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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur det system för ekonomisk beredskap som utvecklades i 

Sverige inbegrep den inhemska textilindustrin. Uppsatsen beskriver om och på vilket sätt denna 

industri subventionerades av statliga medel. Undersökningen visar att under perioden 1972-1984 

erhöll svensk textilindustri minst 280 st avskrivningslån från Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

som hjälp till finansiering av investeringar. Huvudsakligen avsåg investeringarna uppdatering av 

företagens maskinpark vilket bidrog till att säkerställa Sveriges beredskap och försörjning av textilier i 

ett läge av krig eller avspärrning. 
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1 Inledning 

Under det kalla kriget var frågan om ekonomisk beredskap prioriterad hos den svenska regeringen. 

Det genomfördes flera omfattande utredningar för att få klarhet i hur inhemsk produktion kunde 

säkerställas i ett läge av avspärrning eller krig. Det scenario som beredskapsplaneringen skulle klara 

var om avspärrning och krig inträffade samtidigt.1 

Att skapa trovärdighet i Sveriges uttalade neutralitetspolitik var styrande när det gällde tillverkning av 

försvarsmateriel men även när det gällde utformningen av landets ekonomiska beredskap vilken 

omfattade att trygga försörjningen av hela samhällets behov av förnödenheter.2 Det som komplicerade 

beredskapsplaneringen var den omstrukturering av svensk industri som pågick under senare delen av 

1900-talet. Inom vissa branscher hade den påbörjats redan under 1950-talet och kulminerade under 

1970-talet. Beklädnadsbranscherna var en del av dessa särskilt utsatta branscher där textilindustrin 

utgjorde en delmängd.3  

Att ge statliga stöd till svensk industri var en åtgärd som den svenska regeringen tillämpade för att 

dämpa inflation och konjunktursvängningar. Stöden i form av olika typer av subventioner gavs till 

olika delar av svensk industri av varierande skäl med tydliga målsättningar. Till svensk textil- och 

konfektionsindustri uppgick under 1970-talet de statliga åtgärderna  till mellan 400-450 miljoner 

kronor per år. Den största andelen avsåg arbetsmarknads- och sysselsättningsrelaterade åtgärder följt 

av försörjningsberedskapsinsatser och industripolitiska åtgärder.4 Denna uppsats tittar på en delmängd 

av de stöd som gavs av försörjningsberedskapsskäl till svensk textilindustri nämligen den typ av 

subventioner som benämns avskrivningslån även kallat ”soft loans” i ekonomisk-historiska 

sammanhang. 

Området ekonomisk beredskap är relativt outforskat och i termer av svensk civil försvarsplanering 

uppfattas den vid internationella jämförelser ha varit unik till sin omfattning.5 Det är mot denna 

bakgrund relevant och av ekonomisk-historiskt intresse att undersöka nedan frågeställningar. 

I ett läge av kris eller krig kanske inte textilier är det första man tänker på. Ganska snart inser man 

dock att produkter där textil ingår är viktiga för att värma, skydda eller ge sjukvård. Ur ett 

beredskapsperspektiv var också textilier ett prioriterat område varför det är ett relevant val av område 

för en fördjupning.6  

                                                           
1 Månsson, Olle. Industriell beredskap: om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget. Stockholm: 
Liber förlag, 1976. s 12. 
2 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 36. 
3 Med beklädnadsbranscherna avses här både textil-, konfektions- och skotillverkning. 
4 Regeringens proposition 1982/83:130 om åtgärder för tekoindustrin, mm. s 5-6. 
5 Dohlman, Ebba. National Welfare and Economic Interdependence – The Case of Sweden’s Foreign Trade 
Policy. Oxfordök, England: Clarendon Press, 1989. s 1. 
6 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 2. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur textilföretagen i Sverige utgjorde en 

del i den ekonomiska beredskapen under det kalla krigets senare del. Undersökningen omfattar en 

analys av statlig-industriell samverkan, vilka aktörer som var delaktiga och hur textilproduktion 

säkerställdes i termer av statligt stöd och avtal om produktion och produktionskapacitet. Uppsatsen 

beskriver hur det statliga stödet var utformat, vilka företag som omfattades och vilka textilprodukter 

som var prioriterade. Framförallt kommer de statliga lånens roll att diskuteras i termer av 

subventioner, sk ”soft loans”.  

 

Uppsatsen avser belysa på vilket sätt de svenska textiltillverkande företagen påverkades och inbegreps 

i denna uppbyggnad och beredskapsplanering under perioden 1972-1984. Undersökningen syftar till 

att besvara i huvudsak två frågor; 

 På vilket sätt inbegreps textilförsörjning i beredskapsplaneringen? 

 Hur subventionerades textilföretagen i Sverige i termer av ekonomisk beredskap? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Min undersökning ansluter till tidigare forskning på ett flertal områden. Det går även att göra 

kopplingar till forskningen på flera olika sätt och ur olika perspektiv.  

 

Den tidigare forskningen delas in i områdena; ekonomisk beredskap, statliga subventioner, samt 

statlig-industriell samverkan. Det blir tydligt att områdena ekonomisk beredskap och subventioner går 

i varandra. Detta är naturligt då subventioner var ett av de medel som tillämpades av staten för att 

trygga produktion och säkerställa beredskap och försörjning. Jag gör här trots allt en uppdelning av de 

som jag uppfattar har forskat mer renodlat på ekonomisk beredskap och inte tar in subventioner i sin 

undersökning. 

1.2.1 Ekonomisk beredskap 

Den forskning som Olle Månsson har genomfört om industriell beredskap och ekonomisk 

försvarsplanering inför det andra världskriget utgör en viktig grund för min undersökning. Månsson 

redogör för bakgrunden och uppbyggnaden av den myndighet som fick till uppgift att administrera det 

omfattande arbete som den ekonomiska beredskapen innebar. För att förstå de beslut och aktiviteter 

som genomfördes under min undersökningsperiod behöver man förstå de olika aktörer som ingick 

vilket Månsson ger en god beskrivning av. En central aktör i beredskapssammanhang är den 

myndighet som inledningsvis hette Rikskommissionen för ekonomiskt försvar. Visserligen 

utvecklades och förändrades myndigheten under perioden 1940-1970 men stora delar av dess uppgift 

och sätt att agera bestod. Månssons undersökning inom ekonomisk historia ger intressanta fakta som 
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kan knytas till de inriktningar som gällde textilindustrin och försörjning av dessa typer av produkter. 

Industriell beredskap är titeln på Olle Månssons bok och ett begrepp han nyttjar. Med industriell 

beredskap avses här den delen av beredskapsplaneringen som säkerställde inhemsk tillverkning av 

produkter och förnödenheter, dvs säkerställandet av en inhemsk industri. Beredskapen syftade till att 

inbegripa och säkerställa både de behov som militären hade, men även samhället i övrigt. Månsson 

tittar främst på hur villkoren påverkades för industrin i ett läge av ransonering och avspärrning och är 

i första hand koncentrerad till perioden 1935-1950.7 

 

En annan forskningsinriktning undersöker jordbrukets roll ur ett försörjningsperspektiv. Hans 

Jörgensen ger en beskrivning av det rådande politiska klimatet och vilka reformer och andra åtgärder 

som vidtogs för att säkerställa beredskap inom det svenska jordbruket. Undersökningen inbegriper en 

beskrivning av svenskt jordbruk före, under och efter andra världskriget. Denna undersökning blir en 

viktig parallell till min undersökning som visserligen tittar på ett annat område, en annan typ av 

produktion, men där de politiska styrningar som utfärdades har likheter i ideologi och hantering av 

frågor som export och prissättning.8 

 

Den undersökning inom ekonomisk historia som Tommy Bengtsson gjort presenteras i boken Industri 

under avspärrning: Studier i svensk textilproduktion 1935-1950. Bengtsson beskriver ingående de 

behov av textilier som förelåg i Sverige både civilt och militärt. Det beskrivs detaljerat vilken nivå av 

import respektive nivå av inhemsk textilproduktion som Sverige hade både före, under och efter andra 

världskriget. Bengtsson beskriver även avspärrningens omfattning och nivåer av lagerhållning. Det 

redogörs också för importnivåer av råvaror för textilproduktion och hur dessa förändrades över tid. Då 

det var möjligt importerade Sverige för att lägga i lager. Beroende på hur efterfrågan ändrade sig över 

tid påverkades sedan både produktionsnivåer och prissättning.9 Bengtssons bok ger en god grund för 

mig att utgå ifrån avseende flera resonemang. Jag uppfattar att den också omhändertar politisk 

styrning och den beskriver både det samlade behovet av textilier i Sverige men även dess uppdelning 

på civilt och militärt. Det finns flera beskrivningar som omhändertar den möjlighet som identifierats 

till att vara helt självförsörjande i textilproduktion med hjälp av till delar nyttjande av rayon vilket 

också beskrivs nedan i Magnus Linnarssons undersökning. 

 

                                                           
7 Månsson, Olle. Industriell beredskap: om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget. Stockholm: 
Liber förlag, 1976. 
8 Jörgensen, Hans. Neutrality and national preparedness: state-led agricultural rationalization in cold war 
Sweden. Science for welfare and warfare: technology and state initiative in cold war Sweden, s 173-193. USA: 
Watson Publishing International LLC, 2010. 
9 Bengtsson, Tommy. Industri under avspärrning: Studier i svensk textilproduktion 1935-1950. Lund: 
Studentlitteratur, 1980. 
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I sin bok Beredskapen 1939-1945: Svenska krigsmakten under andra världskriget beskriver Kent 

Zetterberg hur beredskapen i Sverige byggdes upp och upprätthölls under tiden för det andra 

världskriget.10 Zetterberg fokuserar på den militära delen av beredskapen men det är av stort intresse 

för min undersökning att förstå denna del av den ekonomiska beredskapen och hur den möjligen 

skiljde sig från övriga metoder, principer och beredning av beslut mm. Zetterbergs militärhistoriska 

undersökning ligger tidsmässigt något före den period jag tittar på men det är viktigt att förstå hur 

processer såg ut inför och under krigsåren samt hur de förändrade sig under det kalla kriget. 

1.2.2 Statliga subventioner 

Området statliga subventioner har undersökts av Lars Magnusson och Jan Ottosson i boken Den 

hållbara svenska modellen – innovationskraft, förnyelse, effektivitet där de tillsammans med andra 

författare undersöker utvecklingen av effektivitet i svensk industri. De tittar bla på hur olika 

innovationssystem och arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samverkat inom ramen för en 

övergripande svensk modell.11 Denna forskning är användbar för mig då flera sektorer av svenskt 

näringsliv blir belyst samt deras samverkan med statliga företrädare. 

 

Magnus Linnarsson har undersökt svenska statens subventionering av Svenska Rayon AB under 

perioden 1972-1983 vilket utgjorde en del av den svenska beredskapspolitiken. Linnarsson ger en god 

beskrivning av händelseförloppet och vilka beslut som togs avseende statligt stöd till Svenska Rayon 

AB. Det centrala i dessa beslutsunderlag var det faktum att Svenska Rayon AB var det enda företag i 

Sverige som kunde tillverka rayon, ett substitut för tygkvaliteter som bomull och tunnare ull. Rayon 

framställs av pappersmassa och Linnarsson beskriver processen och hur framställningen gick till. 

Denna tillverkning var oberoende av import av andra råvaror för textilproduktion vilket var det 

grundläggande ingångsvärdet i de beslut som fattades om att upprätthålla produktionen i Sverige. 

Denna studie är av stort värde för min forskningsuppgift då det är relevant att få information om hur 

såväl beslutsprocesser som förhandlingar och det faktiska hanterandet av överföring av lånen till 

företaget gick till. Det visade sig att en övergripande kartläggning för 1970-talet saknades och min 

undersökning kompletterar på så sätt Linnarssons. Det finns även möjligheter att knyta an till det som 

Linnarsson mfl gjort kring statligt stöd och korporatism.12 Linnarsson vill med sin fallstudie av 

Svenska Rayon ge ett preliminärt svar avseende att den ekonomiska politik som fördes i början av 

1980-talet inte följde den Rehn-Meidnermodell13 som dittills dominerat svensk ekonomisk politik. 

                                                           
10 Zetterberg, Kent. Beredskapen 1939-1945: Svenska krigsmakten under andra världskriget. Lettland: Svenskt 
Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2017. 
11 Magnusson, Lars och Ottosson, Jan (red.). Den hållbara svenska modellen – innovationskraft, förnyelse och 
effektivitet. Falun: SNS förlag och författarna, 2012. 
12 Linnarsson, Magnus. ”Rayon för rikets försörjning – Kris, korporatism och beredskapspolitik, 1972-1983”. 
Historisk tidskrift 133:1, 2013. 
13 Den sk Rehn-Meidnermodellen skapades av Rudolf Meidner och Gösta Rehn och byggde på en samverkan 
mellan arbetsmarknadens parter. Schön, Lennart. En modern svensk ekonomisk historia – Tillväxt och 
omvandling under två sekel. Borås: Centraltryckeriet AB, 2000. s 402-403. 
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Han menar att undersökningen påvisar ett brytningsskede där beredskapsstöden som hanterades av 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) tydliggör andra grunder för politiska beslut om statliga 

stöd utöver sysselsättning som tidigare varit ett starkt skäl.14 Linnarsson anser också att hans studie 

utgör ett exempel på korporatism där han hänvisar till PerOla Öbergs beskrivning av ett korporativt 

spel där det förekommer ett utbyte av makt. I fallet med Svenska Rayon skulle detta utbyte av makt i 

form av ett korporativt spel kunna beskrivas av att det efter år av förhandlingar mellan företaget och 

ÖEF uppstått ett ömsesidigt beroende där företaget medvetet eller omedvetet åtagit sig ett 

samhällsansvar påkallat av staten.15 Linnarsson omhändertar till viss del frågan om subventioner till 

textilindustrin. Dock vill jag undersöka på vilket sätt det gavs statliga subventioner till svensk 

textilindustri under perioden 1972-1984 och hur beredning, hantering och relationer såg ut som 

omgärdade lånen till en större mängd företag. 

 

Ytterligare en dimension rör subventionernas roll i den moderna ekonomiska historien. Det belyses 

bland annat i en artikel av Jakob Molinder, Jan Ottosson, Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson 

som behandlar subventioner i den regionala politik som bedrevs i Sverige för att fördela 

arbetstillfällen över landet. Deras studie visar att det statliga stödet för att fördela arbetstillfällen drevs 

av det Socialdemokratiska partiet där ett syfte var att öka partiets väljare genom att rikta stöd till vissa 

regioner. Dock visar studien att syftena var fler och att de statliga subventionerna som startades under 

1960-talet ökade i omfattning under 1970-talet.16 Denna artikel är intressant för mig då den pekar på 

andra syften med tillämpade subventioner. Den tydliggör också hur subventioner utgjorde en viktig 

och omfattande del av svensk ekonomi under den period jag undersöker. 

