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Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs ett projektarbete vars syfte har varit att undersöka hur 
företagsavveckling kan förenas med samhälleligt företagsansvar med avseende på 
personalen. Vi gjorde detta genom att titta på hur företaget Scanias avveckling av 
axelfabriken i Falun gick till, en avveckling som av intressenter anses ha skötts bra och 
ansvarsfullt. Då avveckling av verksamhet är något som många företag genomför till 
följd av en strävan efter att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden, är det 
intressant att se hur detta kan göras och samtidigt ta ett ansvar gentemot de anställda.  

Rapporten gjordes utifrån en kvalitativ fallstudie där material har inhämtats genom 
intervjuer och en litteraturstudie. Inledningsvis beskrivs begreppet Corporate Social 
Responsibility (CSR) för att sedan gå över i en redogörelse för vad som gjordes under 
avvecklingen. Rapporten avslutas med vad vi anser var CSR under avvecklingen samt 
sammanvävande diskussioner om detta.  

I arbetet definieras CSR utifrån Archie B. Carrolls teorier, det Normativa perspektivet 
samt den Europeiska kommissionens definition, där de viktigaste aspekterna är att på 
frivillig väg handla etiskt och filantropiskt inom ramarna för svensk lagstiftning och 
ekonomisk vinning. 

Det framkommer att vissa CSR-aktiviteter kan ha företagsekonomiska motiv utöver ett 
rent ansvarstagande vilket diskuteras i rapporten. En slutsats vi kom fram till är att 
företagets och personalens bästa ofta går hand i hand och att ansvarstagande inte 
behöver utesluta ekonomisk lönsamhet.  

I rapporten hävdar vi att ”arbetslinjen” var det mest väsentliga av de CSR-aktiviteter 
som Scania genomförde under avvecklingen, eftersom ett nytt jobb innebär en 
långsiktig lösning. Arbetslinjen innebär att jobba aktivt för att personalen ska få en ny 
sysselsättning efter nedläggningen, men också att försöka hitta ersättningsverksamhet 
(vid avveckling på mindre orter) samt att se till att personalen kan få råd och stöd under 
hela processen.  

För att kunna lyckas med arbetslinjen anser vi att avvecklingen behöver göras över en 
längre tidsperiod. Detta för att kunna slussa ut de anställda på arbetsmarknaden 
successivt så att inte alla konkurrerar om jobben samtidigt. Men också för att personalen 
skall ges tid till att bearbeta de psykologiska effekterna som en så pass stor omställning 
innebär.  

Vi har alltså kommit fram till att det är arbetslinjen som i första hand ska användas som 
förebild vid större omstruktureringar. 



 

 

 

Abstract 
The purpose of the project described in this report has been to examine how large 
enterprises can retain Corporate Social Responsibility (CSR), with respect to personnel, 
while closing down a production facility. We did this by looking at the restructuring of 
Scania's axle production in Falun, a settlement that is considered by stakeholders to 
have been managed well and responsible. Since restructuring of this kind is made by 
many enterprises in the pursuit of competitiveness on the global market, it is of interest 
to examine how this can be done while still acting responsibly toward the employees.  

The project was carried out using a qualitative case study where the information has 
been gathered through interviews and a literature study. This report first discusses the 
concept of CSR and then describes the actions taken during the closing down of the 
facility.  

The definition of CSR in the project is based on Archie B. Carroll's theories, the 
Normative perspective and the European Commission's definition, where the most 
important points are; a voluntary act performed ethically, and philanthropically, in the 
context of Swedish legislation and financial gain.  

It is shown that some CSR-activities can have motives apart from a pure desire to be 
responsible, an issue which is addressed in the report. One of our conclusions is that the 
company and the personnel often share a common interest and CSR does not necessarily 
exclude financial gain.  

In the report we claim that the “work-line” was the most significant CSR-activity which 
Scania applied during the closedown and it should be the main approach for a major re-
structuring. The base of the “work-line” is to help employees in their search for new 
employment after the closing down but also to search for replacement operations (when 
restructuring in small towns) and to ensure that employees can get advice and support 
throughout the whole process. 

To be able to undertake a responsible closedown, we believe that the execution needs to 
be done over a substantial period of time. This is due to the need to be able to introduce 
the employees to the labor market successively so that not all competes for the same 
jobs at the same time. But also so that the personnel can be given time to process the 
psychological effects that come with a change of this magnitude. 

Our conclusion is that the “work-line” is the CSR-activity that primarily should be used 
as a role model when undertaking large restructurings.  
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1 Inledning  
Konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) har en lång historia. Företagens 
delaktighet i samhället har i århundraden gett upphov till olika sorters ansvar och 
omsorg. Framtiden för CSR-begreppet ser fortfarande lovande ut eftersom dess kärna 
kretsar kring de viktigaste frågorna för allmänheten; de som rör företags- och 
samhällsrelationer [Carroll 1999]. Under de senaste åren har begreppet företagsansvar 
varit uppmärksammat i media. Stora organisationer, som t.ex. Förenta Nationerna (FN) 
och International Labour Organization (ILO), har givit ut riktlinjer för att hantera olika 
aspekter av företagsansvar. Tyvärr är definitionerna av begreppet företagsansvar både 
många och öppna för tolkning, vilket gör det svårt att använda. Därmed är det är 
intressant att titta på företag som har använt CSR på ett föredömligt sätt – som 
inspirationskälla och god förebild. 

 Att ha en policy för CSR börjar bli vanligt förekommande för de moderna företagen. 
Detta eftersom kunder, investerare och andra intressenter förväntar sig detta i allt större 
utsträckning, precis som att de förväntar sig att företagen alltid ska maximera 
vinstmarginalerna. Generellt görs vinstmaximering genom att öka vinster eller minska 
kostnader, där utfallet av det senare är avsevärt mer förutsägbart [Cascio 2002]. Detta 
leder till att företag fattar större strategiska beslut gällande omstruktureringar, som 
avveckling av verksamhet till förmån för outsourcing för satsningar på sin 
kärnkompetens eller outsourcing till låglöneländer.  Mot bakgrund av detta är det 
intressant att titta på hur det går att genomföra stora omstruktureringar i ett företag och 
samtidigt ta ett samhälleligt ansvar gentemot personalen. För att försöka finna exempel 
undersöker detta arbete Scanias avveckling av axelfabriken i Falun under åren 2005-
2008. Att titta på just Scania är särskilt intressant då företaget är allmänt känt för att visa 
stor respekt mot personalen, samt att avvecklingen av enheten i Falun har ansetts ligga i 
framkanten för företagsansvar vid större omstruktureringar.  

