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Hur man förbereder 
sig för förändringar 
inom företag



Företagsvärlden idag är 
under ständig förändring, 
och omstrukturering är ett 
av de mest förekommande 
tillvägagångssätt 
som företag antagit 
som svar på denna 
verklighet. Effekterna av 
globalisering, förbättringar 
inom informations- och 

kommunikationsteknik och 
nya trender på arbetsplats- 
och branschspecifika 
marknader samt 
andra faktorer, såsom 
förändringar i regelverk, 
är alla bidragande orsaker 
till detta behov att 
anpassa och omstrukturera 
verksamheter.

Inledning



När det förekommer 
gränsöverskridande 
företagsomstruktureringar, 
spelar europeiska 
företagsråd (EFR) en viktig 
roll. De utgör en central 
del av den europeiska 
arbetstagarrepresentationen 
och den sociala dialogen 
i multinationella företag, 
eftersom de är de enda 
genuint gränsöverskridande 
organen för information 
och samråd på 
arbetsplatsen.

Syftet med denna handbok 
är att ge företrädare för 
EFR och medlemmar i den 
särskilda kommittén (eller 
arbetsutskottet i EFR) 
bakgrundsinformation 
samt praktiska verktyg 
och checklistor för att 
hantera olika former 
av omstruktureringar. 
Handboken innehåller 
information om rättsliga 
ramar, vägledning, och 
praktiska verktyg som 
förbättrar EFR:s förmåga 
att reagera på och påverka 
omstruktureringsplaner på 
företagsnivån.



1. Vad är 
omstruktureringar?
Det finns ingen standarddefinition för 
omstruktureringar. Det är ett paraplybegrepp 
som beskriver alla typer av förändringar som 
skakar om befintliga strukturer och rutiner i en 
organisation. Typiska omstruktureringsformer 
innefattar omlokaliseringar, outsourcing, 
stängningar av lokala anläggningar, 
sammanslagningar och förvärv samt många 
former av interna omorganiseringar.

Huvudsakliga trender inom 
omstruktureringar sedan 2008:
 - en ökning av främst finansiell och 

kostnadsdriven kortsiktighet i 
företagsstrategier och anpassningar;

 - ett ökande antal konkurser iscensatta av 
ledningar för att ersätta relativt säkra avtal 
med billigare sådana och för att kringgå 
arbetsrättsbestämmelser;

 - ett växande antal företag som omstrukturerar, 
lägger ner eller flyttar sin verksamhet till andra 
länder för att undvika krav på samråd;

 - en betydande ökning av mycket flexibla 
och ofta osäkra anställningsformer 
(t.ex. arbete för bemanningsföretag) som ett 
resultat av intern omstrukturering.

Omstrukturering kan se ut på 
olika sätt:

 - Outsourcing eller utkontraktering: 
när en verksamhet läggs ut på entreprenad 
hos en underleverantör i samma land.
 - Omlokalisering: när en verksamhet 
stannar inom samma företag men flyttas till 
en annan ort inom samma land.
 - Offshoring/utlokalisering: när en 
verksamhet flyttas eller lämnas ut på 
entreprenad utanför landets gränser.
 - Nedläggning: när ett företag eller en 
företagsanläggning läggs ned av ekonomiska 
skäl som inte är direkt kopplade till en 
omlokalisering eller utkontraktering.
 - Konkurs: när ett företag går i konkurs av 
ekonomiska skäl som inte är direkt kopplade 
till en omlokalisering eller outsourcing.
 - Fusion/förvärv: när två företag slås 
samman eller när ett förvärv leder till ett 
internt omstruktureringsprogram som 
syftar till att rationalisera genom att skära 
ned antalet anställda.
 - Intern omstrukturering: när företaget 
antar en plan för nedskärning av 
arbetskraft som inte är kopplad till en av 
omstruktureringstyperna som definierats 
ovan.



Orsaker till omstruktureringar
Ett av de främsta motiven är 
kostnadsnedskärningar, antingen genom att 
reducera personalstyrkan genom outsourcing 
eller utlokalisering till andra och billigare länder, 
genom personalminskningar efter förvärv 
eller fusion, eller helt enkelt genom att ersätta 
befintlig personal med billigare arbetskraft.