 

Bo Carlsson redogör i en artikel för hur en flora av statliga subventioner tillämpades till svensk 

industri och undersöker vilka konsekvenser dessa stöd gav ur ett makro-ekonomiskt perspektiv.17 

Lånen som en del av stöd-floran ansågs ha en mer långsiktig verkan i jämförelse med andra bidrag 

som inte påverkade företagen mer än att sänka kostnader för stunden. Dock krävde lånen mer 

administration av både staten och företaget jämfört med de mer generella stöden. Trots detta blev 

lånen populära och nyttjades till stor grad som subvention.18 Det Carlsson undersöker och det han 

finner är intressant att relatera till utifrån min studie och de slutsatser jag kommer fram till. 

 

                                                           
14 Linnarsson, Magnus. ”Rayon för rikets försörjning – Kris, korporatism och beredskapspolitik, 1972-1983”. 
Historisk tidskrift 133:1, 2013. s 62. 
15 Ibid. s 61. 
16 Molinder, Jakob, Ottosson, Jan, Andersson-Skog, Lena och Magnusson, Lars. ”What Can the State Do for 
You?” Scandinavian Journal of History 42:3, 2017. s 293. 
17 Carlsson, Bo. Industrial subsidies in Sweden: Macro-economic effects and an international comparison. The 
Journal of Industrial Economics. Sept 1983. 
18 Ibid. s 2-3. 
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Ebba Dohlman har undersökt svensk nationell välfärd och ekonomiskt oberoende i sin bok National 

Welfare and Economic Interdependence – The Case of Sweden’s Foreign Trade Policy. Dohlmans 

undersökning koncentreras till två frågeställningar. Den första rör det övergripande förhållandet 

mellan nationell säkerhet och internationell utbyteshandel. Detta förhållande utgör grund i hennes 

andra frågeställning där hon tittar på hur denna relation skapar särskilda problem för länder med en 

uttalad neutralitetspolitik.19 Enligt Ebba Dohlman har det historiskt varit berättigat att skydda viss 

inhemsk industri med hänvisning till försvar. Vid en fördjupning i frågan om protektionism går det att 

identifiera två inriktningar; protektionism av traditionell handel och protektionism av försvarsskäl. 

Dohlman undersöker särskilt den svenska politiska inriktningen att subventionera inhemsk industri 

med argumentet att det syftade till att trygga försörjningen i ett läge av kris eller krig. Dessa 

styrningar gick emot den pågående diskussionen om ökad liberalisering av internationell handel som 

flera andra länder talade för. Dohlman menar också att Sverige var ensamt om att ha en så väl 

utvecklad policy för ekonomisk beredskap sett ur ett internationellt perspektiv. Framförallt var det 

ovanligt att i fredstid driva en sådan linje. Dohlmans undersökning visar att det inte finns någon 

motsättning i att ha en liberal handelsstrategi och en inriktning för ekonomisk trygghet.20 Denna 

undersökning är av särskilt intresse för min fråga då Dohlman tittar på just textilindustrin. Valet av 

textilindustrin gör hon då hon anser att den är ett tydligt exempel på en näring där olika typer av stöd 

blir framträdande. Då internationell handel och den ökade konkurrens den medför är en central faktor 

i fortlevnaden av inhemska industrier är denna forskning intressant för min studie.  

 

Anders Weidungs undersökning av aktörer och intressen i den offentliga politik som tillämpades på 

svensk TEKO-industri21 under perioden 1970-1983 är viktig för min undersökning av flera skäl. Ett 

skäl är att den är samtida. Den beskriver en nyorientering av svensk industripolitik som syftade till att 

påskynda den strukturomvandling som redan hade påbörjats. Enligt Weidung inleds i början av 1980-

talet en radikal kursomläggning av svensk TEKO-politik. Syftet med de stöd som ges därefter är att 

främja och ge förutsättningar för TEKO-industrin att bli konkurrenskraftig.22 Weidungs undersökning 

inom ekonomisk historia beskriver vidare den flora av statliga stöd som den nya politiken innebar 

vilket tydliggör de stöd som jag undersöker och hur de ingår i ett större sammanhang. Det framgår 

även att det på många sätt var en händelserik period vilket är viktigt att skapa en förståelse för.23 

                                                           
19 Dohlman, Ebba. National Welfare and Economic Interdependence – The Case of Sweden’s Foreign Trade 
Policy. Oxford, England: Clarendon Press, 1989. s 1. 
20 Ibid. s 9-14. 
21 TEKO-industrin är en förkortning för textil- och konfektionsindustrin. 
22 Weidung, Anders. Frihandelns dilemma : aktörer och intressen i den offentliga politiken kring textil- och 
konfektionsindustrierna under åren 1970-1983. Uppsala: 1987. s 134. 
23 Ibid. 
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1.2.3 Statlig industriell samverkan 

I en bok som ekonomi-historikern Birgit Karlsson skrivit, Svensk försvarsindustri 1945-1992, 

beskrivs övergripande uppbyggnaden av svensk försvarsindustri. Karlssons bok utgör en del av 

forskningsprojektet, Försvaret och det kalla kriget.24 Karlsson beskriver hur uppbyggnaden av svensk 

försvarsindustri motiverades av den politiska inriktningen att Sverige skulle upprätthålla neutralitet 

för att hålla sig utanför konflikter och krig. För att bli trovärdiga i denna neutralitetsinriktning krävdes 

en inhemsk försvarsindustri. Ett annat skäl var att i ett läge av krig var risken stor att Sverige skulle få 

svårt att importera varor från andra länder. Inte minst för att dessa länder troligen skulle prioritera sin 

egen försörjning men också för att Sverige skulle kunna bli avspärrat.25 Ulf Olsson har också bidragit 

till forskningen av svensk försvarsindustri26 liksom Katarina Curman.27 Dessa undersökningar bidrar 

till min uppgift genom att de ger en god beskrivning av den mer uttalade försvarsindustrin och vilka 

förutsättningar som var rådande inom denna sfär mellan stat och industri och hur denna samverkan 

såg ut. Även om textilprodukter utgör en relativt liten del av de behov av materiel som det svenska 

försvaret hade under denna tid så är både Karlssons, Olssons och Curmans forskning värdefull input 

till det jag vill titta närmare på. Karlsson tydliggör tex det hon kallar mötet mellan militär logik och 

marknadsekonomisk logik och hur detta hanterades. Detta möte kunde innebära både problem och 

möjligheter för de privata företag som fick beställningar på försvarsmateriel. Långsiktig planering 

ställdes tex mot minskad flexibilitet.28 Även de statliga företag som Olsson och Curman undersöker 

ställdes inför liknande utmaningar. Den centrala frågan är hur dessa företag över tid kunde 

upprätthålla en sund ekonomi då de var tvungna att förhålla sig till statliga styrningar och ojämnt 

flöde av orderingång. De mer teknikinriktade företagen hade dessutom krav på sig att ligga i 

teknikens framkant så att Sverige kunde visa sig ha ett trovärdigt och tekniskt överlägset försvar.  

Dessa krav på teknisk överlägsenhet uppfattar jag inte riktades mot textilindustrin men på flera andra 

sätt tampades de med liknande förutsättningar som en del av det system av ekonomisk beredskap som 

Sverige hade utvecklat. Det är därför relevant att titta närmare på denna forskning. Tidsmässigt 

föregår dessa undersökningar min valda undersökningsperiod men det finns trots det mycket att hämta 

när det gäller beskrivningar av relationer och identifierade teorier. Alla dessa delar inklusive 

textilproduktion och annat för den civila delen av befolkningen ingick samlat i det som kallades 

Totalförsvaret29 där tanken och målet var att alla delar av samhället skulle ha en god nivå av 

beredskap. 

                                                           
24 FoKK, har hittills resulterat i en skriftserie om 49 böcker/rapporter. Projektet sammanhålls av ekonomisk-
historiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. 
25 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. 
26 Olsson, Ulf. Aspekter på FFV 1943-1992. Stockholm: Institutet för ekonomisk-historisk forskning, 1993. 
27 Curman, Katarina. FFV i förändring 1943-1991. Eskilstuna: Celcius Invest, 1993. 
28 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 15. 
29 Begreppet totalförsvar grundades under mellankrigstiden och utgångspunkten var försvarsplaneringens 
intention att integrera det fyra delarna; det militära försvaret, civilförsvaret, det psykologiska försvaret och det 
ekonomiska försvaret. Detta arbetssätt syftade till att få en helhetssyn och en planering som omhändertog 
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Statlig industriell samverkan utforskas också av Jan Ottosson och Lena Andersson-Skog, i deras 

rapport Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv. De undersöker statens funktion och roll 

inom kommunikations- och transportsektorn. En slutsats de drar är att staten inte kan ses som en 

analytisk enhet. Inom varje sektor råder särskilda omständigheter vilket påverkar utformning av såväl 

aktörer som det politiska system som är aktuellt. Institutionell utformning varierar också och det är 

viktigt att identifiera och förstå vilka drivkrafter som är i omlopp. Vikten av att tillämpa ett längre 

tidsperspektiv på institutionella utvecklingsprocesser framhålls också för att tydliggöra val av 

strategier. De anser också att inhämtning av teorier bör breddas till att inte bara omfatta verksamheter 

som präglas av varor, teknik och ickepersonliga tjänster.30 Denna forskning är särskilt intressant då 

jag vill undersöka en samverkan med särskilda omständigheter. Jag uppfattar att drivkrafter i det jag 

undersöker utgörs av säkerställandet av en ekonomisk beredskap och att skapa trygghet under det 

kalla kriget. 

 

En relaterad undersökning utgörs vidare av boken Det Svarta järnet av Mia Geijer och Mats Isacson 

som tar upp Bergslagens roll i den svenska försvarsindustrin och hur den påverkat både arbetstillfällen 

och utvecklingen av det svenska folkhemmet och vår välfärd. Boken belyser enskilda innovatörers 

roll i Sveriges utveckling och hur innovationer bidragit till det civila livet och vårt välstånd.31 Denna 

undersökning har en annan vinkling inom ekonomisk historia då den även behandlar arbetstillfällen 

och hur orter påverkats av att det finns tillgång till råvaror vilket skapar företag för både utvinning och 

förädling. Det kan finnas kopplingar till min undersökning avseende de aspekter som Geijer och 

Isacson tar upp, dvs huruvida det fanns ett starkt samband mellan de olika stegen i en 

tillverkningsprocess av textilier och etablering av verksamheter i vissa regioner. Textilindustrin utgör 

en viktig del i framväxten av industrialiseringen och det kan gå att dra paralleller med andra typer av 

industrier och förklaringar till dess placeringar geografiskt. 

 

I anslutning till ovan resonemang vill jag återigen ta stöd i den forskning inom ekonomisk historia 

som Lars Magnusson och Jan Ottosson belyser. I boken har Sofia Murhem skrivit ett kapitel som 

behandlar företag med färre än 50 anställda, även kallade småföretag, och huruvida den svenska 

modellen kan sägas ha tillämpats på dessa företag eller ej.32 Murhems slutsatser kan bidra med flera 

viktiga perspektiv i min undersökning då textilindustrin omfattade flera småföretag. Framförallt 

                                                           
erfarenheter från båda världskrigen. Månsson, Olle. Industriell beredskap: om ekonomisk försvarsplanering 
inför andra världskriget. Stockholm: Liber förlag, 1976. s 9. 
30 Ottosson, Jan och Andersson-Skog, Lena. Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv. 
Uppdragsforskningsrapport 2013:3. Stockholm: Konkurrensverket, 2013. s 132-135. 
31 Geijer, Mia och Isacsson, Mats. Det svarta järnet, Bergslagens vapenindustri under 1900-talet. Stockholm: 
Walborg Bokförlag och Länsstyrelsen, 2018. 
32 Murhem, Sofia. Magnusson, Lars och Ottosson, Jan (red.). Den hållbara svenska modellen – innovationskraft, 
förnyelse och effektivitet. Falun: SNS förlag och författarna, 2012. s 114-125. 
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arbetstagarnas organisation och representation i diskussionen om textilindustrins fortlevnad i Sverige 

kan vara en intressant vinkling i relation till behovet av beredskap som var uttalat. Jag uppfattar att 

svensk textilindustri hamnade i skärningspunkten mellan flera olika behov såsom beredskap och 

sysselsättning och krafter som politisk styrning och marknadsekonomi. 

 

I sin bok Möten med marknaden – Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945-1976 

ställer ekonomi-historikern Carina Gråbacke fackförbundens agerande i relation till 

branschomvandling. Gråbacke beskriver hur arbetstagarnas företrädare i form av fackförbund agerade 

när den bransch där de var verksamma omvandlades med anledning av nya innovationer.33 Kapitlet 

som behandlar textilfackförbunden och hur hemmamarknaden kunde skyddas ger en beskrivning av 

hur textil- och konfektionsindustrin utvecklades under perioden 1945-1976 och vilka utmaningar 

branschen ställdes inför. Gråbackes forskning inom ekonomisk historia tydliggör också arbetstagarna 

som aktör i det sammanhang jag vill studera. Gråbacke beskriver även en del av den statliga-

industriella samverkan som sker utifrån arbetstagarnas perspektiv. 

1.2.4 Sammanfattning 

Min undersökning bidrar till forskningsläget på flera sätt. Den breddar den analys som Linnarsson 

gjort då jag redogör för en större bild av hur många lån som gavs till en större mängd företag inom 

svensk textilindustri. Linnarsson har tidigare undersökt subventioner till svensk textilindustri utifrån 

ett företag, Svenska Rayon AB. Min analys visar på omfattningen av lånen liksom dess spridning 

monetärt och i antal över perioden. Vidare belyser jag komplexiteten och noggrannheten i 

ansökningsförfarandet för lånen. Min undersökning inbegriper närmare ett hundra företag och den 

beskriver fler av de ekonomiska komponenter som utgör i del i den statliga-industriella samverkan i 

form av subventioner och lån med syfte att säkerställa ekonomisk beredskap. 

 

Statlig-industriell samverkan är något jag vill belysa. De analytiker som arbetade på ÖEF besökte i 

stor utsträckning de företag som ansökte om avskrivningslånen. Det blev därmed en personlig kontakt 

hos en statlig myndighet för dessa företag vars representanter var kunniga ekonomer. Min 

undersökning kompletterar bla den forskning som Andersson-Skog och Ottosson gjort kring statlig-

industriell samverkan.  

 

I någon mening breddar jag det perspektiv som Karlsson beskriver avseende svensk försvarsindustri. 

Jag uppfattar att det finns likheter mellan den industri som arbetade med beredskap och den industri 

som var mer inriktad på försvarsmateriel. Relationen mellan staten och den svenska textilindustrin 

och de stöd som gavs ur ett beredskapsperspektiv uppfattas vara relativt outforskat. 

                                                           
33 Gråbacke, Carina. Möten med marknaden – Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945-1976. 
Göteborg: Kompendiet, 2002. s 39-40. 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Fokus för min undersökning är att se hur statliga subventioner i form av avskrivningslån tillämpades 

till svensk textilindustri. Jag vill få en uppfattning om omfattningen av lånen och hur kontakten såg ut 

mellan stat och industri avseende lånen och vad som var styrande. Teoretiska utgångspunkter för min 

undersökning blir därför relevanta teorier för samarbetsrelationer mellan stat och industri. 

