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Sammanfattning 
I en tid då världen blir allt mer globaliserad och föränderlig ställs det krav på företagen 

att vara konkurrenskraftiga. Många företag måste omstrukturera för att sänka kostnader 

och till följd av det drabbas personal och samhälle. Corporate Social Responsibility, 

CSR, blir ett alltmer aktuellt begrepp inom företagsvärlden och det behandlar företagens 

ansvar inför deras påverkan på samhället. En fallstudie på Electrolux nedläggningar och 

omstruktureringar av fabriker gjordes, med syftet att bidra till forskningsområdet CSR 

och undersöka hur svenska företag kan implementera CSR vid omstruktureringar för att 

minska de negativa effekterna. CSR är ett svårdefinierat begrepp och därför inkluderas 

fackförbundet IF Metalls åsikter som en indikator på socialt ansvarstagande vid 

omstruktureringsprocesser i Sverige. Den teoretiska grunden i rapporten bygger på 

tidigare forskning inom CSR och Human Resources Management. Inom området för 

socialt ansvarstagande vid omstruktureringar har det tagits fram en ansvarsmodell som 

är central vid den här fallstudien av Electrolux. En intervju genomfördes med en person 

som var väl insatt i företagets omstruktureringsprocess mellan 2004 och 2011. Efter en 

analys av intervjun visade det sig att Electrolux hanterade sin omstrukturering så gott 

som i linje med den teoretiska modellen. Den viktigaste likheten är att man inte ser de 

drabbade intressenterna som offer utan använder en modell med en utredningsfas där 

åtgärder genomförs innan en nedskärning verkställs. Slutsatserna av studien är att 

Electrolux kan ses ett företag som lyckats implementera CSR men att den teoretiska 

ansvarsmodellen har förbättringspotential. Följande punkter kan kompletteras för att 

skapa en ansvarsmodell som fokuserar på långsiktiga strategier för att vara ett socialt 

ansvarstagande företag i Sverige: 

 Större fokus på HR genom långsiktiga investeringar i mänskliga resurser för att 

göra de anställda mer anställningsbara 

 Investeringar i en mer flexibel produktionsutveckling så att företag kan välja en 

omstruktureringsstrategi som inte drabbar mänskliga resurser 

  



 

 

Abstract 
At a time when the world becomes increasingly globalized it sets the requirement for 

companies to be competitive to survive. Many companies must restructure to lower 

costs and as a result of that the staff and the community will be affected. Corporate 

Social Responsibility, CSR, becomes an increasingly relevant concept in the way for 

companies to handle; it deals with their responsibility of the impact on people and 

society. This report includes a case study of Electrolux and their restructuring. The 

purpose of this report is to contribute to the research about CSR and explore how 

Swedish companies can implement CSR in restructuring to reduce the negative effects. 

CSR is complex to define and therefore we have included the trade union IF Metall's 

opinions as an indicator of social responsibility around restructuring in Sweden. The 

theoretical basis of the report builds on previous research on CSR and Human 

Resources Management. In the area of social responsibility in restructuring, it has been 

developed a responsibility model that is central to this case study by Electrolux. We did 

an interview with a person who was involved in the leading of the company's 

restructuring process between 2004 and 2011. After an analysis of the interview it 

showed that Electrolux managed its restructuring well in line with the theoretical model. 

The most important similarity with the theory is that they do not see the affected 

stakeholders as victims, instead they uses a model with an investigation stage of where 

the action is taken before the restructuration is done. The study concludes that 

Electrolux can be seen as a company that successfully implement CSR in their 

restructuring, but the theoretical model for social responsibility in this case has room for 

improvement. The following points may be supplemented to create a better general 

model of responsibility that focuses on long-term strategies for being a socially 

responsible company in Sweden: 

 Greater focus on HR through long-term investment in human resources to make 

the employees more employable 

 Investment in a more flexible and efficient production, so that companies can 

choose a restructuring strategy that does not affect human resources 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

År 2005 kom svenskt näringsliv med en prognos att 300 000 industrijobb väntas flytta 

utomlands, mycket på grund utav EU:s utbredning österut. I Sverige sysselsätts var 

femte invånare inom industrin. Men varje industrijobb skapar direkt två andra jobb i 

samhället och tillverkningsindustrins betydelse för svenskt näringsliv är stort.  