Behovet av att sänka kostnaderna orsakas 
också ofta av bristande förmåga att 
förutse förändringar i företagets omvärld 
och på företagets specifika marknad. Några 
av exemplen ovan är nära relaterade till 
den tekniska utvecklingen, särskilt inom 
informations- och kommunikationstekniken, 
som kunde ha förutsetts. Exempel på detta är att 
Nokia missade de förändringar som lanseringen 
av iPhone innebar eller Kodak som inte hängde 
med i utvecklingen av digital fotografering. 
Ofta går denna brist på förutseende och 
felhantering från ledningens sida vid 
strategiska beslut hand i hand.

2. Juridiska rättigheter 
när det kommer till 
omstruktureringar
Europeiska unionen tillhandahåller flera 
verktyg för arbetstagare att använda för att 
ingripa vid omstruktureringar, till exempel:
 - Grundläggande rättigheter till information 

och samråd;
 - Förordningar gällande socialt skydd 

för arbetstagare som drabbats av 
omstruktureringar;

 - Arbetstagarnas rättigheter i samband 
med ekonomiska och bolagsrättsliga 
bestämmelser; och naturligtvis;

 - Information, samråd och rätten till 
styrelserepresentation enligt EFR och 
SE-direktiven.

Det ursprungliga EFR-direktivet syftade till 
att fylla en rättslig lucka i arbetstagarnas 
informations- och samrådsrättigheter i samband 
med att ett företag går igenom en intensifierad 
internationaliseringsprocess. Det slutgiltiga 

beslutsfattandet ligger inte längre på nationell 
nivå utan på övernationell nivå. Därför infördes 
EFR och senare SE-företagsråd för att säkerställa 
de anställdas rätt till representation på europeisk 
nivå. Ett ytterligare syfte med direktivet är 
att hantera effekterna av gränsöverskridande 
omstruktureringsåtgärder. Dessa påverkar 
olika länder samtidigt vilket gör det nödvändigt 
att samordna lokala informations- och 
samrådsprocesser för arbetstagarrepresentanter.

Beslutens gränsöverskridande karaktär
Enligt EFR-direktivet avgörs om en fråga är 
gränsöverskridande av antalet berörda länder, 
omfattningen av frågans potentiella effekter och 
av vilken ledningsnivå som är inblandad. Alla 
frågor som rör hela företaget eller minst två 
länder anses därför vara gränsöverskridande.

Huruvida en fråga är gränsöverskridande 
eller inte debatteras ofta mellan ledningar och 
arbetstagarrepresentanter. Företagsledningar 
tenderar att begränsa gränsöverskridande frågor 
till situationer där det finns betydande effekter 
för arbetstagare i minst två olika länder. Problem 
som endast berör ett land kan emellertid också 
påverka hela arbetskraften och faller därmed 
inom EFR:s kompetens. Dessutom måste en 
fråga betraktas som gränsöverskridande när den 
överstiger den lokala ledningens behörighet. Med 
andra ord kan varje beslut som fattas i en annan 
medlemsstat och på en högre ledningsnivå 
betraktas som en gränsöverskridande fråga. 



Omstruktureringar som är gränsöverskridande 
på europeisk nivå, vars effekter kommer att 
märkas i olika EU-länder, ligger klart inom 
ramen för europeiska företagsråds kompetens.

Informations- och samrådsrättigheter
Efter att ha inrättat ett EFR eller SE-
företagsråd är multinationella företag 
skyldiga att informera och samråda med 
arbetstagarrepresentanter om följande frågor:
 - Sysselsättningsläget och dess sannolika 

utveckling, investeringar och väsentliga 
förändringar rörande organisationen;

 - Överföringar av produktion, sammanslagningar, 
neddragningar eller nedläggningar av företag 
(eller viktiga delar av dem);

 - Kollektiva uppsägningar;
 - Nya arbets- och produktionsmetoder och ny 

arbetsorganisation.

