fara í þunglyndið. Ég bara fann það, ég var að missa mig. Ég bara... ég var 

svo hrædd um að ef ég hefði ekki gert þetta þá hefði eitthvað komið 

alvarlegt fyrir mig. Ég var svo hrædd við það. 

Freyja hafði orð á því að þegar hún missti vinnuna hafi í kjölfarið myndast mikil óreiða í 

huganum sem erfitt var að koma sér út úr og því hafi hún leitað til sálfræðings. Hún komst svo 

að orði: 

Manni hættir náttúrulega til að hugsa í hringi þegar maður er í svona 

vondum aðstæðum og hugsar sig bara lengra inn í spíralinn sko. Þá er mjög 

gott að fá svona aðstoð við að brjóta ... fá tólin til að brjóta þá hugsun. 

Þegar Ingveldi leið sem verst eftir atvinnumissinn var hún orðin óvinnufær og var reglulega í 

viðtölum hjá félagsráðgjafa sem hvatti hana til að fá læknisvottorð og einblína á að láta sér 

líða betur. Ingveldur nefndi meðal annars að stundum þyrfti bara ,,eina setningu til að sjá 

erfiðleika í nýju og jákvæðara ljósi“ og bætti við að orð og stuðningur félagsráðgjafans hafi 

gert gæfumuninn. Það hafi til að mynda dregið úr því samviskubiti sem farið var að ágerast 

hjá henni í þessum aðstæðum, en eftir atvinnumissinn hafi gengið brösulega að komast strax 

í aðra vinnu: 

Yfirlýsing sem hafði áhrif til hins betra og létti á samviskubitinu um að ég 

væri ekki að standa mig. [...] Félagsráðgjafinn sagði einnig að þetta væri 

tímabil í mínu lífi sem síðan gengi yfir, sem mér fannst mjög gott að heyra 

því fram að því hafði mér fundist allt á beinni leið niður og gæti ekki endað 

vel. 

Einnig kom fram hjá viðmælendum að það hafi reynst vel að fá stuðning og leiðsögn frá 

einhverjum þeim reyndari, þ.e. einhverjum sem þekkti ferlið og mögulegar afleiðingar þess. 

Hér er það aftur Freyja sem hefur orðið en henni fannst mikilvægt að hafa einhvern sem gat í 
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raun rakið ferlið og sagt hvað mögulega kæmi næst. Vinkona hennar lenti í svipuðum 

aðstæðum hálfi ári áður og fékk Freyja mikinn stuðning hjá henni:  

Ég hugsa að það hafi verið mun erfiðara að fara í gegnum þetta ekki með 

neinn með reynslu og þess vegna að það sem ég var að segja áðan, það eru 

svo margar konur sem hafa lent í einhverju svona og hafa bara beygt sig í 

duftið og bara farið heim og grátið og látið allt yfir sig ganga. Ég held að þetta 

hafi verið soldið stór þáttur í því að hafa einhvern sem að er með reynslu, 

sem að þekkir ferlið og veit hvernig þetta er. Og maður sá að hún var alltaf 

komin aðeins lengra en ég. Þannig hún var svona pínu ljósið sem ég elti. 

Stuðningur vina og vandamanna var stór þáttur í aðlögun viðmælenda og skipti þá miklu máli. 

Að hafa einhvern sem gaf þeim styrk og sem lamdi í borð og sagði þeim að ,,hætta að hugsa 

svona“ þegar neikvæðnin tók yfir. Að hafa einhvern sem mátti leita til, einhvern sem leiðbeindi 

og mögulega þekkti ferlið, einhvern til að aðstoða við að koma reglu á hugsanir þeirra eða 

jafnvel bara einhvern til að hlusta þegar viðkomandi þurfti að fá útrás. Að vita að maður 

stendur ekki einn en gott bakland er gulls ígildi eða eins og Agla orðaði það: ,,Ég er með gott 

fólk í kringum mig, það er plúsinn.“  

3.2.2 Finna takt í lífinu 

Öllum viðmælendum fannst mikilvægt að halda sér virkum í kjölfarið á atvinnumissinum og 

töldu það hafa flýtt fyrir aðlögun þeirra að breyttum aðstæðum. Enginn þeirra gafst upp, 

heldur sýndu þeir þrautseigju og héldu áfram. Þeir tóku sér ýmislegt fyrir hendur og má þar 

nefna virka atvinnuleit, bættu við sig aukinni menntun og þekkingu, ásamt því að móta nýjan 

starfsvettvang. Sumum viðmælendum reyndist vel að nýta fyrri reynslu eins og námskeið 

ásamt því að líta gagnrýnum augum á sig sjálfa.  

Viðmælendur höfðu ekki þurft að huga að atvinnuleit í mörg ár þar sem þeir höfðu verið 

lengi í því starfi sem þeir misstu, eða á bilinu sjö til 24 ár. Fyrstu viðbrögð margra voru að líta 

í kringum sig eftir nýju starfi frá fyrsta degi, hvað væri í boði, sækja um hin og þessi störf, og 

kynna sér hvernig ætti að haga sér í kringum þetta ferli. Eins og margir kunni Dagur einfaldlega 

ekki að vera atvinnulaus. Hann hafði stuðning systur sinnar sem hvatti hann til að ,,sækja um 

og sækja um“ en samkvæmt honum hafði hún reynsluna því hún hafði sjálf lent í ekkert 

ósvipuðum ,,hremmingum“. Hins vegar gat það skapað samviskubit að sækja um á mörgum 

stöðum í einu eins og Dagur upplifði: 
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Ég hafði alltaf móral yfir því að vera að sækja um á einhverjum stað og fara 

svo að fara að sækja um á einhverjum öðrum stað án þess að vera búinn að 

fá svar frá öðrum stað. Í raun og veru bara kunni ég náttúrulega ekki að vera 

atvinnulaus, ég kunni ekki að sækja um störf. 

Skipulag skipti einnig máli fyrir viðmælendur en bara það eitt að fara á fætur á sama tíma alla 

morgna skipti sköpum fyrir marga. Finnur nefndi að það hafi hjálpað honum ,,rosalega“ að 

halda skipulaginu, að vakna alla virka daga ,,klukkan sjö eins og venjulega“.  

Fór bara í ræktina, fór að dunda mér í garðinum og gerði hitt og þetta. Hélt 

alveg sko þessari reglu og eftir á að hyggja held ég að það hafi verið mjög 

mikilvægt. [...] Bara um leið og ég var búinn að vakna svona nokkra morgna 

í röð, það var taktur í lífinu, þá fjaraði undan henni ef ég man þetta rétt. 

Hér vísar hann í þá tómleikatilfinningu sem hann upplifði nokkrum dögum eftir uppsögn en 

það skipti hann máli að koma að einhverju gagni, ekki bara vera heldur gera, og bætti við: 

Ég hugsa líka að það sé líka þessi usefulness. Ef þú sefur bara alltaf og ert 

alltaf sofandi ... svo horfirðu á sjónvarpið og sefur yfir sjónvarpinu og sefur 

þegar konan þín kemur heim ... þá ertu pínulítið svona gagnslaus. Já maður 

vill svona ... þú veist ... hreyfa veggina sko. 

Einnig var það viðmælendum mikilvægt að gefast ekki upp eða eins og Finnur nefndi að ,,þú 

leggst ekki í kör.“ Þessu samsinntu fleiri viðmælendur og nefndi Agla til að mynda að ,,það er 

svo auðvelt að fara í kör, það er svo auðvelt að leggjast í rúmið.“ Hér var það lykilatriði að 

gefast ekki upp og halda áfram þótt á móti blési því þetta var ,,svona survival“ sagði Dagbjört. 

