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Abstrakt 

Syftet med denna lokalstudie har varit att undersöka hur de olika aktörerna på Bahco-fabrik i 

Enköping agerade och argumenterade i samband med nedläggning år 2006. Vilka skillnader 

och likheter fanns det mellan de olika aktörerna är en av frågeställningarna i undersökningen. 

Aktörerna i denna undersökning var den lokala produktionsenheten, den centrala nivån och 

den fackliga organisationen. Undersökningens övergripande teori är den tredje industriella 

revolutionen och globaliseringen. Metoden som användes för att samla in data var intervju. 

Resultatet som presenteras i uppsatsen visar att de olika aktörerna hade olika argument och 

målsättning för Bahco-fabriken i Enköping. De anställda och den fackliga sidan är fokusen i 

undersökningen och utgör det huvudsakliga empiriska materialet. Slutsatsen som kan dras 

från undersökning att det fanns olika faktorer bakom nedläggning av Bahco-fabriken. Ett av 

de bidragande argumenten som framfördes var den ekonomiska faktorn, det var lönsammare 

för koncernen att flytta verksamheten från Sverige till Spanien. Händelseförloppet och 

konsekvensen av Bahco-fabriken i Enköping går att koppla och visa samband till den tredje 

industriella revolutionen och globaliseringen. 
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1. Inledning 

”Vi är världsbäst på skiftnyckel” var ett typiskt talesätt för att beskriva Enköpings viktigaste 

industri, Bahco. Huvudtillverkning för Bahco var verktygstillverkning, där skiftnyckeln och 

rörtången var de mest tillverkade verktygen. Bahco var även verksamt inom fläktar och 

ventilationsanläggningar dock utgjorde största tillverkningen av verktyg. År 2006 fick de 

anställda på Bahco besked om all produktion kommer att läggas ner. Företaget som grundats 

år 1886 genom uppfinnaren Johan Petter Johansson, och kom att spela en stor roll för 

industrialiseringen i staden, såg sitt slut i början av 2000-talet. Beskedet om nedläggning kom 

från ägarna SNA Europé som fattade beslutet att stora delar av skiftnyckelsverksamhen skulle 

flyttas till Spanien medan rörtångstillverkningen flyttades till Argentina. Beskedet om 

nedläggningen var en effekt av globaliseringen där ägarna ansåg att det var billigare och 

produktivare att flytta verksamheten till Argentina och Spanien istället för att behålla den i 

Sverige.
 1

 Att förstå globaliseringen och den tredje industriella revolutionen är med andra ord 

en betydande och viktig del i hur dagens företag bör förhålla sig till de villkor som råder på 

världsmarknaden. 

I denna undersökning kommer fokus att vara inriktad på att ta reda på varför Bahco-fabriken i 

Enköping lades ner. Utifrån tre aspekter kommer nedläggningen att beröras, för att kunna få 

en samlad och översiktig bild på nedläggningen. Dessa tre aspekter omfattar tre aktörer. Dessa 

är den lokala produktionsenheten, den centrala nivån (koncernen) och den fackliga LO-

organisationen, IF Metall. Hur såg skillnader och likheter ut mellan dessa tre nivåer när det 

gällde beslutet som fattades om nedläggning år 2006? 

1.1 Syfte  

Syftet med denna lokal studie av Bahco-fabriken i Enköping är att undersöka vilka argument 

som anfördes av de tre aktörerna. Problemet kommer att behandlas utifrån tre olika aspekter, 

det vill säga hur de tre olika aktörerna argumenterade och arbetade i samband med 

nedläggningen. Till undersökningen kommer teorin om den tredje industriella revolutionen 

att behandlas som en given utgångspunkt i undersökningen. Studien inriktar sig främst på att 

undersöka Bahco:s nedläggning utifrån ett fackligt perspektiv. 

 

 

                                                           
1
 Wall (2008) s. 50-52 
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1.2 Frågeställning 

Hur argumenterade och agerade den lokala produktionsenheten, den centrala nivån 

(koncernen) och den fackliga organisationen i samband med beslutet om nedläggningen? 

Betoningen ligger främst på att se hur de före detta anställda och den fackliga organisationen 

argumenterade och agerade kring beslutet. 

Vilka skillnader och likheter fanns det mellan de tre olika aktörerna gällande situationen på 

Bahco i Enköping? 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningens omfattning och avgränsning utgörs av en lokalstudie om Bahco-fabriken i 

Enköping. I Bahco-koncernen fanns det fler olika fabriksenheter runt om i Sverige och 

Europa, som var verksamma samtidigt som Bahco i Enköping. Dock har jag valt att begränsa 

mig bara till verksamheten i Enköping. Det kan dock förekomma några utvikningar till de 

andra Bahco-fabrikerna i samband med jämförelse eller för att visa skillnader i anslutning till 

Bahco i Enköping. Det ska även påpekas att jag kommer använda olika benämningar när jag 

redogör för företaget Bahco. Under sina verksamma år bytte Bahco sitt företagsnamn ett par 

gånger, mycket på grund av diverse ägarbyten. Dock kommer jag alltid att syfta på ett och 

samma företag, det vill säga Bahco i Enköping. Vid sin nedläggning år 2007 hette företaget 

Bahco Tools AB. 

Intresset för att göra en lokal studie är att påvisa hur globalisering sätter ramar och villkor för 

hur dagens företag måste förhålla sig till dessa ”spelregler” för att kunna verka och delta i den 

globaliserade världen. Bahco är en del i helheten, precis som många andra företag. Av detta 

intresse för globalisering vill jag se hur globalisering påverkade Bahco:s nedläggning. 

Samtidigt är det även intressant att se hur de olika aktörerna inom Bahco, det vill säga den 

lokala produktionsenheten, den centrala koncernen samt den lokala fackliga organisationen 

agerade i samband med nedläggningen.  

Den tidmässiga avgränsningen är år 2005-2007 då Bahco i Enköping fortfarande var 

verksamt. Dock kommer huvudintresset ligga på att undersöka nedläggning av Bahco, det vill 

säga perioden i början av 2000-talet fram till beslutet om nedläggningen år 2006 och själva 

nedläggningen år 2007. I denna tidmässiga avgränsning kommer ett flertal processer att 

behandlas som anses var betydande för Bahco:s verksamhet. En betydande process är 

naturligtvis den tredje industriella revolutionen, där ett nytt produktionskoncept kom att 
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förändra spelregler och villkor inom industrin, genom sina innovationer främst inom de 

elektroniska områdena. En annan betydelsefull process är globaliseringen, som är en viktig 

del av den tredje industriella revolutionen. Bygdell belyser globaliseringen genom att påpeka 

hur flera ursprungliga svenska industrier under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal flyttat delar 

eller hela sin verksamhet utanför Sveriges gränser.  ”I jakten på lägre produktionskostnader 

har hela världen fått uppleva omlokaliseringar av produktion, vilket naturligtvis påverkat 

människorna i både de länder som mist tillverkning och de som fått ny” .
2
 Under 1950-talet 

och framåt bedrev Bahco-koncernen en relativt aggressiv expansion, där man köpte upp olika 

företag i Sverige och Europa.  

2. Forskningsbakgrund/-läge 

Materialet som har behandlats och använts i uppsatsen har koppling till mitt 

undersökningsområde. Huvuddelen av materialet består av primära källor i form av interjuver. 

Sekundära källor i form av litteratur, avhandlingar samt artiklar om Bahco-fabriken i 

Enköping och Bahco koncernen. 

Wall redogör för hela Bahco-koncerns framgångsrika epok, Sagan om Bahco (2008). Där 

berättar han ingående hur Bahco kom att bildas genom uppfinnaren Johan Petter Johansson 

och affärsmannen Berndt August Hjorth. I Walls arbete ligger fokus på fabriken i Enköping 

och hur den kom att utvecklas från grunden fram till sin nedläggning. På samma sätt fokuserar 

Cecilia Bygdell i Upplandsmuseets skriftserie, ”Vi är världsbäst på skiftnycklar” – 

Produktion och nedläggning på Bahco i Enköping (2008). Bygdell inriktar sig huvudsakligen 

på produktionen under de sista åren och på nedläggningen som kom att ske år 2007. 

Ett annat bidrag till denna undersökning är Staffan Strannes Produktion och arbete i den 

tredje industriella revolutionen – Tarkett i Ronneby 1970-2000 (2004). Stranne diskuterar och 

analyserar förändringar av ett tillverkningsföretag i den tredje industriella revolutionen. 

Genom sin lokalstudie påvisar Stranne hur ägandet, tekniken och organisation har förändrats i 

tillverkningsföretaget Tarkett Sommer AB i Ronneby i och med den tredje industriella 

revolutionen.  

I Den tredje industriella revolutionen och den svenska marknaden (1999) diskuterar 

författaren Lars Magnusson hur den tredje industriella revolutionen har påverkat den svenska 

arbetsmarknaden. Magnusson diskuterar hur villkoren för arbetstagarna har förändrats i 

                                                           
2
 Bygdell (2008) s. 7 
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samband med den tredje industriella revolutionen, där de snabba och flexibla lösningarna via 

datoriseringen inte alltid passar de industriella organisationsformerna eller arbetstagarna. I 

den nya ”informationssamhället” ställs människan inför helt andra krav i än tidigare. Dessa 

krav omfattar bland annat större kunskap, specialisering och flexibilitet som krävs av dagens 

arbetstagare. Reglerna och villkoren har förändrats på arbetsmarknaden i och med de olika 

samhällsförändringarna som har skett de senaste 30 åren menar Magnusson. 

Sociologen Anthony Giddens diskuterar i Sociologi (2007), globaliseringen utifrån en 

sociologisk ansats. Giddens påpekar att globaliseringen inte bara omfattar den ekonomiska 

aspekten, utan menar att globaliseringen är en samverkan mellan de olika politiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska faktorerna. I globaliseringens utveckling lyfter Giddens 

informations- och kommunaktions teknologi som en viktig del i denna process. I en mer 

ingående och fördjupad analys av globaliseringen går sociologen Manuel Castells i 

Nätverkssamhällets framväxt (1999), där han visar hur globaliseringen har skapat en ny 

samhällsform som utgörs av teknik, flexibilitet, instabilitet hos arbete och kapital. 

Robert Reich diskuterar i Arbete – folkets välstånd (2003) om nationens avtagande betydelse i 

dagens kapitalistiska arbetsmarknad. Reich betonar att nationens identitet minskar i allt större 

utsträckning eftersom företag och människor flyttar till de olika områden som kan generera 

mest pengar och där man kan producera sina varor billigast. I denna process urskiljer sig 

människor genom utbildning och kompetens, där de högre och kvalificerade människorna kan 

ta del av jobben medan övriga människor drabbas av arbetslöshet. De fattiga blir fattigare och 

de rika blir rikare i det rådande tillståndet i dagens arbetsmarknad, menar Reich. 