3. Före omstruktureringar…
… förverkliga er potential!
Det europeiska företagsrådet (EFR) kan 
spela en aktiv roll i en gränsöverskridande 
företagsomstrukturering genom att 
komplettera och länka samman lokala och 
nationella representationsorgan. Direktivet 
innehåller många verktyg som ofta verkar vara 
underutnyttjade. Ett europeiskt företagsråd 
som i tid är delaktigt i en omstrukturering kan 
ha flera funktioner:
 - Det bör spela en avgörande roll i 

samordningen av de anställdas reaktion 
på omstruktureringen och fungera som en 

katalysator för att skapa en genuint europeisk 
strategi eller åtgärd.

 - Det bör användas för att samla in mer 
information och köpa sig tid, vilket kan vara 
till nytta på lokal nivå där det förhandlas om 
villkoren för kollektiva uppsägningar.

 - Det kan anlita nödvändig expertis för att 
hjälpa till med att utvärdera bolagets planer 
och föreslå alternativ.

 - Det kan också stödja lokala strategier genom 
att påverka ledningen på europeisk nivå.

… var medvetna om ledningskulturen 
i ert företag
Företagsledningskulturen har en stark 
inverkan på de anställdas möjligheter att 
påverka beslutsprocessen. Därför bör ert 
EFR realistiskt bedöma huruvida ledningen 
tar de befintliga rättsliga förpliktelserna för 
arbetstagarrepresentation och arbetstagarnas 
rättigheter på allvar.

Ni bör fråga er själva:
 - Är arbetstagarnas rätt till information och 

samråd generellt respekterad?
 - Hur är arbetstagarna och deras 

representationsorgan involverade i företagets 
förändringsprojekt?

 - När och i vilken utsträckning tillhandahåller 
ledningen information om planerade 
förändringar på arbetsplatsnivå och däröver?

 - Diskuterar den centrala ledningen frågor om 
strategisk inriktning och långsiktig planering 
med arbetstagarrepresentanter, till exempel 
inom styrelsen?

 - Finns det representationsorgan för lokala 
intressen? Har de regelbundna diskussioner 
med sina lokala ledningar?

 - Efterlevs bestämmelserna i arbetsrätten och 
respekteras kollektivavtal?

 - Har det förekommit några konflikter med 
ledningen på grund av att lagbestämmelserna 
eller andra förpliktelser inte uppfylldes?

… förstå den gränsöverskridande 
beslutsprocessen i ert företag
I multinationella företag är det ofta svårt att 
få direktkontakt med relevanta beslutsfattare. 
Det är viktigt att identifiera vem som har vilka 
befogenheter. Om det verkliga huvudkontoret 
ligger utanför EU skulle det vara bra att veta 



hur mycket makt den europeiska ledningen 
verkligen har. Samma övning bör göras på 
arbetarnas sida: vilket organ på vilken nivå är 
bäst lämpat att ta ansvar?

Den europeiska fackliga branschfederationen 
kan spela en nyckelroll när det gäller att 
identifiera lokala kontakter och stödja nätverket 
som bör bestå mellan EFR-representanterna 
och nationella arbetstagarrepresentanter. EFR 
bör utveckla en övergripande strategi, inklusive 
en kommunikationsplan, möjliga åtgärder för 
att stärka sin ställning samt initiativ för att 
säkerställa både intern samordning (mellan 
EFR-representanterna) och extern samordning 
(med lokala representanter och fackförbund, 
europeiska branschfederationen, experter osv).

… var medveten om era styrkor men 
också om era svagheter
EFR:s utövande och inflytande bestäms 
av dess sammansättning, dess arbetssätt, 
dess kvalifikationer och dess relation med 
arbetsstyrkan och företagsledningen. Dessutom 
är tidigare erfarenheter av omstrukturering 
samt förmågan att använda resurser och 
olika påtryckningsmetoder vid rätt tidpunkt 
avgörande faktorer som påverkar EFR:s roll. 

För att få en realistisk bedömning av ert EFR:s 
kapacitet ska följande frågor allvarligt övervägas:
 - I vilken utsträckning fungerar EFR och det 

särskilda utskottet som ett lag?
 - Är alla företagets verksamheter 

representerade inom EFR?
 - I vilken utsträckning har EFR erfarenhet 

av ett strukturerat tillvägagångssätt som 
innefattar utveckling av mål och strategier 
och uppföljning av lyckade resultat?