Þegar atvinnuleitin gekk sem verst hjá henni fann hún að það var orðið auðvelt að gefast bara 

upp en hún hélt alltaf áfram: 

Nei-in voru farin að loða við mig. En svo náttúrlega bara hugsar maður í eigin 

heimi: ég get náttúrulega ekkert mikið annað gert en bara að halda áfram.   

Sumir viðmælendur tóku þann pólinn í hæðina að fara í nám. Freyja, Dagbjört og Ingveldur 

ákváðu allar að bæta við menntun sína og þekkingu til að efla sig fyrir vinnumarkaðinn og 

framtíðina. Fyrir Ingveldi skipti sköpum þegar hún komst að því hve langur 

starfslokasamningur hennar var og sá fram á að geta ,,notað þetta ár vel bara til þess að móta 

mér nýjan starfsvettvang.“ Hún fór strax að hugsa á annan hátt þar sem hún velti fyrir sér 

hvort hún ætti að halda áfram með fyrra nám, að þetta ,,væri tækifæri til þess, að fara í 

mastersnám og fá réttindi“ eða hvort hún ætti að halda á önnur mið og prófa nýtt nám: 

Og ég skoðaði svona hvað mér hafði þótt skemmtilegast í starfinu sem ég 

var í, hvaða verkefni það voru sem mér þótti skemmtilegust og það reyndist 
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vera grafísk vinnsla. [...] Þannig ég ákvað þarna strax að mig langaði að læra 

eitthvað sem tengdist þessu. 

Fjórum árum seinna hóf Ingveldur störf á þessum vettvangi. 

Freyja hafði farið á 12 spora námskeið nokkrum árum áður en henni var sagt upp og nýtti 

þá hugmyndafræði sem þar var kennd til að takast á við eigin aðstæður. ,,Ég var svo ótrúlega 

heppin,“ sagði hún en hún gat strax gripið til þeirra verkfæra sem þar leyndust. Hún man vel 

daginn sem sú hugmynd kviknaði og þó vegurinn hafi verið hlykkjóttur þá uppgötvaði hún að 

hún gæti stjórnað því hvernig hún ætlaði að kljást við þessar aðstæður ásamt því að vera 

sjálfsgagnrýnin, en Freyja komst svo að orði: 

Og það er bara þessi hugsun. Ég man hún kom strax: Ókey, þetta er þeirra, 

þetta er þeirra framkoma, ég get ekki borið ábyrgð á því, ég get engu breytt. 

Ábyrgðin mín er að vinna úr þessu og hvert ég ætla að fara. [...] Auðvitað 

gekk það ekkert svona beinu leiðina. Maður fór alveg upp og niður og út og 

suður sko en ég man bara hvað ég þarna strax hugsaði bara: Er lífið 

tilviljanir? Að ég hafi verið búin að fara í gegnum þetta. 

Fleiri viðmælendur sýndu sjálfsgagnrýni í ferlinu en það að skoða sig með gagnrýnum augum 

gat verið krefjandi en á sama tíma nauðsynlegt eins og Alfreð upplifði það. Hann talaði um að 

í þessum aðstæðum hafi það verið mikilvægt ,,maður verður að líta í spegilinn.“ Í kjölfar 

atvinnumissis fór hann í sex vikna hjólaferð sem var eins og ,,innra ferðalag og tækifæri til 

sjálfskoðunar“ og um leið glíma við að fara í gegnum það sem hann kallaði ,,sorgarferli eða 

missinn.“ Alfreð vildi skoða hvað hann vildi ásamt því að horfast í augu við eigin annmarka. Í 

hjólaferðinni tók hann sjálfan sig til skoðunar og gaf ekkert eftir. Fyrir hann skipti það máli að 

vera virkur og hafa eitthvað fyrir stafni, eitthvað sem gaf í lok dags, eins og hann orðaði það: 

Einn út á engi og enginn sér til manns og bara leyfa tárunum að koma. Þannig 

ég var ekkert að hlífa mér. Ég var líka oft mjög gagnrýninn á sjálfan mig þegar 

ég var að hjóla, skammaði mig oft alveg miskunnarlaust, bara svona til að 

hreinsa hlutina út. [...] Það er rosa gott að hafa svona verkefni þar sem í raun 

og veru hver dagur er í raun og veru sigur. Þú leggur af stað með morgni 

með challenge og svo þegar þú ert kominn á hótelið um kvöldið að þá ertu 

búinn að sigra, þá er það sigur þann daginn.  

Eftir þetta ferli sjálfsskoðunar taldi Alfreð sig vera sterkari fyrir vikið og bætti við: 

Af því þetta er allt bara í lok dagsins kemur að því að maður verður bara að 

sætta sig við að ákveðin glíma er manns eigin glíma við sjálfan sig og það er 

kannski bara það sem ég hef verið að fókusa á. [...] Mér finnst ég síðan hafa 
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komið út í gegnum það miklu sterkari svona já. Sterkari gagnvart sjálfum 

mér. Þannig ég mæli alveg með því ef þú missir vinnuna, farðu þá að hjóla. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um hvernig viðmælendur tókust á við 

atvinnumissinn má sjá að utanaðkomandi stuðningur, sem þau fengu og uppbyggileg viðbrögð 

viðmælenda sjálfra, skiptu sköpum fyrir aðlögun þeirra að breyttum aðstæðum. Viðmælendur 

fengu góðan stuðning sem kom úr ýmsum áttum, frá vinum og vandamönnum, 

samnemendum og sumir leituðu til sérfræðinga. Þetta góða bakland skipti þá miklu máli og 

fram kom að það væri ,,gulls ígildi“ að hafa einvern sem var tilbúinn til að hlusta, styðja við og 

hughreysta. Það var þó ekki bara stuðningur við viðmælendur sem átti þátt í aðlögun þeirra 

heldur einnig viðbrögð viðmælenda sjálfra sem lýstu sér í virkni og þrautseigju. Margir nefndu 

mikilvægi þess að hafa eitthvað fyrir stafni, að það væri ,,taktur í lífinu“ og muna að gefast 

ekki upp.  

3.3 Afleiðingar í kjölfar atvinnumissis 

Þegar viðmælendur litu um öxl og lýstu upplifun sinni á afleiðingum atvinnumissisins var 

einkum tvennt sem stóð upp úr. Þau meginþemu voru annars vegar neikvæðar afleiðingar 

sem fólust einkum í missi á því félagslega samhengi sem fólk hafði í gegnum vinnuna, og hins 

vegar jákvæðar afleiðingar sem fólust í þeim lærdómi sem viðmælendur drógu af ferlinu í 

heild. 

3.3.1 Félagsleg eftisjá 

Söknuður eftir því félagslega samhengi sem þeir voru í og fyrrum samstarfsfélögum kom 

ítrekað fram í tali viðmælenda þegar rætt var um afleiðingar atvinnumissisins. Þessi söknuður 

kom fram hjá öllum viðmælendum og fólst hann meðal annars í því að vera ekki lengur hluti 

af stærri heild, missa samstarfsfélaga sem voru margir hverjir orðnir vinir og sumir líktu 

þessum samböndum við hjónaband.  