 

Framförallt kommer jag att nyttja delar av de teorier som presenteras av Birgit Karlsson i hennes 

översikt av svensk försvarsindustri. Inledningsvis beskrivs det tankesystem som åren efter andra 

världskriget blev allmänt politiskt accepterat i Sverige. Neutralitetspolitiken uppfattades ha fungerat 

och Sverige hade under kriget lyckats hålla sig utanför stormaktskonflikten. I det nya kalla krig som 

utvecklades när kriget var slut fanns en stark politisk samsyn i att Sverige skulle fortsätta sin linje med 

alliansfrihet som syftade till neutralitet i krig. För att Sverige skulle bli trovärdigt i denna politiska 

inriktning krävdes ett starkt försvar. Något som också var viktigt för trovärdigheten var att Sverige 

inte var beroende av andra länder för sin produktion och anskaffning av krigsmateriel. Som en följd 

av detta var det därför nödvändigt för Sverige att bygga upp en inhemsk försvarsindustri.34 Detta 

tankesystem dominerade både svensk politik och svenskt näringsliv ända in på 1990-talet.35 Det är 

således detta tankesystem som är styrande under den period jag studerar. 

 

Karlsson identifierar det hon kallar för statligt-militär logik där produktionen sker efter behov men där 

produkten kanske inte används i nära framtid. Snarare hade produkterna en viktig funktion för att 

demonstreras och visa för omvärlden att Sverige hade en försvarsförmåga som inbegrep 

högteknologiska lösningar. Konkurrensen rörde i första hand nationer snarare än konkurrens mellan 

företag. Logiken byggde på långsiktig planering för att skapa förutsättningar för teknisk utveckling 

där export utgjorde en viktig del av finansieringen. Tillverkning för det svenska försvaret gav inte 

tillräckliga skalfördelar men exporten tjänade även ett syfte i att påvisa Sveriges försvarskapacitet i 

form av funktionella produkter. Karlsson beskriver hur mötet mellan den statligt-militära logiken och 

marknadsekonomisk logik skapade problem för företagen i form av ojämn beläggning och minskad 

flexibilitet. Det militära behovet innebar dock stöd till forskning och utveckling för företag. En längre 

planeringshorisont var något som renodlade försvarsföretag var mer vana vid än andra privatägda 

företag.36 

 

Att neutralitetspolitiken måste vara trovärdig var det som utgjorde grund för att svenska staten lade 

resurser på en svensk försvarsindustri. Om Sverige blev beroende av anskaffning från andra länder 

                                                           
34 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 13. 
35 Ibid. s 14. 
36 Ibid. s 15. 
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skulle denna trovärdighet minska.37 Det starkaste argumentet för att skapa och upprätthålla inhemsk 

produktion var att förebygga de risker som kunde uppstå om landet skulle bli avspärrat. Dock uteslöts 

inte import för att upprätthålla en svensk försvarsindustri och det gjordes ett par omfattande studier 

för att beräkna vilket behov av import som försvarets efterfrågan på tjänster och produkter 

genererade.38 

 

I sin bok identifierar Karlsson ett antal motsatspar för att beskriva de spänningar som rådde inom 

statligt-privat, utländskt-svenskt och civilt-militärt. I relationen statligt-privat beskriver hon statens 

vilja eller ovilja till att äga försvarsindustrin. Civilt-militärt anser hon beskriver försvarsindustrins 

behov av att utveckla sina produktportföljer till att inbegripa fler varor till den civila marknaden för 

att på så sätt öka sin marknad och minska sitt beroende av statliga beställningar. Relationen svenskt-

utländskt går att applicera på flera sätt och importen beskrivs som en trots allt vital del för svensk 

produktion av försvarsmateriel. En viss andel import behövdes för att hålla kostnaderna nere men 

exportens betydelse ökade.39 

 

Den relation min undersökning beskriver saknar inslag av innovation och teknisk utveckling. 

Relationen mellan stat och industri handlar här mer om analyser av företagens ekonomi av kunniga 

statsanställda ekonomer och revisorer. Företagen erhöll omfattande subventioner för att i utbyte ge en 

utfästelse om framtida produktionsnivåer. Parterna hade flera gemensamma intressen. Båda ville se en 

trygg framtid för företagets verksamhet med en sund ekonomi och upprätthållande av produktion på 

längre sikt. Även om vissa komponenter saknas i jämförelse mellan renodlad försvarsindustri och 

textilindustri för att fullt ut applicera Karlssons teorier kommer jag i den mån det är möjligt att se hur 

de går att tillämpa. 

 

1.4 Material 

I min undersökning använder jag olika typer av material och källor. Material utgörs av litteratur men 

även ett urval av statens offentliga utredningar (SOU), propositioner, regeringsbeslut och särskilda 

utredningar för att förstå bakgrund och politiska beslut som berör min undersökning. I viss mån har 

vetenskapliga artiklar nyttjats. 

Primärkällorna utgör kärnan i min undersökning och jag uppfattar att denna typ av källor har hög 

relevans för det som undersöks. Materialet består bla av reskontrakort, avtal, mötesprotokoll och 

korrespondens mellan myndigheter och företag vilka finns i Krigsarkivets samlingar. Utöver de 

handlingar som finns till varje låneansökan skapades det för varje lån ett reskontrakort där lånets 

                                                           
37 Ibid. s 16. 
38 Ibid. s 21. 
39 Ibid. s 94-96. 
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belopp framgår, till vem det har utbetalats, datum för låneavtalet, typ av industri, avskrivningar mm. 

För att få en överblick över hur dessa subventioner tillämpades, dess omfattning och mottagare har jag 

sammanställt den information som finns på varje reskontrakort till en samlad förteckning av lånen.  

Uppskattningsvis har sammanställningen resulterat i uppåt fem tusen datapunkter med bland annat 

företagsnamn, lånebelopp, avtalstidpunkt, avskrivningsdatum etc.40  Detta underlag utgör ett viktigt 

analysunderlag i min undersökning där jag belyser lånen ur ett flertal aspekter. Informationen på varje 

reskontrakort var dock inte alltid fullständig och jag har därför justerat saknade fakta efter vad som 

framgår på andra reskontrakort från samma företag om det råder hög sannolikhet att informationen är 

korrekt. Min bedömning är att omfattningen av mitt material är tillräcklig för att underbygga ett antal 

resultat och slutsatser.  

 

Problem med mina källor utgörs främst av svårigheter att få fatt i relevanta underlag och att 

säkerställa att jag har all data som bör vara med. Som ett exempel kan nämnas en av lådorna med 

reskontrakorten som har en benämning med årtalen 1968-1983. Dock finns i lådan inga reskontrakort 

daterade tidigare än 1973 och fram till och med 1984. Jag har inte kunnat härleda om det finns fler 

reskontrakort i arkiven och i så fall var. Troligen var det 1972 års proposition som startade arbetet 

med avskrivningslånen och det finns i så fall inte skäl att tro att det saknas underlag från tidigare år.41 

Jag har heller inte funnit reskontrakort senare än 1984. Svårigheterna förklaras dels av 

omorganisationer inom myndigheten men också av att arkiven för ÖEF är uppdelade mellan 

Riksarkivet fram till 1961 och i Krigsarkivet från och med 1962 till 1986 då det är överfört till 

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB). Att via arkivets struktur förstå vilka lådor som har relevanta 

källor för min undersökning var utmanande då det i flera fall saknas information i arkivets 

beskrivning av materialet. 

 

Jämförbarhet är ytterligare en utmaning jag stött på tex vid beräkning av nyckeltal såsom 

försörjningsgrad vid ett visst årtal. Det framgår inte exakt hur beräkningen är gjord och det blir svårt 

att jämföra med värden vid senare årtal. Jag reserverar mig för dessa osäkerheter men kommer trots 

allt att nyttja de värden jag hittat då underlagen uppfattas i stort vara tillräckligt hänförbara till samma 

beräkningsgrund. Man bör dock ha i åtanke att det inte råder en exakt jämförbarhet. Detsamma gäller 

de begrepp som nyttjas, tex varuområden benämns olika och det framgår ingen klargörande definition. 

Det är således svårt att avgöra i detalj vad som inbegrips i begreppen i olika källor vid olika 

tidpunkter. 

 

                                                           
40 Se Bilaga 1 för ett utdrag ur den fullständiga förteckningen. 
41 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. 
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1.5 Källkritik 

I arbetet med att granska källor har jag använt mig av den Weibullska traditionen och de krav den 

beskriver om; samtidskrav, oberoende, tendensfrihet och realitet. Till  stor del nyttjar jag materialet 

som berättande källor men de skulle även kunna definieras som kvarlevor.42 När det gäller 

samtidskravet har jag reflekterat över de datum som står på källorna såsom brevväxling, beslut och 

verkställande av avtal. Jag uppfattar att i princip alla ärenden har en logisk och verklighetsanknuten 

tidsföljd. Kravet på oberoende anser jag också uppfylls då varje handling har sitt eget syfte. Dock 

utgör flertalet handlingar en del av ett händelseförlopp vilket minskar deras oberoende. Om det 

hänvisas till andra handlingar så går de oftast att finna. Tendensfrihet är knepigare då det är svårt att 

veta vad som utelämnats både vid upprättandet av handlingen samt vid arkiveringstillfället. Flera 

handlingar har handskrivna kommentarer tillagda, sannolikt för att öka tydligheten snarare än att 

förvränga för en framtida läsare. Dock framgår det i en handskriven notering i en PM att man är väl 

medveten om att både ansökningar och beslut avseende avskrivningslånen blir offentliga handlingar 

och därför bör göras så ”innehållslösa” som möjligt.43 Denna notering gör mig extra uppmärksam på 

källornas tendensfrihet. Genomgående har jag reflekterat över realitetskravet och rimligheten i det jag 

hittat och om det verkar stämma med utvecklingen i de parallella spår som undersökts. Handlingar 

rörande beredskapsfrågor har troligen hanterats med försiktighet då det var information som inte alla 

skulle känna till. Troligen var inte handlingarna tillräckligt känsliga för att bli hemligstämplade men 

det kan vara så att de inte lades i företagens vanliga arkiv. Även på myndigheter kan vissa handlingar 

ha skiljts ut från normal hantering vilket påverkat arkiveringen. 

 

1.6 Avgränsning 

Denna uppsats undersöker i huvudsak perioden 1972 till 1984 och hur ekonomisk beredskap avseende 

textilprodukter i termer av subventioner utformades i Sverige. För att beskriva hur denna beredskap 

utformades i sitt sammanhang beskrivs övergripande rådande omständigheter och förutsättningar. 

Detta omfattar en beskrivning i stora drag av svensk dåtida ekonomi,  statliga företrädare i form av 

myndigheter som arbetade med ekonomisk beredskap samt svensk textilindustri i ett 

beredskapssammanhang. 

  

Min undersökning omfattar inte konfektionsindustrin och skoindustrin. Det statliga stöd som 

beslutades om 1972 inbegrep endast textilindustrin, viss skoindustri, komponenter och strumpor. 

Fokus i min undersökning kommer att vara på de lån som gick till delar av svensk textilindustri. Det 

fanns även en typ av subvention som kallades kreditgaranti. Företagen lånar då pengar i en bank eller 

                                                           
42 Jarrick, Arne och Söderberg, Johan. Praktisk historieteori – sjunde upplagan. Stockholm: Akademilitteratur, 
2014. s 138-145. 
43 Krigsarkivet. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Sammanställning av genomförda besök och anteckningar. 
F4:33. 1968-1983. Noteringar i PM daterat 9 april 1973. 
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annan kreditinstitution men staten går in som garant eller borgenspart. Min undersökning beskriver 

dessa översiktligt då det är en del av svaret till mina frågor men en sammanställning har inte rymts 

inom denna studie.  

 

Undersökningen riktar uppmärksamheten på de statliga subventioner som gavs till svensk 

textilindustri i form av fördelaktiga lån med syfte att säkerställa en god nivå av beredskap. Andra 

statliga stöd som gavs av andra syften beskrivs översiktligt. 

 

Begreppet K-företag är relevant att nämna här även om det inte behandlas i min uppsats. Begreppet 

skapades i samband med att systemet och myndigheterna för ekonomisk beredskap växte fram. K-

företag är en förkortning för krigsindustriföretag och var en beteckning för de företag som ingick i 

beredskapsplaneringen och som hade ett åtagande att genomföra produktion i ett läge av krig eller 

avspärrning. Det gjordes under efterkrigsperioden flera kartläggningar av dessa företag. Tyvärr har 

inte tiden medgivit en fördjupning i vilka av dessa företag som fanns inom textilindustrin. Det 

förklaras till stor del av att materialet till delar saknas samt att det i de arkiv jag undersökt inte finns 

sammanställningar per bransch. Det är dock tydligt att de företag som tecknade avtal om 

avskrivningslån ingick en överenskommelse med ÖEF om produktion i ett läge av avspärrning eller 

krig. Krigsleveranskontrakt var beteckningen på den typ av kontrakt som tecknades mellan ÖEF och 

företagen för att säkerställa och beskriva hur leveranser i ett läge av krig skulle gå till.44 Min 

undersökning omfattar inte denna typ av kontrakt. 

 

1.7 Metod 

För att besvara mina forskningsfrågor har jag kombinerat både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

För att kunna analysera och få en överblick över omfattningen av underlagen i form av reskontrakort 

per lån i ÖEF arkiv har jag utformat en förteckning med närmare fem tusen datapunkter. Underlaget 

beskriver lånebelopp till närmare etthundra företag vars antal och värden har analyserats. Detta 

underlag har jag sedan använt för att göra beräkningar och presentationsmaterial i form av diagram 

och tabeller. 

 

Den kvalitativa delen utgörs av analyser av ett omfattande underlag i form av handlingar vilka har 

granskats och tolkats. Jag har även gjort en fallstudie av ett företag vilket ger möjlighet till ytterligare 

perspektiv på det jag material jag undersökt. Fallstudien belyser hur processen kring de statliga stöden 

avseende beredskapsskäl tillämpades och hur dialog och samverkan mellan stat och industri såg ut 

                                                           
44 Pärm 42 Kommerskollegium, Företagsräkningarna 1931 och 1951. 
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samt vilka aktörer som var delaktiga. Min undersökning har på detta sätt fått både en bredd och ett 

djup. 

 

Övergripande är min ansats att förklara vilka aktiviteter, aktörer och händelseförlopp som omgärdade 

planering och genomförande av ekonomisk beredskap avseende textilprodukter under perioden 1972-

1984. Att försöka förstå arbetsgång och förklara beslutsprocesser och underlag avseende subventioner 

som en del av den ekonomiska beredskapsplaneringen under en speciell period i svensk ekonomisk 

historia är min intention. 