1.1 Bakgrund Scania 
Före år 2005 hade Scania produktionsanläggningar i både Falun, Sibbhult och 
Oskarshamn, vilket medförde att logistiken blev mycket omfattande då komponenter 
skickades fram och tillbaka mellan produktionsorterna. År 2005 beslutades det att en 
förundersökning skulle genomföras där verksamheten utreddes ur ett företagsstrategiskt 
synsätt. Utifrån underlaget beslutades att en flytt skulle genomföras för den verksamhet 
som var att betrakta som strategisk och ekonomiskt lönsam att behålla i egen regi 
[Scania Inside, 14 mars 2006]. Detta beslut innebar att viss verksamhet skulle flyttas till 
Södertälje medan annan skulle läggas ut på underleverantörer.  

I ett tidigt skede diskuterades det hur personalfrågan skulle lösas. Vad skulle hända med 
de som valde att flytta med och med de som skulle komma att uppsägas, men också hur 
produktionskapaciteten skulle säkerställas under övergångsperioden. Det stod klart 
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redan från början att Scanias ledning hade för avsikt att genomföra flytten på ett 
samhälleligt ansvarsfullt sätt gentemot personalen. 

För Scanias del var det en strategisk omstrukturering men ur personalens perspektiv 
kunde konsekvenserna liknas vid en nedläggning på grund av det geografiskt stora 
avståndet till den nya produktionsorten Södertälje. Trots detta ansåg många att 
händelseförloppet inte utvecklades till en nedläggning.  

Detta arbete undersöker hur Scania lyckades omvandla nedläggningen av fabriken i 
Falun till att istället anses vara en omställning. Undersökningen inkluderar också på 
vilket sätt de utnyttjade CSR-aktiviteter för att uppnå detta, så att andra kan använda 
händelsen som en förebild.  

1.2 Frågeställning 
Förena avveckling med CSR: hur lyckades Scania?  

1.3 Syfte 
Syftet var att granska hur Scania förenade CSR med avvecklingen av axelfabriken i 
Falun för att finna lyckade exempel på sätt som företag kan genomföra avvecklingar 
och samtidigt ta ett samhälleligt ansvar.  

1.4 Avgränsningar 
Vid avveckling av en verksamhet kan åtminstone två dimensioner av begreppet CSR 
appliceras, dels företagets ansvar gentemot närsamhället samt företagets ansvar 
gentemot personalen. I detta arbete behandlas endast det senare.  

Scania hade under tidsperioden för praktikfallet som detta arbete behandlar även 
avveckling av sin verksamhet i Sibbhult, som av Scania delvis behandlades som samma 
projekt som avvecklingen i Falun. Detta arbete begränsar sig till att undersöka fallet 
med Scanias axelfabrik i Falun, då fallen var väldigt lika.  

Då detta arbete har för avsikt söka exempel på hur avveckling kan förenas med CSR 
samt att beskriva hur Scania gjorde vid avvecklingen i Falun, anser författarna att 
representation från beslutsfattarna är tillräcklig som underlag för arbetet. För att få en 
rättvisande representation av de anställda skulle ett flertal intervjuer behöva göras då de 
anställda inte lika lätt kan generaliseras och omfattningen av sådana får anses ligga 
utanför ramarna för detta arbete.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
Metoden som valdes för att göra arbetet var en kvalitativ fallstudie. Den kvalitativa 
metoden har ansetts vara mest lämplig eftersom en djupgående förståelse för 
händelserna och CSR-begreppet har varit nödvändig för att kunna besvara 
frågeställningen. Kännetecken för kvalitativa undersökningar är bland annat att 
forskaren försöker se verkligheten utifrån objektets perspektiv och lämpar sig därför 
bäst då det eftersträvande är rättvisande information utifrån ett fåtal objekt [Holme & 
Solvang 1991], vilket passar detta projekt utmärkt.  

2.2 Data- och informationsinsamling 
Datainsamling har primärt skett genom intervjuer och sekundärt genom tidigare 
forskning, vetenskapliga rapporter, vetenskapliga artiklar, företagsdokumentation samt 
facklitteratur inom ämnet.  

Empirisk insamling 
Den empiriska insamlingen har skett via kvalitativa intervjuer med utvalda personer 
som har erfarenhet från området och händelsen. Intervjuerna skedde på ett semi-
strukturerat sätt, vilket innebär att forskaren har en fördefinierad frågeställning men 
ingen standardiserad intervjuguide. Respondenten ska ges en möjlighet att påverka 
intervjun, även om forskaren har förberett frågeställningar och diskussionsproblem 
[Holme & Solvang 1991]. Detta ledde till att författarna tillverkade en intervjuguide (se 
bilaga Intervjuguide) med öppna frågeställningar för att få respondenterna att svara fritt 
och för att enkelt kunna leda till följdfrågor samt nya diskussionsområden.  

Det sekundära materialet har samlats in genom sökningar på Kungliga Tekniska 
Högskolans biblioteks (KTHB) databaser där sökorden Corporate Social Responsibility, 
Social Responsibility, downsizing, restructuring och Scania främst användes.  

Urval 
Målsättningen var att få en förståelse för hur företaget agerade samhällsansvarigt under 
avvecklingen samt varför det gjordes. För att kunna svara på detta valdes respondenter 
som antingen jobbade med avvecklingen av fabriken i Falun eller anlitades av Scania 
för att hjälpa till att hantera processen. Alla respondenter var aktiva under hela 
avvecklingsproceduren och jobbade med de ansvarstagande aktiviteterna som skedde 
under avvecklingen av fabriken. De respondenter som intervjuades var: 

Anders Williamsson, har jobbat 18 år på Scania, var platschef på Scania Falun 2004-
2008 (när anläggningen upphörde), nuvarande inköpschef Chassier & Bussar.  
Intervjuades den 7 mars 2012 på Södertälje Syd.  