Það kom einnig fram í máli viðmælenda að það hafi valdið söknuði að fá ekki að kveðja 

almennilega fyrrum samstarfsfélaga sem þeir höfðu unnið með í öll þessi ár og tengdu þau 

flest þennan söknuð við missi. Alfreð talaði um hve erfitt það var að fara út af vinnustað með 

þessum hætti en ,,þarna er í raun og veru bara höggvið á alla þræði.“ Honum fannst þetta það 

erfitt að hann gat ekki hugsað sér að heimsækja vinnustaðinn. Hann einhvern veginn langaði 



36 
 

ekki til þess en nefndi þó að það hafi hjálpað að á sama tíma og tengslin við samstarfsfélagana 

rofnuðu styrktust tengslin við skólafélagana sem hafi mögulega ,,svona mildað“ missinn: 

Mér finnst það erfitt og það er soldið svona missir. Meina, ég kynntist fínu 

fólki þarna og var í góðum tengslum við marga þarna og það voru mjög 

margir sem leituðu til mín því þeim fannst gott að eiga í samskiptum við mig. 

[...] Ákveðið traust já og rofna öll þau tengsl. Það er auðvitað bæði 

atvinnumissir og getum sagt svona félagslegur missir að missa algjörlega 

tengsl við vinnufélagana.  

Fyrir marga viðmælendur tengdist söknuðurinn líka því að geta mætt til vinnu og einfaldlega 

,,geta sagt góðan daginn á morgnana,“ eins og Freyja kom að orði. Dagbjört, sem varð 

sjálfstætt starfandi eftir atvinnumissinn og vann því ein, lýsti söknuði sínum eftir því félagslega 

samhengi sem hún hafði áður haft í gegnum vinnuna með eftirfarandi orðum: ,,Heimurinn 

skreppur svo mikið saman.“ Hún hafði verið stjórnandi, þar sem hún var mikið á fundum og 

ráðstefnum, og einhvern veginn endalaust á ,,kafi í öllu.“ Af tali viðmælenda mátti sjá að það 

væru mikil viðbrigði að vera ekki lengur hluti af heildinni enda væri ,,vinnustaður mikið meira 

en vinnustaður“ en fyrir Dagbjörtu snérist þetta að miklu leyti um það: 

Og svo allt í einu á maður að fara að sitja við eldhúsborðið heima að snappa 

sér verkefni. Þá er náttúrulega ekkert félagslíf sem fylgir því, ekki neitt sko. 

[...] Þá fann ég rosalega fyrir því hvað hérna vinnustaður er mikið meira en 

vinnustaður. Það er náttúrulega félagsmiðstöð. [...] Bara þú veist þegar það 

kemur eitthvað svona brjálæðislega mikið fyrir í þjóðfélaginu eða þegar 

fótboltaliðið stendur sig vel. Ég meina ... maður fagnar ekkert með sjálfum 

sér heima. Þetta verður einangrandi. 

Hjá mörgum kom fram að eftir svo mörg ár á sama vinnustað þá voru samstarfsfélagar oft ekki 

bara samstarfsfélagar. Margir voru orðnir vinir þeirra sem þeir hittu á hverjum degi í 

fjöldamörg ár og síðan ekkert eftir að þeir misstu vinnuna. Í því fólst mikil eftirsjá en Dagur 

lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Eftirsjáin er bara í þessu góða fólki. [...] Ég er náttúrulega búinn að tapa 

ofsalega góðu samstarfsfólki. Ég er búinn að tapa vinum sem ég átti orðið 

inn í þessu fyrirtæki sem ég var rekinn frá. 

Þessa félagslegu eftirsjá má einnig sjá í eftirfarandi frásögn Öglu:  

Af því að vinnan er svo mikill hluti af manni. Ég er ekki bara hætt í vinnunni. 

Ég er að skilja. Ég er að skilja við vinnufélaga. [...] Það er það sem ég sé eftir 

og ég vildi óska að vinnan hefði verið leiðinleg og leiðinlegt fólk. 
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Misjafnt var hvort viðmælendur voru enn í sambandi við fyrri samstarfsfélaga þegar 

rannsóknin fór fram. Margir viðmælendur höfðu reynt að halda einhvers konar sambandi en 

í flestum tilvikum höfðu samskiptin minnkað eða sambandið alveg dottið niður. Þegar 

viðmælendur voru inntir eftir ástæðum þess var fátt um svör, aðallega að svona væri bara lífið 

og að fólk fjarlægist hvert annað. Þegar Dagbjört velti þessari spurningu betur fyrir sér sagði 

hún: ,,Mér finnst stundum eins og fólki finnist stundum erfitt að hitta mig.“ Hún sagðist sjálf 

tengja við þá ástæðu. Hún hafði sjálf lent í þeim aðstæðum að vera samstarfsfélagi sem ,,lifði 

uppsögn af“ og upplifi samviskubit gagnvart þeim sem var sagt upp: ,,það er bara þetta sem 

fræðin segja sko, þau eru með einhvers konar móral, samviskubit, þeir sem eftir verða.“ 

3.3.2 Með lærdóm í farteskinu 

Þegar viðmælendur litu til baka töldu þeir sig geta dregið einhvers konar lærdóm af neikvæðri 

reynslu, og mætti segja að það væri jákvæð hlið á neikvæðum atburði. Þær ljóstýrur, sem 

viðmælendur drógu fram, skinu misbjart en þær mátti þó finna hjá þeim öllum. 

Sumir uppgötvuðu að starfsumhverfið sem þeir voru í var ekki nægilega heilbrigt og eftir 

á að hyggja hafi mögulega verið gott að losna úr því. Þá var það einkum ,,mórallinn“ á 

vinnustaðnum sem var alltaf að verða verri og verri, ,,kvíðinn fyrir mánudagsmorgni“ var alltaf 

til staðar eða þar sem umhverfið var farið að hafa neikvæð áhrif á viðkomandi. Freyja talaði 

um að eftir fjármálakreppuna 2008 hafi starfsumhverfið orðið mjög neikvætt. Einnig voru 

margir viðskiptavinir þeirrar stofnunar sem hún vann hjá mjög reiðir sem bitnaði á 

starfsfólkinu. Hún taldi að hún hafi ekki áttað sig almennilega á því hve mikil áhrif það hafði á 

hana ,,þessi reiði og neikvæðni í þjóðfélaginu í gegnum vinnuna.“ Hún sá það betur þegar hún 

hafði stigið út úr þessum aðstæðum: 

Það er náttúrlega oft þannig þegar maður horfir til baka sko og þegar maður 

er komin svona frá þá sér maður það í fjarlægð sko og ég sé bara betur og 

betur. Ég er bara ... ég verð alltaf ánægðari og ánægðari með þetta. 

Agla hafði svipaða sögu að segja en ,,kannski eftir ár verður þetta það besta sem gat komið 

fyrir mig“ en þar vísar hún í uppsögnina, og nefndi hún að hennar lærdómur væri sá að hér 

eftir myndi hún setja eigin líðan í fyrsta sæti: 

Vegna þess að eftir að ég hætti og ég fór að hugsa framkomuna gagnvart 

mér og eftir á ... kannski sé ég það betur komin í aðra vinnu að þetta var svo 

eitrað andrúmsloft ... kannski var ég orðin svona sýkt að ég efaðist um mitt 

eigið ágæti. [...] Og eitt í þessu öllu eftir þessa uppsögn og allt ógeðið. Þá 
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ákvað ég það að ég mun aldrei vera í vinnu þar sem mér líður illa. Aldrei 

nokkurn tíma. Aldrei. 

