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Afskedigelser – Hvad med dem, der bliver tilbage? 

 

Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 

Oven på krisen er der ikke mange virksomheder – hverken de private eller offent-

lige, som ikke har skullet afskedige i større eller mindre omfang. Man skulle derfor 

tro, at lederne rundt omkring efterhånden har fået en vis rutine og dermed også 

professionel eksekvering af afskedigelserne. Men sådan hænger det ikke nødven-

digvis sammen. Teglkamp & Co. har gennemført en undersøgelse af hvordan af-

skedigelserne er blevet håndteret ikke mindst i forhold til de medarbejdere, der er 

blevet tilbage i virksomhederne.  

254 har deltaget i undersøgelsen. Det er der kommet en række interessante resultater ud af. 

Ledelsesrådgiver Susanne Teglkamp fra konsulentfirmaet Teglkamp & Co. har forestået under-

søgelsen og analysen af resultaterne. 

 

Hver 4. ansatte mener at afskedigelser håndteres dårligt 

Det er ikke kun dem, der bliver afskediget, der er kritiske over for ledelsens håndtering af af-

skedigelserne. Det er i høj grad også virksomhedens øvrige medarbejdere – altså dem, der 

bliver tilbage. Således mener hver 4. at deres kollegaer afsked blev håndteret dårligt eller de-

cideret uprofessionelt.  

 

Forståeligt nok, var der større utilfredshed med håndteringen af afskedigelserne blandt dem, 

der havde oplevet det på egen krop. Således mente over halvdelen, at ledelsens håndtering 

ikke havde været i orden. De har også givet deres oplevelse et par ord med på vejen: 
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”Prikkerunder, hvor man skal sidde på sin pind i 8 timer og vente på, at/om tele-

fonen ringer er forfærdelige. Både for dem der prikkes, og dem der går fri. Dette 

var praksis i 7 år og 8 fyringsrunder på min tidl. arbejdsplads.” 

 

”Jeg hørte rygter om afskedigelsen fra en leverandør inden jeg reelt blev afskedi-

get.” 

Enkeltsagerne håndteres dårligst 

Det er klart enkeltsagerne, der håndteres dårligst i forhold til større afskedigelsesrunder. Det 

kan skyldes, at enkeltsagerne handler om personlige forhold, hvilket gør det sværere for man-

ge ledere at håndtere.  

 

 

Manglende fritstilling giver udfordringer i organisationen 

I forbindelse med afskedigelser skal virksomheden tage stilling til, om de afskedigede skal frit-

stilles, så snart de har overdraget deres opgaver eller om de skal blive i hele opsigelsesperio-

den. I knapt halvdelen af tilfældene valgte ledelsen, at de opsagte medarbejdere skulle blive i 

opsigelsesperioden. I godt halvdelen af tilfældene blev de opsagte fritstillet stort set med det 

samme. I de resterende tilfælde skulle de opsagte blive og arbejde i opsigelsesperioden.  

Undersøgelsen viser, at det giver problemer, når de opsagte medarbejdere skal arbejde i opsi-

gelsesperioden. 
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Det er problematisk at fastholde, at de opsagte medarbejdere skal blive i opsigelsesperioden. 

Således oplevede hver 3. at det skabte en dårlig stemning i organisationen, så længe de op-

sagte medarbejdere gik rundt i organisationen. Tilsvarende oplevede også godt hver 3. medar-

bejder, at det var svært at komme videre.  

Der kan selvfølgelig være mange grunde til at en virksomhed vælger ikke at fritstille de opsag-

te medarbejdere. Nogle af problemerne ved ikke at fritstille fremgår af følgende kommentarer 

fra nogle af deltagerne: 

”De afskedigede ønskede ikke selv at blive fritstillet, men deres tilstedeværelse og 

ageren skabte en dårlig stemning.” 

”Der var ligeledes loyalitetskonflikter i forhold til arbejdspladsen, da de få der blev 

til sidste dag skulle af med deres frustrationer og reaktioner på fyringen.” 

