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Planera       
avvecklingsarbetet
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På grund av finanskrisen har många företag hastigt tvingats göra drastiska nedskärningar i sin verk-
samhet. Så snabbt att det inte alla gånger funnits så stort utrymme för planering. Här presenterar 
konsulterna Gunilla Andersson, Jan-Erik Ekman och Nils Hallén en genomgång av de områden som 
är viktiga att tänka på vid en avveckling. Planera i god tid, lyder deras uppmaning! Ekonomin kom-
mer att fortsätta gå upp och ner och det gäller att vara förberedd för nästa nedgång.

Vi vill genom den här artikeln 
visa på vikten av att i ett av-
vecklingsarbete ha tydliga stra-

tegier, ha goda kunskaper om arbetsrät-
ten och konsekvent informera internt 
om processen. Det är viktigt att tidigt i 
processen utse en projektledare för hela 
avvecklingsarbetet och samtidigt göra en 
tydlig ansvarsfördelning mellan de per-
soner som kommer att delta i arbetet. 
Inledningsvis behöver man också välja 
avvecklingsstrategi. Dessa kan vara ren-
odlade eller en blandning av olika stra-
tegier. 

Exempel på avvecklingsstrategier:

sUppsägning  Att säga upp per-
sonal tillhör det traditionella tillväga-
gångssättet och är den kanske mest up-
penbara strategin.

sPension  Detta kan ske antingen 
genom naturlig pensionering eller ge-
nom att hitta olika förslag på förtids-
pensionering. Det senare är en mycket 
dyr strategi som blivit ovanligare under 
de senaste åren.

sAvgångserbjudande  Ett er-
bjudande till de anställda om ett av-
gångsvederlag mot att de säger upp sig. 
Detta kan gå ut generellt eller till vissa 
individer. 

sInterna karriärcentra  Detta 
är något som en del större organisatio-
ner med viss framgång har organiserat. 
Personer kan söka hit, eller bli placerade, 
och får under en viss tid hjälp med att 
söka nytt jobb externt. 

sVidareutbildning  Detta kan 
vara en strategi när man ser det som 
nödvändigt att göra en omställning men 
väljer att inte avveckla. Det kan vara ak-
tuellt när man ser en tillfällig nedgång 
av behovet av arbetskraft. Då kan man 
behålla sin personal samtidigt som man 
utnyttjar tiden till att uppdatera deras 
konkurrenskraft. Detta är en strategi 

som också vårdar varumärket som ar-
betsgivare.

Tidigt behöver man också arbeta fram 
en strategi för intern och extern kommu-
nikation. Strategin bör innehålla upp-
gifter om vad man ska informera om, 
när och hur detta ska göras och av vem. 
Att arbeta fram ett fråga/svar-dokument 
(F&S) är väsentligt. Ett sätt att göra detta 
är att samla projektgruppen för omställ-
ningsarbetet och ha ett ”brainstorming”-
möte kring vilka frågor som kan dyka 
upp från medarbetare eller andra under 
processen. Låt sedan någon lämplig per-
son besvara alla frågorna. Ett bra F&S-
dokument gör att kommunikationen 
blir tydlig och enhetlig. 

Svårt att beräkna kostnader 
Kostnaderna vid en avvecklingsprocess 
är mycket svåra att beräkna, inte minst 
för att en stor del av kostnaderna ligger 
dolda i form av minskad motivation och 
oro hos personalen, vilket skapar inef-
fektivitet.

Här följer några av de kostnader man 
bör räkna på:

sUppsägningslön  Under upp-
sägningstiden betalas lön ut till arbets-
tagaren. Detta oavsett om man har ar-
betsplikt eller inte.

sAvgångsvederlag  Om man 
väljer en strategi som inkluderar av-
gångsvederlag behöver man beräkna to-
talkostnaderna för detta. Oftast utfor-
mas dessa som extra månadslöner. 

sAnställningsförmåner De 
anställningsförmåner som den anställde 
haft skall även utbetalas under uppsäg-
ningstiden. Det vanliga är dock att dessa 
inte betalas ut under den tid man betalar 
ut avgångsvederlag. 

sPensionslösningar  Man kan 
välja att låta personer över en viss ålder 
välja pensionslösningar. För att beräkna 
kostnaderna för detta kan man ta hjälp 

av respektive försäkringsbolag. Ofta är 
detta mycket dyra lösningar.

sExterna resurser  Under denna 
rubrik faller de resurser man kan välja 
att ta hjälp av utifrån, om man till exem-
pel väljer att de uppsagda ska få hjälp av 
jobbsökarcoacher eller andra konsulter.

sMinskad effektivitet  Detta 
är den svåraste kostnaden att beräkna, 
men också den som mest kan påverkas av 
hur man väljer att genomföra processen. 
Minskad arbetskapacitet och korridors-
nack är svårt att undvika, men genom 
att informera tydligt om vad som ska 
hända kan man minska den här kost-
nadsdelen avsevärt.