3. Metod 

I detta avsnitt behandlas först undersökning metod och material som beskriver undersökning 

utformning och vilken typ av material som används i undersökningen. Därefter kommer urval 

och genomförande presenteras för visa hur dessa två processer har hanteras i undersökningen. 

Därefter redogörs de etisk övervägningen i undersökningen. Till sist kommer det framföras en 

metoddiskussion. 

3.1 Metod 

Som jag nämnde tidigare i inledningen så kommer denna undersökning vara baserad på en 

lokalstudie. Kjeldstadli påpekar att lokalhistoria är en studie av ett speciellt lokalsamhälle 
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eller av fenomen i ett lokalsamhälle.
3
 Mitt studieobjekt är att studera ett fenomen i ett 

lokalsamhälle, det vill säga nedläggning av Bahco fabriken i Enköping. Av denna anledning 

menar jag att lokalstudie som metod är högst relevant för min undersökning. 

Vidare skriver Kjeldstadli att lokalsamhälle måste påvisa ett visst minimum av yttre 

avgränsning och inre enhet för att det ska vara värt att studera. Sedan är det viktigt att visa hur 

lokalsamhället är en del av en större enhet, hur lokala samhället är beroende av andra system 

menar Kjelstadli. Nedläggningen av Bahco fabriken i Enköping går med andra ord hänvisa till 

att den var beroende av andra system. En av dessa system som påverkade Bahco fabriken var 

globaliseringen. Slutligen kan undersökningen bli total genom att bli lokal menar Kjelstadli. 

Med det menas att genom att koncentrera sig på få studieobjekt i en undersökning så kan man 

lättare se samspelet mellan exempelvis mellan arbetare och ledning.
4
 På detta sätt kan jag 

finna ett eller flera samspel inom det område son jag undersöker. Nedläggningen av Bahco-

fabriken orsakades inte av en avgörande faktor utan det fanns fler olika faktorer som 

samspelade med varandra och som ledde till att fabriken lades ner. I denna lokalstudie utgörs 

huvudsaklig metod av intervju. Sedan kommer även sekundära material om företagets 

fackliga organisation att studeras och granskas. 

Intervju är undersökningens huvudsakliga metod. Bell tar upp för- och nackdelar med 

metoden. Bell menar att den stora fördelen med metoden är dess flexibilitet. Metoden erbjuder 

forskaren att gå in på djupet på sitt forskarämne och behandla olika motiv, idéer och känslor 

på ett sätt som inte är möjligt i en enkät. Nackdelen som Bell tar upp med denna metod är att 

det är tidskrävande och därför kan bara fåtal intervjuer genomföras vid korta projekt. En 

annan nackdel som Bell framför är att det kan finnas svårigheter till att analysera de svar man 

får samt att formuleringen av frågorna tar lika mycket tid som utformningen av enkät.
5
 Mina 

intervjuer hade ett semistrukturerat innehåll. Det vill säga alla informatörer i undersökningen 

fick samma frågor och frågorna hade öppna svarsmöjligheter. 

3.2 Material 

Uppsatsen består huvudsakligen av sekundära källor av Bygdell och Wall. Båda två har 

beskrivit organisationen runt Bahco-fabriken i Enköping på ett grundligt och djupt sätt. Övrigt 

material till undersökning kompletteras med tidigare forskning kring globalisering och den 

                                                           
3
 Kjeldstadli (1998) s. 91 

4
 Kjeldstadli (1998) s. 92 

5
 Bell (2006) s. 158 
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tredje industriella revolutionen som ger en överblick på undersökningens preferensramar. När 

det gäller primära källor så utgörs det av intervjuer. Primära handlingar och dokument från 

företaget och fackliga organisationen har inte kunnat erhållas. Trots att jag har varit i kontakt 

med fler olika arkiv såsom Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Företagens historia och 

Folkrörelsearkivet för Uppsala. Jag har även varit i kontakt med IF Metall ett antal gånger. 

Dock har detta inte resulterat i att lokalisera det fackliga materialet kring Bahco-fabrikens 

nedläggning i Enköping. 

Det ska poängteras att det primära materialet som används i undersökning omfattar perspektiv 

från de anställda och den fackliga organisationen på Bahco. På den centrala nivån kommer 

perspektiv enbart utgår ifrån sekundära källor. Denna avvägning är ett medvetet val för att jag 

anser att de anställda och den fackliga organisationen är de mest intressant perspektiven att 

studera i denna undersökning. 

3.3 Urval och genomförande 

Jag valde att göra min lokalstudie av en verkstadsfabrik vid namn Bahco. Valet av att studera 

Bahco-fabrikens nedläggning fyller en intressant och relativ koppling kring den tredje 

industriella revolutionen och globaliseringen. Metoden som används för att samla in 

information var intervju samt granskning av sekundärt material av den centrala nivån och den 

fackliga organisationen. Först studerades det sekundära materialet kring den fackliga 

organisationen och den lokala produktionsenheten sedan genomfördes intervjuerna.  

Urvalet av personer till intervjun skedde efter två kriterier, det första kriteriet var att personen 

skulle varit anställd på Bahco under tiden då beskedet om nedläggningen kom. Det andra 

kriteriet var att de personer som intervjuades skulle även varit fackligt aktiva i företaget. 

Dessa två kriterier uppfyllde alla sex personer som jag intervjuade. Totalt tillfrågade jag tio 

personer om de kunde ställa upp på intervju. Dock visade endast sex personer intresse av att 

delta i intervjun. Urvalet skedde med andra ord efter deltagarnas intresse och tillgänglighet. 

Intervjun genomförde jag på två sätt, det ena sättet var genom telefon. Jag hade ingen 

möjlighet att besöka de Bahcoanställda som hade flyttat bort från Enköping. Istället tog jag 

kontakt med dem på telefon och vi genomförde intervjun via telefonen. Tre intervjuer 

genomfördes via telefonen samt spelades in via telefonen. Det andra sättet som jag 

genomförde intervjun på var att träffa de övriga tre Bahcoanställda som fortfarande var 

bosatta i Enköping. Vi träffades på en mötesplats som de fick välja och sedan genomförde vi 
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intervjun. I båda fallen skickade jag frågorna några dagar innan jag skulle genomföra 

intervjun så de kunde få en uppfattning av vad det var för frågor. Jag använde mig av 

anteckningsblock och bandspelare när jag genomförde alla mina intervjuer. 

3.4 Etiska övervägningar 

Jag informerade även deltagarna om de etiska övervägningarna. De omfattar fyra olika delar 

som forskaren måste redogöra för sina deltagare. Det första är informationskravet och handlar 

om att forskaren ska informera deltagarna att materialet används bara för forskningssyftet och 

inget annat. Samtyckeskravet är det andra kravet och den syftar till deltagaren har rätt att 

bestämma över sitt deltagande i undersökningen. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet 

och syftar till deltagarnas uppgifter behandlas med hänsyn och att ingen obehörig kommer åt 

uppgifterna. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, som handlar om att all material 

som inhämtas används endast för forskningsändamål. Dessa regler och krav har jag förhållit 

mig under hela forskningsprocessen. Deltagarna har även tagit del av dessa regler och 

godkänt dessa för att delta i undersökningen.
6
 

3.5 Metoddiskussion 

Lokalstudie som jag använde i undersökningen tyckte jag var bra eftersom den kunde 

användas för att uppfylla mitt syfte och frågeställning i undersökningen. En annan fördel med 

metoden är att den lokalstudie som jag genomförde går att koppla och visa samband till olika 

samhällsförändringar. Med hjälp av intervjun och granskning av sekundära källor så kunde 

lokalstudie behandlas på djupet och få fram rikligt med material. Fördelen med intervju som 

metod är att kan får en större fördjupning och kunskap kring sitt forskningsområde. 

En av nackdelen med intervjumetod är att det omfattar en hel del bearbetning av materialet, 

vilket är tidskrävande. Materialet transkriberas först och sedan analyserades det. Trots det 

fungerade intervju som en flexibel och djupgående metod för denna undersökning. Det ska 

påpekas att det inte går att göra några generaliseringar utifrån resultatet som jag har fått fram 

på grund av att det omfattar ett litet urval. Resultatet är i princip kvalitativt. 

 

 

                                                           
6
 http://forskningsmetod.wordpress.com/metod/etiskaovervaganden/ 

http://forskningsmetod.wordpress.com/metod/etiskaovervaganden/


12 
 

4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta avsnitt kommer de övergripande och teoretiska utgångspunkterna och begreppen att 

behandlas, som anses vara relevanta för undersökningen. Först presenteras undersökningens 

övergripande teori, den tredje industriella revolutionen och sedan behandlas begreppet 

globalisering som också är relevant för undersökningens problem. 

4.1 Den tredje industriella revolutionen 

I denna undersökning kommer teorin om den tredje industriella revolutionen används för att 

kunna undersöka och förklara hur Bahco i Enköping kom att påverkas av de strukturella 

förändringarna. Från 1970-talet kom den tredje industriella revolutionen att ta fart.  Stranne 

skriver att den tredje industriella revolutionen innebar att de traditionella industrisektorernas 

gick tillbaka i de industriella kärnländerna. Den traditionella industrisektorn kom att i allt 

högre grad ersättas av tjänstesektorn, eller rättare sagt industrirelaterad tjänstproduktion. Detta 

bidrog generellt till att löneskillnaderna ökande, individualiserade anställningsrelationer, 

personalminimering samt utflyttning av produktion till underleverantörer.
7
 

Stranne lyfter även fram karaktärsdragen hos den tredje industriella revolutionen och kommer 

fram till att den kännetecknas av teknologiska, ekonomiska och arbetsmarknadsstrukturella 

förändringar.  I och med teknikens framgång kunde man på ett helt nytt sätt möjliggöra 

produktionen utifrån allt mer individualiserad konsumtionsmönster. Samtidigt ökande även 

krav på arbetskraften beträffande kompetens, flexibilitet och individuellt ansvar.
8
 På samma 

sätt beskriver Magnusson den tredje industriella revolution, där den huvudsakliga processen 

bärs av de teknologiska förändringarna men också av förändringar på marknaden. Preferenser 

och attityder hos konsumenterna har ändrats och en ny arbetsfördelning har utvecklats genom 

globaliseringen.
9
 I och med de olika strukturella förändringar som skedde i samband den 

tredje industriella revolutionen så förändrades även arbetsvillkoren för arbetstagarna. I allt 

större utsträckning omfattar dagens jobb på arbetsmarknaden osäkrare anställningsvillkor 

eftersom arbetet kräver smidiga och flexibla lösningar. I den tredje industriella revolutionen 

har även fler gamla industrijobb omvandlas som tjänster, vilket även har påverkat arbetslivet 

och industrin.
10
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8
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9
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En betydande teknisk förändring som möjliggjorde den tredje industriella revolutionen var 

ICT, Information and Communication Technology. I och med elektronisk kommunaktion har 

det öppnat nya möjligheter i både produktionen och distributionen för företagen. Magnusson 

beskriver hur man med hjälp av ICT har kunnat effektivisera, mekanisera och automanisera 

industriarbetet. Många manuella industrijobb ersattes med mekaniska processer och robotar. 