 

Källorna bearbetas systematiskt och kronologiskt men även tematiskt. Tex det urval av SOU som jag 

läst tolkas ur flera perspektiv och rådande diskurser har identifierats. Primärkällor har analyserats och 

tolkats ur olika perspektiv, ekonomiskt och innehållsmässigt. De myndigheter som är aktuella 

redogöras för översiktligt, deras roll, uppgift och ansvar mm.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Svensk ekonomi i omvandling 

Sveriges ekonomi under 1970-talet var turbulent vilket delvis kan förklaras av händelser inom 

ekonomisk politik decennierna innan. Efter andra världskriget varnade flera svenska ekonomer för en 

efterkrigsdepression. Dessa farhågor infriades som tur var inte men perioden efter kriget innebar flera 

förändringar för svensk industri med bla omställning från krigets avspärrningar med utmaningar som 

att ånyo få fart på exporten.45 Efterkrigstiden präglas dock av en produktivitetsökning där Europa tar 

igen det teknologiska försprång som USA tidigare haft. Europas produktivitetsökning ligger på mellan 

4-6 procent per år vilket är nästan dubbelt så hög som USA. Industrialiseringen sprids även till Asien 

vilket leder till en ökad konkurrens. Den ökade konkurrensen sporrar även rationaliseringar inom 

produktionen vilket fungerade så länge tillväxten var god. I och med ett antal kriser under 1970-talet 

stannar dock tillväxten av.46  

 

Även om det är oljekrisen som utbröt vid årsskiftet 1973-74 som utpekats som huvudorsak till de 

problem som kom att prägla svensk ekonomi under 1970-talet så fanns det tecken på krissymptom 

inom internationell ekonomi redan tidigare. Det fyrdubblade oljepriset som inträffade 1973 fick 

allvarlig påverkan på industrialiserade länder såsom lägre ekonomisk tillväxt och bytesbalansproblem. 

Dock hade tillväxten redan i slutet av 1960-talet börjat stagnera och både England och Frankrike hade 

en minskad ekonomisk aktivitet och ökad arbetslöshet. I och med att oljekrisen blev den primära 

förklaringen till den oreda som uppstod underskattades de problem som den svenska ekonomin 

                                                           
45 Magnusson, Lars. Sveriges ekonomiska historia. Falun: ScandBook AB, 1997. s 410. 
46 Ibid. s 373. 
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ställdes inför. Andra västerländska länder valde att låta det höga oljepriset slå igenom i form av 

minskad köpkraft och lägre reallöner. Detta resulterade i en djup lågkonjunktur i kombination av 

påtagliga inslag av strukturomvandling. Oljekrisen tydliggjorde en långsamt sjunkande lönsamhet i 

flera olika branscher vilka traditionellt utgjort ryggraden i flera länders ekonomier. Omstruktureringen 

och neddragningen av dessa basindustrier skapade massarbetslöshet och hela industriregioner slogs ut.  

 

Till skillnad mot andra länder försökte Sverige lösa oljekrisens konsekvenser genom det som kallas 

”överbryggningspolitiken” vilket präglades av skattesänkningar, statliga stöd till industrin för 

lagerinvesteringar mm. Med ökad inflation blev affärerna gynnsamma för svensk råvaruindustri. Detta 

resulterade i att reallönerna steg med ca 40 procent mellan 1974 och 1976. När konjunkturen lättade 

för övriga Västeuropa 1976 drabbades Sverige av en djup nedgång vilken löstes genom devalvering 

av den svenska kronan.47 

 

Under 1950-talet hade det även införts ett antal regleringar för att styra kreditgivning och 

likviditetsflöden. Bla tillämpades likviditetskvoter för att fastställa en balans mellan bankernas 

tillgångar och skulder som ett medel att styra affärsbankernas utlåning. Andra tekniker som 

tillämpades var straffräntor och utlåningstak vilket syftade till att begränsa kreditgivningen till 

områden som inte var prioriterade. Stora delar av detta starka regleringssystem gällde fortfarande 

under 1970-talet och en bit in på 1980-talet.48 Även om textilindustrin var ett prioriterat område så var 

lån under denna period både kostsamt och förenat med styrningar. 

 

2.2 Myndighet för ekonomisk försvarsberedskap 

Perioden för min undersökning äger rum under kalla krigets senare del och försvars- och 

beredskapsfrågor hade en hög prioritet i Sverige. För att förstå begreppet ekonomisk beredskap och 

hur det utgjorde en del av det svenska samhället följer här en kort historik. 

Behovet att bygga upp en struktur för ekonomisk försvarsberedskap i Sverige identifierades redan 

under det första världskriget. Inför kriget hade Sverige stått utan beredskap och det var en erfarenhet 

man inte ville återuppleva. Konsekvenser för Sverige som neutralt land under kriget var brist på 

livsmedel och en byråkrati som inte fungerade.49 

Enligt instruktionen för Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE), myndigheten 

som inrättades 1928, utgörs definitionen för begreppet ekonomisk beredskap av att i ett läge av 

krigsfara eller krig säkerställa krigsmaktens behov av förnödenheter, trygga näringslivets fortgång och 

                                                           
47 Magnusson, Lars. Sveriges ekonomiska historia. Falun: ScandBook AB, 1997. s 474-476. 
48 Ibid. s 467-468. 
49 Månsson, Olle. Industriell beredskap: om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget. Stockholm: 
Liber förlag, 1976. s 10. 
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folkförsörjningen. Då Sverige hade en uttalad neutralitet ställdes krav på inhemsk försörjning av alla 

typer av produkter då landet inte skulle kunna lita på stöd från annan nation vid en avspärrning, krig 

eller både och. Uppgiften för den nya myndigheten var att säkerställa försörjningen av nationens 

samlade behov av strategiska förnödenheter såsom bränsle och livsmedel mm av i ett läge av krig 

eller avspärrning. Detta gjordes genom att organisera uppbyggnad av lager för beredskap samt 

säkerställande av tillgången av strategiska resurser.50 Uppgiften intensifierades under det andra 

världskriget då risken för en avspärrning var överhängande. Under mellankrigstiden kartlades 

konsumtionen av olika varor och hur de fördelades i samhället. Konsumtionen följdes sedan upp 

under kriget och gav underlag till utvecklingen av ett ransoneringssystem som även omfattade både 

textil- och beklädnadsvaror med syfte att tillse en jämnare konsumtion mellan olika 

samhällsgrupper.51 

 

Rikskommissionen för ekonomisk beredskap upphörde 1948 för att till delar ingå i Riksnämnden för 

ekonomisk försvarsberedskap som då skapades. Denna myndighet var verksam till och med utgången 

av 1961 då den ombildades till Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). Även om myndighetens 

instruktion ändrades några gånger så var den verksam i denna form till juli 1986. Den blev då 

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och dess uppgift blev att utgöra central myndighet för frågor 

om samordning och ledning av den verksamhet som omfattades av totalförsvarets civila del.52 

 

ÖCB lades ned 2002 och dess uppgifter övergick till den nya Krisberedskapsmyndigheten. 1 januari 

2009 övertog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppgifterna från Kris-

beredskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.53 Under min 

undersökningsperiod var det alltså myndigheten Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) som 

ansvarade för svensk beredskapsplanering. ÖEF administrerade även de subventioner som gavs till 

industrin av beredskapsskäl. 

Bild 1. Översikt över myndigheter för ekonomisk beredskap 

 

 

 

 

 

Bilden är skapad av författaren. Källa: Krigsarkivet. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Pärm 250. 

                                                           
50 Ibid. s 9. 
51 Bengtsson, Tommy. Industri under avspärrning: Studier i svensk textilproduktion 1935-1950. Lund: 
Studentlitteratur, 1980. s 37. 
52 Krigsarkivet. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Pärm 250. 
53 Ibid. 
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2.3 Svensk textilindustri 

Begreppen textilindustri respektive konfektionsindustri har i de flesta källor uppfattats vara två egna 

industriområden. Textilindustri inbegriper de första faserna av textiltillverkning såsom spinning, 

garnframställning och vävning. Slutprodukterna i denna industri är färdiga tyger och textilier, garner 

och andra produkter som utgör material i det som kallas konfektionsindustrin. TEKO-industrin var ett 

vanligt begrepp under min undersökningsperiod vilket är en förkortning av textil- och konfektions-

industrin. De båda industrierna enades senare om den gemensamma benämningen 

beklädnadsindustri.54 

 

Under 1820-talet utfördes den största delen av vävning i Sverige i hemmen och betraktades som ett 

hantverk. Tillverkning avsåg i första hand det egna behovet och kapitalistisk produktion av textilier 

var outvecklat. 50 år senare tillverkades merparten av vävnader i mekaniserade fabriker och den 

industriella kapitalismen hade fått fäste. Den mekaniserade fabriken skapade helt nya förutsättningar 

för produktion och tillväxt av varuframställning. Den första industrigren som genomgick dessa 

förändringar var textiltillverkningen och den kom att gå i täten för den industriella kapitalismens 

utveckling. Inledningsvis tillverkade den svenska textilindustrin för hemmamarknaden och den var 

starkt beroende av tillgången på kapital, personella resurser och möjligheter att få avsättning för sina 

produkter. Den svenska textilindustrin var dessutom starkt beroende av hur den svenska ekonomin 

utvecklades.55 

 

Efter det andra världskriget präglades textilindustrin av en fortsatt krympning och ökat importtryck på 

hemmamarknaden. Från att ha varit en av de största näringsgrenarna i svensk ekonomi hade 

textilindustrins omfattning kraftigt reducerats. En huvudorsak till denna utveckling är de aktörer som 

tillkom på den internationella textilmarknaden som konkurrerade ut de  traditionella 

industriländerna.56 Efter andra världskriget rådde säljarens marknad för textilindustrin men detta 

ändrades i början av 1950-talet för att bli köparens marknad. Den svenska textilindustrin hade nu att 

förhålla sig till en utpräglad marknadsekonomi. Det var en påtaglig förändring då Sverige under andra 

världskriget tillämpat planekonomi för att säkerställa försörjningen av alla förnödenheter som skulle 

kunna behövas i ett läge av avspärrning.57 Övergången till marknadsekonomi skedde stegvis och 

statliga styrningar pågick en tid efter kriget då det identifierats ett överskott i delar av de lager som 

                                                           
54 Gråbacke, Carina. Möten med marknaden – Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945-1976. 
Göteborg: Kompendiet, 2002. s 47. 
55 Schön, Lennart. Från hantverk till fabriksindustri, Svensk textiltillverkning 1820-1870. Kristianstad: GL-tryck 
i Kristianstad AB, 1979. s 7. 
56 Gråbacke, Carina. Möten med marknaden – Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945-1976. 
Göteborg: Kompendiet, 2002. s 47. 
57 Ibid. s 51. 
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byggts upp under kriget. Den överkapacitet som rådde i textilindustrin bestod under hela 1950-talet 

även om den varierade inom olika delbranscher. Krisen var dock mest påtaglig inom ylleproduktion.58 

 

Under 1960-talet vidtog de företag som överlevt omfattande åtgärder för att säkra sin framtid. 

Omstruktureringar skedde i form av avyttring och sammanslagningar av företag med liknande 

verksamheter. Ylle, bomull och trikå uppfattas vara de tre stora produktionsområdena inom 

textilindustrin under denna period och spinning och vävning utgjorde de huvudsakliga operationerna. 

Före 1955 var den tekniska utvecklingen relativt långsam. Under perioden 1950-1975 skedde ett 

flertal stegvisa förbättringar såsom mekanisering inom vävning, ökad automatisering och 

maskinparker som utvecklades för specialtillverkning. Dessa investeringar var dock väldigt 

kostsamma och det var först under 1970-talet som denna typ av maskiner kom till Sverige.59  

 

I slutet av 1960-talet omfattade de svenska textil- och konfektionsindustrierna ca 75 000 anställda på 

mer än 1 300 arbetsplatser. Det samlade förädlingsvärdet i branschen utgjorde med sina 2 145 

miljoner kronor nästan sex procent av Sveriges sammanlagda industriproduktion. Storleksmässigt 

kunde branschen jämföras med såväl stål-, järn- respektive träindustrin. Delbranscherna bomull- ylle-, 

trikå- och konfektionsindustri uppfattas stå för 75 procent av förädlingsvärdet. Bomull- och 

ylleindustrierna hade i första hand konfektionsindustrin som kund. Trikå- och konfektionsindustrierna 

var främst inriktade på konsumtionsvaror. Inom bomull- och ylleindustrierna hade de största företagen 

höga produktionsandelar och var ofta större företag medan trikå- och konfektionsindustrierna ofta var 

mindre företag med färre marknadsandelar. Geografiskt var branschens företag starkt koncentrerad till 

Älvsborgs län med närmare 40 procent av arbetstagarna. Resterande 60 procent var fördelade inom 

närliggande områden såsom Skaraborgs, Bohus, Göteborgs, Östergötlands och Malmöhus län.60 Även 

om min undersökning inte omfattar konfektionsindustrin så är denna beskrivning intressant för att 

förstå omfattningen av den samlade produktionen av textilier som en del av denna summering. Den 

geografiska koncentrationen uppfattar jag också stämmer med det material jag har tittat på. 

 

Textilindustrin har sedan mellankrigstiden varit en prioriterad del av svensk ekonomisk beredskap 

vilket redogörs för av både Månsson och Bengtsson. I början av 1970-talet hade styrande organ stort 

fokus på textilindustrin både på grund av den strukturomvandling som pågick men även av 

beredskapsskäl. Som grund för statligt stöd inom beklädnadsområdet låg en proposition 1972:127 som 

beslutats av regeringen. Underlag till denna proposition utgjordes i sin tur av ett delbetänkande  av 

försörjningsberedskapsutredningen om Kläder och skor.61 Visst inflytande hade även en utredning 

                                                           
58 Ibid. s 53-57. 
59 Ibid. s 59-60. 
60 Regeringens proposition 1970:41 angående stimulansåtgärder för textil- och konfektions-industrierna samt 
den manuellt arbetande glasindustrin. s 4. 
61 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972, s 1. 
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som påbörjades 1968 och som hette ”TEKO-industrierna inför 1970-talet”.62 Båda dessa utredningar 

behandlar det strukturomvandlingsproblem som behövde hanteras på något sätt för att både trygga 

sysselsättningen inom aktuell industri men även försörjningstryggheten och en beredskap vid ett läge 

av avspärrning. Det huvudsakliga innehållet i Prop. 1972:127 utgörs av att ÖEF föreslås tillse och 

bevaka att en tillfredsställande försörjning av beklädnadsvaror kan säkerställas i kristid med hjälp av 

finansiella och administrativa resurser.63 

 

I inledningen skriver chefen för Handelsdepartementet, statsrådet Kjell-Olof Feldt, att direktiven till 

sakkunniga för den utredning som han bemyndigats att utreda avseende beredskapen om viss 

varuförsörjning omfattade att; ”förslag borde läggas fram om den självförsörjningsgrad som bör 

upprätthållas på de olika delområdena och de eventuella åtgärder av skydds- och stödkaraktär som 

under hänsynstagande till möjlig beredskapslagring kan behöva vidtas för att säkerställa en tillräcklig 

produktionskapacitet”.64 Departementschefen gör klart att Sveriges försörjningsberedskap måste 

utformas på ett sätt som gör att det svenska försvaret uppfattas trovärdigt för en eventuell angripare 

mot landet. Grunden utgörs av att Sveriges deklarerade alliansfrihet, som syftar till neutralitet i krig, 

kräver att en tilltro skapas till en nivå där stormakterna är övertygade om att Sverige kommer att 

fullfölja den deklarerade politiken med vapenmakt.65 För omvärlden skulle det inte råda någon tvekan 

om att Sverige skulle försvara sin politiska inriktning om det så skulle krävas vapen och 

trovärdigheten grundades också på att vi skulle klara oss på egen hand om det blev nödvändigt. 