Lærdómur sumra viðmælenda fólst í því að uppgötva eftir á hve íþyngjandi starfið var orðið 

oft vegna mikils álags og ábyrgðar. Viðmælendur töluðu um að í kjölfarið hafi orðið 

endurskoðun á forgangsröðun þeirra. Finnur, sem hafði verið í ábyrgðarmiklu starfi og með 

mikil mannaforráð, nefndi að eftir á að hyggja hafi starfið hans verið íþyngjandi og því hálfgert 

lán í óláni að missa það. Hann hafi þó ekki áttað sig á því hve miklu oki var af honum létt fyrr 

en hann var kominn út úr aðstæðunum, ,,þó almenn líðan hafi ekki verið verri.“ Í kjölfarið fór 

hann í endurskoðun á sjálfum sér ásamt forgangsröðun í lífinu og í starfi. Hann uppgötvaði að 

hann vildi minni ábyrgð og minna álag eða ,,vera bara gaur á bakvið skrifborð minding my own 

buisness.“ Hann sóttist eftir þess konar starfi, sem hann fékk, og nefndi að staða sín í dag væri 

mjög góð: 

Það kannski helgast af því að vinnan var soldið íþyngjandi. [...] Upplifun mín 

á þessu var það að það var svo miklu fargi af mér létt af því að ... ég bara tók 

ekki eftir því fyrr en svona mánuði seinna. [...] Ég fann engan svona 

íþyngjandi á meðan þessu stóð en um leið og þetta var búið þá bara: hey vá! 

[...] Sko ef við getum sett þetta eiginlega í þrjá hluta. Andlegt heilbrigði, 

líkamlegt heilbrigði og svo veraldlegt heilbrigði þá er ég eiginlega á betri stað 

alls staðar. 

Fleiri viðmælendur töluðu um endurskoðun og breytta forgangsröðun í kjölfarið. Í tilfelli 

Alfreðs hafði ferlið þau jákvæðu áhrif að hann endurskoðaði sig og íhugaði næstu skref og 

komst að því hvað hann vildi. Þrátt fyrir að hann leitaði sér að vinnu þá komu verkefnin í 

hendurnar á honum en frá uppsögn hafði hann unnið sjálfstætt að hinum ýmsu verkefnum. 

Hann áttaði sig á því hvað hann vildi frá sjálfum sér og lífinu, og á sama tíma og hann var í 

virkri leit þá greip hann þau tækifæri sem buðust. Hann uppgötvaði að hann vildi vera ,,eigin 

herra“, sagði stimpilklukkunni stríð á hendur og þessi hugmynd hafði ,,skotið svona rækilegum 

rótum“ um að vilja ekki yfirmann: 

Eftir þetta ákvað ég að ég ætlaði ekki að stimpla mig inn, ég bara meika það 

ekki. Ég vil bara vera minn yfirmaður og ég hef verið það að mörgu leyti. Af 

því síðan þá hef ég verið að vinna verkefni. Ég er ekki fastráðinn neins staðar, 

hef ekki verið það.  

Alfreð var einnig að huga að framtíð sinni með þessari ákvörðun en hann nefndi að eftirlaun 

væru ekki í boði. Einnig væri hann kominn á þá skoðun að það væri ekki hollt að hætta að 
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vinna og vildi hann því reyna að undirbúa eigin vettvang sem hann ,,geti sýslað við þar til ég 

bara dett niður dauður“ eða skapa sér tækifæri: 

Bara kannski summerizing að það er ekkert end of the world að missa 

vinnuna. Það er kannski svona ef maður væri ... nær tökum á manni að átta 

sig á því að maður er á þeim aldri sem atvinnurekendur fara í einhverjum 

misskilningi að sækjast ekki eftir að þá sko horfa líka á frelsið og hvað maður 

getur gert mikið sjálfur. Að virkja eigin getu og hæfileika. 

Freyja gerðist einnig eigin herra í kjölfar uppsagnar ásamt því að vera í námi samhliða. Hún 

nefndi að í upphafi hafi hún ekki talið sig geta yfirstigið erfiðleika sína en þegar hún horfði til 

baka sá hún hvers megnug hún var ásamt því að hafa ekki beygt sig ekki í duftið. Fyrir henni 

var þetta sigur þar sem hún hafði dafnað og vaxið og komið lifandi út úr ferlinu. Hún bætti við 

að ,,eftir á er þetta góður skóli en hann var vondur á meðan á því stóð.“ Hún hafði uppgötvað 

að hún þyrfti að finna út úr hlutunum ásamt því að hafa stjórn á eigin lífi, og í kjölfarið 

uppgötvað nýja sýn. Hún uppgtövaði einnig að hún var sterkari en hún gerði sér grein fyrir og 

fyrir vikið efldist sjálfsöryggi hennar. Hún lýsti þessu ferli sem fjallgöngu, þar sem í upphafi 

hafi útlitið verið svart og hún við það að gefast upp. Hins vegar þegar tindinum var náð hafi 

hún séð alla þá möguleika sem í boði voru: 

Ég gat þetta þó ég hafi verið þarna niðri og bara fundist þetta alveg 

óyfirstíganlegt. Ég gæti þetta ekki. [...] En svo bara einhvern veginn fer 

maður af stað og svo bara allt í einu fattar maður að maður er kominn upp 

á einhvern topp. [...] Já ég gat þetta og bara það var allt hægt. [...] En þetta 

jákvæða er að maður þarf að fara að hugsa upp á nýtt, maður þarf að finna 

leið til að bjarga sér, það reddar þér enginn. Þú þarft bara að standa á eigin 

fótum og það er svona ... þetta er eins og blöðkur á hestum. Það er eins og 

þær hafi verið teknar. Komin í skólann, þú veist, fara að vinna sjálfstætt. 

Maður einhvern veginn ... það er bara heimur þarna úti. Maður var soldið í 

sínum heimi. Mér finnst það frábært, algjörlega. Já og maður finnur ... 

maður þurfti að fara út fyrir þægindarammann og maður er á lífi ennþá. Bara 

drap mann ekki og þá sér maður alveg: ég get meira. Og maður einhvern 

veginn þorir þá meira að taka einhver skref og gera eitthvað allt annað. 

Þótt breytingar hafi ekki verið fyrirhugaðar hjá viðmælendum þegar þeim var sagt upp þá 

höfðu sumir velt því fyrir sér í gegnum árin að það gæti verið gaman að prófa eitthvað nýtt. 

Aftur á móti hefðu þeir ekki þorað að taka áhættu enda væru þeir oft á tíðum ,,svona fangi 

launanna.“ Atvinnumissirinn hafi hins vegar sett viðmælendur í þá stöðu að ,,þurfa að 

stökkva“ sem hefði að vissu leyti haft jákvæðar afleiðingar. Ingveldur nefndi til að mynda að 
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hún hafði lengi átt erfitt með að skipulegga fram í tímann eða setja sér markmið. Hins vegar 

þurfti hún á þessum tímamótum að ákveða af einhverri alvöru hvað skyldi gera næst. Hún 

nefndi að hún hafi þurft að sjá fyrir sér nýjan starfsvettvang, ákveða hvað hún vildi læra og 

gera, eitthvað sem gæti hálpað henni að ná markmiðum sínum, en Ingveldur tók svo til orða: 

Að vera með kvíða gagnvart starfinu og haldin síþreytu en skorta orku og 

kjark til að taka nýja stefnu í menntunar- og atvinnumálum, það var leyst 

fyrir mig með uppsögn. Mér var í rauninni ýtt út í eitthvað sem mér hafði 

skort afl til að gera sjálf. [...] Ýmislegt jákvætt hefur því dúkkað upp í lífi mínu 

á þessum fjórum árum, sem ég hefði ekki getað gert mér í hugarlund. [...] En 

þess í stað stend ég uppi með traustari fjölskyldubönd sem ég kann því betur 

að betur. Ég get því ekki annað en verið þakklát fyrir lærdómsríkan tíma sem 

þegar uppi er staðið leiddi til góðs í lífi mínu.  