”... industrins utflyttning är en ödesfråga för hela samhället”, Lars Bengtsson. [1] 

 

En allt mer globaliserad värld är en viktig faktor som sätter nya krav på företagens 

förmåga att omorganisera effektivt för att vara konkurrenskraftiga. Företag tvingas 

avveckla verksamheten i högkostnadsländer och flyttar den till lågkostnadsländer. I 

ljuset av att företag ska agera filantropiskt och etiskt så krävs därför ett ansvarsfullt 

agerande vid omstruktureringar. Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, är i 

dagens samhälle inte frågan om man ska ställa upp eller inte. Företagets viktigaste fråga 

är hur man ska ställa upp [2]. Omstruktureringar innebär viktiga ekonomiska beslut och 

bör alltid ses utifrån dess sociala verkan. Ekonomiska beslut ger effekter på samhället 

och socialt ansvarstagande ger ekonomisk verkan [3]: 

”Företag som framgångsrikt lyckas fullfölja en strategi av att söka ekonomisk vinning 

och samtidigt lösa sociala behov kommer få en bättre relation till anställda, kunder, 

samhälle, media och så vidare.” – Philip L. Cochran (2007) 

När ett företag i Sverige omstrukturerar är en stor del av deras ansvar inom CSR 

lagstiftat. Personal skyddas av arbetslagar och fackliga avtal. Ändå har arbetslöshet 

blivit faktum när företagen lägger ned. Men det finns inga lagar som säger att företagen 

ska ingripa för att hjälpa orten där företaget varit verksam. Att handla strategiskt för att 

integrera filantropi i nedläggningsprocessen kan vara nödvändigt för att minimera de 

negativa effekterna som drabbar samhället och personalen vid omstruktureringar. 

Ett företag i Sverige som genomfört ett flertal nedläggningar den senaste tioårsperioden 

är Electrolux. Bland annat i Västervik, Mariestad och Motala har företagets 

omstruktureringar drabbat anställda och samhället. När man läser om Electrolux 

nedläggningar i media får företaget kritik om hur man hanterar anställda och själva 

fabriksorten, då man anklagas för att lägga ned verksamhet i Sverige när företaget går 

med vinst och man samtidigt investerar i nya fabriker utomlands. Några exempel på den 

bilden från media är artiklar om stora protester i Västervik [4] och att utdelning till 

ägarna går före svenska jobb [5].  
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1.2 Electrolux 

Electrolux är ett svenskt företag grundat 1919 som från början tillverkade dammsugare 

och kylskåp och numera tillverkar alla sorters vitvaror. Såhär beskriver de sig själva på 

sin webbplats [6]:  

”Vi är världsledande inom hushållsapparater och apparater för professionellt bruk. 

Varje år säljer vi mer än 40 miljoner produkter till kunder i 150 länder.” 

Electrolux är också ägare av flera andra varumärken i samma bransch, t.ex. Electro-

Helios, Zanussi, AEG, Volta och Husqvarna. 

Socialt ansvarstagande har varit en långtradition inom företaget menar Roger 

Thörnqvist
1
. På 70-talet var Hans Vertén VD och hans pragmatiskta läggning gjorde att 

han kunde se goda synergieffekter med en filantropisk personalpolicy. Man insåg att det 

blev lättare att genomföra omstruktureringar om man tillgodosåg personalens intressen. 

Företaget använder sig av en intressentmodell (se bilaga 2) där företaget förklarar hur 

man ställer sig till sina intressenter. För att tillgodose anställda och samhället där 

Electrolux bedriver verksamhet så ska företaget vara ”En god samhällsmedborgare” 

och ”Den självklara arbetsgivaren”. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på hur Electrolux har gjort för att hantera sina 

nedläggningar på ett bra sätt, både med avseende på personal och på själva fabriksortens 

kvarlevande. Den här fallstudien av Electrolux skall visa vikten av att det filantropiska 

ansvaret är viktigt vid omstruktureringar. Syftet med denna rapport är även att visa hur 

ett svenskt företag implementerar sin CSR-strategi och bidra till forskningsområdet 

CSR. Gapet mellan företagens retorik kring socialt ansvarsfulla omstruktureringar och 

att verkligen förutse och hantera uppsägningar är ofta stort och nedskärningar är 

förmodligen det mest genomgripande men också ostuderade fenomen i näringslivet. 

Inom GRI
2
 finns det 79 åtgärder som handlar om socialt ansvarstagande varav endast en 

rör omstruktureringar [7]. 

Huvudfrågan som ska besvaras är:  

 Hur ska svenska tillverkningsföretag omstrukturera ansvarsfullt?  

                                                 
1
 Tidigare HR-Chef Europa på Electrolux 

2
 Global Reporting Initiative  
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1.5 Avgränsningar 

Då begreppet CSR är brett, omfattande och ibland även svårdefinnerat har vi valt att 

avgränsa rapporten till att ta upp Electrolux sociala ansvarstagande vid 

omstruktureringar som drabbat fabriker i Sverige mellan år 2004 och 2011. 

Anledningen till denna tidsperiod är att Electrolux genomgått ett antal stora 

omstruktureringar under dessa år med många nedläggningar som följd.  

Studien behandlar hur företag tillgodoser personal och samhälle vid omstrukturering. 