När det gäller ledningen bör EFR 
klargöra följande:

 - Vem är initiativtagaren till 
förändringsprocessen? Vem tog beslutet?
 - Vilket affärsområde och/eller typ av 
verksamhet påverkas?
 - Vilka beslutsfattande organ är ansvariga 
(styrelsen, årsstämman, styrkommittén för 
projektet osv.)?

 - Vilka beslut måste fattas och vilka 
förfaranden måste följas (till exempel ett 
beslut i bolagsstämman för godkännande av 
en fusion)?

När det gäller 
arbetstagarrepresentation 
bör EFR klargöra följande:

 - Vilka lokala anläggningar påverkas av 
beslutet?
 - I vilka beslut och i vilket skede är 
företagsråd eller arbetstagarrepresentanter 
på dessa platser inblandade?
 - Vilken typ av kontakter med relevanta 
ledningsorgan har arbetstagarrepresentanter 
redan och vad är deras ansvar?
 - Vilka är nyckelrepresentanterna och hur 
kan de nås?
 - Vilka fackliga organ kan bidra till att 
etablera kontakter?
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 - Vilken är EFR:s ställning i förhållande till den 
faktiska omstruktureringsplanen? Finns det 
olika synpunkter?

 - Har EFR-representanterna tillräckliga 
kvalifikationer för att bedöma 
förändringsprocesser eller har de tillgång till 
externa resurser (experter, löntagarkonsulter) 
för att få hjälp med detta?

 - Har EFR en facklig samordnare 
som representerar den europeiska 
branschfederationen?

 - Vilket är förhållandet mellan EFR och 
lokala organ för arbetstagarrepresentation 
(både vad gäller den interna dialogen 
mellan EFR-företrädarna från olika länder 
och informationsutbytet med lokala 
arbetstagarorgan)? Vad fungerar bra och var 
finns det utrymme för förbättringar?

 - Vilken typ av relation har EFR med ledningen, 
både på gränsöverskridande och på lägre nivåer 
(inklusive olika divisioner eller affärsområden)?

 - Är EFR i kontakt med andra 
europeiska företagsråd där liknande 
omstruktureringsprojekt har ägt rum?

 - Vilken roll spelar de ansvariga fackliga 
organisationerna inom företaget? Hur hög 
eller låg är graden av facklig anslutning i de 
olika länderna som representeras i EFR?

Konsekvenserna av 
omstruktureringar är alltid lokala
Omstruktureringar påverkar först och främst 
arbetsplatserna och arbetsvillkoren för 
arbetstagarna på golvet. Därför bör EFR under 
alla förändrings- och omstruktureringsprocesser 
kontinuerligt beakta behoven hos den lokala 
arbetsstyrkan och dess representationsorgan. 

Detta kan vara det ultimata tillfället att visa på 
EFR:s nytta och förmåga att hantera konkreta 
frågor som direkt påverkar de anställda.

För att göra framsteg och agera 
med starkt stöd från arbetsstyrkan 
bör EFR ställa följande frågor:

 - Har den berörda anläggningen sin egen 
-medlem? Om inte, är en EFR-representant 
från det landet i kontakt med organen 
för arbetstagarrepresentation på den 
anläggningen?
 - Förutom att de lokala EFR-företrädarna 
upprättat kontinuerliga informations utbyte, 
har ert EFR etablerat direkta kanaler för 
kommunikation med anställda och deras 
representationsorgan på det lokala planet, 
till exempel via ett nyhetsbrev?
 - Besöker nyckelrepresentanter i ditt EFR 
(t.ex. det särskilda utskottet) regelbundet 
lokala anläggningar och går på de 
anställdas lokala möten?
 - Känner ni till stämningen och atmosfären i 
de lokala verksamheterna?
 - Är ni medvetna om förväntningarna 
hos de delar av arbetsstyrkan som både 
direkt och indirekt påverkas av ett 
omstruktureringsprojekt?