Jan Olsson, regionschef för Startkraft i Falun. 
Intervjuades den 20 mars 2012 på Startkraft Falun 
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Bengt Källström, personalman på Scania fram till avvecklingen slutfördes, jobbcoach 
på Startkraft i Falun.  
Intervjuades den 20 mars 2012 på Startkraft Falun 

Valet av litterärt material gjordes i största möjliga mån efter det som hade mest likheter 
med händelsen i Falun, samt de begreppsartiklar som verkade mest relevanta för 
processen. 

2.3 Tillförlitlighet och validitet 
Tolkningar av ansvarfullhet är ytterst subjektiva, de styrs till mångt och mycket av 
upplevelser och värderingar. Detta gör att analysen som gjorts har skett med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt, vilket betyder att forskaren försöker få en 
helhetsförståelse för ett fenomen genom att använda språk och tolkningar som de mest 
väsentliga verktygen. Detta kan försvåra möjligheten till upprepning då undersökningen 
bygger på forskarens förkunskaper och erfarenheter.  

Arbetets kvalitativa ansats tillsammans med det faktum att det primärt insamlade 
materialet skedde genom intervjuer gör att informationen bär större risk för tolkning 
eller förvrängning på något sätt. Detta bär grund i att det gått ett antal år sedan 
avveckling och fram till då intervjuerna gjordes. Därtill kan misstolkning lätt ske i 
muntlig kommunikation. Författarna har försökt förhindra den sistnämnda typen av 
feltolkningar genom att spela in intervjuerna. Författarna anser att avvecklingen var en 
så stor händelse att risken för att minnet bleknat hos respondenterna är liten. Eftersom 
författarna aktivt har sökt upp respondenter som medverkade under hela processen samt 
satt i beslutsfattande positioner, så anses det vara en liten risk att informationen har 
förvrängts av mellanhänder. All fakta från respondenterna har jämförts med det litterära 
insamlade materialet, där inga egentliga skillnader har upptäckts.  

Eftersom informationen bara är hämtad från respondenter som var med och påverkade 
processen så kan den vara vinklad utifrån att respondenterna själva tycker att de gjort ett 
bra jobb. Vi reserverar oss därför för att anställda eller liknande inte behöver hålla med 
de valda respondenterna.   
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3 Teori 

3.1 Begreppet CSR 
 Historian kring begreppet CSR och dess framväxt är lång. Redan på 1700-talet pratades 
det om företagsansvar men då i form av hur kapitalister skulle bidra till samhällets 
utveckling även om deras intresse inte var annat än egoistisk [Smith 1776]. Begreppet 
utvecklades under 1950-talet till att mer handla om det som gjordes utanför företagets 
egentliga intressen.  1953 svarade 93,5% i en undersökning för tidningen Fortune 
Magazine att socialt medvetande hos företagsledningen innebar att de var ansvariga för 
konsekvenserna av sitt handlade i ett bredare spektrum än bara det som omfattas av 
deras vinst och förlust [Bowen, H.R. 1953]. Albert Carr presenterade en syn på 
begreppet i form av att det inte handlar om mer än att följa lagen, han jämförde 
företagsansvar med en pokerspelare som gör allt i sin makt för att vinna utan att för den 
delen fuska [Carr, 1968]. Men CSR har också liknats vid grannsämja, där det å ena 
sidan innebär att inte göra något som förstör grannskapet och å andra sidan kan 
uttryckas som det frivilliga antagandet om ansvaret att hjälpa till att lösa grannskapets 
problem [Eilbert & Parking 1973].  

Termen CSR ger som synes upphov till förvirring då många har försökt att förklara 
termen, men hittills finns ingen universell definition. Niklas Egels försökte i sin studie 
”Sorting out the mess. A review of ethical issues in business” ta reda på vad de oftast 
förekommande begreppen i området var. I studien lyftes framförallt två bredare begrepp 
fram; det normativa perspektivet och aktieägarperspektivet. Det normativa perspektivet 
syftar till att företag skall ha fler dimensioner än bara vinstmaximering. 
Aktieägarperspektivet menar att företagsledningen aktivt ska ta företagsansvar, så länge 
det kan påvisas att dessa är långsiktigt lönsamma, om inte ska de avslutas [Egels 2005]. 

Begreppsproblematiken fortsätter in i översättningen från engelska till svenska, där 
engelskans Corporate Social Responsibility kan tolkas på många olika sätt på svenska. 
En direktöversättning till svenska blir företagens sociala ansvar medan den engelska 
termen syftar oftast på företagets samhällsansvar. Ett vanligt begrepp på svenska när det 
pratas om den här sortens termer är i sin tur företagsansvar där varken det sociala eller 
samhället nämns men ändå underförstått ingår. På den Europeiska Kommissionens 
hemsida för CSR använder de sig frekvent av just förkortningen CSR på engelska, 
medan på den svenska översätta hemsidan används flera termer som samhällsansvar, 
företagens sociala ansvar, företagens samhällsansvar, samt förkortningen CSR. 
[Europeiska kommissionen, 2012].  

Europeiska kommissionen definierar begreppet CSR som ”ett koncept där företag 
integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet och i sina affärskontakter 
på frivillig väg” [Europeiska kommissionen 2012]. Även företagsnätverket CSR 
Sweden använder liknande formuleringar och talar just om CSR som ett frivilligt 
engagemang som stärker tillväxten och lönsamheten men som också stärker företagets 
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relationer mellan anställda, kunder och ägare [CSR Sweden 2012]. Även om många 
företag gärna trycker på vikten av frivillighet, så är den vägen inte heller allmänt 
accepterad. Många fackliga organisationer protesterar mot just frivilligheten, de menar 
att den inte är tillräcklig för att skydda medborgarna och anser att ett regelverk behövs 
för att etablera miniminivåer [Europeiska kommissionen 2002]. 