 

De särskilda utredningar som genomfördes under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet 

sammanfattar försörjningsnivåerna enligt de värden som framgår i nedan tabell. I inledningen till 

regeringsbeslut om särskilda åtgärder 1972 framgår att ”de textila förnödenheterna intar en central 

plats i vår försörjningsberedskap”.66 Att tryggad försörjning och beredskap avseende textil var av stor 

vikt även under 1970-talet framgår därmed tydligt. 

 

Tabell 1. Försörjningsgrad per varuområde 

Varuområde 1960 1970 
Väv 85% 40% 
Trikå 75% 50% 
Bomullsgarn  15% 
Ullgarn  30% 

Källa: Prop. 1972:127 

                                                           
62 SOU 1970:59-60. 
63 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972, s 1. 
64 Ibid. s 2. 
65 Ibid. s 36. 
66 Ibid. 
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3 Analys 

3.1 På vilket sätt inbegreps textilförsörjning i beredskapsplaneringen? 

Svensk textilindustri inbegreps i beredskapsplaneringen på flera sätt. Jag har identifierat tre områden 

som är framträdande i min undersökning; planering, lageruppbyggnad och säkerställandet av 

produktion och produktionskapacitet. 

3.1.1 Planering och behovsinventering 

Redan före andra världskriget gjordes beräkningar av behov av textilier både för krigsmakten och 

övriga samhällsgrupper. Det var dessa beräkningar som utgjorde underlag för både 

produktionsfördelningen och förbrukningen under kriget. Mest känt är det omfattande 

ransoneringssystem som utvecklades för att tillgodose alla samhällsgruppers behov. Grunden för 

beräkning av behov av textilier var en ”krisgarderob” som beskrev det antal plagg som en person 

bedömdes behöva. Det gjordes även sk garderobsinventeringar genom att efterfråga hur många plagg 

befolkningen hade i sin ägo. Detta behov omvärderades och justerades ända fram till 1965 och den 

visade på ganska stor förändring där bland annat trikåvaror blev mer vanligt.67 Under det kalla kriget 

fortsatte ÖEF att genomföra beräkningar och att fullfölja sin uppgift att säkerställa försörjning och 

lagerhållning. 

 

Beräkningar av behov i samhällets olika delar gjordes  parallellt med kartläggning av aktuella nivåer 

av försörjningsberedskap och textilindustrins produktionskapacitet över tid. Att ÖEF ansvarade för att 

göra behovsinventeringar av samhällets behov men även att i samverkan med Statens industriverk 

(SIND) regelbundet beräkna landets industriers produktionskapacitet framgår av flera utredningar 

som genomfördes under 1960-1970-talen.68 Det tillsattes också vid flera tillfällen särskilda 

utredningar för att få svar på vilka förutsättningar som rådde inom just textilområdet.69 Det tydliggör 

att textilindustrin inbegreps och prioriterades tillsammans med många andra produkter och 

tillverkningsområden och att det var en naturlig del i beredskapsplaneringen. 

 

Denna noggranna inventering och planering anser jag stämmer väl med delar av den statligt-militära 

logik som Birgit Karlsson identifierar inom försvarsindustrin. Den rådande uppfattningen hur man 

bäst kunde uppnå en tryggad försörjning och säkerställa produktion över tid var genom fördjupade 

kostnadsanalyser och långsiktig planering. Denna inriktning uppfattar jag genomlyser även 

planeringen av den ekonomiska beredskapen.70 

 

                                                           
67 Bengtsson, Tommy. Industri under avspärrning: Studier i svensk textilproduktion 1935-1950. Lund: 
Studentlitteratur, 1980. s 45.  
68 SOU 1975:57. Varuförsörjning i kristid. 
69 SOU 1970:59-60. TEKO-industrierna inför 1970-talet. 
70 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 21. 
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Månsson identifierar två olika planeringsfilosofier som var styrande för Rikskommissionen för 

ekonomiskt försvar (REK) under mellankrigsperioden. Den ena inriktningen som han kallar 

”säkerhetspolitisk linje”71 byggde på uppfattningen att beredskapen skulle kunna möta det värsta. Det 

krävs en detaljerad planering och den går att genomföra utan att ta hänsyn till en över tid förändrad 

hotbild. Den andra linjen kallar han för ”självständighetslinjen” vilken bygger på att beredskapen 

anpassas för den för tiden rådande hotbilden.72 Den senare filosofin uppfattar jag blir något mer 

framträdande i slutet av min undersökningsperiod. Weidungs undersökning visar att ÖEF har en aktiv 

del i diskussionen om den omorientering av de statliga stöden som sker i början av 1980-talet. Jämfört 

med oljeberedskapens uthållighetsmål på ett år så finner ÖEFs generaldirektör att uthållighetsmålet 

för att beklädnadsbehovet är tre år vilket uppfattas vara omotiverat högt i jämförelse med andra 

produktområden.73 Resultatet av diskussionen blir att den ”krisgarderob” som tidigare gällt för 

beräkning av landets samlade behov justeras ned vilket påverkar stödets koppling till en viss 

produktionsnivå. Denna omarbetning får även viss påverkan på stödets motiv, dvs 

beredskapsmotivet.74 Även om det kalla kriget fortfarande pågick så skulle detta kunna tyda på att 

beredskapsplanering påbörjar en inriktning mer kopplad till Månssons senare filosofi som utgår från 

en beredskap baserad på rådande hotbild. 

3.1.2 Lagerhållning 

Det tillsätts under 1970-talet flera statliga utredningar som inbegriper ekonomisk beredskap. I 

regeringens proposition 1972 ges inriktningen att uppbyggnaden av beredskapslagren bör fortsätta 

successivt under tre år. Om produktionskapaciteten går ner så ökar vikten av att ha en god lagernivå.75 

Krigsmakten uppmanas att snarast vidta åtgärder för att väsentligen förstora sina lager av textilvaror.76 

Lagerhållning behandlas även i en utredning kallad Varuförsörjning i kristid från 1975. Där beskrivs 

att Sveriges beroende av omvärlden har ökat i och med den ökade internationaliseringen. Detta har 

lett till nedgång och minskad produktion inom flera industrigrenar men även av minskade lager. Det 

område som utredningen i första hand undersöker är beklädnadsområdet. En lageruppbyggnad 

föreslås starta 1976 och pågå i fem år för att landet skall nå en god nivå av lagerhållning.77 Bland de 

åtgärder som beskrivs finns en ny lag vilken är tänkt att avkräva företagen att upprätthålla ett så kallat 

fredskrislager.78  

 

                                                           
71 Månsson, Olle. Industriell beredskap: om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget. Stockholm: 
Liber förlag, 1976. s 12. 
72 Ibid. s 13. 
73 Ibid. s 111. 
74 Ibid. s 121. 
75 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 14. 
76 Ibid. s 8. 
77 SOU 1975:57. Varuförsörjning i kristid. s 17. 
78 Ibid. s 12. 
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I flera fall av utvärderingar av låneansökningar finns underlag som beskriver att dialog pågått om 

hantering och hur man kan lösa frågan om lagerhållning. Det framgår också att textilindustrin och de 

företag som erhöll avskrivningslånen ofta ålades ett ansvar för lagerhållning av en viss nivå textilier. 

Vid en beredning om investering i nya lokaler tillkom en omfattande dialog där ÖEF återigen gjorde 

detaljerade beräkningar på såväl anskaffningskostnad som försäljningsvärden och driftskostnad per 

kvadratmeter. I ett exempel som avser Borås Wäfverier AB var inriktningen att ÖEF skulle förvärva 

delar av företagets lokaler för lagerhållning och ge företaget möjlighet att hyra den yta som ÖEF inte 

hade behov av.79 Detta exempel följer den inriktning som regeringen uttalat tidigare där lagring 

föreslås ske vid företagen mot ersättning av staten. Avtal för lagring föreslås vara utformade i likhet 

med avskrivningslånen med en motprestation i form av produktionsgarantier.80 

 

ÖEF hade en uttalad uppgift att samordna beredskapsplaneringen och till viss del även upphandlingar 

för att omsätta de lager som byggts upp. I underlag till förhandlingar om avskrivningslånen framgår 

att ett regeringsbeslut ålade vissa myndigheter att upphandla erforderlig väv för uniformstillverkning 

från ÖEF samt att samråda med ÖEF vid upphandling av TEKO-varor. I en skrivelse från 

utredningsbyrån på ÖEF om Försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet ombeds myndigheterna 

sända ÖEF en redovisning av vunna erfarenheter av detta beslutade upphandlings- och 

samrådsförfarande senast 1974-06-01. Dessa redovisningar skulle sedan utgöra grund för en 

sammanställning som ÖEF åläggs att redovisa en månad senare. Denna skrivelse sändes till 11 olika 

myndigheter och styrelser.81 

 

Det finns inom området ekonomisk beredskap flera likheter med det som Birgit Karlsson kallar 

statlig-militär logik. Karlsson identifierar att svensk industri tillverkar på uppdrag av försvaret 

produkter som inte avses nyttjas i en nära framtid. Ofta inbegriper produkterna hög teknologi och har 

för avsikt att påvisa och upprätthålla bilden av Sverige som ett land med god försvarsförmåga. Syftet 

var också att upprätthålla en trovärdighet i Sveriges uttalade neutralitetspolitik. Ekonomisk beredskap 

tangerar området försvarsmateriel och det går att göra flera paralleller. Upprätthållandet av 

trovärdighet i Sveriges neutralitet är en av dessa. Det framgår i en utredning från 1975 som handlar 

om åtgärder för att öka beredskapslagringen i landet. Det beskrivs som viktigt att samhället uppoffrar 

sig för att öka beredskapslagringen då den utgör en viktig del för att upprätthålla förtroendet för 

neutralitetspolitiken.82 

 

                                                           
79 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Avtalshandlingar avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:34. 1968-1983. 
80 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 44. 
81 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Avtalshandlingar avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:33. 1968-1983. 
82 SOU 1975:57. Varuförsörjning i kristid. s 11. 
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3.1.3 Upprätthållande av produktion och produktionskapacitet 

De instrument som ÖEF hade att tillgå för att säkerställa produktion var så kallade avskrivningslån 

och kreditgarantier. Avskrivningslånen avsåg finansiellt stöd till investeringar i form av maskiner eller 

byggnader upp till 50 procent av investeringens totala kostnad. Lånen var ränte- och amorteringsfria 

och skrevs av under en period av tio år om de avsåg maskiner och femton år om de avsåg byggnader. 

Avskrivningslånen beskrivs mer i detalj i kommande stycke men nämns här översiktligt. Det var 

nämligen avtalen för lånen som också inbegrep en motprestation av företaget avseende 

upprätthållande av viss produktionsnivå samt produktionskapacitet under den tid som lånen skrevs av. 

Det framgår vidare av källorna att det var en livaktig dialog mellan ÖEF och ett stort antal företag 

utöver de som erhöll lån.83 Dessa avtal utgör också ett exempel på en typ av relation mellan stat och 

industri under det kalla kriget. 

 

Den pågående omstruktureringen inom textilbranschen påverkade arbetet med planering och 

säkerställande av produktionskapacitet. Ett sådant exempel är en brevväxling mellan ÖEF och 

regeringen där det hänvisas till proposition 1978/79:145 där det har givits riktlinjer för ÖEF avseende 

upprätthållande av produktionskapacitet som är försörjningsberedskapsviktig. ÖEF hänvisar till 

delbranschanalyser som SIND har gjort där det är tydligt hur dålig lönsamheten är inom kam- och 

kardgarnsindustrin. För att förebygga att fler företager går i konkurs redogör ÖEF för att de har 

försökt få till stånd en omstrukturering av branschen. Inriktningen har varit att få till några få större 

enheter som mäktar med att bära de overhead-kostnader som identifierats. Det är bland annat 

produktutveckling, teknisk utveckling, innovationer inom textil, marknads- och produktionsplanering 

som kostar mycket pengar.84 

 

3.2 Hur subventionerades textilföretagen i Sverige i termer av ekonomisk 

beredskap? 

Under 1970-talet tillämpades ett flertal typer av statliga stöd till svensk industri.85 De statliga stöden 

kunde vara motiverade både av sysselsättningsskäl, energi- och miljö, forskning och utveckling, 

rationaliseringsåtgärder och inte minst beredskapsskäl. Beredskapsstöden var således en delmängd av 

den flora av stöd som erbjöds svensk textilindustri under 1970-talet och en bit in på 1980-talet.86 

 

                                                           
83 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
84 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Brev från ÖEF till Regeringen 1980-05-08. Företagsvis ordnade 
diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:10. 1968-1983. 
85 Carlsson, Bo. Industrial subsidies in Sweden: Macro-economic effects and an international comparison. The 
Journal of Industrial Economics. Sept 1983. (hämtad 2018-11-28) 
86 Statens industriverk. Stödhandboken 1985 – Krediter och statliga stöd till företag. Stockholm: Liber Tryck, 
1985. 
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I regeringens proposition 1972:127 föreslås att ÖEF får finansiella och administrativa resurser för att 

bevaka och säkerställa tillfredsställande försörjning av beklädnadsvaror i kristid.87 Bland de åtgärder 

som föreslås till textilindustrin för att öka beredskapen beskrivs avskrivningslån och kreditgarantier 

och ett villkor för stöden är att de inte får snedvrida konkurrensen.88 Stödet får inte heller hämma 

strukturutvecklingen, inte skapa nackdelar till internationella åtaganden samt vara kostnadseffektivt. 