Övriga intressenter som kunder, leverantörer och investerare drabbas också men tas inte 

upp i den här rapporten. Med omstruktureringar menas en omfattande förändring inom 

företagets organisation som leder till nedskärningar eller nedläggning av fabriker. 

1.6 Metod 

För att förstå hur processen ser ut vid en omstrukturering görs en fallstudie av 

Electrolux. Empiriskt material fås genom en kvalitativ fallstudie i form av intervjuer. 

Företaget valdes då det är ett av Sveriges största multinationella företag och ett av 

världens största vitvaruföretag. Deras marknad har varit hårt prispressad och globala 

krafter har tvingat företag till stora förändringar inom organisationen vilket har drabbat 

svenska fabriker. Electrolux har blivit tilldelade utmärkelsen Globe Award för bästa 

CSR-integration och transparens i företagsverksamhet och rapportering, detta gör det till 

ett lämpligt företag att studera [8]. 

För att utvärdera hur Electrolux lyckas tillgodose sina intressenter används en teoriram 

med tidigare studier och forskning inom CSR. Vi insåg tidigt att det valda ämnet gör att 

teorin behöver omfatta Human Resources, HR. Litteratur om management vid 

omstruktureringar används med målet att komplettera de strategier som finns och på sätt 

ge ökad kunskap om hur företagens ledning kan planera omorganiseringar i Sverige för 

att minska de negativa effekterna som drabbar deras intressenter.  

Då den giva tidsramen för det här projektet inte tillät en omfattande komparativ studie 

eller enkätundersökning så genomfördes en intervju med fackförbundet IF Metall med 

syftet att få en indikator på vad socialt ansvar innebär utifrån de som representerar 

företagets intressenter.  

Resultatet från intervjuerna används med målsättningen att besvara frågeställningen och 

på så sätt skapa ytterligare förståelse på området. Målet med den genomförda fallstudien 

är därför inte att hitta en generell lösning på problemet.  
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2 Teori 

2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility i samanhanget nedläggning och omstrukturering av 

fabriker och produktion handlar om hur företag hanterar framförallt människor och i ett 

vidare perspektiv deras omgivning och hemort – alltså socialt ansvarstagande från 

företagets sida gentemot sina lokala intressenter. CSR beskrivs i en artikel av A. B 

Carrol som en pyramid med företagets ekonomiska intresse som grund och därefter 

följer lagens bestämmelser som företaget måste följa [9]. De två övre bitarna av 

pyramiden är de etiska och filantropiska ansvaren som man förväntas åta sig. De två 

undre nivåerna av pyramiden är företaget så gott som tvungna att följa enligt lag och för 

sin egen ekonomiska överlevnad. 

 

 

Figur 1. Carrols pyramid 
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Med det etiska ansvaret menas det etiska och moraliska handlande företaget förväntas 

göra gentemot sina intressenter, t.ex. att företagen bör hålla sig till de normer och 

förväntningar som finns i samhället och där lagen inte helt täcker upp för vad man bör 

och förväntas göra.    

Det filantropiska ansvaret är det ett företag gör frivilligt för sina intressenter för att de 

ska få det bra och för att företaget ska framställas som ett ”bra” företag. Sådana saker är 

bland annat att företaget anordnar utbildning, engagerar sig i sociala och kulturella 

aktiviteter på arbetsorten och är en så kallad Corporate Citizen eller 

företagsmedborgare.   

Vad som menas med en Corporate Citizen går Dirk Matten och Andrew Crane igenom i 

sin artikel Corporate Citizenship: Towards an extended theoretical conceptualization. 

En ”Corporate Citizen” är en ansvarstagande medborgare som gör gott och tar ansvar 

för sina medmänniskor. För ett företag är detta ett sätt att ta hand om personalen, 

arbetsorten och samhället kring densamma på ett ansvarsfullt vis. Oftast går detta 

ansvarstagande långt utöver av vad lagen kräver. Ett exempel på hur en ”Corporate 

Citizen” ska bete sig: 

“A typical example for this type of Corporate Citizen is represented by Texas 

Instruments which defines it as giving back to the communities where we operate since 

this makes them better places to live and work in and in return making them better 

places to do business in. [10].  

2.2 Human Resources Management 
I rapportens inledning nämns bland annat globalisering som en av drivkrafterna till att 

CSR har blivit en självklarhet för företagens strategier att nå konkurrensfördelar. Dave 

Ulrich menar att globaliseringen också är en av faktorerna till att HR bör få en ny roll 

inom företagen för att kunna konkurrera på en marknad med nya utmaningar. Den nya 

världen medför att den kanske största utmaningen är att förhålla sig till ständiga 

förändringar och ett krav är att [11]: 

”… företagens organisation måste ha förmågan att upptäcka framväxande trender 

innan sina konkurrenter och ta snabba beslut samt att ha en flexibilitet att hitta nya 

vägar att göra affärer” – Dave Ulrich  

Human Resources nya roll innefattar bland annat att vara: 

 Inblandad i utförandet av företagets strategier och vara ansvarig för 

organisationens arkitektur 

 Personalens företrädare i diskussioner med ledning  
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Hallin och Kärrbom Gustavsson undersöker i deras artikel Managing death 

distinktionen mellan CSR och HR som de presenterar enligt figur 2.  