”Fritstillingen var sandsynligvis med til at skabe utryghed blandt de tilbageværen-

de, fordi de først på et senere tidspunkt fik en ordentlig information.” 

Jo flere der bliver afskediget, desto vigtigere er en fritstilling for organisationen 

Det kan lyde lidt råt, men det har ikke så stor betydning for organisationen, hvis en enkelt 

opsagt medarbejder ikke bliver fristillet i opsigelsesperioden. Det har selvfølgelig betydning for 

den opsagte og for de nærmeste kolleger. Det påvirker i langt højere grad hele organisationen, 

hvis det er et større antal opsagte medarbejdere, der fastholdes i opsigelsesperioden. Hvis 

man gerne vil hurtigt videre i virksomheden, kan en fritstilling være fuldstændig afgørende.  
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Deltagerne i undersøgelsen har kunnet sætte kryds ved flere svar.  

Offentlige ansatte bliver ikke fritstillet 

Der er langt større tradition for at bruge fritstilling i den private sektor end i den offentlige sek-

tor. I det offentlige er det 3 ud af 4 afskedigelsesrunder, hvor de opsagte skal møde på arbej-

det i opsigelsesperioden. Det giver en dårlig stemning på arbejdspladsen og gør det svært for 

organisationen at komme videre. Flere end hver 10. af de opsagte medarbejdere vælger da 

også at sygemelde sig i opsigelsesperioden mod kun 3% af det privatansatte medarbejdere. 
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Ledelsen glemmer dem der bliver tilbage! 

I mange virksomheder bruges der tid på at forberede opsigelserne, at sikre at man gør det 

ordentligt og overholder reglerne. Sådan skal det også være. Men når så først afskedigelserne 

er blevet gennemført, glemmer man ofte de medarbejdere, der bliver tilbage i organisationen. 

Således oplever 3 ud af 4, at der ikke bliver gjort noget for de medarbejdere, der bliver tilbage 

i organisationen.  

 

Offentlige arbejdspladser er mere opmærksomme på dem, der bliver tilbage – men de 

er længere tid om at komme over det 

På den ene side fastholder langt flere offentlige arbejdspladser end de private, at de opsagte 

skal møde ind på arbejdet i opsigelsesperioden. Til gengæld gør hver 3. offentlige arbejdsplads 

noget for dem der bliver tilbage i organisationen mod kun hver 5. private arbejdsplads.   

Offentlige arbejdspladsers større opmærksomhed mod dem, der bliver tilbage i organisationen 

opvejer dog ikke, at de opsagte ikke fritstilles i opsigelsesperioden. Således er hver 3. offentli-

ge arbejdsplads stadig præget af afskedigelserne mellem ½-1 år efter eksekveringen mod kun 

hver 5. private arbejdsplads. 

Ledelses opmærksomhed kan svare sig 

Det må være enhver ledelses mål, at virksomheden kommer sig hurtigst muligt efter en afske-

digelsesrunde, så man igen kan rette blikket mod fremtiden.  

Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem ledelsens fokus på de medarbej-

dere, der bliver tilbage efter en afskedigelsesrunde og hvor lang tid organisationen efterføl-

gende er præget af afskedigelserne. I de tilfælde, hvor ledelsen havde iværksat forskellige ak-

tiviteter for de tilbageblevne medarbejdere, indikerer mere en halvdelen af medarbejderne, at 

det allerede efter en måned ikke fyldte så meget.  
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Manglende opmærksomhed fra ledelsen skaber medarbejderflugt 

Også for den enkelte medarbejder har det en betydning, hvor meget opmærksomhed ledelsen 

giver til de medarbejdere, der bliver tilbage i organisationen. I de virksomheder, hvor ledelsen 

ikke har givet medarbejderne ekstra opmærksomhed i tiden efter afskedigelserne, har hver 4. 

medarbejder valgt at søge væk mod ingen i de virksomheder, hvor ledelsen har lavet forskelli-

ge aktiviteter for de medarbejder, der blev tilbage.  