De stöd som redan är etablerade för omställning, export och företagsutveckling förutsätts fortsätta.89 

 

Detta beslut ligger till grund för ÖEF att i praktiken utforma de avskrivningslån som föreslås i 

propositionen men även kreditgarantier, dvs en typ av statlig borgen så att företag kan få lån i bank 

eller andra låneinstitut.90 Under de efterföljande åren tillkommer ytterligare styrningar och 

budgetramar som styr ÖEF handlingsutrymme och dess prioriteringar. I ett PM daterat 1974-03-12 

utformat av ÖEF framgår att syftet med stödet är att initiera investeringar inom beklädnadsområdet 

vilka är helt nödvändiga för att ur försörjningssynpunkt förstärka och säkerställa 

produktionskapaciteten. Stöd får lämnas för anskaffning av maskiner men även för om- och 

tillbyggnad av lokaler eller nyförvärv av fabriksbyggnader. Företagets storlek eller var det är beläget 

geografiskt har ingen betydelse. Det som är väsentligt är att verksamheten har betydelse för 

försörjningsberedskapen och att företagets ekonomi bedöms vara god på längre sikt. De företag som 

erhåller lån eller kreditgaranti skall förbinda sig att upprätthålla viss produktionskapacitet.91 

 

Det hänvisas även till en kungörelse, 1960:372 där övriga bestämmelser framgår för statligt kreditstöd 

till hantverk, småindustri och hemslöjd. Budgetramar och förslag enligt statsverksproposition 1974 

framgår också enligt nedan;92 

 

Tabell 2. Budgetramar per år avskrivningslån och kreditgarantier 

Budgetramar/år tkr Avskrivningslån Kreditgarantier 
1972/73 25 000 12 500 
1973/74 30 000 15 000 
1974/75 25 000 12 500 

Källa: KrA. ÖEF. PM från ÖEF daterat 1974-03-12. Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för 
Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:33. 1968-1983. En ökning av lån för 1974 om 55 msek samt ökning av 
kreditgarantier om 27,5 msek föreslogs vilket ej är medräknat i ovan tabell. 
 

                                                           
87 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 1. 
88 Ibid. s 42. 
89 Ibid. s 11. 
90 Kreditgaranti kallades även lånegaranti. 
91 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. PM från ÖEF daterat 1974-03-12. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:33. 1968-1983. 
92 Ibid. 
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De två typer av statligt stöd som gavs av beredskapsskäl var alltså sk avskrivningslån och 

kreditgarantier. Både avskrivningslån och kreditgarantier lämnades om företagen åtog sig att 

upprätthålla en viss produktion och produktionskapacitet, förbereda för en alternativ produktion, satsa 

på utveckling av ersättningsprodukter, beredskapslagring av särskilda varor eller vidtagande av annan 

av regeringen godkänd åtgärd för att säkra landets beredskap.93 De villkor som parterna enades om 

gällde under tiden för lånet och skrevs i särskilda avtal. 

3.2.1 Avskrivningslån 

Det mest omfattande statliga stöd som gavs av beredskapsskäl var det som kallades avskrivningslån.94 

Avskrivningslånen avsåg finansiellt stöd till investeringar i form av maskiner eller byggnader upp till 

50 procent av investeringens totala kostnad. I vissa särskilda fall kunde denna andel överskridas. 

Lånen var ränte- och amorteringsfria och skrevs av under en period av tio år om de avsåg maskiner 

och femton år om de avsåg byggnader. När avtal tecknades överenskoms om den produktionsnivå och 

produktionskapacitet som företaget ålades att upprätthålla under den tid lånet skrevs av.95 

 

Det förelåg ett omfattande behov av stöd till industrin. Enligt ett PM från Handelsdepartementet 

daterat 1973-10-28 framgår att ÖEF hemställt till regeringen om ytterligare medel för stöd till 

beklädnadsindustrin. Beredskapsplanläggningen96 skall utgå från följande punkter vilka är resultat av 

försörjningsberedskapsutredningen97; 

 Det saknas riskvilligt kapital för att industrin skall kunna genomföra 

rationaliseringsbefrämjande investeringar 

 De största insatserna bör göras under de allra första åren 

 Storleken av behovet av statligt stöd är svåra att beräkna 

 Ur försörjningssynpunkt är bomullsindustrin  den sektor som är i störst behov av stödåtgärder 

 Nya tillverkningsmetoder kan komma att kräva stora belopp för nyinvesteringar 

 I ett initialskede beräknades investeringsbehovet i 1972 års kostnadsläge uppgå till 75 miljoner 

kronor inom spinneri- och vävbranscherna och till 50 miljoner kronor inom övriga sektorer 

 

Det föreligger således ett gap mellan behov och tilldelade medel vilket identifierats av ÖEF och som 

ligger till grund för myndighetens hemställan.98 

 

                                                           
93 Ibid. 
94 Dessa lån kom senare att kallas beredskapslån. 
95 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 42. 
96 Beredskapsplanläggningen uppges utgå från de beräkningar och bedömningar som är resultat av 
försörjningsberedskapsutredningen. Dvs den utredning som föregick proposition 1972:127. 
97 SOU 1975:57. 
98 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. PM från Handelsdepartementet daterat 1973-10-28. Företagsvis 
ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:33. 1968-1983. 
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Det redogörs även för nytillkomna faktorer som påverkar stödets storlek och uppbyggnad såsom; 

prisökningar på maskiner på 10-20 procent maa valutaförändringar där längre leveranstider ökar 

valutarisken, investeringsbehoven är större än vad som tidigare uppskattats och företagen behöver 

låna en större andel. Det framgår att ÖEF gjort en enkätundersökning vars resultat visar på ett 

investeringsbehov om 400 miljoner kronor och ett behov av investerings-lån om 145 miljoner kronor. 

Dokumentet innehåller även en konsekvensbeskrivning om de medel som äskas inte ställs till 

förfogande. Konsekvenserna är sjunkande försörjningsgrad och ökad risk för framtida produktion med 

hänvisning till företagens minskade produktionskapacitet och färre antal anställda mm.99 

 

Riksrevisionen (RRV) redogör i en rapport för ett flertal olika typer av statliga stöd till företag. I 

RRVs undersökning ingår inte Älvsborgs län där de flesta textilföretag var verksamma men 

undersöknings omfattar flera textilföretag varför deras rapport är relevant för min undersökning. RRV 

gör en utvärdering av olika typer av stöd och avskrivningslån uppfattas vara betydligt mer offensivt 

och långsiktigt verkande jämfört med andra typer av stöd som är mer av bidragskaraktär.100  

 

Övergripande anser RRV att stödåtgärder för drift såsom sysselsättningsbidrag, utbildning, lön och 

transporter bör tillämpas restriktivt då de inte uppfattas vara tillräckligt offensiva. Företagsstöden 

skall i första hand verka offensivt, dvs bidra till företagens utveckling mot en hållbar verksamhet på 

längre sikt. Syftet med investeringsstöd i form av garantier och lån för investeringar är att stimulera 

företagen att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv genomföra utvecklingsprojekt och investeringar. 

Det kan vara angelägen teknisk- och industriell utveckling vilken företagen inte får lån till på egen 

hand.101 

 

RRV påvisar att det finns en risk att investeringsstöd leder till en för snabb expansion vilken företagen 

inte kan fullfölja men fördelarna verkar överväga jämfört med andra stödformer. RRV anser också att 

investeringsstöden bör utvecklas till att omfatta även immateriella investeringar såsom 

marknadsföring och företagsutveckling.102 Övergripande framhålls avskrivningslånen som en bra typ 

av subvention då den är offensiv och uppfattas ha en långsiktig verkan. 

 

Efter att ha gått igenom primärkällorna för avskrivningslånen framträder en stegvis process för hur 

beredning och hantering troligen har gått till. Min beskrivning för hur avskrivningslån tillämpades 

bygger på följande process; 

  

                                                           
99 Ibid. 
100 Riksrevisionsverket. Statliga företagsstöd - revisionsrapport. Stockholm: Dnr 1982:573. s 72. 
101 Ibid. s 18. 
102 Ibid. s 3-4. 
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Bild 2. Process för avskrivningslån 

 

Källa: Bilden är skapad av författaren. 

 

Beredning 

Processen för att erhålla det statliga avskrivningslånet inleddes med ett omfattande beredningsarbete 

av ÖEF tillsammans med representanter från Statens Industriverk (SIND) och andra berörda 

myndigheter. I vissa fall var även industrin med för att ge sakkunskap och annan viktig kunskap. ÖEF 

genomförde besök hos en omfattande mängd företag för att inventera produktionskapacitet och få en 

uppfattning av verksamheten avseende andra relevanta områden.103 

 

Den försörjningsberedskapsutredning som pågick i början av 1970-talet bad om remissvar på 

delbetänkanden (tex Kläder och skor) från myndigheter och ÖEF.104 Grunden för det arbete som 

genomfördes utgjordes inledningsvis av regeringsproposition 1972:127 som tydligt ger ÖEF i uppdrag 

att se över möjligheten att tilldela svensk textilindustri avskrivningslån.105 Denna grund utökas senare 

med riktlinjer i regeringsproposition 1975/76:206 samt i näringsutskottets betänkande 1975/76:70 

vilket beskriver det som nu kallas försörjningsberedskapslån.106 

 

Information till industrin 

Hur textilföretagen fick kännedom om möjligheten att ansöka om avskrivningslånen visade sig svårt 

att hitta i arkiven. Troligen förmedlades information via branschorgan vilka sedan skrev om det i sina 

tidningar som var riktade till deras medlemmar. En stor del av aktuell information kan ha förmedlats 

via mun till mun-metoden. Flera av företagen var belägna inom ett begränsat område och hade ofta 

kontakt med varandra. Det är sannolikt att de kände varandra då det ofta var familjeföretag som haft 

verksamhet länge och de hade sina fabriker och bodde ofta på samma ort. Enligt regeringens riktlinjer 

för stödet skulle det även komma mindre företag till del och det gjordes ingen skillnad var företagen 

var placerade geografiskt.107 

 

                                                           
103 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Sammanställning av genomförda besök och anteckningar. Företagsvis 
ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:33. 1968-1983. 
104 Ibid. skrivelse från ÖEF daterad 8 sep 1972. 
105 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 2. 
106 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Brev från ÖEF till Holma fabriks AB daterade 1977-12-14. 
Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:10. 1968-1983. 
107 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 42. 
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Uppenbarligen tillskrevs industrin då ÖEF gjorde en enkätundersökning. Resultatet av 

enkätundersökningen återfinns i materialet jag undersökt men inte breven med enkäten. Det går därför 

inte med säkerhet att veta vilka företag som fick enkäten och hur den var utformad.108 

 

Ansökan  

Många företag ansökte till ÖEF om lån för investeringar av olika slag. En bedömning gjordes av 

företagens ekonomi och relevanta nyckeltal. Det framgår inte exakt vilka kriterier som skulle 

uppfyllas men tydligt är att ett viktigt krav var att investeringarna skulle ha en viss grad av betydelse 

för landets försörjningsberedskap.109 Det framgår inte hur denna betydelse för försörjningsberedskap 

bedömdes, om det var en beräkning som gjordes, eller om företagen skulle göra någon typ av 

självskattning. I blanketten som heter Ansökan om kreditstöd finns ingen del som handlar om 

försörjningsberedskap. Det som skall anges är; 

 Allmänna uppgifter om företaget 

 Investerings- och finansieringsplaner 

 Uppgifter om projektet 

 Uppgifter om företagets ägarförhållanden, registreringsbevis mm 

 Produkter och marknad inklusive presentation och prognoser 

 Orderläge 

 Produktionsförhållanden i termer av ett skift om 8 timmar före och efter investeringen 

 Ekonomiska förhållanden 

 

Utvärdering och förhandling 

ÖEF genomförde en noggrann utvärdering av varje ansökan om avskrivningslån som inkom. Som 

redan nämnts så beskrivs inte i detalj hur krav avseende företagens förmåga ur ett 

beredskapsperspektiv såg ut. Det framgår dock att fokus var på företagens ekonomi och hur de skulle 

kunna fullfölja sin verksamhet på lång sikt. Att de företag som var aktuella hade en ekonomi som var 

sund och hållbar i ett längre perspektiv uppfattas vara det krav som säkerställde en beredskap och 

försörjningstrygghet över tid. 

 

Förhandlingarna avsåg omfattningen av lånet och företagets åtagande av produktionskapacitet och 

aktuell produktion angivet i antal ton per år.110 Nivå på produktionskapacitet förhandlades det om 

                                                           
108 Ibid. 
109 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för 
Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:34. 1968-1983. 
110 Se exempel om diskussion om bomullsproduktion, handling sist i lådan F4:33 
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både inför och under genomförandet av avtalen. Som interna beslutsunderlag för avskrivningslånen 

skrevs redogörelser per företag över deras produktions- och investeringsuppgifter.111  

 

Det visar sig att företagen hade kontakt med varandra och nyttjade den information de fick i 

förhandlingen med ÖEF. Tex hade direktör Lars Mauritzon på Borås Wäfveri AB fått kännedom om 

att Gustaf Werner AB, Gamlestaden fått positivt besked om ett avskrivningslån för 

Norrköpingsfabriken vilket han anför till ÖEF.112 Ett ytterligare exempel på att företagen hade kontakt 

med varandra utgörs av ett brev från Holma Fabriks AB daterat 7 maj 1976 till Industridepartementet 

där de åberopar de åtgärder för TEKO-industrin som beslutats i proposition 1975/76:206. Enligt 

Holma har Stigtex AB erhållit löfte om ett lån om 12,5 miljoner kronor för att täcka uppkommande 

underskott i deras kardgarns- och kamgarnsspinneri. Då Stigtex AB är en av Holma Fabriks ABs 

största konkurrenter vill de göra departementet uppmärksamt på att denna typ av stöd om de ges 

selektivt kan snedvrida konkurrensen. Holmas synpunkt besvaras och det framgår i materialet att de 

sedan också ansöker om ett förlusttäckande lån hos ÖEF vilket de beviljas.113 Dessa exempel visar på 

hur avskrivningslånens tillämpning breddades under 1970-talet till att också täcka förluster.114 

 

Beslut om beviljande eller avslag 

Då en ansökan beviljats krävde ÖEF in pantförskrivningar av företaget motsvarande 

avskrivningslånets storlek. Brandförsäkringsbevis sändes också till ÖEF liksom kvitton avseende hela 

investeringen inklusive kostnader för transport, spedition, tull, montage och fundament, samt 

installation av ledningar för vatten, avlopp och el. Dock ingick inte reservdelar och förrådsmateriel i 

investeringen utan förtaget ålades att upprätthålla och bekosta detta motsvarande ett behov under tre 

år. Företaget skall skriva av lånet med en tiondel per år i tio år. Avskrivningen skedde genom en 

minskning av tillgångarnas värde för vilka avskrivningslånet lämnats. Avtalen hade en insynsklausul 

som ger ÖEF möjlighet att löpande granska företagets verksamhet.115 Avtalen innehöll även en 

paragraf där företaget förbinder sig att under tio år upprätthålla en viss produktionskapacitet angiven i 

ton per år vid kontinuerlig drift samt en minimiproduktion i ton per år.116 

 

Jag har endast hittat underlag för att tio företag fått avslag på sin ansökan. Den mest förekommande 

formuleringen i brevet från ÖEF till företagen om avslag på låneansökan är; ”Med hänsyn till 

                                                           
111 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 
31/177 F4:33. 1968-1983. Brev daterat 5 juni 1973. 
112 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 
31/177  F4:33. 1968-1983. Brev daterat 5 juni 1973. 
113 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Brevväxling Holma fabriks AB daterade 1976-1977. Företagsvis 
ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:10. 1968-1983. 
114 SOU 1975:57. s 22. 
115 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Avtalshandlingar avskrivningslån Holma fabriks AB daterade 1978-
02-17. Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:10. 1968-1983. 
116 Ibid. Produktion och kapacitet avser Holma Fabriks AB i avtal om ett lån om 4 miljoner SEK. 
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omfattningen av tillgängliga medel och överstyrelsens bedömning av investeringens betydelse ur 

försörjningsberedskapssynpunkt, finner överstyrelsen inte skäl att bifalla ansökan. 