Samtidigt möjliggör ICT anpassning av processtillverkningen efter flexibilitet och 

kundanpassning menar Magnusson.
11

 På samma sätt betonar Stranne ICT betydelse för den 

tredje revolutionen. Han påpekar att kapitalet i allt större utsträckning blir oberoende av 

nationsgränser. De internationaliserade ekonomiska processerna har allt snävare ramar som 

minskar utrymmet för politiskt handlande i de enskilda länderna.
12

 Samtidigt som det sker en 

allt större ekonomisk liberalisering och avreglering av finsansmarknader vilket underlättar 

kapitalrörligheten mellan olika ekonomier utan statlig kontroll.
13

 

Reich poängterar att företagens produktion har gått från hög volym till högt värde. Med det 

menas att allt fler företag strävar efter att producera varor efter kundens behov istället för att 

massproducera en och samma vara. I dagens produktion är det mer lönsamt att exempelvis 

driva en ståltillverkning utifrån speciella syften. Det vill säga att korrosionsbeständigt stål 

tillverkas till vissa bilar, maskiner eller bilar istället för att ett stålverk ska ha 5000 anställda 

som producerar ståltackor i långa serier. På samma sätt är de lönsamma finansföretagen som 

kan erbjuda mängder av tjänster i skräddarsydda efter olika behov som lockar de flesta 

kunder. Reich påpekar att företag utgår sin produktivitet utifrån ett högt värde konceptet för 

att locka till sig fler kunder eftersom de är villiga att betala det extra för att få sitt specifika 

behov uppfyllda. Därför har företag som koncentrerar sig på massproduktionen svårt att hävda 

sig eftersom de inte kan konkurrera med de olika kvalitetsföretagen som erbjuder varor och 

tjänster efter kundens personliga behov. Produktionen har skiftat från massproduktion till 

kundanpassad produktion, från kvantitet till kvalitet.
14

 

4.2 Globalisering 

Ett begrepp som är en central del i denna undersökning är som framgått globalisering. I 

nationalencyklopedin definieras globaliseringen som: ”Förändringsprocess varigenom stater 

och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden”. Vidare 
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poängterar nationalencyklopedin att globalisering omfattar utvecklingen inom politik, kultur 

och ekonomi. Med betoning på den ekonomiska aspekten, som globaliseringen ofta är 

förknippad med.
15

 

Giddens beskriver globalisering på liknade sätt, han menar att globalisering i grunden handlar 

om den ekonomiska aspekten dock går det inte att utesluta de andra relevanta faktorerna som 

också påverkar globaliseringen. Sociala, politiska, och kulturella faktorer spelar också en roll 

och har en inverkan på globaliseringen. Giddens lyfter även fram olika bidragande faktorer till 

globaliseringen. En av dessa är utvecklingen av informations- och kommunaktionsteknologin, 

efter andra världskriget så kom den teknologiska områden att utvecklas och förbättra avsevärt 

vilket bidrog till att kommunaktion mellan länder effektiveras och förbättrades.
16

 

En annan faktor som underlättar globaliseringen är flödet av information. Tack vare 

teknologiska verktyg kan varje människa följa och bevaka de olika globala händelserna i 

världen. Den tredje faktorn som lyfts fram är de ekonomiska faktorerna. I och med 

globaliseringen så har det uppstått en ny ekonomisk kontext som omfattar produkter och 

tjänster i allt högre grad anpassas efter kundens behov. För att kunna följa och delta på den 

globala marknaden behöver företagen alltid förhålla sig till globaliseringens villkor och 

ramar.
17

 

Den nya ekonomin som Castells väljer att beskriva globaliseringen tillsammans med två andra 

begrepp, informationalism och nätverk. Castells menar att dessa tre olika aspekter är 

sammanflätade och utgör grunden för en ny ekonomi som råder i dagens värld. 

Informationalismen och nätverket utgör grunden för generar, behandla och effektivsera 

kunskapsbaserad information. I den globaliserade kärnan består av finansmarknader, 

internationell handel, transnationell produktion, vetenskap/teknik och specialarbetarkraft. 

Dessa olika faktorer samverkar och arbetar som en enhet i realtid, i världsomfattande skala. 

Där ett beroende tillstånd skapas i den globala ekonomin eftersom olika ekonomier är 

beroende av hur det går i den globaliserade kärnan.
18

 

Magnusson menar bakom begreppet globaliseringen finns det en verklighet som består av en 

ökad och fördjupad ekonomisk internationalisering, det vill säga att den internationella 

marknaden är mer inriktad mot en sammanvävd marknad för tjänster, varor och kapital. De 
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transnationella företag, som är en av de stora aktörerna i denna process motsvarar totalt 50 

procent av all export och import på världsmarknaden.
19

 På samma sätt påpekar Giddens att 

världens ledande multinationella företag är i ekonomisk bemärkelse större än merparten av 

världens länder.
20

 

Effekterna av globaliseringen är många, i både en negativ och positiv bemärkelse. Giddens 

lyfter hur en global kultur skapas genom globaliseringen. Genom TV, internet, sociala medier 

och massa andra elektroniska kommunaktion skapades det en global kultur som binder 

samman människor från olika kulturer.
21

 En annan effekt av globalisering är uppkomsten av 

en enhetlig global ekonomi med affärsområden vars verksamhet är utsprid över hela världen 

som bidrar till att utveckla ländernas ekonomiska område.
22

 På samma sätt har även 

globaliseringen negativa konsekvenser som exempelvis att det försvagar de nationella 

politiska möjligheterna gällande styret över de nationella ekonomierna menar Magnusson. 

Även arbetsmarknaden kan påverkas negativt av globaliseringen genom att kapitalets 

tilltagande rörlighet på sikt leder till att konkurrensen om arbetstillfällen skärps, vilket leder 

till att löner kan tryckas tillbaka.
23

 

Globaliseringen omfattar ofta snabba och genomgående förändringar i samhället vilket även 

medför förändringar på arbetsmarknaden. Dagens arbetstillfällen omfattar i allt kortare 

anställning eftersom kapitalets makt över arbetet stärks av globaliseringen menar 

Magnusson.
24

 I takt att med att globaliseringen fortsätter växa som i allt större grad så 

undergräver nationella makten samt leder till allt större klyftor mellan människor så behövs 

det en global strykning och kontroll menar Giddens. Trots att det finns fler överstatliga 

styrelse såsom FN och EU så behövdes det nya former av global styrning som sätter ramar 

och regler som gynnar alla länder i globaliseringen.
25

 På samma sätt menar Magnusson att 

olika åtgärder behövs för att globaliseringen inte bara drabba löntagare. Ett av åtgärden som 

Magnusson diskuterar är att tillväxtspoltiken bör anpassas efter den nuvarande strukturen för 

att underlätta övergången för främst för arbetstagarna. Men samtidigt påpekar Magnusson att 
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det finns en gräns för hur långt man kan driva en rörlighet på arbetsmarknaden eftersom det 

inbegriper en rad kostnader och faror som man måste ta hänsyn till.
26
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5. Översikt över Bahco-fabriken i Enköping och Bahco-koncernen  

I detta avsnitt kommer jag redogöra det översiktliga gällande Bahco-fabriken i Enköping och 

Bahco-koncernen. Detta omfattar tiden mellan åren 1890-2006 då Bahco kom att bildas 

utifrån en lokal fabrik till att tillhör ett av de största handverktygsföretagen, SNA Europé.  

5.1 Bahco:s grundande 

Wall skriver hur Bahco kom att grundas genom uppfinnaren Johan Petter Johansson som först 

startade sin verksamhet i Enköping. Fabrikens namn blev Enköpings Mekaniska Verkstad. 

Johansson uppfann den moderna skiftnyckeln vilken blev ett av de viktigaste verktygen som 

Bahco kom att tillverka. År 1890 köptes Enköpings Mekaniska Verkstads försäljnings- och 

marknadsföringsrättigheter upp av affärsmannen, Berndt August Hjorth. Med detta avtal hade 

Hjorth ensamrätten att tillverka alla Johanssons produkter och kom att ägas av moderbolaget, 

BA Hjort & Co . I och med Hjorts inträde i företaget så kunde han marknadsföra och bygga 

upp Enköpings Mekaniska Verkstads varunamn i Sverige och Europa.  År 1902 blev 

Enköpings Mekaniska Verkstad ett aktiebolag, vilket öppnade nya möjligheter att utveckla 

verkstaden. Detta medförde att fabriken byggdes ut och att man kunde anställa mer personal. 

År 1914 sammanslogs Enköpings Mekaniska Verkstad med AB Enköpings Maskinfabrik där 

det nya firmanamnet blev AB Enköpings Verkstäder med Johan Petter Johansson som vd. År 

1916 sålde Johansson alla sina aktier till Hjort vilket led till att AB Enköping Verkstäder 

ombildades till ett dotterbolag under AB BA Hjort & Co koncernen.
27

 Bygdell påpekar 

betydelsen av Johanssons och Hjorts deltagande i Bahco. Utan deras medverkan hade inte 

Bahco blivit ett av de ledande företagen inom sin bransch. Med Johanssons innovativa idéer 

lade han grunden för Bahco och tillsammans med Hjorts kapital och affärssinne kunde man 

etablera Bahco i Sverige och resten av världen.
28

 

5.2 Utvecklingen mellan åren 1914-1949  

Wall lyfter fram hur AB Enköpings Verkstäder drabbas som de flesta företagen av de olika 

kriserna mellan perioden 1914-1945. Under första världskriget drabbades AB Enköping 

Verkstäder av handelsblockaden till Europa. Dock skedde det handel mellan de nordiska 

länderna, vilket bidrog till att man kunde fortsätta att producera. Förutom handelsblockaden 

var det en stor brist på olika varor som också påverkade produktionen. Under kriget 
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tillverkade Enköpings verkstäder främst ammunitionskärror och maskiner till försvaret. Under 

1920-talet slog efterkrigsdepressionen till. Det blev den första stora ekonomiska krisen som 

drabbade stora delar av världen. AB Enköping Verkstäder påverkades genom att efterfrågan 

minskade på deras varor och då blev man tvungen att säg upp stora del av arbetarna. Mellan 

år 1920-1922 var man tvungna att avskeda 222 anställda. Det återstod bara 85 anställd på 

fabriken. Enköpings verkstäder var nära att drabbas av konkursen men tack vare 

moderbolaget, BA Hjorth & Co som kunde gå in med kapital och rädda AB Enköpings 

Verkstäder. När konjunkturen vände år 1926 så kunde AB Enköpings Verkstäder återhämta 

sig och kunde i stort sett få tillbaka stora delar av arbetskraften som man hade innan den 

ekonomiska krisen.
29

 Bygdell visar även på att en uppdelning skedde mellan verksamhetens 

inriktning på verktyg och fläktar. Dessa verksamheter producerade sina produkter i olika 

fabriker.
30

 

Innan andra världskrigets utbrott hade AB Enköpings Verkstäder gjort de flesta inköpen av 

varor och material. Man beslöt sig för att köpa ett reservlager av olika varor för att gardera sig 

mot de eventuella leveranssvårigheter som man tidigare hade erfarit under första världskriget. 