Hvis man gerne vil hindre medarbejderflugt i forbindelse med afskedigelser, kan det altså sva-

re sig at give medarbejderne ekstra ledelsesfokus. 

 

Ledelsen svigter i tiden efter afskedigelserne 

I tiden efter en afskedigelse er der en række specifikke opgaver, som lederne bør fokusere på 

for at sikre at organisationen kommer så godt og hurtigt igennem uden for stort produktions-

tab.  

Vi har undersøgt hvordan medarbejderne oplevede ledelsen i tiden efter opsigelsen: 
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Hvordan blev der udøvet ledelse i tiden efter afskedi-

gelserne? 
  

Lederne kommunikerede og informerede meget i tiden derefter 51% 49% 

Lederne var meget synlige  57% 43% 

Lederne foretog de nødvendige prioriteringer i vores opgaver 58% 42% 

Lederne var let tilgængelige 71% 29% 

Lederne gjorde noget for at tage hånd om utryghed 50% 50% 

Lederne iværksatte forskellige initiativer for at genskabe troen på frem-

tiden 
45% 55% 

Lederne iværksatte forskellige initiativer for at skabe sammenhold 40% 60% 

 

Figuren viser hvor stor en andel af ledelserne der henholdsvis gennemfører og undlader at 

gennemføre de nævnte aktiviteter. 

Det er bemærkelsesværdigt, at lederne tilsyneladende er lettilgængelige i tiden efter afskedi-

gelserne, men i omkring halvdelen af virksomhederne bruger ledelsen ikke deres tilgængelig 

hed til noget. De er der bare!  

Ledelsesopgaven stopper ikke, når man har eksekveret afskedigelserne. Der lige en lang ræk-

ke opfølgende ledelsesopgaver i forhold til de medarbejdere, der bliver tilbage og som skal 

være med til at drive organisationen videre. Det er ikke nok, at lederne siger ”min dør er altid 

åben”. Lederne bør være mere aktive og udfarende i forhold til medarbejderne, f.eks. er der 

som regel behov for dialog og prioritering af opgaverne, når nogen er blevet opsagt. Der er 

også behov for at tale om fremtiden og foretage forskellige tryghedsskabende foranstaltninger. 

At ikke alle ledere havde en lige heldig hånd med deres håndtering af de medarbejdere, der 

blev tilbage fremgår af følgende kommentarer: 

”Lederne fortsatte, som om intet var sket, "back to work".” 

”Temmeligt udueligt og meget overraskende at der ikke lå en strategi på hvordan 

man kommer fra a til b. Lederne var heller ikke klædt på til at løse en så stor op-

gave.” 

”Kort efter blev der brugt flere hundrede tusind på firmaets store julefrokost. Det 

var grotesk set i lyset af at de 101 medarbejdere blev afskediget p.g.a. dårlig 

økonomi. Ikke mange havde lyst til at deltage, så mange afd. ledere "tvang" de-

res medarbejdere til at deltage i julefrokosten (om aftenen med efterfølgende fri 

bar og fest)!!!” 
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Afskedigelser præger organisationen i op til et år efter 

Godt 40% af deltagerne oplevede, at man egentlig kom hurtigt videre efter afskedigelserne. 

Men for langt hovedparten – 6 ud af 10 – tog det tid at komme over afskedigelserne. Hver 4. 

deltager oplevede at det tog mellem et halvt og et helt år at komme videre.  

 

Konsekvensen af at ledelsen ikke fokuserer på de medarbejdere, der bliver tilbage efter en 

afskedigelse, er tydelige, hvilket fremgår af nogle af kommentarerne: 

”Trykket stemning og meget snak ved kaffemaskinerne.” 

”Stor usikkerhed. Man turde ikke rigtigt sige sin mening, da det viste sig at det 

ofte var de åbenmundede, som blev fyret først.” 

”Vi er stadig midt i efterdønningerne. Mangel på energi og motivation. Uklarhed 

over opgaver.” 