Mot överstyrelsens beslut om avskrivningslån får talan ej föras.”117 Beredningen av en ansökan hade 

ibland gått ganska långt där företaget hade förberett med pantförskrivning och ÖEF hade utformat 

skuldebrev men fick sedan avslag. Det är dock troligt att fler företag ansökte om avskrivningslån då 

investeringsbehovet var stort. Det är också tänkbart att betydligt fler företag fick avslag på sin 

ansökan. 

 

Utbetalning 

Då en låneansökan hade beviljats krävde ÖEF in kvitton på investeringen från företaget och 

utbetalning av lånet kunde sedan ske. Det är inte ovanligt att lånen betalas ut successivt under flera 

år.118 

 

Uppföljning och insyn 

När väl lånen var utbetalade och började avskrivas var företagen förpliktigade att minst en gång per år 

rapportera till ÖEF om hur deras ekonomi såg ut och om det förelåg några förändringar av deras 

ekonomi, ägarförhållanden eller produktionskapacitet. I vissa fall krävdes kvartalsvisa rapporter till 

ÖEF avseende produktions- och försäljningsutfall, orderläge samt storlek på färdigvarulager. I 

låneavtalen ingick en sk insynsklausul som gav ÖEF rätt att granska företagens ekonomi och 

verksamhet under avtalstiden.119 Hur rapporteringen genomfördes framgår bla av fallet med AB 

Fodervävnader nedan.120 

 

Kvantitativ analys 

Nedan följer ett antal analyser av de lån som utbetalades. Beräkningar och diagram är baserade på den 

sammanställning av data som gjorts baserad på de reskontrakort som upprättats av ÖEF i samband 

med att lånen upprättats och utbetalats. 

 

Min sammanställning visar att under perioden 1973-1984 utbetalades minst 280 st avskrivningslån till 

98 olika textilföretag till en summa av 705 823 137 kronor. 

  

                                                           
117 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Avslag avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda handlingar 
för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:34. 1968-1983. 
118 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
119 Ibid. Brev från ÖEF till Holma Fabriks AB daterat 1979-10-26. 
120 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Rapport från Fodervävnader AB till ÖEF 18 januari 1977. Företagsvis 
ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:8. 1968-1983. 
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Diagram 1. Avskrivningslån summa lånebelopp per år 

 

Källa: Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
 

I ovan tabell framgår hur den totala summan lån fördelar sig per år i kronor. Beloppsmässigt betalades 

mest ut under 1982. Under 1982 stod Kungsfors Fabriker AB och Gustaf Werner AB Gamlestaden för 

de största lånen med 66 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor.  Enligt nedan tabell framgår 

att det även antalsmässigt är en hög stapel 1982 vilket visar på att det var ett stort antal lån till mindre 

belopp som avtalades. År 1983 är det i huvudsak ett stort lån till Svenska Rayon AB som förklarar 

den höga summan. Det som också är utmärkande är det stora antal lån som avtalades 1979 men till 

förhållandevis låga summor. 

Diagram 2. Avskrivningslån i antal per år 

 

Källa: Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
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Parallellt med att avskrivningslånen processas, verkställs och utbetalas pågår politiska diskussioner 

om huruvida det samlade stöd som ges till textilindustrin skall fortgå eller om det skall ändra form. De 

olika politiska partierna har varierande inriktningar. Anders Weidung följer i sin undersökning den 

politiska diskussionen under perioden 1970-1983. Den svenska textil- och konfektionsindustrin hade 

redan under 1950-talet påbörjat en omfattande strukturomvandling. I slutet av 1960-talet sker en 

industripolitisk nyorientering som resulterar i ett antal stöd till textil- och konfektionsindustrin. Stöden 

inleds 1970 och var från början tänkta att verka under fyra till fem år och sedan avslutas. Dock sker 

det omvända och efter 1975 ökar istället stödens omfattning drastiskt för att sedan plana ut och 

minskas under inledningen av 1980-talet.121 Den utveckling som mitt underlag beskriver ser inte ut att 

stämma med det Weidung anger avseende avskrivningslån. Det stämmer delvis för åren 1981 och 

1982 men för åren 1983 och 1984 skiljer sig värdena åt.122 Det kan dock bero på hur lånen har 

benämnts i olika källor samt periodisering mellan olika år. Enligt Bo Carlssons undersökning börjar 

lånen och andra subventioner fasas ut 1983 vilket kan vara det som antyds i diagram 1 och 2 

framförallt beloppsmässigt för år 1984.123 

 

Diagram 3. Spridningsdiagram lån per år och belopp 

 

Källa: Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
 

I ovan spridningsdiagram visas fördelning av beloppsnivåerna på avskrivningslånen per år. 

Diagrammet visar på en stor spridning med stora skillnader i lånebelopp och en stark koncentration i 

                                                           
121 Weidung, Anders. Frihandelns dilemma : aktörer och intressen i den offentliga politiken kring textil- och 
konfektionsindustrierna under åren 1970-1983. Uppsala: 1987. s 9-10. 
122 Ibid. s 110 och s 181. 
123 Carlsson, Bo. Industrial subsidies in Sweden: Macro-economic effects and an international comparison. The 
Journal of Industrial Economics. Sept 1983. (hämtad 2018-11-28). s 14. 
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lägre summor. Ett par lån sticker ut. Dessa är lånen till Svenska Rayon AB vars subventioner särskilt 

undersökts av Magnus Linnarsson.124 

 

De tio företag som erhöll mest i lån framgår av nedan tabell; 

Tabell 3. Lånesumma per företag 

Företag Lånesumma 
Svenska Rayon AB 245 913 500 
Kungsfors Fabriker AB 156 555 000 
Gustaf Werner AB, 
Gammelstaden 69 886 500 
Saxylle-Kilsund AB 29 199 000 
Almedahls AB 27 490 000 
Fodervävnader AB 17 291 000 
Svenskt Konstsilke 9 140 000 
Rydboholms AB 8 447 500 
Borås Wäfveri AB 7 682 000 
Marieholms Yllefabrik 
AB 6 642 835  

578 247 335 
Källa: Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
 

Det framgår i ovan sammanställning att omfattningen av lånen och stöden har en stark koncentration i 

den övre tiondelen företag. Dessa företag utgör 10,2 procent av de totalt 98 textilföretag som erhöll 

stöd men de står för drygt 82 procent av det totala lånebeloppet. Det betyder att 89,8 procent av 

företagen delade på de resterande 18 procent av de medel som tilldelades.125 Det kan således 

konstateras att ett större antal företag fick betydligt lägre lånebelopp. 

 

Medianen för samtliga 280 lån är 600 000 kronor och medeltalet är 2 520 797 kronor. För de tio 

företag som erhållit mest i lånebelopp är medianen 22 390 500 kronor och medeltalet är 57 824 734 

kronor. För de 88 företagen som återstår är medianen 598 746 kronor och medeltalet 1 449 725 

kronor.126 Dessa värden visar ytterligare på att ett stort antal lån hade relativt låga belopp. 

 

Det är troligt att lägre lånebelopp har utbetalats till mindre företag och större lånebelopp till större 

företag. Det är rimligt att anta att större företag hade behov av mer kostsamma investeringar och att de 

även hade ekonomi för att klara av detta jämfört med mindre företag vilka inte heller hade lika 

                                                           
124 Linnarsson, Magnus. ”Rayon för rikets försörjning – Kris, korporatism och beredskapspolitik, 1972-1983”. 
Historisk tidskrift 133:1, 2013. 
125 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35 samt F4:32. 1968-1983 
126 Ibid. 
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omfattande behov av investeringar. För att säkerställa ett samband mellan företagens omsättning och 

deras respektive lånebelopp skulle en korrelationsanalys behövt göras. Här visade sig mitt material ha 

begränsningar såtillvida att det inte gick att enkelt sammanställa ett tillräckligt stort urval av 

företagens omsättning. 

 

Den relation som framträder i min undersökning visar på ett exempel av det som Ottosson och 

Andersson-Skog påvisar i sin undersökning från 2013. De menar att över tid har staten intagit olika 

förhållningssätt gentemot industrin med olika nivåer av aktörer gentemot olika sektorer. Detta skall ha 

resulterat i olika handlingsutrymme och olika typer av regleringar.127 I min undersökning framträder 

analytiker som statliga företrädare och de mötte framförallt företagens ledning i mindre och 

medelstora företag. Det uppstod uppenbarligen nya relationer då flera företag som ansökte om lånen 

inte tidigare hade haft en så utvecklad relation med statliga företrädare. Den samverkan jag belyser 

mellan stat och industri hade inte till syfte att genomföra omfattande teknikutveckling som var vanligt 

förekommande inom försvarsindustrin. Fokus här var att verka mot ett gemensamt mål vilket 

handlade om att säkerställa produktion och en långsiktigt god ekonomi för det tillverkande företaget. 

Att företaget kunde upprätthålla sin produktion gynnade båda parter och det var särskilt viktigt ur 

beredskapsperspektiv. 

 

Tabell 4. Fördelning antal lån och lånesummor per varuområde 
 
Varuområde Antal lån Summa kronor 
Fiber 14 248 073 500 
Garn 49 45 660 510 
Garn/Väv 47 283 130 500 
Komponenter 10 7 167 792 
Skinn/Läder 20 8 471 000 
Strumpor 34 25 745 500 
Teknisk textil 8 12 440 000 
Trikå 15 9 779 000 
Väv 67 52 904 335 
Övrig textil 16 12 451 000 
Summa: 280 705 823 137 

Källa: Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
 

Lånens fördelning per varuområde redogörs för i ovan tabell. Det framgår här att den absolut största 

andelen har givits till garn- och vävtillverkare. Detta trots att ett fåtal mycket stora lån givits till 

fibertillverkare och då främst avseende rayon. Fiber kommer på andra plats och renodlade 

                                                           
127 Ottosson, Jan och Andersson-Skog, Lena. Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv. 
Uppdragsforskningsrapport 2013:3. Stockholm: Konkurrensverket, 2013. s 7. 
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vävtillverkare har fått den tredje största andelen av lånen. Därefter är det ett ganska stort avstånd 

beloppsmässigt till övriga varuområden. 

 

Diagram 4. Antal lån per varuområde 

 

Källa: Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 
handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
 
Ovan cirkeldiagram visar hur antalet lån fördelade sig per varuområde. Antalsmässigt har 

varuområdet väv fått flest antal lån följt av garn och sedan garn/väv. Tillverkare av strumpor har 

också fått ett förhållandevis stort antal lån.  

Diagram 5. Summa lån per varuområde 

 

Källa: Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Reskontrakort avskrivningslån. Företagsvis ordnade diarieförda 

handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:35. 1968-1983. 
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Ovan diagram illustrerar fördelning av lånen beloppsmässigt. Även här framgår den stora andel lån 

beloppsmässigt som givits till fiberindustri, dvs Svenska Rayon AB. Garn/Väv tillsammans med Garn 

och Väv erhöll beloppsmässigt mest lån och även antalsmässigt flest lån, 163 st. De utredningar som 

gjorts före och i början av 1970-talet påvisade en sjunkande försörjningsgrad inom just väv och garn 

vilket också var ett utpekat område för stöd av regeringen.128 Denna inriktning verkar således ha 

fullföljts.  

3.2.2 Kreditgarantier 

En annan typ av statlig subvention som gavs av beredskapsskäl var kreditgarantier. Detta stöd syftade 

till att förbättra lånemöjligheterna för mindre företag vilka ofta var beroende av upplåning för 

investeringar i kritiska produktionsmedel.129 Tanken med detta stöd var att ge företagen möjlighet till 

statlig kreditgaranti för den del av investeringskostnaden som inte täcktes av avskrivningslånen.130 

Kreditgarantier fungerade så att staten lämnade en lånegaranti för lån hos annan kreditgivare. Lånen 

hos tex en bank kunde utbetalas under högst fem år och gälla i max femton år räknat från första 

utbetalningsdagen. Kreditgaranti lämnades  till högst 25 procent av investeringskostnaden. En avgift 

om 1 procent av lånesumman betalades årligen till staten i förskott. Både lån och garanti ställde krav 

på säkerhet i form av företagsinteckning, borgen eller pantbrev i fastighet. Både personlig borgen och 

företagsborgen godtogs liksom en kombination av nämnda säkerheter. I likhet med avskrivningslånen 

ställdes en motprestation i form av produktion och produktionskapacitet under den tid garantin 

gällde.131 Omfattningen av kreditgarantier uppfattas inte ha varit lika stor som avskrivningslånen. Vid 

en snabb genomlysning av underlaget för kreditgarantier kan dock konstateras att de verkar ha givits i 

kombination med avskrivningslån och fördelningen ser ut att följa mönstret för avskrivningslån. Dvs 

stora företag ser ut att ha fått flest och beloppsmässigt störst kreditgarantier.132 

 

3.3 Fallstudie  

För att bättre förstå processen för avskrivningslånen ur företagens perspektiv samt dialog och relation 

till statliga företrädare har jag valt ut ett företag som jag tittar närmare på. Listan med de 98 företag 

som erhöll avskrivningslån har jag sorterat efter summa erhållet lånebelopp. Det företag som ligger 

närmast medianen av de tio företag som erhöll mest i lån är AB Fodervävnader vilket jag belyser 

nedan. 

                                                           
128 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 38. 
129 Ibid. s 4. 
130 Ibid. s 42. 
131 Statens industriverk. Stödhandboken 1985 – Krediter och statliga stöd till företag. Stockholm: Liber Tryck, 
1985. s 50-51. 
132 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Skrivelser från ÖEF till banker ang förslusttäckningsavgift. 
Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:32. 1968-1983. 
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3.3.1 AB Fodervävnader 

AB Fodervävnader (FOV) bildades genom en fusion av tre fodertillverkare. Dess verksamhet 

fördelades mellan väveri i Alingsås och väveri, färgning, beredning, lager och administration i Borås. 

Från att tidigare endast ha tillverkat fodertyger utökades produktionen i slutet av 1960-talet till att 

även omfatta tekniska vävnader och i början av 1970-talet även lättare tyger för fritids- och 

sportkläder. Anläggningen i Alingsås lades senare ned och beklädnadsväv flyttades till Borås. Teknisk 

väv lades ut att lönvävas hos Almedahls-Dahlsjöfors. Företagets produktion uppges i slutet av 1970-

talet till 250 tusen meter per vecka och exporten uppskattades till 60 procent av tillverkningen. 