Därmed hade AB Enköpings Verkstäder förberett sig inför 1940-talet och för att klara av 

produktionen om ett eventuellt krig skulle uppstå. Precis som under första världskriget så 

tillverkade Enköpings Verkstäder även under andra världskriget olika vapentillbehör. Man 

tillverkade bland annat granater, ammunition och detonator kapslar. Metallstrejken som kom 

att drabba Sverige under år 1945 påverkades inte Enköpings Verkstäder på ett negativt sätt. 

Snarare underlättade den övergången till att fredsproduktionen gick snabbare. Efter strejken 

förbättrades de anställdas arbetsmiljö genom ett par åtgärder. Man införde bland annat en 

sjukvårdsavdelning i verkstanden. En stark orsak till att AB Enköpings Verkstäder kvarstod 

var försäljningen av Primuskök, ett av företagen som Hjort ägde mellan åren 1914-1940. I och 

med försäljningen av Primus så kunde man rädda Enköpings Verkstäder från konkurs under 

de svåra kristiderna.
31

 

5.3 AB Bahco Verktyg mellan åren 1951-1990 

År 1951 bytte AB Enköpings Verkstäder namnet till AB Bahco Verktyg och en ny epok 

inleddes i företagets historia. Wall skriver att AB Bahco skulle inriktas och utvecklas efter två 

linjer. Huvudsakliga produktionen skulle vara verktyg, fläktar och ventilationsanläggningar. 
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Tidigare hade AB Bahco ett bredare utbud av maskiner och verktyg, men nu hade man 

bestämt sig för att inrikta sig på bara tre olika arbetsområden.
32

 

Bahco-koncernen köpte mellan åren 1958-1959 EA Bergs Fabrik AB. I början drevs företaget 

kvar i Eskilstuna men över ett 15-års period flyttades verksamheten successivt över till 

Enköping och verksamheten lades ner i Eskilstuna. Man köpte även samtliga aktier i AB 

Mekan. Företaget tillverkade komponenter för tryckluft och hydraulik. Som dotterbolag till 

Bahco bedrev AB Mekan vidare sin verksamhet. Under 1950-talet expanderade Bahco-

koncernen ut i världen där man hade ett flertal olika Bahcoverksamheter igång. Man hade 

verksamhet i länder som Peru, Argentina och Västtyskland. Under 1960-talet utökade Bahco 

Ventilation sina lokaler och det medförde att man rekryterade in fler personer till fabriken. 

Detta ledde till att man hämtade arbetskraft från Danmark och Finland. Bahco Ventilation 

utökade sin omsättning från 30 miljoner till 850 miljoner från perioden 1960-1985.
33

 

Även Bahco Verktyg genomförde stora förändringar under 1950-talet och 1960-talet. En ny 

smedja var en nödvändighet för att Bahco skulle kunna utöka och förbättra sin produktion. 

Bahco Verktyg genomförde en markbytesaffär med Enköpings stad för att kunna bygga ut den 

nya smedjan. Med markbytesaffären fick Bahco Verktyg ett markområde på 9 500 

kvadratmeter nära verkstäderna och Enköpings stad fick ungefär 800 000 kr och ett 

markområde på 40 000 kvadratmeter. Den nya smedjan började byggas år 1959 och kunde 

slutföras ett år senare. År 1963 flyttades även lagerhanteringen till Bahco i Enköping. Ett 

kontorshus byggdes till anslutning Bahco verkstäderna. Den totala kostnaden blev 12 

miljoner.
34

 

Under 1980-talet hade Bahco Verktyg som målsättning att bli störst i Europa inom 

handverktyg. I denna målsättning omfattade att man skulle köpa upp fler företag för att kunna 

bli störst. Trots att Bahco hade flera dotterbolag beslöt man sig att köpa Blezer-Dowidat år 

1988, en västtysk verktygstillverkare. Det var ett av de ledande verktygsföretagen i 

Västtyskland. I och med detta köp förväntade Bahco att detta skulle leda till 

samordningsfördelar genom att tillverkningen koncentrerades till den nya gruppens fabriker i 

Sverige, Västtyskland och Frankrike. År 1987 började Bahco Verktyg ett 80-miljonerprojekt 
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som hette ”90-talets fabrik”. Målsättningen var att modernisera och utveckla fabriken och 

ändra produktionsordningen för att få större vinst och flexibilitet.
35

 

5.4 AB Bahco Verktyg blir AB Sandvik Bahco 

Under 1990 visade Bahco Verktyg fina siffror. Man gick med 40 procent i vinst. Men sedan 

kom lågkonjunkturen som drabbade Bahco Verktyg väldigt hårt. Bahco Verktyg var tvungna 

att lägga ner en av fabrikerna (FE Linströms fabrik) i Eskilstuna och flyttade all produktion 

till Enköping. Man räknade med att spara 12 miljoner kronor på denna förändring. Trots 

denna åtgärd minskad Bahco:s vinst ändå med 40 procent. Wall skriver att år 1991 bestämde 

sig ägarna för att sälja Bahco Verktyg tillsammans Bahco Sudamerican (ett av dotterbolagen 

till Bahco) till Sandviken AB för 120 miljoner kronor. I och med köpet blev Bahco Verktyg 

ett produktcentrum inom affärsområdet för sågar och verktyg. Bahco Verktyg fick även ett 

nytt namn, AB Sandvik Bahco.
36

 I samband med ägarbytet infördes ett nytt datasystem i 

företaget som skulle ge lägre kostnader och bättre service. Även nya arbetsformer togs fram, 

så kallade produktionsverkstäder och arbetslag infördes i produktionen. Trots förändringar 

gick AB Sandviken Bahco med förlust under 1990-talet, mycket på grund av den hårda 

konkurrensen. Efter omorganisationen som avslutades år 1997, stod det klart att 

huvudkontoret av produktionen skulle vara kvar i Enköping.
37

 

De uteblivna vinsterna påverkade Sandvik-koncernen. Detta ledde till att man var tvungen att 

minska antalet anställda. Denna uteblivna vinst beräknades drabba ungefär 400-500 anställda 

i Sandvik-koncernen. Dock påverkades inga av de 370 anställda i Enköping av de olika 

nedskärningarna. År 1999 beslöt Sandvik-koncernen att sälja hela sitt affärsområde sågar och 

verktyg till det amerikanska företaget Snap-on Incorporated. Affären uppges ha kostat över 

3,3 miljarder. I affären ingick förutom AB Sandvik Bahco elva andra fabriker som fick en ny 

ägare. Detta ledde till att man byte namn till Bahco Tools AB, och ägdes av Bahco Group 

AB.
38

 

Wall skriver att under 2000-talet låg fokusen på att tillverka verktyg såsom skiftnycklar, 

rörtänger och stämjärn. Tillsammans med koncernens övriga tillverkningsföretag blev Bahco 

Tools AB ledande inom sitt område. Bahco Group slogs samman med SNA Europa (båda 

företagen ägdes av Snap-on Incorporated) under 2005 och bildade den främsta tillverkaren av 
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handverktyg på den nordiska och iberiska marknaden. Bahco Tools i Enköping var ett av de 

tiotal företag som var under Snap-on´s ägande. En direkt följd av sammanslagningen var att 

Bahco Tools tog över tillverkningen från Spanien och ökade sin produktion med åtta 

procent.
39

 

År 2006 kom beskedet om att SNA Europa tänker lägga ner all verksamhet vid Bahco Tools i 

Enköping, totalt drabbades 360 anställda av beslutet. Dock kom produktionen att löpa fram 

till år 2007 där man under året flyttades över maskiner och utbildning till Spaniens 

produktionsenheter. Huvudskälet till nedläggningen var på den hårda konkurrans från 

låglöneländer, menade den centrala koncernnivån. Tillverkningen av skiftnyckeln flyttades till 

Spanien och rörtångstillverkningen flyttades till Argentina. Därmed tog den 120 åriga Bahco 

epoken slut i Enköping. Det som återstod av Bahco:s verksamhet var IT-support som stannade 

kvar i Enköping.
40
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6. Nedläggningen av Bahco-fabriken i Enköping 

I detta avsnitt redogörs de olika aktörernas syn och agerande på nedläggningen, det vill säga 

hur den lokala produktionsenheten, den centrala koncernnivån och den fackliga 

organisationen agerande och argumenterade i samband med nedläggningen. Vilka argumentet 

var det som fördes fram av de olika aktörerna? Materialet är dels sekundärt från Bygdell 

(2008) och Wall (2008), dels resultat av mina intervjuer. 

