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ORGANISATIONEN

VENSKA FÖRETAG saknar ofta genomtänkta proces-
ser för att avsluta anställningar. Detta trots att före-
tag som säger upp på ett värdigt sätt får bättre rykte 
och har lättare att hitta de talanger de behöver. 

– Employer branding är lika viktigt under uppsäg-
ningsprocessen som efter att en anställning har avslutats, konsta-
terar Ulrica Pantzar, seniorkonsult på HRM Affärsutveckling. 

Hon har hjälpt företag med avslut och omställning i drygt ett 
decennium och vet att trots att det är svårt att göra ett perfekt 
avslut, så finns det mycket att vinna på att skapa en genomtänkt 
process. För det första handlar det om vd:s uppdrag. En vd får inte 
skada organisationen och det är tyvärr en möjlig konsekvens om 
avslutet sker på ett sätt som den uppsagda uppfattar som oschysst. 
För det andra är det en möjlighet att orientera sig inför framtiden: 
att göra de som slutar till ambassadörer för företaget och att lära av 
dem för att som vd eller chef kunna justera sitt eget ledarskap. 

– Om du som arbetsgivare är tydlig med varför en 
uppsägning behöver ske och sköter processen snyggt så är 
 sannolikheten större att dina ex-medarbetare blir bra ambas-
sadörer för organisationen och för vd som lagledare, säger 
Ulrica Pantzar.

Att inte ha en genomarbetad plan för hur uppsägningar går 
till kan bli kostsamt både på kort och lång sikt. 

– Vissa organisationer skär för hårt med konsekvensen att de 
tvingas hyra in sina tidigare anställda via bemanningsföretag, 
varnar Ulrica Pantzar.

Hon råder dig som vd att se till att vara synlig i organisationen, 
inte minst under neddragningar och vid uppsägningar. 

– Problemet med många vd:ar är att de är så osynliga. De 
lägger över ansvaret på cheferna och är redan klara med hur de 
vill att processen ska se ut. Vd gör rätt i att vara tillgänglig. Det är 
svårt att skapa förtroende om man aldrig syns. 

AVSLUTA SNYGGT
När du rekryterar gör du det med största omsorg. Lika viktigt är det att avsluta en anställning 
på ett korrekt och schysst sätt. På så sätt värnar du om ditt företags varumärke som arbetsgi-
vare och ökar chanserna att locka talangerna – igen och igen.
 
T E X T  J E N N I E  J E N S E N

S



Låt det ta tid
Ha förståelse för att en uppsägningsprocess 
tar tid. Förhasta inte processen. Att oavsiktligt 
kränka den som blir uppsagd så att medarbe-
taren känner sig orättvist behandlad ger omät-
bar badwill. De som är kvar kan tappa tilltron 
till er som arbetsgivare. Befinner ni er i en smal 
bransch eller på en liten ort kan ni få svårt att ny-
rekrytera om ert rykte fläckats av sättet ni sagt 
upp medarbetare på.

Ta hjälp av experter
Inkludera hr-funktionen. Har du inte en sådan så 
ta in proffshjälp, inte minst vad gäller den juri-
diska aspekten. Om du saknar erfarenhet av att 
säga upp personal finns det samtalsexperter att 
ta hjälp av. Det finns också en rad handböcker 
om uppsägningar att tillgå (se faktarutan).

Sätt ihop en  
projektgrupp 
Om det är fråga om en större neddragning så 
bör du sätta ihop en projektgrupp. I den arbetar 
ni fram hur ni ska kommunicera uppsägningarna 
och i vilken ordning kontakt med fackföreningar 
ska tas. När du lägger varsel så se till att du tagit 
de kontakter som krävs med facken. 

Skapa en mall  
och en process
Ta fram en process att följa. Den ska inne-
hålla en tidsplan för vem som ska  informeras 
och när det ska ske. Planen ska visa vad 
som ska hända, när det ska hända, vilka som 
 berörs och vem som är ansvarig för vad. Det 
är  viktigt att planen är klar innan något blir 
 offentligt. 

Gör planen  
till din livlina
Tre nyckelord i samband med uppsägningar vid 
neddragningar är: informera, informera och in-
formera. Lika viktig som en tidsplan är din kom-
munikationsplan. Tänk på att informera även 
om du inte har något att informera om. Alla che-
fer ska veta vad som gäller och de ska kunna stå 
bakom beslutet. 

Bädda för  
ett bra samtal
Välj att säga upp i det mötesrum ni vanligt-
vis träffas i för att inte göra situationen mer 
 dramatisk än den är. 