När organisationen analyserat situ-
ationen och funnit att uppsägning av 
anställda är en åtgärd som behöver ge-
nomföras, behöver man också beakta de 
arbetsrättsliga aspekterna.

Lagen om anställningsskydd och 
medbestämmandelagen reglerar hur en 
uppsägning ska gå till. Det första man 
behöver göra är att avgöra vilka fackliga 
motparter man har i de förhandlingar 
som ska genomföras. Om organisatio-
nen är bunden av kollektivavtal är det 
de fackliga organisationerna som har slu-
tit kollektivavtalet som är motpart. Om 
man inte har kollektivavtal är det alla 
fackliga organisationer som har medlem-
mar på arbetsstället som är motpart i 
förhandlingarna. Om man inte vet vil-
ka fackliga organisationer de anställda är 
medlemmar i, måste man alltså fråga de 
anställda om detta.

Medbestämmandeförhandling
Första steget i kontakten med de fack-
liga representanterna är att göra en för-
handlingsframställan rörande verksam-
hetsförändring som leder till arbetsbrist. 
I detta första möte ges en övergripande 
bild av vad denna avveckling kommer 
att innebära och en preliminär tidplan. 
Vidare bör i detta tidiga skede diskute-
ras hur informationen till medarbetarna 
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skall hanteras. Ambitionen skall vara att 
enas om hur informationen skall skötas 
och av vem. 

I inledningen av medbestämmande-
förhandlingen skall företaget förklara 
varför avvecklingen måste genomföras. 
Förklaringen bör vara ungefär lika ut-
tömmande som den förklaring företagets 
ledning eller styrelse får. Förklaringen 
bör alltså innehålla en analys av kost-
nader, alternativa lösningar och konse-
kvensanalys av olika alternativ.

Ju bättre förståelse hos de fackliga 
funktionärerna för behovet av denna 
förändring som företaget lyckas skapa, 
desto bättre kommer hela förhandlingen 
att gå.

Företaget bör i sitt nästa steg beskriva 
vilken verksamhet som skall vara kvar. 
Denna beskrivning bör också vara un-
gefär lika omfattande som en lednings-
grupp skulle få. Det innebär att företa-
get presenterar syfte, mål och aktiviteter 
med den verksamhet som blir kvar.

Om ingen verksamhet skall bli kvar 
på orten, skall självklart i stället beskriv-
ningen handla om hur företaget skall 
klara sig utan den verksamhet som ti-
digare fanns på orten. 

Arbetsförmedlingen skall varslas om 
företaget avser att säga upp minst fem 
medarbetare på grund av arbetsbrist. 
Innehållet i detta varsel skall diskuteras 
med facket, så att parterna vet vad vars-
let innehåller. Varslet lämnas på Arbets-
förmedlingens hemsida.

Verksamheten presenteras i nästa steg 
i form av ett organisationsschema, det 
vill säga hur många befattningar orga-
nisationen skall innehålla, vilka sorters 
befattningar och hur de förhåller sig till 
varandra. Företaget skall kunna beskri-
va kravprofilen för respektive befattning, 
för att avgöra vilka krav som ställs på 
de personer som skall ha de ”nya” be-
fattningarna.

Denna typ av medbestämmandeför-
handling, där en ny organisation ska 
fastställas, slutar med att arbetsgivaren 
får verkställa det beslut som önskas, även 
om de inte når enighet i sak med de fack-
liga organisationerna. Noteras bör dock, 
att om de fackliga organisationerna inte 
förstår rationalen av den nya organisa-
tionen, finns en risk att personalen inte 
gör det heller, och då kanske framgången 
uteblir. 