Archie Carrolls välkända CSR-
pyramid (se Figur 1) beskriver 
fyra viktiga perspektiv inom 
området; det ekonomiska (vara 
vinstmaximerande), det lagliga 
(följa lagen), det etiska (vara 
rättvis) och det filantropiska 
perspektivet (vara en god sam-
hällsmedborgare och förbättra 
livskvaliteten). Trots att det eko-
nomiska perspektivet är av-
bildad som basen i pyramiden 
som resterande bygger på, så 
betyder inte det att företaget ska 
uppfylla de olika områdena i 
ordningsföljd. Carroll menar att 
varje del av pyramiden ska vara uppfylld jämt för att företaget ska kunna ses som ett 
ansvarstagande företag. Carroll trycker på att pyramiden bara är en grafisk bild av CSR 
och att meningen med bilden är att förklara för en firma som vill vara ansvarstagande att 
de ska sträva efter att vara vinstdrivande, att följa lagen, vara etiska och att vara en god 
samhällsmedborgare [Carroll 1991] jämt. 

Val av begrepp 
Eftersom det inte finns en allmänt accepterad definition av CSR så har författarna 
försökt att hålla ett öppet förhållningssätt till begreppet och dess olika betydelser. Men i 
huvudsak används övre delen av Carrolls CSR-pyramid tillsammans med Europeiska 
kommissionens definition som utgångspunkt. Den ekonomiska och lagliga delen av 
Carrolls CSR-pyramid följer inte Europeiska kommissionens definition av frivillighet. 
Författarna anser att även om begreppets definition är något oklar så är den generella 
innebörden av det så pass känt att det går att föra diskussioner ändå.  

3.2 Arbetsrätt 
Arbetsrättslig lagstiftning reglerar uppsägningar enligt lagen om anställningsskydd, 
LAS, som är semidispositiv och kan åsidosättas med kollektivavtal eller genom 
personliga avtal med arbetsgivaren om förmånligare villkor. Uppsägningstiden är 
baserad på den sammanlaggda arbetstiden hos arbetsgivaren och är som längst sex 
månader (vid 10 års sammanlagd arbetstid). Turordningsreglerna gäller endast vid 

Figur 1 - The Pyramid of Corporate Social Responsibility, Carroll 
(1991) 
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uppsägning på grund av arbetsbrist och skall generellt ske enligt principen ”sist in, först 
ut”. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har den anställde rätt till omplacering hos 
arbetsgivaren ifall det finns arbeten för vilka den anställde har tillräckliga 
kvalifikationer. Dessa definieras som att det tar arbetstagaren mindre än sex månader att 
lära sig de nya uppgifterna [SFS 1982:80, 1982].  

Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, säger att arbetsgivaren på eget initiativ 
skall hålla kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer informerade om hur 
verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för 
personalpolitiken. Arbetsgivaren skall inleda förhandlingar med facket innan det 
beslutas om viktigare förändringar i verksamheten samt förändring av arbets- eller 
anställningsförhållandena [SFS 1978:580, 1978]. 

Lagstiftning om kollektiva uppsägningar behandlas i direktivet 98/59/EG, vilket säger 
att arbetsgivaren i god tid skall inleda överläggningar med arbetstagarrepresentanterna 
då det övervägs kollektiva uppsägningar. De skall även omfatta diskussioner i syfte till 
att lindra konsekvenserna av uppsägningarna genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
så som omplacering eller omskolning av övertaliga arbetstagare. Direktivet säger även 
att kollektiva uppsägningar får ske tidigast 30 dagar efter att arbetsgivaren anmält de 
planerade uppsägningarna till berörd myndighet [Direktiv 98/59/EG 1998]. 

3.3 Ansvarsfull avveckling 
Det går att urskilja två huvuddrag i synsättet som företag har på personalen. Antingen 
ses personalen som en kostnad som ska minimeras i möjligaste mån eller så ses 
personalen som en tillgång att utveckla. Den första gruppen frågar ständigt hur mycket 
personalen kan minskas och fortfarande driva företaget. Den andra gruppen frågar sig 
istället hur arbetssättet kan förändras för att använda personalen mest effektivt. Det är 
bland företag med det sistnämnda synsättet som det finns störst chans att hitta 
samhälleligt ansvarstagande [Cascio 2002]. En strategi för att lyckas med 
ansvarsstagande avveckling är att erbjuda medarbetarna jobbsökningsassistans, 
rådgivning samt utbildning för att öka deras anställbarhet [Cascio 2002], [Bergström & 
Diedrich 2011], vilket bör göras i samråd med arbetstagarrepresentanter. Viktigt är att 
se till att information kontinuerligt finns tillgänglig i form av t.ex. nyhetsbrev och 
möten. Här är det även viktigt att företagsledningen är synlig ute i organisationen 
[Cascio 2002]. 

Tajmingen av information som ges, samt att den kommer från officiella källor, är av stor 
betydelse för hur de drabbade uppfattar innehållet. Vad gäller själva avvecklingsbeslutet 
så är det av betydelse att inte underrättelsen kommer för nära inpå verkställandet eller 
långt senare än ledningen haft vetskap om det [W. Hopkins & S. Hopkins 1999]. Ett 
dåligt förmedlat beslut riskerar även att försätta den anställde i chocktillstånd vilket 
försvårar arbetet med att motivera den anställde till att komma igång med aktivt 
jobbsökande [Bergström & Diedrich 2011].  
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4 Handlingar under avvecklingen 
På ett styrelsemöte i juli år 2005 beslutades det att inleda en förundersökning för ett 
eventuellt omstruktureringsarbete av produktionsenheterna i Falun och Sibbhult. 
Förundersökningen påbörjades under hösten år 2005, fackliga organisationer och 
personal kontaktades omgående [Wigblad & Östberg 2009] eftersom Scania ville ”köra 
med öppna kort ”och därmed minska ryktesspridning [Scania Inside nr 18 2005]. Det 
klargjordes även att grunden inte var missnöje med fabrikerna utan istället ett försök att 
fokusera verksamheten och minska framtida inversteringsbehov rent generellt.1  