Í hennar tilfelli hafði uppsögnin þær jákvæðu afleiðingar að fjölskyldubönd, sem hún var ,,búin 

að týna áður“, styrktust ásamt því að taka sjálfa sig til endurskoðunar þar sem hún tók nýja 

stefnu í menntun og starfi. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður með tilliti til þeirra afleiðinga sem 

viðmælendur telja að hafi orðið vegna óvænts atvinnumissis kom í ljós að þær voru bæði 

neikvæðar og jákvæðar. Þegar litið var til neikvæðra afleiðinga þá kom söknuður gagnvart því 

félagslega samhengi sem fylgdi starfinu sem rauður þráður gegnum viðtölin. Viðmælendur 

nefndu hve erfitt það var að fá ekki að kveðja samstarfsfólkið sitt almennilega, að tengsl 

rofnuðu við fyrrum samstarfsfélaga sem í sumum tilvikum voru orðnir vinir þeirra til margra 

ára, og að vera ekki lengur hluti af tilteknum hópi. Á sama tíma töluðu viðmælendur um 

mikilvægan lærdóm sem þeir drógu af þessari neikvæðu reynslu. Margir fóru í gegnum mikla 

sjálfsendurskoðun og breyttu forgangsröðun sinni og upplifðu sjálfseflingu í kjölfarið. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í upplifun einstaklinga sem höfðu verið lengi á 

vinnumarkaði og sama starfi þegar þeim var óvænt sagt upp. Auk þess höfðu þeir ekki haft í 

huga að gera breytingar á starfsferli sínum. Lögð var áhersla á að fá fram heildar upplifun 

þeirra af uppsögninni ásamt því hvaða afleiðingar óvæntur atvinnumissir hafði á líf þeirra og 

hvernig þeir tókust á við breyttar aðstæður í kjölfarið. Einnig var vonast eftir því að hægt væri 

að draga lærdóm af sögum og upplifun viðmælenda og þeim skilningi sem hver og einn lagði 

í atburðinn. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að einstaklingarnir upplifðu allir að ófaglega 

hafi verið staðið að uppsögn þeirra og í kjölfarið upplifðu þeir allir tilfinningarót og 

höfnunartilfinningu. Margir hverjir fundu ennþá fyrir neikvæðum tilfinningum en meirihlutinn 

taldi sig hafa unnið vel úr þessari reynslu. Þeim var umhugað um framtíð sína, þeir gáfust ekki 

upp þótt á móti blési og sýndu þannig þrautseigju, ásamt því að halda sér virkum og finna 

tilgang með sjálfum sér. Þessi uppbyggilegu viðbrögð einstaklinganna sjálfra, ásamt 

utanaðkomandi stuðningi, virtist skipta sköpum í aðlögunarferli þeirra. Einstaklingarnir 

upplifðu einnig neikvæðar og jákvæðar afleiðingar í kjölfar atvinnumissis. Neikvæðar 

afleiðingar fólust í missi á því félagslega samhengi sem fylgdi starfinu og söknuði eftir fyrri 

samstarfsfélögum, á meðan jákvæðar afleiðingar fólust í lærdómi sem einstaklingarnir gátu 

dregið af neikvæðri reynslu, og birtist því sem jákvæð hlið á neikvæðum atburði. Margir fóru 

í gegnum sjálfsendurskoðun og breyttu forgangsröðun sinni og upplifðu sjálfseflingu þar sem 

þeir komu sterkari út. 

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar geta upplifað óvæntan atvinnumissi sem mögulega 

neikvæðan og ógnvekjandi (Ebberwein, o.fl., 2004; Schlossberg og Leibowitz, 1980). Þegar 

viðmælendur voru beðnir að lýsa ferli tilfinninga og upplifunar sinnar í kjölfar uppsagna kom 

í ljós að þeir upplifðu atvinnumissinn sem neikvæðan atburð. Einnig vottaði fyrir ákveðnum 

kvíða vegna þess sem framundan var en þeir höfðu allir unnið í fjöldamörg ár á sama vinnustað 

og fannst því mögulega sem þeir væru komnir aftur á núllpunkt. 

Viðmælendur upplifðu allir að þeim hafi verið sagt upp á ófaglegan hátt en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að það getur skipt sköpum hvernig komið er að breytingaferlinu, þar sem 

skiptir máli að koma hreint og beint fram, veita greinagóðar útskýringar fyrir ákvörðuninni og 

mögulega aðstoða starfsmanninn með framhaldið (Ebberwein, o.fl., 2004; Latack og Dozier, 

1986). Viðmælendur töluðu um ófaglega framkomu yfirmanna, enginn fyrirvari var til staðar 
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þar sem þeim var mörgum gert að yfirgefa svæðið samdægurs, ásamt því að ástæður eða 

útskýringar vegna ákvörðunar lágu sjaldnast fyrir. Í þeim tilfellum sem þær lágu fyrir þóttu 

þær ekki nægjanlega góðar. Þeim fannst þeir hafa litla sem enga stjórn á aðstæðum og óskuðu 

þess að hafa getað gengið frá vinnustaðnum með óbrotið sjálfsálit. Að sama skapi geta góðar 

og skýrar ástæður ásamt faglegri aðstoð í kjölfar uppsagnar aðstoðað einstaklinginn við að 

gefa atburðinum merkingu sem er grunnur að því að geta stigið næsta skref fram á við. 

Niðurstöður annarra rannsókna (Ebberwein, o.fl., 2004; Schlossberg og Leibowitz, 1980) 

benda til þess að einstaklingnum geti fundist sem hann hafi stjórn á stæðunum sé komið 

faglega að uppsögn. Það geti orðið til þess að sjálfsálitið haldist óbrotið ásamt því að minni 

geti orðið um reiði eða aðrar neikvæðar tilfinningar. 

Þær tilfinningar, sem viðmælendur upplifðu vegna atvinnumissisins, voru til að mynda 

dofi, reiði, depurð, höfnun og sjálfsniðurrif. Það er í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna (Gabriel, o.fl., 2013; Gallo, o.fl., 2000; Gréta Matthíasdóttir, 2010; Waters, 2007) 

sem benda til þess að óvæntur atvinnumissir hafi oft neikvæð áhrif á andlega heilsu. Í upphafi 

var það viðmælendum algjört áfall að fá þessar fréttir. Þeir fundu fyrir reiði og höfnun 

gagnvart yfirmönnum og fyrirtæki en söknuði eftir samstarfsfélögum og skemmtilegum 

verkefnum. Í kjölfarið tóku við viðbrögð eins og depurð og þunglyndi og sú upplifun að þeim 

væri hent út eftir dygga þjónustu til margra ára. Höfnunartilfinning var sem rauður þráður í 

gegnum frásagnir viðmælenda. Sú höfnunartilfinning sem þeir upplifðu samræmist 

niðurstöðum annarra rannsókna (Gabriel, o.fl., 2013; Liu, o.fl., 2012) sem sýna fram á slíka 

upplifun þátttakenda en þeir upplifðu að þeir væru gerðir óþarfir eftir fjöldamörg ár í starfi. 

Einnig virðist það hafa spilað sinn þátt í höfnunartilfinningu margra viðmælenda að vera gert 

að yfirgefa svæðið samdægurs og upplifðu þeir að tekið hafi verið á þeim sem glæpamönnum. 