Det europeiska företagsrådets rätt att 
träffas för att överväga och reagera på 
omstruktureringsåtgärder konkurrerar 
inte med rätten till information och 
samråd på nationell eller lokal nivå. 
Tvärtom måste de olika organen för 
arbetstagarrepresentation och deras aktiviteter 
och strategier komplettera varandra. Det 
handlar inte om "vem som informeras först" 
utan snarare om hur varje nivå kan göras mer 
effektiv genom att använda den information de 
har tillgång till som hjälp vid överläggningar 
om konsekvenser av omstruktureringsåtgärder. 
Det är därför ännu viktigare att EFR-
representanter regelbundet utbyter 
information om vad som händer på lokal eller 
nationell nivå och att de försöker kontakta 
varandra direkt så snart de misstänker att en 
gränsöverskridande åtgärd kanske planeras.



men dolda motiv kan innefatta att flytta jobb till 
företag med sämre arbetsförhållanden och lägre 
löner, att försvaga arbetstagarnas inflytande 
eller att kringgå medbestämmanderättigheter.

EFR har flera sätt att förvissa sig om 
arbetsgivarens syften och mål. Det mest 
uppenbara är att EFR borde få den fullständiga 
affärsplanen och detaljerade svar på alla sina 
frågor. Andra tillvägagångssätt kan innefatta 
brainstorming och utbyte av information inom 
EFR och mellan representanter för lokala fackliga 
organ, anställda och arbetstagarrepresentanter på 
styrelsenivå. Att göra en Google-sökning på ditt 
företagsnamn lite då och då kan också leda till 
överraskande insikter.

Vid en preliminär bedömning av målen för 
en omstruktureringsplan bör ert EFR ställa 
följande frågor:
 - Känner EFR till projektets strategiska och 

operativa mål?
 - Vilken övergripande strategi siktar 

företaget på och vilka mål finns det i 
genomförandeprocessen?

 - Vilka möjliga "dolda" motiv finns det?
 - Vilka fördelar och nackdelar kan 

omstruktureringsplanen ha för arbetsgivaren?
 - Är omstruktureringsplanens mål 

redan fastställda eller är de fortfarande 
"förhandlingsbara"?

Insamling av meningsfull information
För att undvika överbelastning av oanvändbar 
information och för att samla in betydande och 
relevant information bör EFR spela en aktiv 
roll i fastställande av dagordning för möten 
med ledningen och vara tydlig med vilken 
information som EFR förväntas erhålla.

Alltför ofta informeras EFR endast under 
slutskedet av ett beslut och meddelandet om 
omstruktureringen kommer då som en blixt 
från en klar himmel. Därför är det viktigt att 
hålla koll på tidiga varningssignaler på att 
viktiga förändringar övervägs. Det kan vara 
utnämningen av nya ledamöter i ledningen 
eller av en ny VD, ovanliga fluktuationer 
på aktiemarknaden, förändringar i 
aktieägarstrukturen, en fusion hos större 
konkurrenter osv. Ett enkelt men mycket 
användbart verktyg är att skapa en Google 
Alert för namnet på ditt företag.

4. Att möta och påverka 
förändringar
Förstå företagets situation
I situationer där signaler indikerar en 
omstruktureringsprocess måste EFR få 
information om ekonomiska data och om 
förändringstrycket, samt om ledningens motiv 
och mål. För att förstå företagets situation och 
bedöma omstruktureringsplanens rimlighet 
är det viktigt att EFR kräver en detaljerad 
förklaring av skälen och målen för det 
planerade projektet och varför de planerade 
åtgärderna är lämpade för att uppnå de 
uppsatta målen.