 

Figur 2. Teoretisk distinktion mellan CSR och HRM [12] 

I artikeln menar författarna att det kan uppstå situationer där begreppen kan flätas 

samman. När både HR och CSR hamnar under parollen hållbarhet i företagens 

årsredovisningar kan man undra vad som egentligen är vad [12]. Forskningen pekar på 

att Human Resources alltså är ett viktigt strategiskt verktyg för att lyckas med en 

ansvarsfull omstrukturering eftersom personalen är den drabbade intressenten. Det 

faktum att CSR centralt handlar om ansvar utifrån ett externt perspektiv gör att socialt 

ansvarstagande vid omstruktureringar inte har en lika stor roll inom CSR-debatten [7].  

2.3 Corporate Social Restructuring  

Litteraturen som behandlar företags ansvar vid omstruktureringar andvänder begreppet 

Corporate Social Restructuring eller socialt ansvarstagande omstrukturering. I artikeln 

Downsizing strategy: critical success factors lyfter författarna upp tre olika strategier 

vid omstruktureringar: Workforce reduction strategy, work redesign strategy och 

systemic strategy [13]. Workforce reduction strategy syftar på en kortsiktig 

handlingsplan där företaget avskedar personal för att skära bort kostnader. Work 

redesign strategy innebär att ledningen tittar på andra sätt att effektivisera än att skära 

bort tjänster. Det kan till exempel vara att minska antalet arbetstimmar, eller att lägga 

om produktionen. Systemic strategy syftar på långsiktig vinning genom att göra 

företaget effektivare på alla nivåer inom företaget. När företag väljer att använda 

nedskärning som strategi innebär det också ett större ansvarstagande inför sina 

intressenter. Litteratur som berör hur ledare ska agera vid omstruktureringar bidrar ofta 

med checklistor där det finns rekommendationer till hur ledningen ska lägga upp sin 

strategi, där man först förutser de ekonomiska och mänskliga negativa effekterna av 

nedskärningen för att sedan kunna förhindra eller minska dem. Figur 3 visar de tre steg 

som formar företagens process vid omstruktureringar.  
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Figur 3 – Schematisk bild av omstruktureringsprocessen [13]  

När ett företag sedan ska implementera CSR så finns det tre olika perspektiv som 

företagen kan utgå ifrån, varav i den här rapporten är två särskilt intressanta [14]: 

1. Management - Ur detta perspektiv är huvudansvaret för företaget att bli och förbli 

konkurrenskraftiga, vilket förmodligen kommer att tjäna arbetarnas intressen. Företaget 

ska ses som en organisation där alla har samma mål och oro. Detta förutsätter att 

företaget drivs autonomt 

2. Regelverk - De regulatoriska verktygen (lagstiftning, kollektivavtal och så vidare) 

ska främja kapaciteten hos företagens intressenter att uttrycka sin oro och bli 

konsulterade under omstruktureringar. Detta främjar uppkomsten av en reflekterande 

rättslig ram som kan införliva alla företagets aktörer i beslutsprocessen. I synnerhet 

företagens aktörers förmåga till självreglering, att utforma sina egna regler, bör 

uppmuntras genom skapande av processuella rättigheter inom företaget, vilket skulle 

garantera drabbade intressenter att kunna påverka beslutsprocessen 

Ny forskning pekar på att aktiviteter som ger socialt ansvarsfulla omstruktureringar bör 

göras under tiden innan nedskärningar verkställs. De delas in tre viktiga perioder [7]: 

1. Innan nedskärningarna tillkännages till omgivningen 

2. Under tillkännagivandet och konsulteringsprocessen 

3. Under implementeringen av nedskärningarna  

Genom att fokusera på åtgärder under dessa tre perioder
3
 så får inte de anställda som 

drabbas rollen som offer och företagens personalpolitik blir mer human. Grunden är att 

HR måste få en viktig strategisk roll och inte enbart operativ. Genom att omvärdera 

socialt ansvarstagande vid omstruktureringar på detta sätt är målet att öka dess betydelse 

inom debatten.  

                                                 
3
 Se bilaga 1 

Tillvägagångsätt 

•Vilka nivåer inom 
företaget ska 
förändras? 