Viðmælendur vildu geta undirbúið sig að einhverju leyti fyrir uppsögnina og þannig mögulega 

upplifað minni höfnunartilfinningu og önnur sorgarviðbrögð í kjölfarið. Ígrundun þeirra er í 

samræmi við niðurstöður rannsókna (Brewington, o.fl., 2004; Liu, o.fl., 2012) þar sem fram 

kom að þetta hafi verið eitt af þeim atriðum í ferlinu sem þátttakendur sáu eftir en þeim sem 

var gert að yfirgefa svæðið strax upplifðu frekar sorgarviðbrögð. Að lokum tók við það ferli að 

koma undir sig fótunum að nýju og vinna úr sínum málum. Margir hverjir voru bjarstýnir þegar 

atvinnuleit hófst en þegar hún bar ekki skjótan árangur mátti greina hjá þeim kvíða og depurð. 

Hins vegar þegar leið á ferlið mátti heyra hjá viðmælendum að meirihlutinn var búinn að ná 

þeim áfanga að geta sleppt takinu af atburðinum og náð þannig sátt í líf sitt. Þeim sem enn 
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leita sátta fannst upphafleg ástæða uppsagnar ekki nægjanlega góð eftir öll þessi ár í starfi og 

leita því enn svara. Viðbrögð viðmælenda við fyrrgreindum missi má tengja við sorgarstigin 

(Gowan, 2014; Kübler-Ross, 1969) og eru upplifanir viðmælenda í samræmi við niðurstöður 

rannsókna sem benda til þess að skrefin séu ekki svo ólík því þegar einstaklingar upplifa 

ástvinamissi eða annan verulegan missi (Blau, 2008; Brewington, o.fl., 2004; Schlossberg og 

Leibowitz, 1980; Tang og Crofford, 1999). 

Stuðningur og hvatning annarra skipti sköpum að mati viðmælenda í aðlögun þeirra að 

breyttum aðstæðum í kjölfar atvinnumissis. Hann kom úr ýmsum áttum, svo sem frá vinum 

og vandamönnum, skólafélögum og sérfræðingum. Samræmist það niðurstöðum annarra 

rannsókna (Eby og Buch, 1995; Gréta Matthíasdóttir, 2010; Liu, o.fl., 2012) þar sem fram kom 

að hvatning og stuðningur hafi skipt þátttakendur miklu máli og voru þau samskipti þeim 

hugleikin. Samkvæmt rannsóknunum hafi gott bakland þátttakenda komið úr ýmsum áttum 

en stuðningur maka og annarra náinna fjölskyldumeðlima bar hæst. Viðmælendum þótti 

mikilvægt að hafa einhvern til að ræða við, einhvern sem var tilbúinn að hlusta þegar svartsýni 

tók yfir eða þegar þeir vissu ekki í hvorn fótinn átti að stíga. Einnig virtist skipta máli eftir að 

hafa upplifað höfnunartilfinningu að vita að þeir stæðu ekki einir og virtist það milda högg 

óvæntrar uppsagnar. 

Það var þó ekki einungis stuðningur viðmælenda sem skipti máli heldur þurfti hver og einn 

að reiða sig á sjálfan sig þegar kom að því að takast á við þessar aðstæður ásamt því að finna 

takt í lífinu og sinna ýmsum verkefnum sem gátu undirbúið þá fyrir komandi tíma (Savickas, 

1997; Super, 1990). Hver og einn tók á sínum málum með sinni aðferð enda um að ræða jafn 

ólíka einstaklinga og þeir voru margir. Þó mátti finna samræmi á milli þeirra en viðmælendur 

héldu sér virkir sem virtist halda þeim við efnið og var partur af aðlögun þeirra. Eftir mörg ár í 

sama starfi og finnast sem þeir væru komnir á upphafsreit þurftu viðmælendur að læra hvað 

hentaði þeim best til að aðlagast breyttum aðstæðum (Krumboltz og Worthington, 1999) 

ásamt því að leggja upp í sjálfsendurskoðun og íhuga næstu skref. Sé litið til kenningar Super 

(1990) þá fóru viðmælendur aftur á stig könnunar þar sem margir hverjir byrjuðu á því að 

skoða hvernig landið lægi og hvaða valmöguleikar væru í boði, bæði í atvinnu- og 

menntamálum. Starfsferilskönnun var einn þáttur í því að kljást við missinn líkt og aðrir hafa 

komið inn á (Hallqvist og Hydén, 2012; Zikic og Richardson, 2007), en viðmælendur kynntu sér 

hvernig best væri að bera sig að þegar kæmi að ferilskrám, kynningarbréfum, 

atvinnuumsóknum og atvinnuviðtalinu sjálfu. Þeir voru þó misvirkir í atvinnuleit sinni en á 
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meðan sumir tóku það svolítið markvissara þá voru aðrir sem einhvern veginn fengu verkefni 

upp í hendurnar, þar sem þeir gripu umrædd starfstækifæri (Krumboltz, 2009) og eru sumir 

sjálfstætt starfandi í dag. Þessi misjafna leið þeirra í atvinnuleit samræmist því sem Hallqvist 

og Hydén (2012) komust að í sinni rannsókn en þar fengu margir þátttakendur upp í hendurnar 

ýmis starfstækifæri án þess þó að þurfa að gera neitt sjálfir, mögulega vegna góðrar 

starfshæfni og félagslegrar stöðu. Aðrir þátttakendur voru hins vegar virkari í sinni atvinnuleit 

sem fólst í því að skoða og svara atvinnuauglýsingum.  

Virkni var lykilorðið þegar kom að aðlögun viðmælenda og samræmist það öðrum 

rannsóknum (Ebberwein, o.fl., 2004; Eby og Buch, 1995; Gréta Matthíasdóttir, 2010; Hallqvist 

og Hydén, 2012; Krumboltz og Levin, 2010; Liu, o.fl., 2012; Schlossberg og Leibowitz, 1980; 

Zikic og Richardson, 2007) þar sem virkni skipti einnig miklu máli og fólst hún meðal annars í 

skipulagi og því að hafa eitthvað fyrir stafni. Það eitt að fara á fætur á sama tíma á hverjum 

morgni og halda einhvers konar skipulagi var þeim mikilvægt. Að fara í líkamsrækt, fara á 

námskeið, hitta annað fólk og halda tengslum við samfélagið en í samræmi við niðurstöður 

Zikic og Richardson (2007) þarf virkni einstaklinga ekki að tengjast atvinnuleit þegar kemur að 

aðlögun þeirra að breyttum aðstæðum. Það að taka í gegn heimili sitt sem dæmi virtist vera 

verkefni sem hafði setið lengi á hakanum hjá sumum og því gátu þeir unnið í uppbyggingu á 

heimili og sjálfi á sama tíma ef þannig mætti að orði komast. Virkni og skipulag viðmælenda 

gaf þeim þá tilfinningu að þeir hefðu tilgang, að þeir gerðu gagn og gátu fundið að taktur var 

í lífinu. Það er einmitt þessi tilgangur sem Eby og Buch (1995) komu inn á í rannsókn sinni en 

samkvæmt niðurstöðum virtist hann milda streituna sem fylgdi atvinnumissinum.  