Låt alltid  
chefen vara med
Närmsta chef bör alltid vara med vid uppsäg-
ningssamtalet eftersom chefen har den närmas-
te relationen med medarbetaren. Se till att che-
ferna kan ha varandra och dig som bollplank 
och dra lärdom av de uppsägningar ni tvingas 
genomföra.

Släpp taget
Låt dem som fått vetskap om att de ska sluta, få 
sluta direkt om de vill och om det finns möjlig-
het för företaget att släppa dem. Skälet är att 
produktiviteten går ner och kvaliteten riskerar 
att dala. 

Möt känslostormen
Den som sägs upp kan reagera med alla möjliga 
känslor: ilska, vrede, sorg och till och med ge-
nom att börja skratta. Chefer som ska säga upp 
kan behöva träning. Det kan ske genom rollspel 
så att chefen blir medveten om vad hen sänder 
ut. Som chef ska man vara närvarande och inte 
oberörd, men man måste sätta gränser för sin 
empati. 

SÅ GÖR DU ETT SNYGGT AVSLUT
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Var rättvis  
och hoppfull
Behandla alla som sägs upp lika oavsett om det 
är uppsägningar vid olika tillfällen. Det upp-
levs som rättvisare av dem som drabbas och av 
dem som blir kvar. Visa med goda exempel att 
de som har slutat hos er tidigare har det gått bra 
för. Det visar att det finns en positiv väg att gå. 

Följ upp
Ta ett uppföljningssamtal någon dag efter upp-
sägningssamtalet och stäm av hur medarbeta-
ren känner. 

Döda rykten
Om det förekommer rykten så skuldbelägg inte, 
utan ta död på ryktena genom att förklara och 
tydliggöra. 

Tacka av
Avtackning är viktigt ur symboliskt hänseende. 
En tumregel är att om personer som slutar på 
egen begäran brukar få en vacker vas, ska även 
de som blir uppsagda få det. 

Ta lärdom av  
den som slutar
Ett exitsamtal hålls av en neutral chef med den 
uppsagda efter själva uppsägningen. Syftet är 
att ta reda på hur medarbetaren upplevt före-
taget som arbetsgivare. Var öppen för eventu-
ell kritik och se det som ett lärtillfälle. Fråga inte 
bara om själva uppsägningsförfarandet utan om 
tiden som anställd, om företaget och om ledar-
skapet. Fundera på vilket värde ett exitsamtal 
kan tillföra dig som arbetsgivare. Kan dina ex-
medarbetare bli dina framtida kunder? Vad du 
ska använda svaren till styr vilka frågor du ska 
ställa. Ett tips är att synkronisera exitsamtalet 
med innehållet i medarbetarsamtalet och löne-
samtalet och att samtalet tidsbegränsas till max 
30 minuter. 

Hantera överlevarna
Tänk framåt. Vad kommer hända med dem som 
bli kvar? Det är lätt men vanskligt att fokusera 
på dem som ska gå. De som ska vara kvar kom-
mer att reagera, en del med ilska, andra med 
sorg. De förlorar medarbetare och det skapas 

misstro mot ledningen. Här är det viktigt att visa 
att de som blir kvar får vara ledsna, men också 
verka för att sorgeperioden blir begränsad. 

Visa vägen framåt
Ett avslut får inte bli oändligt. Det är jätteviktigt 
att du har en karta mot framtiden så att du kan 
peppa dem som är kvar. Prata om framtiden och 
visa att du är hoppfull. Var tydlig med målen och 
tänk på att de ska vara realistiska. Har det varit 
stora uppsägningar så kan det se väldigt illa ut 
att ha som mål att flerdubbla vinsten. 
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LITTERATUR OM AVSLUT

Uppsägning – en handbok som beskriver hur en anställning kan avslutas 
av Georg Frick. Utgiven av Talentum HR, 2010.

Uppsägning och avsked – praktisk handbok för arbetsgivare 
Utgiven av Björn Lundén information, 2002.

Ledarrollen vid uppsägningar – en handbok för chefer 
av Eva Gotthardson och Anders Kinding. Utgiven av Liber, 2010.

Att agera som en attraktiv arbetsgivare är lika viktigt under uppsägningsprocessen som efter 
att en anställning har avslutats, menar Ulrica Pantzar, seniorkonsult på HRM Affärsutveckling. 
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Glöm inte varningar
Innan det går så långt som till uppsägning av 
personliga skäl behöver du ha koll på att du 
som arbetsgivare har varnat på ett korrekt sätt. 
Många företag är oerhört dåliga på att ge var-
ningar. En person som har misskött sitt jobb 
men som inte har varnats enligt gällande praxis 
kan bli kvar i företaget i år. 

KÄLLA: ULRICA PANTZAR, SENIOR

KONSULT PÅ HRM AFFÄRSUTVECKLING.