Medbestämmandeförhandlingen slu-
tar med ett beslut om hur den nya or-
ganisationen skall se ut, hur många be-
fattningar som ryms i den och vilka krav 
som ställs på dessa befattningar. I och 
med detta har också arbetsbristens stor-
lek fastställs, det vill säga hur många 
som skall sägas upp.

Bemanningsförhandling
När organisationen fastställts skall den 
bemannas. Då ska en turordning upp-
rättas för vilka som skall sägas upp. Ut-
gångspunkten är att de som har en be-
fattning som kommer att finnas kvar 
behåller sitt jobb och att de som hade 
de befattningar som försvinner tillfäl-
ligtvis blir ”oplacerade”. För de ”oplace-
rade” görs därefter en genomgång för att 
avgöra om det finns möjlighet till om-
placering eller inte. 

För att omplacering ska vara möj-
lig måste den anställde ha tillräckliga 
kvalifikationer för den tjänsten. En an-
ställd med längre anställningstid slår ut 
en anställd med kortare anställningstid, 
om båda har tillräckliga kvalifikationer. 
Tillräckliga kvalifikationer jämförs med 
kravprofilen för befattningen. Kravpro-
filen skall vara trovärdig, till exempel 
genom att visa att dessa krav skulle an-

vändas vid en extern rekrytering. Obser-
vera att frånvarande personer på grund 
av barnledighet eller studieledighet skall 
behandlas på samma sätt som övriga.

Om företaget är bundet av kollektiv-
avtal har företaget och de fackliga or-
ganisationerna möjlighet att avtala om 
vilka som ska sägas upp i stället för att 
strikt följa reglerna i LAS. Bemannings-

förhandlingen slutar med ett beslut om 
vem som skall erhålla de olika befatt-
ningarna i organisationen och vem som 
skall sägas upp.

Uppsägningarna ska ske skriftligt 
och det finns färdigtryckta blanketter 
för detta. Om de anställda eller de fack-
liga organisationerna anser att fel be-
gåtts i samband med uppsägningarna, 
finns det möjlighet att få saken prövad 
i domstol.

Innan man ger uppsägningsbesked 
är det viktigt att man vet vilka externa 
resurser företaget kan erbjuda dem som 
blir uppsagda. Inom den privata tjäns-
temannasektorn finns Trygghetsrådet 
(TRR) som en viktig aktör för de före-
tag som har kollektivavtal eller häng-
avtal. På TRR får den uppsagde bland 
annat en personlig rådgivare, hjälp med 
att skriva ansökan och meritförteckning 
och tips om var man hittar jobb. Trygg-

”Gå rakt på sak och undvik att prata om hur 
svårt det är för dig att säga upp.”

Kriskurvan

Svårt att ta in
information

Handlings-
förlamning

Försvar

Förnekande

Ilska

Sorg

Hopplöshet

Acceptans

Ser framåt
REAKTIONS-

FAS

CHOCK-
FAS

BEARBETNINGS-

FAS

NYORIENTERINGS-
FAS

Nya idéer

Nya vägar
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hetsfonden (TSL) är motsvarande för an-
ställda inom LO-avtalen och Trygghets-
stiftelsen (TSN) är för personal inom den 
statliga sektorn. 

Förutom dessa aktörer finns dessutom 
olika typer av företagshälsovård och out-
placementföretag. Arbetsförmedlingen 
är förstås också en viktig aktör. 

Förberedelse på reaktioner 
Det är klokt att som chef förbereda sig på 
olika typer av reaktioner som kan kom-
ma i samband med att man lämnar ett 
uppsägningsbesked. Exempel på reak-
tioner kan vara ilska, chock, förnekelse, 
gråt men också någon slags konstruktiv 
realism. I det här sammanhanget brukar 
man också tala om den så kallade kris-
kurvan som bygger på Johan Cullbergs 
tankar kring krisens utveckling. 

Kriskurvan är indelad i fyra faser (se 
figur):

sChockfasen  Den första fasen 
kan vara från några korta ögonblick till 
flera dagar. Individen blir då handlings-
förlamad och har svårt att ta in infor-
mation och kan ha svårt att minnas vad 
som har sagts.

sReaktionsfasen  Den andra fa-
sen kan pågå upp till cirka sex veckor 
och innehålla alla typer av reaktioner, 
som försvar, förnekande, ilska, sorg och 
hopplöshet. Det är här som individen 
börjar ta in vad som hänt och frågar sig 
varför detta sker.

sBearbetningsfasen  Den tred-
je fasen kan pågå under kanske ett halvt 
år upp till ett år. Här har individen ac-
cepterat det som skett och ser och age-
rar framåt.

sNyorienteringsfasen  Den 
fjärde fasen som inte har någon avslut-
ning i tiden innebär att individen hittar 
nya vägar i livet och kanske till och med 
kan se att det som skett var bra och ledde 
till något som rent av var bättre.