6.1  Den centrala koncernnivån 

Bygdell beskriver hur Bahco:s vd, Bertil Engman framförde budskapet om nedläggningen till 

de anställda på fabriken i Enköping. I ett pressmeddelande meddelar Engman att Bahco-

fabriken i Enköping läggs ner och att produktionen flyttas till Snap-on ägda fabriker i Spanien 

och Argentina. Vidare påpekar Engman att Bahco har en skyldighet gentemot SNA Europe 

som ägs av Snap-on att vara konkurrenskraftigt på sikt.
41

 Wall redogör för en intervju med 

dåvarande Bahco:s vd, Bertil Engman, att SNE Europa inte hade planer på att förändra 

verksamheten i Enköping. Detta sades i januari 2006. Dock kom det dystra beskedet om 

nedläggning en månad senare, den 16 februari 2006, att SNE Europa beslutat att lägga ner all 

verksamhet i Enköping. Huvudorsaken till nedläggningen som Bertil Engman presenterade i 

intervjun, var konkurrensen från främst Kina var för starkt och för att försäkra Bahco:s 

position på marknaden fattade styrelsen på central nivå om en flytt från Enköping.
42

 

Huvudskälet till nedläggningen som presenterades av den centrala koncernnivån var att man 

var tvungen att lägga ner verksamheten på grund av konkurrensen från de länder med lägre 

lönenivåer och som tillverkade samma typ av produkt för lägre pris. Wall menar att 

centralledningen på Bahco Tools hade beräknat att de skulle spara 55 miljoner om året på att 

lägga ner tillverkningen i Enköping.
43

 

6.2 Den lokala produktionsenheten 

Bygdell beskriver hur de flesta anställda blev förvånade över nedläggningen men samtidigt 

var ledningen vid den lokala produktionsenheten inte förvånad över nedläggningen. Trots att 

verksamheten på Bahco-fabriken fungerande väl gällande organisation och produktion samt 

att den var vinstgivande uteslöt man inte tanken att Bahco var ägd av ett större företag som 
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egentligen kunde göra som det passade dem. Även om SNE Europa ville minska sin 

produktionskostnad inom den europiska sektorn, kvarstår det fortfarande stora frågetecken 

kring varför de valde att flytta produktionen till ett annat europeiskt område.
44

 Wall påpekar 

att den lokala produktionsenheten försökte få möten med SNA Europé för att övertyga dem 

att behålla produktionen i Enköping. Den lokala produktionsenheten framförde argument om 

att ur ett långsiktigt perspektiv var det bättre att behålla produktionen i Sverige. Man menade 

från den lokala produktionsenheten att den ekonomiska vinsten skulle bli större för SNA 

Europé om man behöll produktionen i Sverige.
45

 

6.3 Den fackliga organisationen 

För det lokala facket var beskedet om nedläggning en dyster och omtumlande nyhet. Wall 

påpekar att månader innan nedläggningsbeskedet hade signalerna från den centrala nivån varit 

annorlunda. Det handlade då om att öka produktionen och att anställa fler till fabriken. Bahco-

fabriken i Enköping hade bland annat tagit över produktionen av skiftnycklar från Spanien år 

2005. I en intervju med dåvarande fackliga ordförande Nils-Ola Pahlin på Bahco-fabriken, 

berättar han att beslutet kom som en chock för de anställda. Enligt Pahlin hade fabriken varit 

vinstgivande, produktionen gick bra och man var tvungen att hyra in folk från 

bemanningsföretag för att kunna klara produktionen.
46

 

I april 2006 hade IF Metall tillsammans med den lokala produktionsenheten bestämt sig för 

att hyra in en löntagarkonsult för få en översikt över hur mycket pengar den centrala 

koncernnivån skulle spara genom att flytta verksamheten till Spanien. I rapporten som 

lönetagarkonsulten presenterade visade det sig att Bahco-koncernen inte skulle göra en så stor 

besparing om man flyttade verksamheten utomlands. Lönetagarkonsulten menade att Bahco 

hade beräknat att löne- och arbetsgivarkostnader var 40 % billigare i Spanien än i Sverige. 

Dock menade lönetagarkonsulten att lönekostnaderna var relativt lika i båda länder och att 

arbetsgivaravgiften i Spanien skulle vara 25 % billigare.  Dessutom skulle SNA Europe vara 

tvungna att utbilda personalen i Spanien, vilket skulle leda till extra kostnader, samt tvingade 

att hyra in extra personal för att klara av redan gjorda beställningar av skiftnycklar. Slutsatsen 

som presenterades av lönetagarkonsulten var att Bahco knappast skulle spara eller tjäna något 

på att flytta verksamheten från Enköping.
47
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7. Några röster från tidigare Bahcoanställda 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med de som varit anställda av Bahco 

samt med de fackliga representanterna. Totalt intervjuades sex personer som hade olika 

erfarenheter av arbetet på Bahco samt det fackliga arbetet i Bahco-fabriken. De sex 

personerna som jag intervjuade hade stor erfarenhet av Bahco-fabriken. Alla sex personerna 

hade mer än tio års erfarenhet av arbetet på Bahco-fabriken. 

7.1 Intervjun med Sven 

I intervjun framgår det att den anonyma informanten hade varit verksam i Bahco-fabriken 

över tio år och hade även varit fackligt aktiv. Intervjun skedde över telefonen. Jag kallar den 

anonyma informanten Sven. I intervjun samtalade vi om hur stämningen och situationen vid 

Bahco var före beslutet om nedläggningen. Sven pratade om att det var en bra stämning på 

Bahco, man presterade bra siffror och hade ständigt nya beställningar. Det rådde en god 

stämning mellan de anställda på fabriken. Vidare fördes samtalet till hur IF Metall såg på 

beskedet om nedläggning. Det var ett förvånade beslut, det kom från ingenstans, berättade 

Sven. Det fanns inga indikationer eller samtal om nedläggning av Bahco-fabriken i Enköping. 

Efter att Bahco blev uppköpta av SNE Europé diskuterades det om att utveckla produktionen 

vidare i Enköping både från den centrala koncernnivån och lokala produktionsnivån. Det 

fanns ingen antydning om nedläggning, menade Sven.  

IF Metall svarade på beslutet med att försöka göra det bästa av situationen och försöka få de 

bästa ersättningar och avtal för sina anställda, berättade Sven. Egentligen kunde IF Metall inte 

göra något för att förhindra nedläggningen utan man fokuserade sig på att ge de anställda de 

bästa möjliga avtalen och ersättningarna. Visserligen försökte IF Metall tillsammans med den 

lokala produktionsenheten visa för koncernledningen i Bahco att det inte skulle bli så mycket 

billigare om man flyttade verksamheten till Spanien. Genom att anställa en löntagarkonsult 

visades att det inte skulle bli mycket billigare att flytta verksamheten till Spanien. Men tyvärr 

gav detta försök ingen effekt utan i koncernledningen hade man redan tagit fram siffror som 

visade att det var bättre för SNA Europe att flytta verksamheten från Sverige till Spanien, 

berättade Sven. IF Metall kunde i en viss mån erbjuda vissa anställda fortbildning till en 

annan verksamhet. Facket gjorde det som gick att göra för de anställda, men tyvärr var det 

inte tillräcklig för att läka den stora skadan som beslutet om nedläggningen kom att framkalla, 

berättade Sven. 
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Vidare diskuterade vi hur IF Metall uppfattade de argument som huvudledningen gav till de 

anställda och IF Metall. Från IF Metalls ståndpunkt köpte vi aldrig SNA Europés förklarning 

utan det fanns andra förklarningar till nedläggning sade Sven. Han tror att det handlade 

mycket om att SNA Europe ville skära ner på sina produktionsenheter runt om i Europa för att 

spara på pengar. Enligt Sven var kostnaden för SNA Europé för stora om man skulle ha igång 

fler produktionsenheter runt om Europa och på sätt vis kunde man spara mer på att lägga ner 

vissa produktionsenheter och behålla andra. Konsekvensen av nedläggningen för IF Metall 

avdelningen i Enköping blev att den upplöstes år 2007 efter att verksamheten lades ner i 

Enköping. Allt eftersom verksamheten lades ner minskade antalet medlemmar. Sven 

påpekade att för sin del blev nedläggningen inte ett svårt slag för honom eftersom han ändå 

var nära sin pension. Dock menade Sven att det fanns en stor bitterhet hos många av de 

anställda som förlorade sina jobb och ansåg sig bli orättvist behandlande. 

Slutligen samtalade vi om det fanns något som IF Metall kunde göra för att förhindra 

nedläggningen. Egentligen kunde IF Metall inte påverka beslutet så mycket eftersom beslutet 

fattades av ägarna som kan göra hur de vill. Sven berättade avslutningsvis om missnöjet kring 

att allt fler svenska industrier blir uppköpta av utländska ägare.  

De plockar med sig den grundläggande verksamheten och varunamnet för att sedan 

göra vad de vill med det. Det är på sätt och vis tragiskt eftersom Bahco industrin 

betydde så mycket för kommunen och dess invånare.
48

 

Kontentan av denna nedläggning är att allt fler svenska industrier blir uppköpta och de olika 

svenska industrierna tappar på något sätt sin symbolik och värde, berättar Sven 

avslutningsvis. 

7.2 Intervjun med Stig Hallman 

Stig Hallman var tidigare arbetsledare på Bahco-fabriken och var också fackligt aktiv inom IF 

Metall. Hallman var verksam mellan åren 1960-2006 på Bahco. Intervjun genomfördes 

hemma hos Hallman. Intervjun började med att vi diskuterade stämningen och situationen på 

Bahco innan beslutet om nedläggningen kom. Enligt Hallman fanns en optimism bland de 

anställda på Bahco. Under perioden innan beslutet hade vi visat ett bättre resultat än på länge, 

säger Hallman. Men när SNA Europe kom i bilden så ändrades många av de anställdas attityd 

och fler anställda var skeptiska mot SNA Europe. Hallman berättade att redan styrelsemöten 
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under år 2005, med ägarna från SNA Europé, visade att de inte var intresserade att utveckla 

vår verksamhet.  

De var väldigt konservativa i sitt agerande och ville gärna värna om sina produkter, 

för deras del handlade det om att få in ett fot på den europiska marknaden i och med 

köpet av Bahco-koncernen.
49

 

Direktiv från ägarna av SNA Europe var tydliga, de ville se en god lönsamhet, det betonades 

på varje styrelsemöte. De pratade ofta om att upprätthålla hög produktivitet. SNA Europé ville 

att den skulle ligga mellan åtta och tio procent, berättade Hallman. 

Det var en stor chock för de flesta anställda när man fick beskedet om nedläggningen. Trots 

att Bahco visade positiva siffror så kom beskedet på ett stormöte i februari år 2006. Många 

förvånades av beslutet. Dock påpekade Hallman att det väcktes flera misstankar hos de 

anställda gentemot SNA Europe. Under styrelsemöten hade man fler gånger från SNA Europe 

nämnt den spanska produktionsenheten i positiv bemärkelse. Vid mötena påpekade ägarna 

från SNA Europé hur den spanska produktionsenheten har en stor potential till att utveckla 

produktionen till nästa nivå. Samtidigt fanns det en del oro när man anställde dåvarande vd:n, 

Bertil Edman.  

Det fanns ett rykte om honom att var känd för att rationalisera verksamheter under 

sin karriär. När han anställdes som vd:n för Bahco så kunde man nästan känna på sig 

att det var dåliga nyheter för vår produktionsenhet.
50

 

Vidare diskuterade vi om hur produktionsenheten svarade på beslutet och om det fanns någon 

åtgärdsplan. Det fanns inte så mycket vi kunde göra, menade Hallman. I ett försök på att 

rädda Bahco anställdes det en löntagarkonsult för att beräkna hur mycket SNA Europe skulle 

spara på en flytt till Spanien. Trots att det visade sig att kostnaden för produktionen i princip 

skulle vara detsamma valde SNA Europe att flytta verksamheten från Enköping till Spanien. 

