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Personalreduktion – Ibland nödvändigt, alltid utmanande  
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Personalkostnader som över tid ökar i 
förhållande till intäkterna, en 
lönsamhetskris i företaget, en fallande 
intäktsprognos, en strategisk 
omorganisation. Det finns ett antal 
situationer där minskning av 
personalstyrkan blir nödvändigt. Men även 
när det är oundvikligt så är en 
personalnedskärning förknippad med 
utmaningar. Axholmen vill här lyfta fram 
sju punkter att ha i åtanke när du står 
inför en sådan situation. 
 

1. Tänk rätt från början 
En kontinuerlig minskning av personal utifrån 
principen ”osthyvel” är en lösning som ofta 
visar sig bli kostsam, tidsödande och ge 
negativ effekt på företagets långsiktiga 
utveckling. Det absolut viktigaste inför en 
nedskärning är att ha en tydlig och långsiktig 
målbild som utgångspunkt, och att ha en plan 
för hur målbilden ska nås.  

Vilka utmaningar står vi inför? Hur kritiskt är 
läget? Vad är vårt mål med organisationen? 
Hur ska organisationen och verksamheten se 
ut framöver? Vilka kompetenser och roller 
kommer att behövas? Bör vi lägga ner någon 
avdelning? Vad ska vi sluta göra om vi drar ner 
på personalen, alternativt hur kan vi öka 
produktiviteten? 
 
2. Ha koll på arbetsrätt och kollektivavtal 
Det finns tydliga regler inom LAS, MBL och 
AML som måste följas vid uppsägningar. Det 
är viktigt att redan från början förstå vilka steg 
som är obligatoriska, hur kollektivavtal ser ut 
och hur lång tid processen kommer att ta. Var 
t ex medveten om att arbetstagarsidan har 

rätt att ta in en löntagarkonsult, vilket betyder 
att processen stannar upp.  

Nödvändig kompetens finns i de flesta fall 
hos HR-avdelningen, och de bör involveras på 
ett tidigt stadium för att kunna agera 
proaktivt. 

 

 
 
Figur 1: Översiktlig illustration uppsägningsprocessen, 
exklusive tid för löntagarkonsult 

 

3. Ta hjälp av facket 
Se fackliga organisationer som en källa till stöd 
i en utmanande situation. Förklara bakgrund, 
utmaningar och mål under inledande 
samverkansförhandling. Genom att 
tillhandahålla kontinuerlig och proaktiv 
information läggs en bra grund för en 
konstruktiv process.  
 

4. Ge cheferna rätt verktyg 
Det första en operativ chef behöver för att 
kunna planera och genomför en personal-
neddragning är bakgrund och målbild för 
organisationen, det vill säga var tydlig med att 
kommunicera resultatet av råd nr 1.  

Därtill behöver cheferna få hjälp med t ex 
standardiserade utköpspaket, synkronisering 
mellan olika delar av företaget och stöd kring 
hur befintliga rollbeskrivningar och 
utvärderingar kan användas vid 
omplaceringar. 
 
5. Säkerställ strukturerad uppföljning 
Använd en genomarbetad men enkel struktur 
för uppföljning av samtliga definierade 
aktiviteter. Säkerställ information om ansvarig 
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chef, förväntad effekt, tidsramar samt 
nödvändiga förutsättningar och eventuella 
negativa konsekvenser. Risk- och konsekvens-
analys är ett krav enligt AML, men framförallt 
säkerställer en noggrann uppföljning och en 
kontinuerlig ledningsrapportering att 
nödvändig prioritet bibehålls. 
 

6. Säkra ägarskap hos chefer 
Ansvariga chefer bör inte bara följas upp, utan 
måste verkligen äga aktiviteter och resultat. 
Detta sker lättast genom att knyta 
nedskärningsmål och -aktivitet till budget- 
eller prognosprocess. 
 

7. Säkerställ kontroll över bemanningsnivå 
I kombination med den detaljerade aktivitets-
uppföljningen bör en permanent uppföljning 
av personal införas i organisationen (om det 
inte redan finns). Uppföljningen bör inkludera 
samtliga anställningsformer, vikarier och 
konsulter. Det finns annars en stor risk för att 
den minskning som skett med hjälp av en 
aktivitet dyker upp igen inom en nära framtid, 
t ex i form av en konsult.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Om Axholmen 

Axholmen etablerades 2007 med en idé om att 
skapa ett enklare och mer resultatinriktat sätt att 
lösa kvalificerade problem. Vi delar gärna kundens 
risk och kopplar vårt arvode till uppnått resultat.  

Vi har bred branscherfarenhet med expertis inom 
bl.a Finans, Inköp, IT, Supply Chain och 
Organisation & Personal.  

Våra konsulter har starka referenser med bakgrund 
i både konsult- och linjeroller, från t.ex. Bain&Co, 
Accenture, Applied Value, GE, H&M och Sapa. 

Vårta erbjudanden: 
• Strategi 
• Operationell effektivitet 
• Strategisk sourcing och inköp 

Kontakt: 
Telefon: +46 (08) 55 00 24 80 
E-mail: info@axholmen.se 
Webb: www.axholmen.se 