Lämpliga förhållningssätt när man 
bemöter olika typer av reaktioner är att 
låta personen uttrycka sina känslor, att 
behålla sitt eget lugn och att som chef 
inte ta åt sig personligen. Det är också 
viktigt att visa empati, men att inte ge 
förmildrande löften.

Personligt uppsägningssamtal 
Själva uppsägningsbeskedet skall lämnas 
i ett personligt samtal med den som ska 
sägas upp. Det skriftliga beskedet läm-
nas lämpligen vid samma tillfälle. Efter-
som det för de flesta av oss betraktas som 
ett svårt samtal är det viktigt att planera 
samtalet i förväg. 

Tänk igenom var och när samtalet ska 
hållas, se till att det är i en miljö där ni 
inte riskerar att bli störda under samta-
let. Man bör undvika ett uppsägnings-
samtal sent på eftermiddagen och dagen 
före en helg och absolut inte dagen före 
en långledighet eller semester. 

Avsätt tillräckligt mycket tid för att 
kunna besvara de frågor som dyker upp, 
men känn dig sedan inte tvingad att fyl-
la ut tiden bara för att ni avsatt en viss 
tid. Det finns ingen anledning att börja 
komma in på andra saker än själva upp-
sägningen och dess konsekvenser.

När du genomför själva samtalet är 
det viktigt att vara så tydlig som möjligt, 
det är vanligare än man tror att männis-
kor suttit i uppsägningssamtal och där-
efter inte förstått att de blivit uppsagda, 
trots att den som sagt upp trott sig vara 
tydlig med budskapet. 

Gå rakt på sak och undvik att prata 
om hur svårt det är för dig att säga upp. 
Samtalet handlar inte om dina svårighe-
ter, utan den person som är i fokus är den 
som blir uppsagd. Gör gärna ett manus i 

förväg där du skriver upp vilka punkter 
du ska få med för att vara tydlig. 

Extra viktigt är det att ha helt klart 
för sig hur man inleder samtalet. Ett ex-
empel på inledning är: ”Jag har bett dig 
komma hit för att ge dig information 
om den nya organisationen och hur den 
påverkar din befattning. Din befattning 
tillhör dem som försvinner och eftersom 
det inte finns något annat arbete internt 
att erbjuda dig blir du uppsagd.”

lyssna aktivt!
Här följer några samtalsverktyg som du 
kan ha nytta av under samtalet.

sAktivt lyssnande  En del per-
soner känns lättare att dela med sig in-
formation till än andra. Det beror ofta 
på att de är duktiga på att lyssna aktivt. 
Egentligen handlar det om rena tekni-
ker, som att se den man talar med i ögo-
nen, låta den andre tala till punkt, nicka 
eller genom andra huvudrörelser visa att 
man lyssnar på vad den andre berättar 
och gör små sammanfattande repliker 
såsom ”Var det så här du menade?” eller 
”Har jag förstått dig rätt?”.

sStäll frågor  Ett bra sätt att föra 
samtalet vidare är att ställa frågor, tänk 
då på att ställa en fråga i taget och und-
vik i största möjliga mån slutna frågor, 
det vill säga frågor som man kan svara 
ja eller nej på. 

CheCklista för ett bra avveCklings- oCh  omställningsarbete

• Utse en projektledare.

• Gör en tydlig ansvarsfördelning.

• Välj en avvecklingsstrategi.

• Planera den legala processen med varsel, förhandlingar med mera.

• Utarbeta en kommunikationsstrategi.

• Gör en kostnads- och tidsplan.

• Identifiera interna och externa resurser.

• Utbilda cheferna.