Beskedet om att avvecklingen skulle ske blev officiellt i mars 2006 [Scania Inside 14 
mars 2006], där det framgick att Scania syftade att genomföra omstruktureringen till 
december 2008.2 Scanias målsättning med avvecklingen var att alla skulle ha nya jobb 
innan fabriken stängde, ingen skulle bli uppsagd. Med nya jobb menas här att antingen 
flytta med till Södertälje eller att ha skaffat sig en ny sysselsättning.3 För att kunna 
uppnå detta kontaktade Scania Trygghetsrådet (TRR), en stiftelse som jobbar med att ge 
råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag som står inför en 
omställning. TRR stöttar privatanställda på företag, LO-anslutna hänvisas till TRR:s 
dotterbolag Startkraft [TRR 2012]. I Scanias fall fanns bara avtal för tjänstemän med 
TRR, så via stiftelsen kontaktades även Startkraft eftersom Scania ville erbjuda alla på 
företaget (inklusive kollektivanställda) samma hjälp på lika villkor (trots att t.ex. Metall 
hade sämre avtal än tjänstemännen).  I fortsättningen benämns TRR och Startkraft 
gemensamt för TRR.  

När beskedet blev officiellt erbjöds all personal att samtala med en person från TRR. 
Via TRR gavs också möjligheten att få jobbcoaching samt allmänna tips och råd under 
avvecklingsprocessen.4  

4.1 Flytten till Södertälje 
All personal erbjöds en liknande arbetsposition som den de hade i Falun i den nya 
axelfabriken som skulle upprättas i Södertälje [Wigblad & Östberg, 2009]. De som 
valde att flytta till Södertälje erbjöds hjälp att hitta bostad i närområdet, samt en 
bostadssubvention i 18 månader. Bostadssubventionen var ett monetärt bidrag som 
varierade i storlek beroende på familjesituation. Detta var också det enda monetära 
bidrag som Scania erbjöd, inga avgångsvederlag eller bonusar skulle delas ut under 
avvecklingen.5   

                                                 
1 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
2 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
3 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
4 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
5 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
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4.2 Utkontraktering 
En del av verksamheten i Falun ansågs av ledningen vara icke-strategisk och skulle 
därför utkontrakteras till underleverantörer. Scania och Falu kommun hjälptes åt för att 
hitta aktörer som kunde ta över dessa delar av verksamheten så att det skulle utvecklas 
till en regionalekonomiskt bra avveckling. Detta gjorde att personalen som jobbade på 
de icke-strategiska avdelningarna blev erbjudna att jobba kvar i Falun fast under en ny 
arbetsgivare [Wigblad & Östberg 2009].  

4.3 Arbetslinjen 
Unikt för avvecklingen i Falun var den s.k. arbetslinjen där det bl.a. beslutades att inte 
använda LASs direktiv om ”sist in, först ut” [SFS 1982:80, 1982] utan istället valdes det 
att låta de med längst anställningstid (som var födda efter 1950) gå först ut på 
arbetsmarknaden. Detta innebar inte en uppsägning utan en chans att få hjälp och 
jobbcoachning från TRR med bibehållna löneförmåner. Initialt fanns mycket 
invändningar mot detta från facket, men när de insåg att avsikten inte var att säga upp 
någon utan att ge de anställda en möjlighet att tidigt börja med jobbsökningsproceduren, 
accepterades beslutet. Eftersom avvecklingen genomfördes under 2 år, gick folk ut på 
arbetsmarknaden vid olika tidpunkter beroende på när de anställts.  

De erbjöds även en 3 veckors prova-på-period för att testa nya jobba hos olika 
arbetsgivare, då de fortfarande fick lön från Scania. De anställda kunde också ta 6 
månaders tjänstledigt för provanställning.6  Om den nya arbetsgivaren inte kunde 
erbjuda samma lön som den anställde hade på Scania så erbjöds en lönejämkning under 
12 månader [Wigblad & Östberg 2009].   

4.4 Övriga handlingar 
Under hela proceduren var Scania noga med att vara så öppna som möjligt. 
Huvudsakliga informationskällor var interntidningen Scania Inside samt att det en gång 
i månaden anordnades stormöte med all personal.7  

Personal med nedsatt arbetsförmåga satsade det extra mycket på från både Scanias och 
TRR:s sida. Detta eftersom dessa personer hade fått specialanpassade arbetsuppgifter på 
Scania och det ansågs då att de skulle ha svårare att hitta nya jobb.8 

All personal erbjöds dessutom vidareutbildning inom sitt område eller utbildning om att 
starta en egen verksamhet [Wigblad & Östberg 2009].    

Scania erbjöd alla anställda som var födda 1950 eller tidigare att ta ut avtalspension.9  

                                                 
6 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
7 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
8 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
9 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
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4.5 Avslutet 
När avvecklingen slutfördes i december 2008 hade 85% fått en lösning (en ny 
sysselsättning).10 De som slutgiltigen behövde sägas upp fick en uppsägningstid med 
lön på 4-12 månader beroende på hur länge de hade arbetat på Scania [Wigblad & 
Östberg 2009].  Även de fick hjälp och jobbcoachning av TRR under hela sin 
uppsägningsperiod.11  

4.6 Problem under avvecklingen 
När beskedet gjordes officiellt medförde det förväntningar på stora avgångsvederlag hos 
de anställda.12 Detta var något som varken Scania eller facket ville satsa på då de hade 
dåliga erfarenheter av den typen av åtgärder för medlemmar [Wigblad & Östberg 2009]. 
Ungefär 2-3 månader efter beskedet om nedläggningen av axelfabriken så uppstod stora 
reaktioner hos vissa i Falun. En del av personalen visade stort missnöje och 
produktionsnivån sjönk markant som följd.13 Efter ca 4 veckor påpekade två montörer 
för Anders Williamsson att problemet inte längre var hållbart, tillsammans utformades 
då idén att deras arbetsgrupp skulle få nya produktionsmål och när dessa var uppfyllda 
för veckan så fick gruppen gå hem med bibehållen lön. Resten av fabriken gillade 
lösningen och anslöt, produktionen var igång igen på 3 timmar14. Anders Williamsson 
påpekar här att Scanias anställda själva hade insett att de ville bli ansedda som bra 
medarbetare när de sedan slutade, därför fanns det inget ändamål med att protestera.15  

 

 

 

 

                                                 
10 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
11 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
12 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
13 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
14 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
15 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
 



11 

 

5 Vad var CSR under avvecklingen? 
Målsättningen då arbetet med avvecklingen påbörjades var från Scanias sida att ingen 
skulle bli uppsagd. Detta kan uppfattas som en aning naivt men visar också på en genuin 
vilja att hjälpa sin personal. Denna inställning bådar väldigt gott för en lyckad ansvarig 
avveckling, då personalen verkligen tas i beaktande (se kapitel 3.3).   