Þegar atvinnuleit viðmælenda bar hins vegar ekki skjótan árangur bar á svartsýni og kvíða 

(Gowan, 2014; Kübler-Ross, 1969) en þrátt fyrir að ,,nei-in væru farin að loða við” þá gáfust 

þeir ekki upp, heldur héldu þeir áfram og sýndu mikla þrautseigju (Krumboltz, 1996; 2009; 

Savickas, 2005). Hugsunarháttur fólks getur verið öflugt verkfæri og því ekki furða að 

viðmælendur reyndu að temja sér jákvætt viðhorf með því að reyna að vera bjartsýnir um 

framhaldið. Þeim var umhugað um framtíð sína þar sem þeir íhuguðu næstu skref, ásamt því 

að fara í gegnum endurskoðun á sjálfi og lífi. Þar voru viðmælendur sjálfsgagnrýnir, litu í eigin 

barm og sýndu þannig vissa sjálfsvitund í ferlinu. Þeir kynntu sér valmöguleika sína, til dæmis 

með atvinnuleit, og margir hverjir með aukinni menntun og þekkingu þar sem þeir hver á sinn 

hátt tóku stjórnina, sýndu forvitni og efldu með sér sjálfstraust, en samkvæmt Hall (2004) og 

Savickas (2011a) getur það ýtt undir aðlögunarhæfni einstaklinga að vera opnir fyrir nýrri 
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reynslu og lærdóm. Það hvernig viðmælendur tókust á við óvæntan atvinnumissinn og 

aðlöguðust breyttum aðstæðum virðist vera í takt við kenningar ýmissa fræðimanna 

(Krumboltz, 1996; 2009; Savickas, 2005; Schlossberg, o.fl., 1995; Super, 1990) þar sem hvatt 

er til virkni, forvitni og víðsýni, ásamt því að endurskoða stöðu sína, kanna ný tækifæri og 

skoða þá valmöguleika sem í boði eru og prófa eitthvað nýtt. Það sé einnig mikilvægt að gefast 

ekki upp þótt á móti blási og sýna þannig þrautseigju í aðlögunarferlinu. Þess má einnig geta 

að finna má samræmi við aðrar rannsóknir (Ebberwein, o.fl., 2004; Eby og Buch, 1995; Gréta 

Matthíasdóttir, 2010; Hallqvist og Hydén, 2012; Liu, o.fl., 2012; Zikic og Richardson, 2007) en 

þátttakendur þar nýttu sér raunsæi og jákvætt viðhorf, skipulag og virkni, ásamt því að gefast 

ekki upp. 

Það var einkum tvennt sem stóð upp úr þegar viðmælendur lýstu upplifun sinni á 

afleiðingum í kjölfar atvinnumissis. Annars vegar neikvæðar afleiðingar vegna missis á því 

félagslega samhengi sem þeir höfðu haft í gegnum vinnuna og hins vegar jákvæðar afleiðingar 

sem fólust í þeim lærdómi sem þeir drógu af þessari reynslu. Það sem stóð upp úr þegar 

umræða viðmælenda barst að neikvæðum afleiðingum var hin félagslega eftirsjá og 

söknuður. Að fara úr því að hitta samstarfsfélaga sína á hverjum degi í öll þessi ár yfir í það að 

hitta þá alls ekki neitt benti til þess að það hafi skilið eftir sig mikið tóm. Af viðmælendum 

mátti skilja að starf sé ekki bara starf þar sem einn aflar sér tekna heldur sé það grundvallar 

hlutverk þar sem einn skapi og skilgreini sjálfan sig ásamt því að efla félagsleg tengsl sem oft 

á tíðum geta þróast yfir í vinnutengd vinasambönd. Þetta gefur til kynna að eftir svo langan 

tíma á sama stað hafi þeir mögulega þróað með sér sterka vinnutengda sjálfsmynd (Kira og 

Klehe, 2016). Að auki samræmist söknuður þeirra eftir hinu félagslega og samstarfsfélögum 

niðurstöðum annarra rannsókna (Amundson, o.fl., 2004; Brewington, o.fl., 2004; Gréta 

Matthíasdóttir, 2010) þar sem að auki kemur fram að þátttakendur með langan starfsaldur 

væru búnir að mynda sterkari félagsleg tengsl við sína samstarfsfélaga (Brewington, o.fl., 

2004).  

Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvort sambönd við samstarfsfélaga hafi haldist þá 

kom í ljós að með tímanum hafi þau minnkað og á endanum hafi þeim alveg lokið. 

Viðmælendur veltu fyrir sér hvort að þeir sem eftir urðu hafi haft einhvers konar samviskubit 

gagnvart þeim samstarfsfélögum sínum sem fengu stóra sparkið. Sú ígrundun er í takt við 

niðurstöður Amundson og félaga (2004) þar sem þeir þátttakendur sem ,,lifðu af” uppsagnir 

hafi upplifað slíkt samviskubit. Af viðmælendum mátti túlka það að starfið hafi verið mjög stór 
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hluti af þeirra sjálfsmynd og að það hafi leikið stórt hlutverk í þeirra lífi en fram kom í 

viðtölunum að sumum fannst sem þeir hefðu ekki hlutverk lengur þegar þeir hittu fyrir fólk 

sem þeir þekktu. Það sé svolítið í takt við hvernig samfélagið er þar sem fólk sé nánast 

undantekningarlaust spurt að því hvað það starfi við (Fouad og Bynner, 2008). Það má því 

skilja það sem svo að þessi félagslegi missir og söknuður, sem viðmælendur upplifðu, hafi 

verið missir á tilteknu hlutverki (Super 1980; 1990; Schlossberg, o.fl., 1995), þ.e. hlutverkinu 

starfsmaður, sem þeir voru búnir að sinna í fjöldamörg ár með sama góða fólkinu. Þennan 

hlutverkamissi má einnig finna í niðurstöðum Brewington og félaga (2004) en þátttakendum 

fannst sem þeir hafi þurft að endurskilgreina önnur hlutverk sín svo þeir fyndu fyrir tilgangi og 

gagnsemi, til dæmis hlutverk tengd fjölskyldu og samfélagi. 

Viðmælendur upplifðu einnig jákvæðar afleiðingar en þær breytingar, sem viðmælendur 

gengu í gegnum, urðu til þess að þeir endurskoðuðu sjálfa sig (Super, 1990) og gengu frá 

ferlinu með lærdóm í farteskinu. Viðmælendum reyndist þó misauðvelt að geta komið auga á 

þessar jákvæðu hliðar. Sumir litu samstundis á þetta sem gæfuspor en aðrir þurftu lengri tíma 

til að finna sínar ljóstýrur. Það var til að mynda blessun að sjá eftir á að starfið var orðið 

íþyngjandi og að miklu oki hafi verið létt af þegar viðmælandi var kominn út úr aðstæðunum. 

Að sama skapi að vera kominn út úr óheilbrigðu starfsumhverfi þar sem mórallinn á 

vinnustaðnum var orðinn slæmur, kvíði fyrir vinnunni nánast daglegur ásamt því að hafa 

yfirmenn sem virtust láta starfsmenn sig litlu varða.  

Fyrir suma viðmælendur var þetta það besta sem gat gerst, þó það hafi tekið mislangan 

tíma að komast að þeirri niðurstöðu og voru sumir enn í þeirri leit, en þetta hafi gefið þeim 

tækifæri til endurskoðunar. Í þessu samhengi var það endurskoðun á gildum og 

forgangsröðun þegar kom að starfi en þar mátti finna löngun í minna álag, áreiti og ábyrgð, 

ásamt því að vera eigin herra og setja vellíðan í fyrsta sæti. Einnig benda viðmælendur á að 

menn geti í raun verið fangi launanna og þá virðist sem það hafi einnig verið lán í óláni að vera 

í raun neyddur til að stökkva þegar bæði þor og kjark skorti til að prófa eitthvað nýtt. Þeir voru 

þannig margir hverjir neyddir til að yfirgefa þægindarammann.  