• Gör en omstartsplan för kvarvarande medarbetare.
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sRepetera budskapet  Inom 
det militära avslutar man all ordergiv-
ning med ”repetera”, varpå den som fått 
ordern förväntas upprepa själva ordern 
ordagrant. Den metoden ger fortfaran-
de utrymme för att budskapsmottagaren 
kan göra sin egen tolkning av ordern. För 
att nå full effekt bör man därför i stäl-
let be den som tagit emot ett budskap 
att ”upprepa med egna ord” hur den har 
uppfattat det man sagt. Säg till exem-
pel: ”Jag vet att jag ibland kan vara lite 
otydlig. För att försäkra mig om hur du 
har uppfattat vad jag just sagt undrar 
jag om du skulle kunna berätta för mig 
vad du just hörde?”.

sTystnad  En hel del av oss har svårt 
för när det blir tyst. Det är en naturlig 
reaktion när någon får höra ett besked 
som kan verka chockartat att tystna. 
Många som har svårt att hantera tyst-
naden kan reagera med att försöka fylla 
tomrummet med ord, ofta ord som sak-
nar mening och som inte driver samtalet 
vidare. Tystnaden är inte farlig och kan i 
stället användas för att få tid att reflek-
tera och samla sig. Om det blir riktigt 
jobbigt kan du i stället säga: ”Jag låter 
det vara tyst en stund så du får fundera 
på det som just har sagts”.

sSjälvkännedom 
och reflektion  Vi är alla olika och 
reagerar därför olika på svåra situatio-
ner. Genom att reflektera efter ett svårt 
samtal som en uppsägning kan man lära 
sig mycket om sig själv som man kan ha 
nytta av inför kommande samtal. Ta där-
för en stund efteråt och fundera igenom 
vad du gjorde bra och vad du kan bära 
med dig till nästa samtal.

En bra uppsägning är när medarbe-
taren förstår budskapet, känner sig res-
pektfullt behandlad och vet vad som 
kommer att hända i processen. 

avslut och omstart
Innan medarbetaren slutar är det viktigt 
att ge tid för att avsluta och lämna över 
arbetsuppgifter och städa ur rummet. 

Det är också angeläget att så snabbt som 
möjligt kunna skriva betyg och arbets-
givarintyg. Sist men inte minst behöver 
man planera för någon typ av avtackning 
och det är då lämpligt att fråga den be-
rörda hur den vill bli avtackad.

Det trots allt vanligaste är att merpar-
ten av medarbetarna kommer att arbeta 
kvar i verksamheten efter en avveckling. 
Det är lätt att man får så mycket fokus 
på de medarbetare som får gå att man 
glömmer bort de som finns kvar. Det är 
naturligt att även dessa får reaktioner på 
det som händer. De kan drabbas av oro 
inför avvecklingen, stor arbetsbörda och 
skuldkänslor över att de får vara kvar när 
deras arbetskamrater fick lämna. 

För deras skull är det viktigt att få 
ett avslut på avvecklingsprocessen. Hur 
det ser ut kan variera, men någon form 
av avslut på det gamla som följs av en 
nystart. Sannolikt behöver det sättas nya 
mål med verksamheten och dessa behö-
ver få utrymme att diskuteras och pro-
cessas med dem som blir kvar.

När någon eller några försvinner ur 
en grupp händer det också saker med 
gruppen. Man försöker hitta nya roller 
och nya positioneringar kan sätta igång i 

gruppen, vilket i sin tur kan skapa kon-
flikter. Vad som kommer att hända finns 
det ingen möjlighet att helt förutse, men 
genom att vara beredd blir det lättare att 
se vad som händer och lyfta upp det till 
ytan för diskussion. Det mesta blir lät-
tare om man talar om det. Framför allt 
när det är svåra saker att tala om.

”En bra uppsägning är när medarbetaren förstår budskapet, 
känner sig respektfullt behandlad och vet vad som kommer att 
hända i processen.”

LItteratUr- och webbtIPs

arbetsplatsens svåra samtal av Kjell ekstam.

Kris och utveckling av Johan cullberg.

Ledarrollen vid uppsägningar – en handbok för chefer av anders Kinding och eva 
Gotthardson.

Personalekonomi i dag av Ulf Johanson och anders Johrén.

Personaljuridik av tommy Iseskog.

svåra medarbetarsamtal av Åsa-Mia Fellinger.

www.riksdagen.se  Under fliken ”Lagar” hittar man svensk Författningssamling 
sFs.

www.mire-restructuring.eu information om omställningsarbete i europa.

www.trr.se trygghetsrådet.

www.tsl.se trygghetsfonden.

www.tsn.se trygghetsstiftelsen.
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