Enligt Hallman fanns det andra orsaker. En av orsakerna som han tror på var att det handlade 

om att USA möjligtvis hade mer politiskt inflytande i Spanien än i Sverige och därför beslöt 

man att lägga produktionen i Spanien. På samma gång berättar Hallman att det inte fanns 

något man kunde göra för att förhindra nedläggningen. I ett självkritiskt resonemang menar 

Hallman att fabriken i sig var väldigt omodern och det skulle påverka produktionen 
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långsiktigt. Fabriken hade fler äldre maskiner gällande produktionen av skiftnyckeln. När det 

gällde rörtången hade Bahco-fabriken fler moderna maskiner som bidrog till att man kunde 

utveckla tillverkningen. För att Bahco skulle kunna konkurrera med de övriga konkurrenterna 

behövdes det genomföras nyinvestering på ett flertal maskiner, vilket skulle omfatta stora 

kostnader för ägarna.  

För sin egen del drabbades inte Hallman speciellt hårt av nedläggningen. I samband med 

beskedet var Hallman nära sin pension. Men för majoriteten av de anställda på Bahco blev det 

ett tungt besked. Främsta anledningen till det var, menade Hallman, att Bahco var en industri 

som kunde sysselsätta de flesta människorna oavsett utbildning. Det fanns alltid jobb på 

Bahco betonade Hallman. Sedan var Bahco starkt förknippat med Enköping. Bahco var en 

symbol för Enköping som stad, som de anställda och invånarna var stolta över. Avslutningsvis 

berättar Hallman att nedläggningen av Bahco berodde mycket på ägarstrukturen. I och med 

ägarbytet från Sandviken till SNA Europe försvann det svenska inflytandet, menar Hallman. 

Efter de många ägarbytena tappade Bahco sin identitet och det påverkade den lokala 

produktionsenheten på ett negativt sätt.  

VD för företaget var en fransman och ägarna var från Amerika. Det blev en tidsfråga 

innan nedläggningen skulle komma. SNA Europe var ute efter varunamnet och inte 

efter att utveckla produktionen vidare i Sverige.
51

 

7.3 Intervju med Kjell Hansson 

Kjell Hansson var verksam inom Bahco mellan åren 1969-1983. Han satt som facklig 

representant de sista fyra åren i Bahco. Hansson var även skyddsombud för IF Metalls 

avdelning i Enköping. Han fungerade som en länk mellan arbetsförmedlingen och företagen 

inom industrin. Intervjun genomfördes på Hanssons arbetsplats. Hansson började beskriva hur 

stämningen och situationen på Bahco var innan beslutet om nedläggning kom. Det var bra, 

företaget presenterade goda siffror innan beslutet vilket än idag förvånar mig varför 

produktionen lades ner, menade Hansson. Visserligen hade Bahco det kämpigt under 1990-

talet utifrån en ekonomisk aspekt men under 2000-talet pekade siffrorna uppåt. Bahco stod för 

en hög kvalitet och hade gott rykte hos kunderna vilket i de flesta fallen skulle leda till att de 

flesta ägare skulle investera och utveckla företaget vidare, berättade Hansson.  
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Vidare berättar Hansson hur IF Metall mottog beskedet. Nedläggningen kom som en chock, 

det fanns inga tecken från varken koncernen eller ägarna, från SNA Europe om någon eller 

några förändringar av produktionen i Enköping. Förvånansvärt var det när det gick så bra för 

Bahco, och att man då beslöt sig för att flytta verksamheten, berättar Hansson. Under år 2005 

hade de fackliga representanterna olika möten med SNA Europe om hur man skulle gå 

tillväga för att utveckla verksamheten vidare. En av IF Metalls första åtgärder var att anställa 

en löntagarkonsult för att beräkna de ekonomiska aspekterna utifrån en flytt till Spanien. 

Kontentan av rapporten visade att det inte blev mycket mer lönsamt att flytta verksamheten 

till Spanien. Koncernen var däremot inte intresserad av denna rapport utan de gav facket kalla 

handen och menade att de själva hade sammanställt en rapport som visade att på lång sikt var 

det bättre att flytta verksamheten till Spanien. Istället blev fokus inriktat på att försöka få de 

bästa avtalen och ersättningarna till de anställda. Från koncernen fick IF Metall 

omsättningspengar för att kunna ge ersättning och utbildning till de anställda. Hansson 

berättade vidare om avvecklingsprocessen som han tillsammans med kommunen och 

länsstyrelsen utvecklade för att skapa nya jobb för de anställda som hade förlorat sina jobb 

hos Bahco. Det var ungefär 90 procent som lyckades få jobb efter Bahco, vilket anses mycket 

lyckat, berättade Hansson. 

IF Metall accepterade aldrig koncernledningens argument för beslutet om nedläggning, 

menade Hansson. Det fanns ingen saklighet i deras argument eftersom de fattade sitt beslut 

utifrån lösa grunder, menade Hansson. Det hade varit en annan sak om Bahco hade visat 

negativa siffror och inte klarat av sina beställningar. Då hade man haft större förståelse för en 

flytt till Spanien. Enligt SNA Europé hade man många tomma lokaler runt om i Europa och 

då var det bättre att koncentrera och flytta verksamheten till en produktionsenhet i Spanien. 

Istället betonades den ekonomiska aspekten av SNA Europé som avgörande faktorn till flytten 

Dock menar Hansson att det förmodligen fanns andra faktorer som också spelade roll till 

beslutet. 

I slutet av intervjun hamnade vi i diskussion om det fanns något som IF Metall kunde göra för 

att förhindra nedläggningen. Hansson berättade att det egentligen inte fanns något som IF 

Metall kunde göra för att förhindra nedläggningen, eftersom SNA Europé sedan länge hade 

bestämt sig att flytta produktionen till Spanien. Oavsett de argument som IF Metall 

presenterade så var inte SNA Europé villiga att lyssna. IF Metall kunde göra det bästa av 

situationen och hjälpa de anställda med olika åtgärder för att underlätta sorgen och 

besvikelsen över nedläggningen, berättade Hansson. Trots alla dessa år finns det fortfarande 
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en stor sorg över att Bahco i Enköping lades ner. Det fanns aldrig någon saklig grund för att 

flytta produktionen till Spanien, menade Hansson. Det fanns ingen logik bakom beslutet 

eftersom när det gick bra för Bahco beslöt man i samma veva att flytta verksamheten. Istället 

hade man kunnat utveckla och investera produktionsmedlen vidare på Bahco. Men man var 

aldrig intresserad från SNA Europé att göra det, utan var bara ute efter varunamnet som 

Bahco stod för. Till sist lyfter Hansson avvecklingsprocessen som en otroligt lyckad och 

viktig process för att ersätta de jobbtillfällen som förlorades i samband med nedläggningen.  

Trots allt kom det något positivt från denna sorg och det vara engagemangen och 

viljan att ersätta jobben som förlorades genom att 90 procent av de före detta 

anställda på Bahco kunde hitta jobben igen.
52

 

7.4 Intervju med Roger Lundin 

Roger Lundin var verksam mellan åren 1966-2007. Han var anställd som maskinoperatör och 

var även vice ordförande i IF Metalls avdelning i Enköping. Intervjun genomfördes via 

telefonen. Lundin inledde med att berätta om hur stämningen och situationen på Bahco var 

innan beslutet om nedläggningen kom. Det var bra, platschefen gjorde plats för mer 

produktion eftersom det ständigt kom nya beställningar. Företaget visade knappt några 

svagheter gällande produktionen. Under 2005 tog vi över en del av produktionen från 

Argentina, säger Lundin. Det fanns inga indikationer från varken koncernen eller ägarna om 

en eventuell nedläggning. IF Metall mottog beslutet med stor förvåning utan att ha fått någon 

varning innan beskedet kom. Det var chockerande och bestörtande nyheter för de anställda, 

berättade Lundin. TV4 ringde upp Lundin innan lunch, innan han ens var medveten om 

beslutet eftersom han var bortrest på morgonen då beslutet skulle framföras av vd:n. Innan 

beslutet framfördes till de anställda hade koncernledning och IF Metall ett möte. I mötet 

berättades det om varför produktionen skulle flyttas till Spanien och att det var redan 

fastställt, berättade Lundin. 

I och med beslutet så var man på IF Metall tvungen att agera snabbt. En av de åtgärder som 

gjordes var att anställa en löntagarkonsult för att få en översikt över det skulle se ut 

ekonomiskt vid eventuellt en flytt berättade Lundin. I rapporten presenterades det att 

kostnaden inte skulle skilja sig avsevärt om man skulle flytta produktionen till Spanien. 

Dessutom skulle det kosta en del av att flytta hela verksamheten till Spanien, menade 

löntagarkonsulten i rapporten. När vi insåg att det inte gick att behålla produktionen så gjorde 
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vi allt för att få de bästa ersättningar och kompensation för våra anställda, berättade Lundin. 

Tillsammans med Avensus, ett omställningsföretag som bidrar och hjälper företag i kris, så 

kunde vi ordna jobb åt 90 procent av de som hade förlorat sina jobb hos Bahco. Från 

koncernledning fick Bahco-fabriken i Enköping en utbildningspott som man kunde använda 

för att utbilda och slussa vidare de anställda. Genom hela denna jobbiga tid fanns det 

handledning, coachning och kurator för de anställda för att underlätta vägen till ett annat jobb, 

berättar Lundin. IF Metall ställde sig emot argument som presenterades av koncernen. Dock 

hjälpte det inte mycket eftersom SNA Europé hade bestämt sig att avveckla produktionen och 

flytta den till Spanien.  

Deras argument var varken sakliga eller logiska, och de var aldrig intresserade att 

behålla produktionen i Enköping utan hade redan för länge sedan bestämt sig att 

flytta produktionen till Spanien.
53

 

Avslutningsvis samtalade vi om det fanns något som IF Metall kunde göra för att förhindra 

nedläggningen. Lundin berättade att det inte fanns mycket att göra för att förhindra 

nedläggningen eftersom man från SNA Europé hade bestämt sig att lägga ner verksamheten i 

Enköping. IF Metall kunde bara försöka få det bästa av situationen genom att få ersättning 

och utbildningsbidrag till de anställda. Enligt Lundin fanns det andra orsaker till nedläggning. 