Svo virðist sem ný sýn á heiminn hafi skapast hjá mörgum viðmælendum ásamt því að 

taka stjórn á eigin lífi og koma auga á eigin styrk og getu, þar sem sjálfsöryggi efldist. Einum 

viðmælenda fannst auðveldara að geta talið upp jákvæðar afleiðingar vitandi að hann væri í 

starfi í dag, en hefði mögulega þótt það erfiðara ef hann væri enn í atvinnuleit. Hins vegar 

voru aðrir sem virtust alls ekki hafa viljað missa af þessu lærdómstækifæri. Upplifanir 
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viðmælenda virðast því samræmast niðurstöðum annarra rannsókna (Eby og Buch, 1995; 

Gréta Matthíasdóttir, 2010; Hallqvist og Hydén, 2012; Latack og Dozier, 1986; Liu, o.fl., 2012; 

Oakland, o.fl., 2012; Paul og Moser, 2009; Zikic og Klehe, 2006; Zikic og Richardson, 2007) þar 

sem fram kemur að upplifa má neikvæðan og óvæntan atvinnumissinn sem jákvæðan þegar 

líði á ferlið hafi fólki verið gefið tækifæri til endurskoðunar á markmiðum og forgangsröðun, 

nýir valmöguleikar hafi verið íhugaðir ásamt því að tækifæri hafi verið til þess að víkka út 

sjóndeildarhringinn, ófullnægjandi starf yfirgefið eða endurskoðun á sjálfi hafi mögulega 

stuðlað að einhvers konar andlegum þroska.  

Þrátt fyrir að sumir viðmælendur upplifi enn í dag einhvern biturleika gagnvart 

atvinnumissinum má telja af orðum þeirra að þeir séu í dag betur staddir. En þær 

heildarbreytingar og endurskoðanir, sem viðmælendur gengu í gegnum, fólu í sér að verða 

eigin herrar og sinna sjálfstæðum verkefnum, fara í sambærilegt starf með breyttum gildum 

og áherslum eða taka stefnuna á nýjan starfsvettvang. Auk þess fundu margir viðmælendur 

með sér innri styrk og sjálfsöryggi og sáu hversu megnugir þeir voru, ásamt því að endurskoða 

sig og líf sitt, og í einu tilfelli voru fjölskyldubönd endurnýjuð sem voru nánast horfin.  

Þegar búið er að fara í gegnum ferlið, sorgina og missinn, það neikvæða og sársaukafulla, 

þá eru ljóstýrur sem birtast sem sá lærdómur sem viðmælendur drógu af þessari reynslu þar 

sem þeim gafst tækifæri til endurskoðunar. Mikilvægt sé þó að yfirmenn fyrirtækja og 

stofnana séu meðvitaðir um þá tilfinningalegu óreiðu sem einstaklingar kunna að upplifa í 

kjölfar óvæntrar uppsagnar, ásamt þeim afleiðingum sem skapast geta. Hafa þarf í huga að 

um er að ræða manneskjur en ekki dauða hluti og sé vandmeðfarið hvernig komið er að 

uppsagnarferlinu. Sé stiklað á stóru varðandi ofangreind atriði þá mætti túlka það sem svo að 

væri uppsögn framkvæmd á faglegan hátt (Ebberwein, o.fl., 2004) þar sem góð og skýr ástæða 

fylgdi ásamt því að mögulega aðstoða einstaklinginn um framhaldið, gæti það orðið til þess 

að neikvæðar tilfinningar væru vægari eða skemur til staðar. Fengi einstaklingurinn að ganga 

reistur frá málinu væri í kjölfarið mögulega auðveldara að vinna úr hlutunum ásamt því að 

geta sleppt takinu af neikvæðum atburði og þannig fundið sátt (Gowan, 2014; Kübler-Ross, 

1969). Auk þess virðist aðlögunarhæfni fólks skipta máli og sýna viðmælendur fram á að þeim 

er umhugað um framtíð sína og hver og einn tekst á við atvinnumissinn á sinn hátt. Þeir birtast 

að endingu fyrir vikið sem sterkari og sáttari einstaklingar. Eftir allt ferlið geta þeir í dag frekar 

séð jákvæðar hliðar á neikvæðum atburði, þrátt fyrir að í upphafi hafi það ekki litið þannig út 

(McArdle, o.fl., 2007; Zikic og Klehe, 2006; Zikic og Richardson, 2007) og má vera að það hafi 

með aðlögun þeirra að gera og endurskoðun á sjálfi og lífi (Savickas, 2005; Super, 1990). 
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5 Lokaorð 

Markmið þessarara rannsóknar var að fá innsýn í upplifun einstaklinga sem höfðu verið lengi 

á vinnumarkaði og gengt lengi sama starfi þegar þeim var óvænt sagt upp. Einnig var lögð 

áhersla á hvernig hver og einn tókst á við það aðlögunarferli sem framundan var. Í upphafi 

rannsóknar gerði ég mér það í hugarlund að það hlytu að vera einhver tilfinningaleg viðbrögð 

gagnvart óvæntum atvinnumissi, sérstaklega þegar breytingar á högum hlutaðeigandi voru 

ekki fyrirhugaðar. Að lokinni rannsókn get ég sagt að ég gerði mér ekki fyllilega grein fyrir því 

hve mikilvægt það er hvernig komið er að uppsögn, þ.e. mögulegt tilfinningarót einstaklinga, 

og hve vel fólki gengur að vinna úr atburðinum svo hægt sé að sleppa takinu og finna sátt. Það 

ferli, sem einstaklingar fara í gegnum til að kljást við óvæntan atvinnumissi, er margslungið og 

felur í sér hinar ýmsu ákvarðanir og krossgötur.   

Þrátt fyrir að upplifun viðmælenda á atvinnumissinum sé í grunninn svipuð þegar kemur 

að ófaglegum uppsögnum og tilfinningaróti þá eru þær athafnir sem viðmælendur taka sér 

fyrir hendur í kjölfarið fjölbreyttar og ólíkar og gagnast þeim að auki misvel. Að sama skapi 

þarf hver og einn að kljást við sinn atvinnumissi á sinn hátt og á sínum tíma. Sé litið til 

niðurstaða rannsóknarinnar má sjá hve mikilvægt það er að gefast ekki upp þegar á móti blæs 

en þrautseigja einstaklinga virðist skipta máli ásamt því að finna sína leið til að kljást við 

breyttar aðstæður. Þrátt fyrir neikvætt ferlið þá sýna viðmælendur almennt aðlagandi 

eiginleika þar sem þeir taka stjórnina, þeim er umhugað um framtíð sína og leggja upp í 

endurskoðun á sjálfi og lífi. Þeir hafa viljann til að kljást við óvissu, ásamt hæfni til að taka 

áhættu og læra af reynslunni. 

Það kom skemmtilega á óvart að finna mátti jákvæðar hliðar á neikvæðum atburði í formi 

ýmiss konar lærdóms af hálfu viðmælenda og gefur það von að draga megi þann lærdóm að 

neikvæð reynsla sé ekki alltaf alslæm eða varanlegt ástand. Hver og einn verður að kljást við 

atburðinn á sinn hátt þar sem engin ein leið er rétt. Að auki getur það tekið mislangan tíma 

að komast á stað þar sem búið er að vinna úr atburðinum svo sleppa megi takinu og finna sátt 

enda sé ferlið hlykkjótt. Að gefast ekki upp er lykilatriði.  
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