I praktiken utförs ofta förändringsprojekt 
utan en klar och verifierbar målsättning. Det 
kan dock finnas dolda eller undanhållna mål 
och motiv. Kunskap om alla dessa aspekter är 
en viktig förutsättning för utvecklingen av en 
egen strategi från arbetstagarsidan. När det 
gäller exempelvis outsourcing är målen ofta att 
förbättra kundservicen och optimera processer, 



Viktiga krav på informationens 
kvalitet

 - Information ska lämnas tillräckligt 
detaljerad. Totala siffror ska delas upp efter 
anläggning, produkter eller produktområden 
osv. Detta kommer att möjliggöra en 
tydligare förståelse för utvecklingen inom 
företaget och på lokal anläggningsnivå.
 - Siffror bör alltid ges för föregående år för att 
underlätta jämförelser och fastställa trender.
 - Ytterligare bakgrundsinformation ska ges 
om aktuell utveckling och framtida planer 
och avsikter.
 - Information ska delas ut före EFR-mötet 
för att möjliggöra granskning av (ofta 
ansenligt) material och för att ge tid för 
förberedelse av frågor och observationer.
 - EFR-möten kommer att vara mest 
produktiva om båda parter kommer 
förberedda. Se till att i god tid före 
mötet samla in information från lokala 
representanter och anställda samt insikter 
om relevanta utvecklingar för att avgöra 
vilka frågor som ska tas upp med ledningen.

Kreativ informationsinsamling och 
dubbelkontroll
Information som inte kan erhållas från 
ledningen kan kanske samlas in via alternativa 
kanaler (t.ex. årsrapporter, pressmeddelanden, 
intervjuer med ledande befattningshavare osv.). 
Se också till att ni kontrollerar vilken information 
som företaget måste lämna enligt de rättsliga 
krav som följer med fusioner, övertaganden eller 
kollektiva uppsägningar. Sådana alternativa 
källor bör under alla omständigheter användas 

för att dubbelkontrollera informationen som 
lämnats vid EFR-mötena.

Utökade informations- och 
samrådsrättigheter för anställda 
vid gränsöverskridande fusioner 
och övertaganden

Förutom EFR-direktivet införde Europeiska 
unionen särskilda rättigheter för arbetstagare 
i händelse av uppköpsbud och fusioner.
Direktiv 2004/25/EG föreskriver att 
arbetstagare har rätt att få omfattande 
information om ett uppköpsbud och ger 
dem rätt att föra fram sin egen åsikt/
rekommendation.
I samband med gränsöverskridande fusioner 
har arbetstagarrepresentationsorgan enligt 
förordning EG nr 139/2004 rätt att yttra sig 
under de granskningsförfaranden som utförs 
av GD Konkurrens.
Dessa rättigheter är inte särskilt kända men 
definitivt värda att utforska.

Viktig information och hjälp kan dessutom 
erhållas från externa källor, till exempel den 
europeiska fackliga branschfederationen eller 
nationella fackföreningar. Dessa kan också ge 
stöd för att identifiera företagsexperter eller 
konsulter för löntagarsidan, företagsråd för 
andra företag inom samma sektor eller region, 
eller branschorganisationer.

Nyckelfaktorer i samrådsprocessen
Följande aspekter är viktiga när ni inleder 
och blir engagerade i en meningsfull 
samrådsprocess:
 - EFR är enigt om sina egna mål.
 - Visionen och uppgiftsfördelningen förtydligas.
 - Lokala arbetstagarrepresentationsorgan är 

involverade i granskningen av de förväntade 
resultaten, målen och arbetsprocesserna.

 - Interna och externa experter är inblandade.
 - Tidsplanen samordnas med arbetsgivarens.

Att involvera lokala 
arbetstagarrepresentanter
Granskningen av en omstruktureringsplan kan 
inte hanteras av EFR utan medverkan och stöd 



från lokala företrädare. Detta är inte bara för att 
underlätta informationsinsamlingen eller för 
att bedöma inverkan, det är också nödvändigt 
för att arbetsstyrkan ska acceptera EFR:s 
verksamhet.

För att bestämma de olika formerna för 
medverkan av lokala arbetstagarrepresentanter 
bör EFR klargöra följande frågor:
 - Vilka delar av företaget och vilka lokala 

anläggningar ingår i omstruktureringen?
 - Vilka områden och anläggningar 

påverkas indirekt, till exempel på grund 
av leverantörsrelationer eller andra 
följdeffekter?

 - Hur förhåller sig anläggningar mot varandra? 
Finns det konkurrens mellan anläggningar?