En indikation på att avvecklingen verkligen skulle bli ansvarstagande var den tidiga 
kontakten med TRR, då stiftelsen har lättare att hjälpa till om de kan vara med från 
början.16 TRR ställde upp med samtal där medarbetarna kunde prata med en neutral 
person och därigenom bearbeta beslutets psykologiska påverkan. Samtalen ledde till att 
personalen snabbare kunde komma ur chocken och börja söka nya jobb vilket enligt 
kapitel 3.3 tyder på en ansvarsfull avveckling.  

5.1 CSR utifrån arbetsrätt 
Enligt MBL-lagen ska arbetsgivaren på eget initiativ informera facket innan stora 
omorganisationer [SFS 1978:589, 1978]. Detta uppfyllde Scania gott och väl då de 
informerade både facket och all personal redan då förundersökningen inleddes (och inga 
egentliga beslut fattats). Men detta kan inte klassas som CSR enligt synsättet i rapporten 
(se kap 3.1). Det går att argumentera för att Scania informerade innan egentliga beslut 
fattats som ett ansvarstagande gentemot sin personal, men då förundersökningen kunde 
ha slutat annorlunda så är det inget bestående argument.  

Enligt europadirektivet 98/59/EG måste det gå minst 30 dagar mellan anmälan av 
uppsägning till berörd myndighet och den kollektiva uppsägningen [Direktiv 98/59/EG, 
1998] och standardproceduren i Sverige är ca 6 månader [Wigblad & Östberg 2009]. 
Scanias tidsperiod på 2 år är mycket längre än normalt vilket i detta fall får anses vara 
ansvarstagande och etiskt korrekt då personalen både gavs chansen att hantera det 
chockartade beslutet och fick tid att hitta ett nytt jobb. 

Uppsägningstid är reglerad enligt lag till 6 månader om anställningstiden är mer än 10 
år [SFS 1982:80 1982], Scania erbjöd sin personal 4-12 månader beroende på hur länge 
de hade jobbat. Detta gör att författarna kan dra slutsatsen att åtminstone en del fick mer 
än vad som krävs enligt arbetsrätt och enligt Carroll är det etiskt bra (se kapitel 3.1). Så 
även det beslutet kan anses vara ansvarstagande.  

5.2 Flytten till Södertälje utifrån CSR 
Att all personal erbjöds jobb i Södertälje kan diskuteras om det är ansvarstagande eller 
bara företagsekonomiskt bra. Dessutom kan rätten till omplacering hos arbetsgivaren 
sannolikt tillämpas enligt LAS [SFS 1982:80, 1982]. Vi anser därför att Scania här bara 
uppfyllde det lagstadgade kravet och därmed inte tillfredsställer definitionen på CSR 
som presenteras i kapitel 3.1. Scania erbjöd sina anställda samma position i den nya 

                                                 
16 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
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fabriken som de hade i Falun vilket inte står i LAS och kan därmed anses vara ett litet 
exempel på CSR. Därtill erbjöds de som valde att flytta med hjälp att hitta bostad samt 
bostadssubvention i 18 månader, detta anser författarna vara mycket mer än vad som var 
förväntat och ett utmärkt exempel på hur det går att ta hand om sin personal samt 
förbättra deras livskvalitet under omstruktureringen. Detta är ett exempel på ett 
filantropiskt tillvägagångssätt vid användandet av CSR enligt Carroll (se Figur 1). 

5.3 CSR i arbetslinjen 
Det mest innovativa i omstruktureringsprocessen var att de med längst anställningstid 
(som var födda efter 1950) fick gå ut först på arbetsmarknaden. Eftersom Scanias 
utgångspunkt var den s.k. arbetslinjen så är detta ett logiskt om än ovanligt exempel på 
ansvarsfullhet mot personalen. Beslutet anses enligt författarna vara väldigt etiskt 
korrekt då de med längst anställningstid inte bara fick längre tid att söka nya jobb, utan 
också fick chansen att söka jobben först. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv var det 
bättre, då företaget hjälpte orten att behålla människor i arbete plus att alla anställda inte 
går ut på arbetsmarknaden samtidigt vilket underlättar för samtliga inblandade.  

Anledningen till att Scania valde bort avgångsvederlag som ett sätt att hantera stora 
uppsägningar var att de ville satsa på arbetslinjen. Företaget ville att personalen till 
största möjliga mån skulle hitta nya jobb och därför fanns det inget att vinna med att 
locka personalen att stanna kvar på företaget för att få avgångsvederlag.17 Här visar 
Scania att de inte ville välja den kortsiktiga och enkla lösningen som pengar i handen är, 
utan valde istället en lite mer tidskrävande lösning som antagligen var bättre för 
personalen i det långa loppet.  

För att de anställda skulle kunna ges ordentliga möjligheter att hitta ett nytt jobb 
betalade Scania ut lön till de som ville prova på ett annat jobb, och de anställda kunde 
sedan ta ut tjänstledigt för en provanställning på det nya företaget. Dessutom erbjöds de 
lönejämkning om den nya arbetsgivaren inte kunde matcha lönen från Scania. Allt detta 
gav medarbetarna en bra chans att hitta ett nytt jobb, samt att det antagligen var en stor 
orsak till varför arbetslinjen gick så bra. Denna sorts behandling av sina anställda är 
inget som är lagstadgat (se kapitel 3.2) eller ens förväntas av vårt samhälle, författarna 
anser att företaget gick långt i sin vilja att hjälpa sin medarbetare och visade på ett bra 
förhållningssätt för CSR (se kapitel 3.1).   