”Der var en generel utryghed for fremtiden, da man ikke kunne anvende de sagte 

ord om, at der ikke ville ske yderligere. Signal om at der ikke var tiltro til ledel-

sen. Desuden blev det italesat, at opgaveporteføljen skulle justeres tilsvarende, 

hvilket endnu ikke er foretaget flere år efter.” 

”Mange af de afskedigede "trak sygekortet". Det var ikke helt gennemtænkt hvor-

dan de amputerede afdelinger skulle fungere efterfølgende. Mange havde været 

der i mange år og havde derfor 6 mdrs. opsigelse og deres motivation var lig nul 

for at komme på arbejde og de var kede af det. Firmaet og kollegaerne havde 

samtidigt været en slags familie.” 

Større afskedigelsesrunder tager mere hårdt på organisationen end en enkeltstående 

afskedigelse 

Undersøgelsen viser at større afskedigelsesrunder tager mere hårdt på organisationen end når 

en enkelt medarbejder bliver afskediget. Der går simpelthen længere tid, hvor organisationen 

er præget af afskedigelserne. Derfor er der alt mulig god grund til at ledelsen i tiden efter ek-
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sekvering af en større afskedigelsesrunde har stor opmærksomhed rettet mod de medarbejde-

re, der bliver tilbage. 

 

 

Afskedigelser har personlige konsekvenser for dem, der bliver tilbage 

Selvom de ikke selv var blandt de opsagte, så fik afskedigelserne stor betydning for 2 ud af 3 

af de medarbejdere, der blev tilbage. 

 



 

10 
 

Hvis afskedigelserne har handlet om omkostningsreduktioner, kan det ikke komme bag på no-

gen, at de tilbageblevne får mere at lave. I langt de fleste tilfælde reduceres opgaverne nemlig 

ikke i tilsvarende omfang.  

Det er nødvendigt, at lederne har et højt kommunikations niveau efter afskedigelserne for at 

forhindre at mange medarbejdere sidder tilbage med en følelse af utryghed og tænker: ”Er det 

mon mig næste gang?” 

Undersøgelsen viser også, at en fyringsrunde er med til at skubbe til medarbejdernes trang til 

at søge væk. Således søgte hver 10. medarbejder væk. Udfordringen for ledelsen er, at det 

ikke nødvendigvis er de dårligste medarbejdere der søger væk. Oveni kommer at når først 

flere søger væk, kan det skubbe yderligere til andre og starte en decideret medarbejderflugt. 

Ikke lige det en ledelse har brug for, når den skal samle op efter en afskedigelsesrunde. 

 

Yderligere oplysninger: 

Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,  

e-mail: ste@teglkamp.dk  

 

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af november og december måned 2015. 

Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet ialt 254 besvarelser. 

Besvarelserne fordeler sig således: 

Offentligt ansatte: 66 

Privat ansatte: 175 

Øvrige: 13 

Om Susanne Teglkamp 

Susanne Teglkamp er ledelsesrådgiver og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer og har afsluttet sin tid i forsvaret med grad af oberstløjtnant. Susanne Teglkamp 

har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme fra INSEAD. Su-

sanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.  

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet 

som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Derudover har Susanne Teglkamp 

udgivet flere bøger, hvoraf den seneste: Ledergruppen i udvikling udkom i 2014.  

Se mere på www.teglkamp.dk 

Om Teglkamp & Co. 

Teglkamp & Co. arbejder med udvikling af ledelse og ledergrupper. Vi arbejder ud fra perspek-

tivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangs-

mailto:ste@teglkamp.dk
http://www.teglkamp.dk/
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punkt i virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart samarbejde 

med ledere og ledergrupper. 

Teglkamp & Co. deler gerne af sin viden og erfaring omkring ledelse. På vores hjemmeside kan 

man derfor finde flere end 100 artikler om ledelse og flere end 25 undersøgelser om forskellige 

ledelsesmæssige spørgsmål. 

Se mere på www.teglkamp.dk  
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