 - Vad är den förväntade effekten på jobb? Har 
uppsägningar på grund av ekonomi eller 
arbetsbrist tillkännagivits?

 - Vilka skillnader i intresse och inriktning finns 
det inom EFR och mellan olika lokala organ 
för arbetstagarrepresentation i olika länder?

Att bedöma omstruktureringsplanen
Innan EFR granskar och kritiskt validerar 
de beräkningar som tillhandahållits av 
företagsledningen ska EFR – tillsammans 
med företrädare för de berörda divisionerna, 
områdena och anläggningarna – bedöma 
huruvida omstruktureringsplanen kan betraktas 
som en meningsfull del av företagsstrategin, 
bidra positivt till stabiliseringen av 
sysselsättningen, inkomster och företagets 
konkurrenskraft i förhållande till marknadens 
krav, konkurrensomgivning och vad företagets 
nyckelkompetenser är.

Viktiga frågor som EFR bör 
ställa sig själv för att bedöma om 
omstruktureringsplanerna eller 
projekten är rimliga, är följande:
 - Hade ledningen ett 
övertygande svar på den 
strategiska betydelsen av 
omstruktureringsplanen?

 - Verkar den planerade 
omstruktureringsplanen efter 
närmare granskning meningsfull 
i ekonomisk mening?

 - Verkar målen som arbetsgivaren ställer vara 
realistiska?

 - Vilken inverkan kommer 
omstruktureringsarbetet att ha på 
sysselsättning?

 - Hur påverkas företagets konkurrenskraft?
 - Vilka risker för företagets konkurrenskraft 

har ledningen identifierat i 
omstruktureringsplanen? Vilka åtgärder tar 
företaget för att mildra dessa risker?

Mot en gemensam strategi för 
omstrukturering: en praktisk 
övning
På arbetstagarsidan är det bästa sättet 
att förbereda sig för ögonblicket då 
gränsöverskridande omstruktureringar 
kommer att meddelas, att utveckla 
en gemensam handlingsstrategi som 
innehåller en detaljerad översikt över 
de viktigaste aktörernas roller och 
ansvar: EFR och det särskilda utskottet, 
lokala arbetstagarrepresentanter, 
fackföreningar, den europeiska fackliga 
branschorganisationen och experter. 
För var och en av dessa aktörer kan 
roller identifieras med hänsyn till fyra 
huvudansvarsområden: information och 
samråd, förhandlingar (avtal om villkor 
för kollektiva uppsägningar, ramavtal 
osv.), kommunikation och olika typer av 
åtgärder (pressmeddelanden, gemensamma 
uttalanden, demonstrationer, strejker osv.).

Ni kan använda följande tabell för att 
presentera detta visuellt genom att fylla i 
alla rutor med lämplig information. Om 
möjligt kan ni också lägga till en tidslinje 
och ange prioriteringar.



Information och 
samråd

Förhandling Kommunikation Åtgärd

EFR och det 
särskilda utskottet

Lokal representation

Fackföreningar

Europeiska bransch-
federationen och 
andra experter

Tänk på att syftet med denna övning är att 
utveckla en gemensam strategi för EFR och 
lokala arbetstagarrepresentanter för att hantera 
omstrukturering.

5. Efter omstrukturering: 
reflektera över 
lärdomarna
En kritisk granskning av en 
omstruktureringsåtgärd och dess resultat samt 
EFR:s egen roll i processen bör vara en del av en 
noggrann bedömning efter omstruktureringen. 
Granskningen bör genomföras gemensamt av 
ledningen och EFR, men viktigare är att den 
också genomförs av EFR i samarbete med lokala 
arbetstagarrepresentanter och den europeiska 
fackliga branschorganisationen som en separat 
process.

Faktum är att en sådan granskning i grunden 
handlar om tre enkla frågor:

 - Vad gick bra?
 - Vad gick inte bra eller vad misslyckades?
 - Vad kan vi göra annorlunda nästa gång?

Det är viktigt att identifiera de olika 
synpunkterna på dessa frågor från olika lokala 
verksamheter eller affärsområden samt skälen 
till sådana skillnader.