Strategi 

•Vilka resurser inom 
företaget skall 
påverkas  

Taktik 

•Vilka åtgärder skall 
utföras? 
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Motivet för de flesta CSR-aktiviteter är att få konkurrensfördelar genom att förbättra 

företagets image eller att förhindra eventuell skada orsakad av andra aktiviteter. 

Regelverken kring CSR i Europa är icke-bindande och har begränsad möjlighet att bidra 

till att mål inom arbete och sysselsättning uppnås. Detta har inneburit att frågor rörande 

ekonomi och miljö har blivit dominerande inom företag [7].   

2.4 Svensk Arbetsrätt 

Vad som i första hand styr om hur ett företag ska hantera sina intressenter vid en 

nedläggning bestäms av landets lagar och de kollektivavtal som företaget har tecknat. 

De svenska lagar som behandlar anställningar är: 

· Medbestämmandelagen, MBL (1976:580) [15] 

Medbestämmandelagen ger medbestämmanderätt genom kollektivavtal, 

medbestämmande för arbetsgivarna avseende anställningar, ledningen av företaget och 

verksamheten i övrigt. 

Det kollektivavtal som gäller i Electrolux fall är Teknikavtalet. Teknikavtalet är ett avtal 

mellan Teknikföretagen och IF Metall samt mellan Teknikföretaget och Sveriges 

Ingenjörer, Unionen och Ledarna. Teknikavtalet är ett allmänt avtal som är 

branschgemensamt. Den svenska arbetsrätten är dispositiv, vilket betyder att avtal tar 

över lag vid tecknande av kollektivavtal [16]. Därmed är kollektivavtalet ofta den 

styrande handlingen vid förändringar i verksamheten. 

MBL 11§ säger att arbetsgivare vid förändring i sin verksamhet ska på eget initiativ 

förhandla med arbetarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av 

kollektivavtal. 

MBL 15§: En arbetsgivare skall i samband med förhandling inför beslut om uppsägning 

på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om: 

1. skälen till de planerade uppsägningarna, 

2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör, 

3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, 

4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och 

5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller 

kollektivavtal vid uppsägning. 

 

Detta beskriver processen ett företag ska följa enligt lag vid en nedläggning. 

Enligt MBL 19§ skall arbetsgivare fortlöpande hålla arbetarorganisationen i 

förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans 

verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom riktlinjerna för 

personalpolitiken. 
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· Lagen om anställningsskydd, LAS (1982:80) [17] 

Lagen om anställningsskydd säger att anställningsavtal och kollektivavtal gäller. 

Angående uppsägningar gäller LAS 7: Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara 

sakligt grundad. Sakligt grundade uppsägningar är de som sker av ekonomiska, tekniska 

eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. 

· Främjandelagen (om vissa anställningsfrämjande åtgärder) (1974:13) [18] 

Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder bestämmer hur proceduren om varsel till 

arbetsförmedlingen går till. En arbetsgivare som avser att genomföra en 

driftsinskränkning enligt 2§ eller 3§ skall inom den tid som anges där skriftligen varsla 

Arbetsförmedlingen, om minst fem arbetstagare berörs av inskränkningen. Detta gäller 

också om driftsinskränkningen under en period av nittio dagar kan antas föra med sig att 

antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo. 

 

· Teknikavtalet [19] 

I det aktuella kollektivavtalet Teknikavtalet finns inget om hur ett företag bör agera vid 

en omstrukturering. 
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3 Resultat av intervjuer  

Det här kapitlet innehåller en sammanfattning av intervjuerna med av Electrolux och IF 

Metall. 

3.1 Electrolux och socialt ansvarsfulla omstruktureringar 

Inför den omstruktureringsprocess som började 2004 tog företaget fram en modell för 

hur hela processen skulle gå till vid varje fabrik som drabbades av nedskärningar. I ett 

tidigt skede utreds vilken effekt omstruktureringen kommer att ha på sysselsättningen. 

Vilken typ av omstrukturering handlar det om? Handlar det om outsourcing, ändring av 

produktflora, nedskärningar eller nedstängning av fabrik? Vilken strategi företaget 

väljer avgör hur förhandlingar med facken kommer se ut och hur omfattande åtgärderna 

blir. Electrolux kallar sin modell för 2-stegsprocessen och indelas först och främst i en 

utrednings- respektive implementeringsfas (se figur 4).  

 

 

 

Figur 4 - Förenklad bild hur Electrolux omstruktureringsmodell ser ut  
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2-stegsprocessen har strategiskt två viktiga syften för företagets förmåga att 

implementera CSR: 

1. Utreda alternativ till nedläggning där fackliga representanter är med i 

utredningsgrupper som granskar förslaget  

2. Efter taget beslut involveras facken igen för att tillsammans med Electrolux 

lindra effekterna för personalen genom att upprätta sociala planer där man 

erbjuder förtidspensionering, utbildning eller karriärcoachning 

Företagets styrelse godkände modellen inte bara för att involvera fackliga organisationer 

på bästa sätt utan för att få en ytterligare revision på omstruktureringsförslaget. Är 

förslaget som ledningen för det drabbade affärsområdet föreslår tillräckligt bra? 