Arbetslinjen följer både Europakommissionens definition på CSR samt Carrolls 
pyramid och det normativa perspektivet om CSR (se kapitel 3.1). Beslutet om 
arbetslinjen var bättre för medarbetarnas livskvalitet i det långa loppet än 
avgångsvederlag och uppfyller därför den filantropiska delen av Carrolls krav (se Figur 
1) för CSR.  

                                                 
17 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012  
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5.4 Utkontraktering genom CSR 
Utkontraktering av icke-strategisk verksamhet till underleverantörer var i Scanias fall en 
företagsekonomisk strategi.  Eftersom de arbetade aktivt för att få företag till Falun och 
att det i kontrakten med de underleverantörer som köpte verksamheten ”ingick” 
personal, så var det enligt författarna en bra aktivitet ur både personal- och samhälls-
perspektiv. Medarbetarna som jobbade på de verksamheter som utkontrakterades fick en 
ny arbetsgivare för samma arbete på samma plats. Syftet med strategin för ansvarsfull 
avveckling som benämns i kapitel 3.3 är att hjälpa de anställda att komma i arbete och 
då är åtgärden ovan ett viktigt delmoment. Det företagsekonomiska beslutet skulle 
enligt Carroll också vara CSR (se Figur 1) men detta anser författarna vara lite tvetydigt 
då grunden för företagsverksamhet ofta är att sträva efter vinstmaximering. Beroende på 
om det normativa eller aktieägarperspektivet (se kapitel 3.1) följs, går det att 
argumentera antingen för eller emot att det är CSR. Däremot att personalen blev 
erbjuden att jobba kvar på verksamheten under ny arbetsgivare måste anses vara filan-
tropiskt ansvarsfullt utifrån definitionen i kapitel 3.1.  

5.5 Övriga handlingar ur CSR-synpunkt 
Medarbetare födda 1950 eller tidigare erbjöds att ta ut avtalspension, detta för att Scania 
ansåg att de skulle ha svårare att hitta jobb på den rådande arbetsmarknaden. Det ansågs 
också att det var bättre att de som hade lite längre tid kvar till pension fick jobb än att de 
som bara hade några år kvar ”norpade” åt sig tjänsterna.18 Ur ett samhällsperspektiv var 
detta filantropiskt ansvarsfullt (se Figur 1), men det kan också argumenteras att detta var 
etiskt ansvarsfullt både för medarbetarna som fick erbjudandet att gå i avtalspension och 
de som då fick gå ut på arbetsmarknaden istället.  

Personalen erbjöds vidareutbildning inom sitt område samt utbildning om att starta eget, 
vilket gav dem möjlighet att utvecklas både arbetsmässigt och som person. Både etiska 
och filantropiska aspekter av CSR uppfylldes då personalen både behandlades rättvist 
och det gav bra effekter på samhället (se kapitel 3.1).  

Informationsflödet vid stora omstruktureringar är av stor vikt för utfallet, det är viktigt 
att det ges vid rätt tid och på rätt sätt för att de drabbade inte ska uppfatta det fel (se 
kapitel 3.3). De månatliga stormötena samt informationen via interntidningen Scania 
Inside, är exempel på bra sätt att få ut mycket information från officiella källor.  

5.6 Problem under avvecklingen – CSR? 
Författarna vill understryka att Scanias ledning enligt vår uppfattning hanterade 
missnöjet hos personalen på ett ansvarsfullt sätt. De lyssnade på sina medarbetare och 
hjälpte dem att komma fram till en lösning. Att locka personalen med en morot är enligt 
traditionellt synsätt inte CSR. Författarna anser trots det att det går att påvisa ett etiskt 
tänkande i handlingen och vill ändå trycka på att det kan vara en åtgärd i utkanten av 
CSR-begreppet.  
                                                 
18 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
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6 Diskussion 
Efter att ha granskat Scanias avveckling av axelfabriken i Falun kan det konstateras att 
mycket av det som företagsledningen gjorde för sin personal var samhälleligt 
ansvarsfullt. Ur CSR-synpunkt var det viktigaste den s.k. arbetslinjen; där det lades 
mycket resurser på att personalen skulle hitta nya jobb istället för att sägas upp. Vi anser 
att en lösning på lång sikt för personalen, som att komma i arbete, är det mest 
ansvarfulla då man visar ett genuint intresse för deras fortsatta livskvalitet. En kortsiktig 
lösning som t.ex. avgångsvederlag kan verka mer generöst, men leder enligt vår 
uppfattning ingenstans på lång sikt. 

Då ett beslut om avveckling riskerar att försätta människor i chock och oro är det viktigt 
att bejaka de psykologiska effekterna. Vi tror att vissa av CSR-aktiviteterna som 
genomfördes bidrog till att ge personalen en känsla av trygghet vilket kan vara en 
förutsättning för att orka söka jobb. Att TRR kontaktades tidigt var betydande för 
resultatet, då personalen både fick tid att bearbeta händelsen genom samtal, samt råd, 
tips och jobbcoachning i arbetssökandet.  

En ansvarsfull avveckling kräver mycket tid och pengar, så det är av stor vikt att 
avvecklingen planeras ordentligt och genomförs under en längre tidsperiod. Så pass lång 
tid som två år behövs kanske inte för att uppnå samma resultat som Scania, men den 
långa avvecklingsperioden hade stor betydelse för personalens accepterande av beslutet. 
Den gav även företaget tid att fördela resurser på olika aktiviteter för att uppnå den 
ansvarfulla avvecklingen som gjordes. För att lyckas med en avveckling av denna typ så 
anser vi därför att det krävs mer än de 6 månader som är standard i Sverige. 

Det som visade på mest filantropi under avvecklingen enligt oss var erbjudandena till de 
som valde att flytta med till Södertälje. Bostadssubventionen i synnerhet var nog en 
förutsättning för att kunna flytta med, då många antagligen stod med dubbla bostäder 
under en längre tid. Detta är dock en åtgärd som endast är aktuell vid flytt av 
verksamheten och inte behöver tas i beaktande vid nedläggning av verksamhet.  