I utredningen som togs fram av koncernen, om man skulle flytta produktionen, så var det en 

spansk direktör som skötte utredningen. En annan faktor var att koncernens vd var fransman 

och hade närmare till Spanien än till Sverige. Detta kunde varit en annan faktor till att man 

valde att flytta produktionen till Spanien. Oavsett faktor menade Lundin att nedläggningen var 

oundvikligt eftersom de redan hade bestämt sig och förhandlingarna med Bahco-fabriken var 

bara för syns skull och för att förbättra SNA Europés rykte, menade Lundin. Avslutningsvis 

berättade Lundin att: 

Enköping som stad skötte nedläggningen på ett bra sätt och kunde i stor utsträckning 

ersätta de jobbtillfällen som försvann i samband med nedläggningen.
54

 

7.5 Intervjun med Rolf Smedberg 

Rolf Smedberg var verksam på Bahco-fabriken mellan åren 1961-2009. De sista tre åren var 

han fackligt aktiv. Han hade fler olika positioner i företaget. Under sina år i Bahco arbetade 
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han i produktionen, han var arbetsledare och arbetade även inom den administrativa 

personalen de sista åren. Intervjun genomfördes i ett aktivitetsrum i anslutning till Smedbergs 

lägenhet. När vi diskuterade kring hur stämningen och situationen på Bahco var innan 

nedläggnings beslut, så pratade Smedberg om hur det var en god och bra stämning på Bahco 

innan beslutet. Det kom som en chock utan någon förvarning, påpekade Smedberg. Det fanns 

misstankar mot att någon avdelning på fabriken skulle säljas men aldrig att hela produktionen 

skulle flyttas. Smedberg berättade att han blev kvar på Bahco till 2009 på grund av att han 

ombads av koncernledningen att stanna kvar inom den administrativa personalen. Dock 

förvånades Smedberg av att produktionen flyttades eftersom det visade ett sådant gott resultat 

och effektivt jämfört med vad Bahco-fabriken presterade under tidigt 1990-tal. 

Beskedet mottogs av IF Metall med en stor besvikelse. Precis som den lokala 

produktionsenheten hade koncernen inte gett någon förvarning till IF Metall heller. I och med 

beslutet beslöts sig IF Metall att utarbeta en åtgärdsplan för att kunna ge sina medlemmar de 

bästa villkor och ersättningar, berättade Smedberg. IF Metall och produktionsenheten försökte 

påverka SNA Europé att ändra sitt beslut genom att anställa en löntagarkonsult. Dock hjälpte 

inte rapporten så mycket eftersom SNA Europé hade bestämt sig sedan länge tillbaka att flytta 

produktion till Spanien. Istället riktade IF Metall koncentrationen till att få så bra och 

lönsamma villkor till de anställda. De argument som SNA Europé presenterade för beslutet 

ansåg vi inte var godtagbara, menade Smedberg, och påpekade att flytten handlade om 

politiska faktorer. För i Sverige finns det traditioner, normer och erfarenhet om tillverkning av 

verktyg och det finns inte på samma sätt i Spanien, sade Smedberg. På detta sätt är det svårt 

att acceptera de ekonomiska argumenten som SNA Europé lade fram eftersom långsiktigt 

skulle produktionen gynnas mer av att vara kvar i Sverige än att flytta till Spanien, berättade 

Smedberg.  

Deras argument saknade trovärdigt, det kändes som SNA Europé inte berättade hela 

sanningen för oss, utan valde att dölja sanningen.
55

 

Avslutningsvis gick vi in på om IF Metall kunde göra något för att förhindra nedläggningen. 

Det fanns mycket idéer och tankar kring hur vi skulle kunna göra för att förhindra 

nedläggningen, berättade Smedberg. Dock hjälpte inte våra förslag eftersom SNA Europé 

hade bestämt sedan länge att flytta produktionen till Spanien. Ett argument som IF Metall och 

produktionsenheten framförde till huvudledningen var att visa på hur effektiv och bra 
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produktionen var i Enköping. Men i det stora hela menade Smedberg att politiken inom 

företagen har en allt för stor makt i dagens samhälle och kan fatta beslut hur de vill så länge 

det gynnar dem. Enligt Smedberg hade produktionen i Enköping kunnat överleva än idag om 

man hade fattat beslut utifrån en långsiktighet. 

7.6 Intervjun med Ingvar 

I den sista intervjun som presenteras så vill även informatören uppge sig som anonym. 

Intervjun genomfördes via telefonen. I denna intervju kallar jag den anonyma informanten 

Ingvar. I Bahco-fabriken berättar Ingvar att han var verksam mellan åren 1990-2006 där även 

han var fackligt involverad de sista fem åren. Ingvar beskriver stämningen och situationen på 

Bahco innan beslutet om nedläggningen som god och bra. Det fanns ständigt arbete och vi var 

även tvungna att hyra in folk från bemanningsföretag för att täcka upp våra beställningar. Det 

fanns inga signaler eller förvarningar från SNA Europé om en eventuell flytt utan det pratades 

om hur man skulle utveckla produktionen vidare i Enköping, berättade Ingvar.  

IF Metall mottog beslutet med en stor förvåning och chock. Vi trodde aldrig att produktionen 

i Enköping var aktuell för någon flytt eftersom den presterade efter de förväntningar som 

diskuteras med SNA Europé, berättade Ingvar. IF Metall svarade med att lägga upp ett par 

åtgärdsplaner i samband med att beslutet presenterades. En av de första åtgärderna som 

gjordes var att IF Metall började förhandlingar med koncernledningen angående de anställdas 

villkor och ersättningar. Vi försökte i så stor utsträckning ordna de bästa avtalen till våra 

medlemmar eftersom de som skulle drabbas hårdast av nedläggningen, berättade Ingvar. IF 

Metall fick omställningspengar som kunde fördelas till våra anställda genom ersättning och 

utbildning. En annan åtgärd var att försöka ändra koncernledningens beslut genom att ta fram 

en löntagarkonsult som skulle beräkna hur mycket det skulle sparas på att flytta produktionen 

till Spanien. Trots att det visades sig i rapporten som löntagarkonsulten presenterade att SNA 

Europé inte skulle spara mycket pengar på en flytt, så hjälpte det inte för att ändra på SNA 

Europés beslut. 

IF Metalls prioritering genom hela denna process var ständigt att skaffa de bästa 

villkoren som möjligt för de anställda.
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Än idag har Ingvar svårt att acceptera koncernledningens argument till att flytta produktionen 

till Spanien. Det märktes att det fanns mer till det som koncernledningen presenterades för 
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oss, säger han. IF Metall tyckte att koncernledningens argument saknade saklighet och 

trovärdigt, trots att vi på IF Metall kunde lyfta fram fler fördelar med att låta produktionen 

vara kvar i Enköping. De svarade med att deras linje var det bästa för företaget och vill inte 

ens lyssna på våra tankar, berättade Ingvar. Bara de ekonomiska aspekterna betonades av 

SNA Europé. Vi på IF Metall visste dock att det fanns fler orsaker än bara de ekonomiska för 

en produktionsflytt till Spanien. Området i Spanien som SNA Europe ville flytta produktionen 

till gav en hel del pengar i form av EU-bidrag. Detta väckte misstankar gentemot SNA 

Europé, berättade Ingvar 

Konsekvenser för IF Metall av nedläggningen blev ödestiget eftersom IF Metall successivt 

lades ner i Enköping och flyttades till avdelningen i Uppsala. På samma gång menade Ingvar 

att det inte fanns mycket som IF Metall kunde göra för att förhindra nedläggningen i 

Enköping. SNA Europé var inte villiga att kommunicera med oss, utan de gav oss kalla 

handen under hela processen. IF Metall insåg snabbt att det inte gick att föra en dialog med 

ägarna och satsade allt på att ordna de bästa avtalen för de anställda, berättade Ingvar. 

Avslutningsvis ger Ingvar sina egna tankar kring nedläggningen. Han pratade mycket om hur 

ägarstrukturen påverkade hela denna process, om Bahco-fabriken hade varit svenskägd så 

kanske utfallet hade sett annorlunda ut för Bahco-fabriken i Enköping.  

Tyvärr styrs dagens industri och arbete i kortskiktiga planer vilket ofta drabbar de 

anställda. Min önskan är att detta förändras i framtiden och att fler företag väljer att 

arbeta långsiktigt. 
57

 

8. Analys  

I denna analys kommer jag att jämföra de olika argument som de olika aktörerna framförde 

och lyfte fram i samband med beslutet om nedläggning. Vilka likheter och skillnader det finns 

mellan de tre aktörerna kommer också att presenteras. 

8.1 Den centrala koncernnivån 

Den centrala koncernnivåns argument genom hela processen utgick utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Man menade att man var tvungna att flytta produktion till Spanien för att kunna 

konkurrera på marknaden. I deras rapport om att flytta produktionen som framfördes till 

lokalproduktionen och den fackliga organisationen menade man att ekonomiskt sett skulle det 

vara bättre att flytta produktionen från Sverige till Spanien. 
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Samtidigt blir det tydligt att den centrala nivån inte var intresserade av att behålla kvar 

produktionen i Enköping. I intervjuerna framförs det att produktionsenheten och den fackliga 

organisationen försökte få möten med SNA Europé för att kunna samtala och övertala dem att 

se fördelen med att behålla produktionen och investera vidare i den. Dock svarade SNA 

Europé ett blankt nej och valde enbart att förhandla om ersättningar som skulle ges till de 

anställda. Från SNA Europé fick den centrala koncernen sina direktiv och dessa skulle 

genomföras oavsett priset. 

8.2 Den lokala produktionsenheten 

Den lokala produktionsenheten hade ett starkt samarbete med den fackliga organisationen och 

utgick ifrån ett gemensamt mål, att försöka övertala SNA Europé att behålla produktionen i 

Enköping. Argumenten som framfördes av den lokala produktionsenheten hade samma 

innehåll som framfördes av den fackliga organisationen. De menade att Bahco-fabriken i 

Enköping var effektiv och vinstgivande, det fanns potential att utveckla produktionen vidare i 

Enköping. På samma gång lyfte den lokala produktionsenheten att det fanns en stark tradition 

och kunskap kring verktygstillverkning. Detta fanns inte i Spanien. Utifrån en långsiktig 

aspekt skulle SNA Europé gynnas mer av att stanna kvar i Enköping än av att flytta till 

Spanien, menade de personer som jag intervjuade. 

Precis som IF Metall insåg den lokala produktionsenheten att man inte fick något gehör från 

SNA Europé och att de inte var intresserade att behålla produktionen oavsett vilken argument 

som framfördes. Den lokala produktionsenheten tillsammans med IF Metall satsade hela sin 

kraft på att få de bästa villkoren för sina uppsagda anställda. 

8.3 Den fackliga organisationens agerande 

Det som framgår i intervjun med de före detta fackliga representanterna är att IF Metall gjorde 

allt i deras makt att försöka förhindra nedläggningen av Bahco-fabriken i Enköping. I ett 

försök att rädda kvar Bahco i Enköping så anställdes en löntagarkonsult. Denna 

löntagarkonsult beräknade hur mycket det skulle kosta att flytta produktion till Spanien i 

jämförelse med att behålla produktionen i Enköping. Det som framgår i rapporten är att 

kostnaden inte skulle vara mycket lägre om produktionen flyttades till Spanien och detta 

påpekas i de samtliga intervjuerna. 