Electrolux har skrivit på ett internationellt ramavtal (EWC)
4
 vilket ger styrelsen på den 

lokala orten möjlighet att göra en lokal revision av nedläggningsbeslutet. Modellen 

användes vid omstruktureringarna som drabbade Västervik, Mariestad och Motala. 

Vilken typ av strategi Electrolux använde sig av och vad effekterna blev finns redovisat 

i tabell 1.  

 I Västervik och Motala använde sig företaget av en workforce reduction strategy vilken 

tillföljd innebar att fabrikerna lades ned. Vid fallet Västervik 2004 gjorde företaget ett 

strategiskt misstag genom att inte konsultera lokala företagsledningen vid 

förhandlingarna. Erfarenhetsmässigt gjorde man inte det av rädsla för att skuldbelägga 

ledningen. Man trodde att risken fanns att det skulle blir svårt för de att upprätthålla 

fortsatt produktion under processen. Misstaget rättades till vid fallet Motala vilket ledde 

till en mer transparent process. Åtgärder som utfördes för att stötta samhället utfördes 

genom att fabrikslokalerna skänktes till entreprenörer eller att man hittade andra 

tillverkare som kunde ta över.  

Vid fallet Mariestad använde sig företaget av både workforce reduction strategy och 

redesign strategy vilket innebar att en del tjänster försvann men investeringar gjordes så 

att produktionen i fabriken effektiviserades genom bland annat modullösningar. På så 

sätt behövde företaget inte lägga ner fabriken och en del tjänster kunde bevaras.  

Under omstruktureringsprocessen skedde förändringar i samhället i och med den 

ekonomiska krisen 2008 som innebar en högre arbetslöshet. Räddningspaketen för de 

anställda såg man inom företaget som ej tillräckliga, utan man insåg att det är viktigt att 

kunna motverka nedsatt sysselsättning i orten med ytterligare åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 European Work Council  
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Fabrik Strategi   Antal drabbade Åtgärder efter nedläggning 

Västervik Nedläggning av fabrik, 

produktion flyttad till 

Ungern 

500 Entreprenör förvärvade  

fabrikerna 

Mariestad Effektivisering 

produktion 

600 - 

Motala Nedläggning av fabrik, 

produktion flyttad till 

Polen 

240 Annan tillverkare förvärvade 

fabrikerna 

 

Tabell 1 - Sammanfattning av omstruktureringarnas effekter 

 

3.2 Fackförbundets åsikter 

För att få insikt i vad fackförbundet IF Metall som är en representant för 

produktionspersonalen tycker om Electrolux arbete med socialt ansvarstagande och hur 

de agerat i samband med nedläggningar intervjuades Aleksandar Zuza som är utredare 

och Erik Andersson som är ombudsman på IF Metall. 

Enligt Aleksandar har Electrolux agerat som ett socialt ansvarstagande företag vid 

omstruktureringarna. Detta trots att företagets nedskärningar har skapat oro och 

frustration bland fackets medlemmar i de drabbade orterna. Företagen kan inte 

tillgodose sina intressenter till hundra procent.  

Electrolux nedläggningar framställs som goda exempel, särskilt i Motala anser man att 

Electrolux gjord ett bra arbete för att bevara sysselsättning på orten. Alexandar tycker 

att de hade en god portion tur också då det blev så lyckat som det blev. 

IF Metall är av åsikten att alla stora företag i Sverige arbetar aktivt med att hjälpa sin 

personal vid omstruktureringar, Electrolux är inte så unika i detta fall. Electrolux har 

startat en fabrik för ”High-End-” köksutrustning i Schweiz efter att de har lagt ner 

produktionen i Motala. Viss kritik fanns att man inte satsade på den befintliga fabriken i 

Motala i ett tidigare skede istället. 

Få svenska företag har skrivit på EWC-avtal, endast SKF och Electrolux, vilket gör att 

de får ses som föregångare. Electrolux var som företag även tidiga med att officiellt 

arbeta aktivt med CSR. 

IF Metall har tappat många medlemmar efter Electrolux och Ericssons nedläggningar. 

Detta är ett tecken på att många arbeten inom branschen har försvunnit vid dessa 

händelser. 