Baserat på sådana reflektioner bör EFR bestämma 
vad som kan göras i framtiden för att förbättra sitt 
engagemang i en omstrukturering och undvika 
upprepning av eventuella misstag som gjorts.



6. Ett par exempel
När det gäller omstruktureringar så finns det inte 
ett enda tillvägagångssätt som passar alla. Om 
EFR har en bra och öppen dialog med ledningen 
kan tydliga regler i avtalet vara tillräckliga. Om 
förhållandet däremot är besvärligt, ledningen 
vägrar att till fullo avslöja sina planer och 
hundratals jobb är i fara, kan konfliktåtgärder 
eller till och med rättsliga förfaranden övervägas. 
Här är en handfull exempel från verkligheten.

Exempel 1 Ecolab & Nalcos europeiska 
företagsråd, 2015-05-21
"Den centrala ledningen ska ge EFR all 
nödvändig information. Informationen måste 
vara fullständig och presenteras i tid, minst 
en vecka i förväg. … Den centrala ledningen 
ska ta EFR:s yttrande och rekommendation i 
beaktande i sin beslutsprocess och ska inom 
15 dagar svara EFR med en motiverad åsikt. … 
Samråd skall äga rum mellan parterna i syfte 
att uppnå ömsesidig förståelse."

Exempel 2 ABB Europas 
medarbetarråd, 2013-04-12
"Om minst 50 anställda påverkas av en åtgärd 
ska ordföranden och vice ordföranden för ABB 
ECE informeras innan åtgärden meddelas och de 
efterföljande informations- och samrådsstegen 
överenskommits. Om minst 100 anställda 
påverkas av en åtgärd ska det särskilda 
utskottet och representanter för de drabbade 
länderna informeras och komma överens om de 
efterföljande informations- och samrådsstegen."

Exempel 3 Equens SE
Under en utbildning på tre dagar som ägde rum 
under 2011 och involverade alla medlemmar i 
SE-företagsrådet samt alla lokala representanter 
från Nederländerna, Tyskland och Italien, 
deras respektive fackliga ombudsmän och en 
policyansvarig från UNI Europa, diskuterades 
länken mellan representation på europeisk 
och lokal nivå i händelse av omstrukturering 
intensivt. Detta resulterade i ett flödesschema 
som senare godkändes av den centrala ledningen 
och tillhandahåller ett tillvägagångssätt steg för 
steg som innebär en ständig återkoppling mellan 
de lokala och europeiska representationsorganen 
och som så småningom leder till ett formellt 

utlåtande från SE-företagsrådet, varefter ett 
slutgiltigt beslut kommer att fattas.

Exempel 4 General Electric
GE blev en stor aktör inom den europeiska 
energibranschen efter förvärvet av Alstom 
Power i november 2015. Bara tre månader efter 
att avtalet var klart meddelade GE att de hade 
för avsikt att spara 3 miljarder euro genom att 
minska arbetsstyrkan och göra sig av med 6 500 
jobb i hela Europa. Som svar på detta anordnade 
den europeiska fackliga branschfederationen 
industriAll:s samordningsgrupp för GE en 
aktionsdag den 8 april 2016. Denna ägde rum 
både vid företagets huvudkontor i Paris och på 
företagsanläggningar över hela Europa samtidigt, 
där tusentals arbetare slöt upp kring samma 
krav: att stoppa nedskärningar av arbetskraft, 
att tillhandahålla ett långsiktigt industriellt 
projekt, att respektera informations- och 
samrådsrättigheter och att överväga de alternativ 
som föreslagits av arbetstagarrepresentanter.

Exempel 5 RWE
Den 10 mars 2010 undertecknade EFR och 
den centrala ledningen ett gränsöverskridande 
ramavtal om tillämpning av miniminormer 
för omstrukturering i RWE-gruppen. Den har 
en definition av omstruktureringsåtgärder, 
miniminormer som ska respekteras i hela 
koncernen och regler för EFR:s deltagande 
samt principer om hur man minimerar de 
sociala konsekvenserna för enskilda anställda 
vid omstrukturering.
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