IF Metall insåg ganska snabbt att det inte gick att undvika en nedläggning och därmed bytte 

IF Metall fokus till att försöka förhandla fram de bästa avtalen för så många medlemmar som 
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möjligt. Det handlade om att försöka utvinna något ur en redan förlorad kamp mot SNA 

Europé. Detta poängteras i intervjuerna där samtliga fackliga representanter menar att IF 

Metalls prioritering var att skaffa de bästa villkoren åt sina medlemmar. Detta påpekar 

Hansson i intervjun, enligt honom försökte IF Metall ha en dialog med SNA Europé, dock var 

de inte villiga att varken lyssna eller samtala. Man var tvungen på IF Metall att agera direkt 

för att kunna utvinna något från beslutet, menade Hansson. 

Enligt de fackliga representanterna fanns det fler andra tänkbara faktorer bakom beslutet om 

nedläggning, som handlade mer än om bara ekonomiska orsaker. I intervjuerna framfördes 

tankar och idéer kring att det fanns politiska motiv bakom beslutet. Bland annat framför 

Lundin i intervjun att det var spansk direktör som skötte utredningen kring rapporten om att 

flytta produktionen till Spanien. På detta sätt kunde den spanska direktörens rapport haft 

betydelse för flytten. På samma sätt lyfte Ingvar fram EU-bidraget som gavs för det området 

som produktionen skulle flyttas till. Området som man skulle flytta till produktionen omfattas 

av bidragspengar från EU. I Intervjun betonar Hansson att det fanns stor sannolikhet att man 

flyttade verksamheten till Spanien på grund av de svagare fackliga organisationerna vilket gör 

det lättare för SNA Europé att kringgå olika arbetsavtal och anställningsformer i Spanien än i 

Sverige. Detta visar att det förmodligen fanns andra faktorer än bara de ekonomiska aspekter 

som den centrala koncernnivån inte valda att presentera. Förmodligen valde SNA Europé att 

förtiga det för att det inte skulle leda till dålig publicitet kring SNA Europé. 

Det framgår tydligt i intervjuerna att de argument som den centrala koncernnivån 

presenterade för den fackliga organisationen och den lokala produktionsenheten inte 

accepterades utan de var tvungna att acceptera den centrala koncernnivåns argument för att få 

fram förhandlingar ur en redan förlorad kamp mot SNA Europé. 

8.4 Likheter och skillnader mellan de tre aktörernas argument 

Skillnaderna på hur man argumenterade var stora mellan den centrala koncernnivån i 

jämförelse hur den lokala produktionsenheten tillsammans med den fackliga organisationen 

framförde sina argument. Från den centrala koncernnivån framfördes det bara de ekonomiska 

aspekterna och de redogjorde tidigt i förhandlingarna att man inte var intresserade av att 

behålla produktionen i Enköping. Den lokala produktionsenheten och den fackliga 

organisationen hade en gemensam målsättning och tillsammans framförde de sina argument 

genom att påpeka de ekonomiska aspekter men även de kulturella och sociala aspekterna till 

att behålla kvar produktionen i Sverige. Man framförde långsiktiga argument för att visa SNA 
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Europé att ur ett långsiktigt perspektiv skulle man få en större vinst i Sverige än om man 

flyttade verksamheten till Spanien. 

Utifrån de olika argument som framfördes av den centrala koncernnivån i motsatt till de två 

övriga aktörerna som hade en gemensam syn så fanns det inte många likheter. En likhet som 

kan framföras är att båda parterna betonade de ekonomiska orsakerna dock utifrån två olika 

vinklar. Från den centrala koncernnivån menade de att man skulle spara stora pengar på att 

flytta till Spanien medan den fackliga organisationen och den lokala produktionsenheten 

menade att kostnaden i faktum skulle vara det samma oavsett om produktionen flyttades till 

Spanien. Förutom denna ”annorlunda” likhet så fanns det inte många likheter mellan 

aktörerna eftersom den centrala koncernnivån i grund och botten ville flytta produktionen till 

Spanien oavsett argument som framfördes av de två övriga aktörerna. 

9. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som har framförts i undersökningen. Resultatet sätts i en 

större kontext för att visa på samband mellan Bahco-fabriken till globaliseringen och den 

tredje industriella revolutionen.  

9.1 Den tredje industriella revolutionen 

Genomgående under denna undersökning ser man tydligt på hur den tredje industriella 

revolutionen har spelat en roll i beslutet om nedläggning av Bahco-fabriken i Enköping. I och 

med de ekonomiska och arbetsmarknadsstrukturerna förändrats sedan 1970-talet så har inte 

Bahco-fabriken i Enköping kunnat anpassa sig efter den. Dessa förändringar beskrivs av både 

Stranne (2004) och Magnusson (1999). Båda författarna poängterar betydelsen av den tredje 

industriella revolutionens roll i förändringar av de teknologiska, ekonomiska och 

arbetsmarknadsstrukturerna. Beslutet att flytta produktionen berodde mycket på de 

ekonomiska och arbetsmarknadsstruktur och inte på grund av de teknologiska faktorerna. 

Detta på grund av att produktionsmaskinerna som användes i Bahco-fabriken i Enköping 

förflyttades till Spanien. 

På samma gång lyfter även Magnusson (1999) upp hur arbetsvillkoren för arbetstagarna har 

förändrats i samband med den tredje industriella revolutionen. Magnusson menar att dagens 

anställning på arbetsmarknaden omfattar i en allt större osäkrare anställningsvillkor. Detta 

resonemang går att applicera på nedläggningen av Bahco-fabriken. Eftersom att Bahco-

koncernen ägdes av amerikanska ägare så omfattades det ett osäkrare arbetsvillkor för de 
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anställda på Bahco-fabriken i Enköping. När de amerikanska ägarna bestämde sig för en 

förändring i deras organisation och när de genomförde det så drabbades Bahco-fabriken i 

Enköping av deras beslut och agerande. 

9.2 Globaliseringen 

En annan stor faktor till Bahco-fabrikens nedläggning var globaliseringsprocessen. I jakten på 

att pressa ner produktionspriserna valde SNA Europé att flytta verksamheten från Sverige till 

Spanien. Beslutet att flytta verksamheten kan då relateras till de ekonomiska faktorerna. Dock 

går det inte att utesluta den politiska faktorn som var involverade i nedläggningen av Bahco-

fabriken i Enköping. Giddens (2007) menar att globaliseringen i grunden handlar om de 

ekonomiska faktorerna dock går det inte utesluta de sociala, politiska och kulturella faktorer 

som också samspelar i globaliseringen. Att flytta produktionen till Spanien handlade även 

mycket om det politiska agerandet av SNA Europé. I intervjuerna framgår det att de politiska 

besluten var minst lika framträdande som de ekonomiska faktorerna. Det framgår att SNA 

Europé flyttade produktionen till Spanien för att de fackliga organisationerna hade en svagare 

ställning i Spanien än i Sverige. En annan frågeställning som väcktes i intervjun var att SNA 

Europé skulle erhålla EU-bidrag till det område som man flyttade verksamheten till. Med 

andra ord går det att peka på fler tänkbara orsaker bakom Bahco:s nedläggning än bara den 

ekonomiska faktorn. 

Oavsett om det var ekonomiska eller politiska faktorer så kunde den fackliga organisationen 

eller den lokala produktionsenheten inte stå emot eller påverka globaliseringens krafter. Som 

Castells (1999) påpekar att globaliseringen arbetar i som en enhet i realtid, i världsomfattande 

skala. Det sker ständigt snabba förändringar som företag måste ta hänsyn till och försöka 

anpassa sig efter globaliseringen. I denna process fattade SNA Europé beslutet att det var 

bättre att flytta verksamheten från Sverige till Spanien och inte utifrån bara de ekonomiska 

faktorerna utan även de politiska faktorerna spelade en roll. I denna bemärkelse beroende på 

ur vilket perspektiv man ser globaliseringen så lyfts globaliseringen som en negativ företeelse 

utifrån hur det gick med Bahco-fabriken. Både Giddens (2007) och Magnusson (1999) 

påpekar att globaliseringen undergräver nationens makt och att kapitalet styr över arbetet. Det 

kan man tydligt se i detta fall eftersom det inte gick att påverka eller ändra beslutet som 

fattades av SNA Europé. Den fackliga organisationen och den lokala produktionsenheten stod 

förhandlings lama inför beslutet som fattades av SNA Europé. Som jag nämnde i 

undersökningens syfte så anser jag att denna undersökning bidrar till en större och djupare 
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kunskap kring den fackliga organisationens agerande i samband med nedläggningen. 

Undersökningen visar att det fanns flera tänkbara faktorer bakom nedläggningen och att det 

inte var ekonomiska faktorer som styrde hela processen som man hävdade från den 

koncernnivån. 

Slutsatsen som kan dras utifrån denna undersökning är att de strukturella förändringarna 

såsom globalisering som har en stark kraft och påverkan. I denna process omfattar olika 

politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar. Världsekonomin är 

sammanflätande i en världsomspännande skala vilket ledde till att den lokala fabriken i 

Enköping Bahco kom att drabbas av den, i en negativ bemärkelse. Argument som framfördes 

från den centrala koncernnivån skiljde sig från de två andra parterna, den lokala 

produktionsenheten och den fackliga organisationen. Under hela nedläggningsprocessen var 

man från koncernens ståndpunkt fast besluten om att flytta verksamheten till Spanien oavsett 

vad priset var. Medan den lokala produktionsenheten och den fackliga organisationen försökte 

få de bästa villkoren för sina uppsagda anställda. Bahco-fabriken i Enköping är en av de 

många företag som drabbas av den tredje industriella revolutionens ramar och regler. Därför 

är förutsättningar och krav på företag att klara sig på dagens marknad större än vad det var för 

40 år sedan eftersom det sker ständigt nya förändringar i samhället och världen. 
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Bilaga 1: 

Intervjufrågor till informanterna 

1. Hur var stämningen och situationen på Bahco innan beslutet om nedläggning kom? 

2. Hur tog ni på IF Metall beskedet om nedläggning? 

3. Hur svarade IF Metall på beslutet? 

4. Hur såg IF Metall på de argument som huvudledningen hade för beslutet om nedläggning i 

Enköping? 

5. Konsekvenser av nedläggning för IF Metall? 

6. Fanns det något som IF Metall kunde göra för att förhindra nedläggningen? 

7. Egna tankar om nedläggningen? 

 