En del av CSR-aktiviteterna bidrog till att företaget tjänade mer pengar på lång sikt och 
motiven skulle därför kunna ifrågasättas. Ett motiv till att ta samhällsansvar var att den 
resterande arbetsstyrkan (på Scania i resten av världen) skulle vara nöjd med företagets 
sätt att hantera situationen. Generellt gäller att om arbetsgivaren behandlar sin personal 
bra så påverkas moralen på företaget positivt, de blir mer benägna att göra ett bra 
jobb19. Författarna anser att det i grunden är ett företagsstrategiskt synsätt där man vill 
säkra produktionen, men utfallet blev ansvarsfullt. Scania fattade alla sina beslut utifrån 
antingen en produktionsstrategisk eller en företagsekonomisk utgångspunkt,20 så det är 
lätt för en cyniker att dra slutsatsen att ingenting egentligen gjordes för personalens 

                                                 
19 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
20 Anders Willamsson, intervju 7 mars 2012 
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bästa, utan bara för företaget. Att de anställda flyttade med gör t.ex. att kunskapen kan 
bevaras i företaget vilket gör att kostnader för att anställa och utbilda ny personal 
undviks. Vi anser att motiven i sig är bra och går att använda som förebild, personalens 
och företagets bästa hänger ofta ihop. Vår åsikt är därför att samhälleligt ansvarstagande 
inte behöver utesluta t.ex. ekonomisk lönsamhet. 

En bidragande orsak till det positiva utfallet var Scanias syn på personalen och 
företagets vilja att göra rätt för sig. Detta är något som vi tycker att företag på väg till 
samma situation ska ta med sig. Att tidigt visa att man vill jobba för en långsiktig 
lösning för personalen är att visa att man vill ta ansvar som företag. 
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7 Förslag till fortsatt arbete 
Författarna anser att det är beklagligt att medarbetarnas syn på det hela inte har kunnat 
tas i beaktande i arbetet. De anställda på Scania borde intervjuas för att deras åsikter 
också ska finnas representerade om en liknande undersökning ska bedrivas.  

Enligt intressentmodellen och ANT-teorin (så som de förklaras av Bergström och 
Diedrich) är det CSR endast om intressenterna anser det [Bergström & Diedrich 2011]. 
De anställda som fick ny sysselsättning i Falun eller Södertälje kände sig förmodligen 
nöjda med hur Scania hanterade avvecklingen och skulle antagligen bedöma 
aktiviteterna som CSR. De anställda som inte fick någon lösning när fabriken slutligen 
stängdes skulle eventuellt kunna ha en annan uppfattning. Utifrån detta antagende om 
begreppet skulle eventuellt vissa av aktiviteterna inte bedömas som CSR, t.ex. att de 
med längst anställningstid fick gå ut först på marknaden gjorde att de med kortast 
anställningstid fick gå ut på en tuffare arbetsmarknad. Därför hade det varit av stort 
intresse att få veta vad anställda på Scania i Falun och andra intressenter tyckte om 
händelsen, om de ansåg att det var CSR. För att uppnå detta så behövs med största 
sannolikhet en kvantitativ utredning utföras istället.  

Under intervjun på TRR föreslog respondenterna att en undersökning av de långsiktiga 
effekterna av CSR-aktiviteterna skulle vara intressant21. Att undersöka om de som 
använde sig av aktiviteterna Scania erbjöd fick en långsiktig lösning och var nöjda även 
i efterhand. 

Att jämföra händelsen med att annat företag som varit i en liknande situation anser 
författarna också skulle vara intressant. Undersöka likheter och skillnader i CSR-
aktiviteter mellan avvecklingen av Scania och nedläggningen av t.ex. Ericsson eller 
SAAB, skulle kunna ge en annan vinkel på hur stora företag sköter CSR-arbete vid den 
typen av situation.   

                                                 
21 Intervju med Jan Olsson och Bengt Källström, Startkraft Falun, 20 mars 2012 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
Huvudfrågor: 

• Hur förenades ”respekt för individen” med nedläggningsbesluten? 
• Plus och minus med resultatet? 
• Hur bar ni er åt för att få era stakeholders att acceptera flytten som 

ansvarstagande? 
1. Bakgrund till intervjun 

1.1. Varför vi gör intervjun 
1.2. Vad den ska användas till 
1.3. Vad vi är ute efter (CSR, respekt för individen, motiv) 

2. Intervjupersonens bakgrund 
2.1. Namn 
2.2. Kort om jobb inom Scania vid tidpunkt för händelse 

3. Intervjupersonens roll i avvecklingen 
3.1. När och hur fick du först reda på beslutet? 
3.2. Vad blev din uppgift i flytten? 

3.2.1. Vad gjorde du? 
3.3. När och hur tog du först kontakt med interna/externa parter? 

4. Motiv 
4.1. Vad var motivet till flytten (kort, gärna med avseende på personal)? 
4.2. Vad var den initiala tanken på hur flytten skulle genomföras, med avseende på personal? 
4.3. Hur utvecklades planerna? 

4.3.1. Varför? 
4.4. Var det uttalat att flytten skulle ske med hjälp av CSR? 

4.4.1. Varför/varför inte? 
4.4.2.  På vilket sätt? (Respekt för individen, Scania huset??) 

5. Genomförande 
5.1. Följdes planerna på hur flytten skulle genomföras? 

5.1.1. Varför/varför inte? 
5.1.2.  På vilket sätt? 
5.1.3.  Uppstod problem?  
5.1.4. Hur löstes de?  

5.2. HUR gjordes genomförandet av flytten (med avseende på personalfrågor och CSR)? 
5.2.1. Hur såg arbetet ut med de interna/externa kontakterna? 
5.2.2.  Vad beslutades det om? 
5.2.3.  Vad av diskussionerna genomfördes/genomfördes inte? 
5.2.4.  (Vilken roll hade facket i besluten?) 

6. Resultat 
6.1. Vad gjordes i slutändan? 
6.2. Plus och minus? 
6.3. Vad det något som fattades, något mer som borde ha gjorts tycker du? 
6.4. Hur tolkades aktiviteterna av medarbetarna? 
6.5. Hur fick ni era anställda att acceptera besluten 
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