Vi frågade även Aleksandar om hur en nedläggning bör göras på bästa sätt. Svaret på 

den frågan var att i det ideala fallet undviks en större omstrukturering och produktionen 

blir kvar i landet. En nedläggning ska undvikas om det går, man bör först och främst 

effektivisera produktionen och försöka hitta fler alternativa lösningar tidigt i processen 

för det aktuella fallet. 
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I allmänhet finns del frågetecken kring hur välgrundade besluten om flytt till 

låglöneländer är. Är verkligen ordentliga utredningar gjorda av företagen och har man 

tittat på andra möjliga alternativ? Företagen är ofta inte tillräckligt flexibla i sin strategi 

när det kommer till omorganisationsfrågor anser man. Han säger också: ”Man kan inte 

göra en omstrukturering helt perfekt, bara mindre dålig, det kommer alltid finnas saker 

man kunde gjort bättre…”, men anser även att företag som har ambitioner och försöker 

lösa problemen på ett bra sätt är föredömliga, även om de inte lyckas fullt ut. 

Angående IF Metalls involvering i omstruktureringsfall hos svenska företag tycker man 

att man blir kontaktade och informerade i tid och kan inte påverka mer än de gör. 

Mycket av fackförbundets arbete sker fortlöpande tillsammans med företaget utan att så 

mycket hörs om det, man för hela tiden en dialog och förändringar kommer inte som 

överraskningar. 

Det som begränsar företagens sociala ansvarstagande speciellt inom svensk 

tillverkningsindustri är att man strategiskt slimmar organisationen för att kapa kostnader 

istället för att investera i effektivare produktion. Företagen har många väl uppsatta mål 

för sin verksamhet, men ofta inga mål för utveckling och utbildning av sin personal. 

Kraven på Svenska företags sociala ansvarstagande ökar från fackens sida och det 

viktigaste förändringarna som företagen bör göra internt är att: 

 Kontinuerligt arbeta inom Human Resources med att göra personalen 

mer attraktiv på arbetsmarknaden efter eventuell nedläggning av fabrik 

 Fokusera på att investera och utveckla långsiktigt genom tekniska 

produktionslösningar t.ex. automatisering och modullösningar för att ha 

en framstående produktion. Arbeta långsiktigt i detta, redan långt innan 

omstrukturering är aktuellt 

 Vara flexibel och se nya lösningar under tiden som en 

förändringsprocess pågår 
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4 Analys 

Enligt lagar och avtal finns det alltså inga hinder att lägga ner en verksamhet i Sverige 

och säga upp sin personal om man har goda grunder och ger ersättning enligt lag och 

kollektivavtal. Allt ett företag gör för att hjälpa den uppsagda personalen utöver 

regelverken visar på ett frivilligt filantropiskt arbete. I teoriavsnittet visar tidigare 

studier att företag behöver ändra sin syn på nedläggningar. Från att på 90-talet fokusera 

på perioden efter nedläggningarna verkställs och därefter hantera effekterna, borde 

företagen istället fokusera på hur man ska hantera utredningsprocessen av en 

nedläggning. 

Electrolux 2-stegsprocess säkerställer att fackliga avtal följs och att facken konsulteras 

ordentligt genom en utredningsfas. Genom ett slutet EWC-avtal är det reglerat att 

förslaget om nedläggning som presenteras av ledningen inom det berörda affärsområdet 

alltid ska revideras av utredningsgrupper som består av fackliga representanter och den 

lokala fabriksledningen. Empirin visar att Electrolux följer den ansvarsmodell som 

presenteras i kapitel 3.3 under tillkännagivandet och konsulteringsfasen av 

omstruktureringen. 

Vid implementeringen av nedläggningen har Electrolux något som de själva kallar en 

paketlösning för de anställda. Det inkluderar bland annat jobbcoachning och möjlighet 

till förtidspension. IF Metall menar att Electrolux har en tilltagen agenda med sociala 

åtgärder även om företaget inte sticker ut bland andra svenska storföretag. Det som kan 

kompletteras till ansvarsmodellen är en plan för att stödja den drabbade orten. För att 

kallas en god samhällsmedborgare krävs ytterligare åtaganden än stödåtgärder till 

personal. Genom att investera i återgärder som lockar nya företag att ta över 

fabrikslokaler eller hjälpa kommuner med marknadsföringskampanjer så kan en fortsatt 

sysselsättning i orten vara möjlig. Vilket Electrolux visade i Västervik och Motala.  

Effekterna av Electrolux nedläggningar visar dock inte den positiva bild som dess 

engagemang visar. Men företag behöver inte kunna tillgodose sina intressenter till 

hundra procent för att minska gapet mellan redovisat CSR och det verkliga utfallet av 

en omstrukturering. Men deras hantering av omstruktureringar kan göras bättre. I och 

med att svensk välfärd har förändrats med bland annat lägre a-kassa så ökar pressen på 

socialt ansvarstagande även i Sverige. Frågan är då vad företag ska förändra i sin 

hantering av omstruktureringar? För den avgränsade intressentmodell som den här 

rapporten använder så finns det huvudsakligen två åtgärder som behöver kompletteras 

till en förbättrad modell av ett företags sociala ansvarstagande vid omstruktureringar.  

