Håll huvudet kallt
när det hettar till
Lågkonjunkturen har drabbat världen och Sverige. För många chefer innebär det
svåra uppsägningssamtal med medarbetare, men även oro för den egna situationen.
text kristina grandin illustration andrea sjöström

när konjunkturen försämras och många
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företag står inför nedskärningar är det inte bara de
anställda som oroar sig. Många chefer hamnar ofta
i en svår situation, där de måste ta hand om oroliga
medarbetare och fortsätta driva verksamheten framåt
samtidigt som de själva kanske inte vet om de får behålla sitt arbete. Hur klarar chefen att göra ett fortsatt
bra arbete även när företaget är i kris?
– Grunden för allt förändringsarbete är att skaﬀa
en tydlig bild av vad förändringen kommer att innebära både för dig som chef, för din verksamhet och
för din personal, säger Monica Oswaldsson, legitimerad psykolog på Previa.
Frågor som du som chef behöver ställa dig är: Hur
väl stämmer detta överens med mitt eget perspektiv
och med mina egna värderingar? Vad behöver jag

göra för avdelningen och för mig själv?
– Först när du som chef tagit till dig vad detta
innebär kan du bli en engagerad och tydlig ledare och
driva processen vidare, säger Monica Oswaldsson.

att säga upp personal är en av chefens svåraste
uppgifter. Enligt en undersökning gjord  av företaget Visendi anser svenska chefer att uppsägningar
är den jobbigaste situationen att hantera. Många blir
personligt påverkade av att hålla uppsägningssamtal.
Monica Oswaldsson menar, att det är viktigt att
kunna skilja på sak och person och att förhålla sig
professionellt. Förklara för din medarbetare vad företaget beslutat och varför, berätta att det innebär att
tjänsten inte kommer att ﬁnns kvar och hur företaget
planerar att stödja medarbetaren.

Ofta kan en person utifrån, som
har andra perspektiv, hjälpa dig
att lyfta blicken.«
hon betonar vikten av att föra en dialog, dels
med medarbetarna om vad som händer, deras bild av
situationen och hur de mår, dels inom chefsleden.
Som chef är det viktigt att du får stöd under hela
processen. Den egna chefsgruppen är ofta en bra
resurs. Där kan ni tillsammans hitta en samsyn om
vad förändringarna innebär, hur ni bör arbeta och
gemensamt hitta lösningar på olika problem. En av
de viktigaste delarna i Previas arbete är att strategiskt
stödja grupper som planerar och genomför förändringar. Monica Oswaldsson rekommenderar även
att varje chef får individuell coachning, gärna av en
extern part, och utbildning i att hålla svåra samtal.
– Det är betydelsefullt att du som chef själv får
sitta ner och reﬂektera över vad som händer, att förstå
var du beﬁnner dig och att dryfta din egen oro. Ofta
kan en person utifrån, som har andra perspektiv,
hjälpa dig att lyfta blicken, säger Monica Oswaldsson.
Även om alla omställningar kräver mycket av både
chefer och medarbetare är det viktigt att komma ihåg,
att all förändring också innebär möjligheter; att skapa
något nytt, att ändra strukturer och att förbättra processer. Förändringen innebär personlig utveckling för både
individerna och gruppen. Ofta skapas en bättre sammanhållning när arbetsgruppen går igenom en kris.

TAPPA INTE TOPPKRAFTERNA
Redan vid nedskärningar på en procent av
personalstyrkan ökar personalomsättningen med
så mycket som upp till  procent. Det visade
en undersökning i Harvard Business Review
nyligen. Särskilt om pressen ökar på medarbetarna som är kvar efter uppsägningarna riskerar
företaget att tappa de oumbärliga toppkrafterna.
De hittar alltid ett annat arbete och om de känner
sig överutnyttjade och stressade, så är risken stor
att de lämnar företaget.
Lärdomen är att arbetsgivaren inte vinner på
att utnyttja de anställdas rädsla att förlora arbetet.
Med rädslan följer en oundviklig sänkning av
lojaliteten mot arbetsgivaren och produktiviteten.
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Det är viktigt att ge den uppsagda tid att bearbeta
beskedet och att kort efter det första samtalet ha ett
uppföljningssamtal. Där kan medarbetaren få ställa
frågor och där upprepar du vad som gäller. En uppsägning kan ses som en krissituation. Först kommer
chocken och sedan reaktionsfasen, då medarbetaren
bearbetar känslor och ifrågasätter besluten.
– Att vara ärlig och rak kan vara knepigt i en pressad situation. Det är lätt att vilja vara bussig och ge
falska förhoppningar om återanställning. Men alla
tjänar i längden på att du som chef förhåller dig professionell, säger Monica Oswaldsson.

UPPSÄGNINGAR
SVÅRASTE UTMANINGEN
Enligt en undersökning som Proﬃce låtit göra
bland svenska chefer är följande de situationer då
det är svårast att vara chef:
 Uppsägning av personal: ,.
 Då anställda har personliga problem som kräver emotionellt engagemang: ,.
 Förändringar i organisationen: ,.
 Löneförhandlingar: ,.
 Sociala sammanhang i arbetet som julbord,
ﬁrmafest: ,.

LÄGRE ANTAL SJUKDAGAR
FEM PRAKTISKA TIPS
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Sedan juli  har minskningen av det så
kallade ohälsotalet gått i allt snabbare takt.
Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalade
ersättningsdagar från försäkringskassan per
person och år. Under  minskade ohälsotalet
med , dagar till ,. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet,
medan sjukpenning och rehabiliteringspenning
står för den mindre. Minskningen av ohälsotalet
beror på att antalet nya sjukfall som startar blir
allt färre och att sjukskrivningsperioderna blir
allt kortare. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar
cirka   dagars sjukfrånvaro.
prima nr 1 2009

9