Det som IF Metall menar är bristande i Electrolux hantering hänger ihop med ett 

företags förmåga att förutse förändringar i företagsstrukturen och hur personalen 

drabbas långsiktigt. Det första är en långsiktig investering i mänskliga resurser och på 

så sätt utveckla de anställdas anställningsbarhet. Detta är speciellt avgörande för 

lågutbildad personal inom t.ex. montering. Detta pekar också på vikten av att Human 

Resources betydelse är stor och behöver utvecklas för att företaget ska kunna öka sitt 

sociala ansvar vid omstruktureringar.  
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En ytterligare faktor som behöver kompletteras är tillverkningsföretagens 

produktionstekniska investeringar. Ett företag som ligger långt i utvecklingen av 

automatisering och modern produktionsteknik har bevisat ett mindre behov av att 

outsourca sin verksamhet [1]. Det viktigaste behovet för svensk tillverkningsindustri är 

att företagen inte behöver anamma en strategi som innebär kapa kostnader genom att 

säga upp anställda, utan kan välja en gynnsammare strategier på grund av att man 

investerat i teknisk innovation. I Electrolux fall innebar en förändring av produktionen i 

Mariestad att fabriken kunde fortsätta sin tillverkning. 

Om man studerar hur Electrolux har förändrat sina åtgärder mellan 2004 och 2011 så 

har företaget i början av processen utgått från ett regelverks-perspektiv vid 

implementerandet av sitt sociala ansvarstagande. Framför när man tog fram sin 2-

stegsprocess eftersom den bygger på att fackliga representanter tidigt är med i 

beslutsprocessen. Företaget har under processen utvecklat sina åtgärder till att bli mer 

omfattande. Det innebär inte att företaget gått till ett management-perspektiv där 

företaget drivs mer autonomt, utan man har helt enkelt breddat sin agenda för socialt 

ansvarstagande. Vilket perspektiv företagen bör använda sig av beror på vilket land som 

omstruktureringarna sker i. I länder där mänskliga rättigheter inte efterföljs finns det ett 

större behov att driva en omstruktureringsprocess autonomt om arbetslagarna kränker de 

anställdas rättigheter.   
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5 Slutsatser 

Huvudfrågan som den här rapporten ska besvara är hur svenska tillverkningsföretag ska 

hantera en omstrukturering på ett ansvarsfullt sätt, genom tidigare forskning och teori 

inom området tillsammans med intervjuer vid Electrolux och fackförbundet IF Metall. 

Enligt fallstudien av Electrolux finns det två skäl till att företaget handlat 

ansvarstagande vid sina omstruktureringar. Det första är att företaget använde sig av en 

beslutsmodell väl i linje med den teoretiska modellen för socialt ansvarstagande. Det 

andra det faktum att de levt upp till de fackliga representanternas krav på socialt 

ansvarstagande. Detta trots att över 1000 anställda tvingades gå på grund utav företagets 

omstruktureringar. Det finns därför en stor förbättringspotential där det handlar om att 

fokusera på mer långsiktiga strategier.  

Svenska företag inom industrisektorn behöver arbeta med långsiktiga strategier där man 

investerar ännu mer i mänskliga resurser. Nedskärningar innebär aldrig något positivt 

för företagen eller dess intressenter. Den allmänna uppfattningen har hittills varit att 

CSR och nedläggningar handlar om hur väl utvecklade räddningspaket företagen har att 

erbjuda. Det kan konstateras att sådana åtgärder är nödvändiga men de negativa 

effekterna kan minskas eller förhindras med ännu mer förebyggande åtgärder. Företag 

bör sätta upp mål för personalutveckling som följs upp, i likhet med hur företaget 

arbetar med ansvar för miljöfrågor. För att lyckats implementera CSR ännu bättre 

behöver alltså HR’s roll få en större strategisk inverkan. 

Socialt ansvarstagande vid omstruktureringar är ett område där det finns möjlighet för 

företagen att ligga i framkant vad gäller CSR-arbete. Genom att satsa på att 

kontinuerligt investera i modern produktionsutveckling kan företagen blir mer flexibla 

och inte lika känsliga för förändringar. Det är också ett sätt för företag att agera 

ansvarsfullt.  

Ansvarsfulla omstruktureringar behöver få större betydelse inom CSR-arbetet genom att 

företagen inser att HR och CSR inte är skilda begrepp. Framtida forskning bör fokusera 

på att utreda hur företag på bästa sätt kan gå från att strategiskt outsourca eller 

omlokalisera produktion till låglöneländer, till att långsiktigt investera i personal och 

produktionsteknik i Sverige. 
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Bilaga 1 - Teoretisk ansvarsmodell vid omstruktureringar 

 



 

 

Bilaga 2 - Electrolux ansvarsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