Exporten utvecklades efter1966 och företaget hade egna försäljare i de nordiska länderna, England, 

Schweiz, samt agenturer på Island och i Kanada. Omsättningen uppges ha varit 80 miljoner kronor per 

år och de hade ca 200 årsanställda. Tillverkningen genomfördes i lokaler i Borås som hade en yta om 

16 500 kvadratmeter.133 

 

FOV ansökte om och erhöll nio avskrivningslån under perioden 1973 till 1984 till ett värde av 17 291 

000 miljoner kronor. Det första lånet om 1 miljon kronor avsåg ett investeringsprogram för väverier 

som beräknades uppgå till 6,5 miljoner kronor. Enligt en brevväxling framgår att investeringen avser 

flera maskiner som skall placeras i väverier både i Alingsås och i Borås. De nya moderna maskinerna 

skall ersätta de konventionella vävstolar som nu nyttjas. Företaget anser investeringarna som 

nödvändiga för att de skall kunna upprätthålla sin konkurrenskraft internationellt på den marknad som 

de ser blir allt friare. Det framgår att ÖEF har besökt väveriet i Borås men inte hunnit med ett besök i 

Alingsås vilket de bjuds in till.134 

 

Det  första lånet anges utgöra 15 procent av investeringen och det verkar stämma då en snabb 

kontrollräkning blir ca 6 666 667 kronor och den totala investeringskostnaden även kunde inbegripa 

kostnader för installation och frakt. Detta lån ser ut att vara början av en serie lån då de efterföljande 

lånen ges en romersk siffra.135 En uppskattning av det totala värdet av de investeringar som lånen 

bidrog till ger en summa på ca 47 394 167 kronor.136 Detta kan anses vara en ansenlig investering 

under denna tid och det är intressant att företaget lyckades uppbringa pantförskrivningar och 

säkerheter till denna nivå. 

 

För varje avskrivningslån skickade företaget minst årligen en rapport där man anger uppgifter om att 

produktionskapaciteten är i linje med låneavtalet, antal löpmeter137 producerat under året, att förråd av 

                                                           
133 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Ansökan om kreditstöd från Fodervävnader AB till ÖEF 3 december 
1979. Företagsvis ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:8. 1968-1983. 
134 Ibid. Brev från Fodervävnader AB till ÖEF 22 okt 1974 samt 17 dec 1973. 
135 Se bilaga 1. 
136 (1 000 000/15*100) plus (16 291 000/40*100) = ca 47 394 167 kronor. 
137 Måttenheter följde avtalet, vid spinneri anges medelnumret som måttenhet. 
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reservdelar och förbrukningsartiklar täcker behov för tre år, att avskrivningar av lånet gjorts som 

överenskommet liksom att företaget har gällande försäkringar och till vilka belopp. Det skall även 

anges om förändringar skett av produktionsutrustningen. Förändringar av företagets ägarstruktur skall 

också anges. I detta fall hade företaget även skickat med sin senaste årsredovisning.138 

 

Dialogen mellan FOV och ÖEF var livaktig. I ett brev daterat 16 november 1977 beskriver företaget 

planerade investeringar för de kommande tre åren och anhåller om ytterligare avskrivningslån.139 

Detta äskande beviljas med 40 procent för det kommande årets investeringar i ett svar från ÖEF 

daterat 22 november 1977. ÖEF vill återkomma om ytterligare lån kan ges för 1979-1980.140 Det kan 

uppfattas som att då företaget var genomlyst och en upparbetad kännedom och dialog fanns så 

krävdes inte någon omfattande ansökan för att erhålla ytterligare avskrivningslån. 

 

Parallellt med att statliga stöd delades ut med flera olika motiv och målsättningar så sker ägar- och 

strukturförändringar inom textilindustrin. Ett exempel på det är då Almedahl-Dalsjöfors förvärvade 49 

procent av aktierna i FOV den 2 maj 1978. Industrin skapade på detta sätt möjligheter till synergier 

och rationaliseringar mellan de olika produktionsplatserna.141 

 

Det skedde enligt källorna en sammanslagning mellan FOV och Almedahls AB vilket beskrivs i ett 

brev daterat 28 april 1978. I samma brev beskrivs att de maskiner som det nya lånet avser skall 

placeras i Almedahls AB i Dalsjöfors. Företaget uppfattar att den produktionskapacitet som angivits 

under 1977 kommer att vara oförändrad, dvs de såg ingen ökad kapacitet i och med den senaste 

investeringen då dessa maskiner placeras hos Almedahls fabriker. När sedan hela 

investeringsprogrammet är klart kan avtalens angivna kapacitet justeras. Det framgår av brevet att 

förhandlingar hade förts mellan ÖEF, SIND och FOV i Stockholm i början av april 1978 där en ny 

plan för investeringar och aktuella lån har tagits fram. Företaget redogjorde även för pantsättningar för 

de olika avskrivningslånen.142 

 

Att det pågick en strukturomvandling inom textilindustrin framgår tydligt i det material jag har 

undersökt. Avskrivningslånen fördes över till nya ägare vid sammanslagningar och uppköp och det 

utformades även en ny plan för var maskinerna skall placeras i dialog med ÖEF som i fallet med FOV 

ovan. I fallet med FOV framgår att sammanslagningen med Almedahls påkallade förändringar av 

                                                           
138 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Rapport från Fodervävnader AB till ÖEF 18 januari 1977. Företagsvis 
ordnade diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:8. 1968-1983. 
139 Ibid. Brev daterat 16 november 1977 från FOV till ÖEF. 
140 Ibid. Brev daterat 22 november 1977 från ÖEF till FOV. 
141 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Förvaltningsberättelse Fodervävnader AB. Företagsvis ordnade 
diarieförda handlingar för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:8. 1968-1983. 
142 Ibid. Brev daterat 28 april 1978 från FOV till ÖEF. 
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låntagare till de olika avskrivningslånen. Då maskiner bytte ägare följde avskrivningslånen med.143  

Det nämns ingenstans i företagets officiella information att de är en del av svensk 

beredskapsplanering. Det verkar fullt rimligt då det ju inte var meningen att någon skulle känna till 

vilken beredskap Sverige faktiskt hade under denna period. 

 

4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida svensk textilförsörjning ingick i 

beredskapsplaneringen under slutet av det kalla kriget och på vilket sätt dessa företag inbegreps. 

Vidare var syftet att beskriva om och på vilket sätt dessa företag erhöll subventioner för att säkerställa 

försörjning i ett läge av avspärrning. Nedan redogörs för svaren för var och en av mina frågor. 

 

4.1 På vilket sätt inbegreps textilförsörjning i beredskapsplaneringen? 

Min undersökning visar att textilindustrin utgjorde en vital del av svensk beredskapsplanering 

framförallt på tre sätt. 

 

För det första ingick denna industri och dess produkter i den allomfattande kartläggning som gjordes 

av ÖEF i samverkan med SIND över såväl samhällets samlade behov av textilprodukter som landets 

industriers produktionskapacitet. Det framgår av materialet att ÖEF och SIND hade en mycket både 

djup och bred kunskap om textilproduktionen i Sverige. Det framgår med all tydlighet att det gjordes 

omfattande företagsanalyser där även revisorer anlitades för att göra analyser och beskrivningar av 

företagen. Kunskapen om produktionskapacitet var på en mycket detaljerad nivå, dvs måttenheter 

såsom meter för väverier och medelantal för spinnerier.  

 

Lagerhållning och uppbyggande av lager var det andra sätt på vilket textilindustrin inbegreps i 

beredskapsplaneringen. Det framgår av såväl utredningar som primärkällor att uppbyggande och 

upprätthållande av lager av produkter över tid var en viktig uppgift som inbegrep flera företag. ÖEF 

hade även en samordnande uppgift att se till att lagren omsattes vilket skedde genom att andra 

myndigheter ålades att meddela ÖEF vid behov av anskaffning av textil. Den omfattande 

lagerhållningen påverkade industrin då ÖEF i vissa fall hyrde delar av företagets lagerlokaler. På 

regeringsnivå diskuterades införandet av en ny lag som skulle göra företag skyldiga att hålla en viss 

nivå av lager i fredstid. Intressant att notera i detta sammanhang är att företagen ålades att hålla minst 

tre års lager av reservdelar till de maskiner de anskaffade utan statlig ersättning. Detta är en delmängd 

av vad de skall rapportera till ÖEF om att de upprätthåller, utöver avtalad produktionskapacitet mm. 

 

                                                           
143 Ibid. Brev daterat 10 augusti 1979 från ÖEF till FOV. 
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Det tredje sätt som textilförsörjning utgjorde en del av beredskapsplanering på var upprätthållande av 

produktion och produktionskapacitet. De företag som erhöll avskrivningslån ingick avtal med ÖEF 

om en motprestation i form av utfästelse att upprätthålla en viss produktionsnivå och viss 

produktionskapacitet. De nivåer som avtalades gällde under den tid som lånet skrevs av vilket oftast 

var tio år. De nivåer som det avtalades om var ofta en omfattande förhandlingsfråga och nivåer 

justerades i vissa fall om företagets förutsättningar ändrades. 

 

Det tankesystem som Birgit Karlsson identifierar inom svensk politik anser jag genomsyrade även 

beredskapsplaneringen. Syftet med uppbyggnaden av svensk försvarsindustri var att upprätthålla 

trovärdigheten i Sveriges uttalade neutralitet vilket präglade även textilförsörjningen. Genom att göra 

noggranna analyser av svensk textilindustri ökade staten sin kunskap om vilken kapacitet nationen 

hade som helhet avseende en viss bransch. ÖEF sökte efter företag med en sund ekonomi på längre 

sikt och de stöttade även i diskussioner om rationella lösningar. Det parförhållande som Karlsson 

kallar svenskt-utländskt såg delvis annorlunda ut.144 Inom försvarsindustrin handlade det om att en 

viss nivå av import var nödvändig bland annat av kostnadsskäl. Inom textilindustrin var det 

visserligen avgörande med import av vissa råvaror men det var samtidigt utländska konkurrenter som 

utgjorde ett hot mot industrin fortlevnad. 

 

4.2 Hur subventionerades textilföretagen i Sverige i termer av ekonomisk 

beredskap? 

Svaret på denna forskningsfråga beskrivs i huvudsak av två typer av subventioner, avskrivningslån 

samt kreditgarantier.  

 

Jag har särskilt tittat på ett av de instrument som ÖEF tillämpade i arbetet med att säkerställa 

beredskap och försörjning av textilprodukter. 98 textilföretag fick så kallade avskrivningslån som stöd 

för att uppdatera sin maskinpark men även för byggnader. Lånen täckte upp till 50 procent av 

investeringen och var amorterings- och räntefria. Lånen skrevs av under en period av tio respektive 15 

år. Dvs företagen fick dessa pengar mot att de avtalade med ÖEF om att upprätthålla en viss 

produktionsnivå under samma period som lånet skrevs av. 

 

Min analys av sammanställningen av lånen visar på en stor spridning av lånebelopp där de tio företag 

som erhöll störst lån totalt står för närmare 82 procent av den totala summan lån som utbetalades 

under perioden. Det blir tydligt att det stora antalet företag som återstår fick betydligt mindre belopp i 

                                                           
144 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 95. 
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lån. Det som är intressant att notera är att alla textilföretag kunde ansöka om lånen och det gjordes 

ingen prioritering av geografisk placering.  

 

Materialet visar även på hur den statliga-industriella relationen såg ut och hur processen för 

avskrivningslån troligen var utformad. Den relation som utvecklades mellan stat och industri i detta 

sammanhang torde ha varit på flera sätt av godo för de företag som beviljades lånen. Visserligen var 

staten en kontrollant av stora mått men troligen även ett stöd då det var tydligt att det gemensamma 

målet med relationen var att på sikt säkerställa en sund verksamhet och en god nivå av produktion 

vilket gynnade även arbetstagare och svensk ekonomi på flera sätt. Troligen ställde avskrivningslånen 

krav på en ökad administration hos företagen. Dels i själva ansökningsprocessen men även de krav på 

rapportering och uppföljning som följde när lånet var utbetalat. Detta bekräftas av Carlssons studie 

där det framgår att lånen krävde mer administration av både staten och företaget jämfört med de mer 

generella stöden.145 Detta var troligen kännbart i synnerhet för mindre företag som hade begränsade 

resurser och inte en så väl utvecklad administrationsavdelning. 

 

Avskrivningslån och kreditgarantier är de mest framträdande typerna av statligt stöd. Enligt Bo 

Carlsson stod de så kallade avskrivningslånen för hela 58 procent146 av det statliga stöd som svensk 

industri samlat erhöll under 1970-talet.147 Denna typ av subvention var således populära då de inte 

ansågs vara konkurrenshämmande. Lånen var offensiva och syftade till att påskynda den 

strukturomvandling som pågick.148 Troligen är det så att i såväl beredningsfasen som genomförande- 

och uppföljningsfasen gavs ickemonetära stöd till företagen i form rådgivning och affärsutveckling.  

 

Åtgärder för TEKO-industrin fortsatte även under 1980-talet. I regeringens proposition 1982/83:130 

har visserligen inte försörjningsberedskap lika stort fokus men det gavs en tydlig inriktning om att för 

detta ändamål höja avsatta medel med 16 miljoner kronor för budgetåret 1983/84. Stöd för 

effektivitetshöjande åtgärder skulle ökas och en översyn skulle göras om försörjningsstandarden i 

kristid kunde sänkas. Två alternativ föreslogs för vad en ”krisgarderob” behövde innehålla.149 Som 

tidigare redogjorts för så är det en komplex sammansättning av statliga stöd som riktades och 

genomfördes till TEKO-industrin. I de resonemang som fördes ville regeringen åstadkomma en 

tryggad fortlevnad för industrin men utan att stöden hindrade de nödvändiga strukturella 

omställningar som krävdes.150 

                                                           
145 Carlsson, Bo. Industrial subsidies in Sweden: Macro-economic effects and an international comparison. The 
Journal of Industrial Economics. Sept 1983. s 2-3. 
146 Denna siffra inkluderar även kreditstöd, dvs ej bara avskrivningslån. 
147 Carlsson, Bo. Industrial subsidies in Sweden: Macro-economic effects and an international comparison. The 
Journal of Industrial Economics. Sept 1983. s 4. 
148 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 4. 
149 Regeringens proposition 1982/83:130 om åtgärder för tekoindustrin, mm. s 2. 
150 Ibid. s 64. 
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Tabell 5. Beredskapsläget per varuområde 1982/1983 

Varuområde Alt 1 Alt 2 
Tung konfektion 100 79 
Lätt konfektion 92 78 
Strumpor, strumpbyxor 80 70 
Egentlig väv 152 123 
Trikåväv (svenskt garn) 159 152 
Kam- och kardgarn 103 61 
Bomullsgarn 112 93 
Källa: Prop. 1982/83:130   

 

4.3 Slutsatser 

Min undersökning omfattar närmare ett hundra företag och belyser framförallt subventioner i form av 

avskrivningslån som gavs av beredskapsskäl under det kalla krigets senare del. En så bred och djup 

genomlysning av detta material har inte gjorts tidigare. En viktig slutsats av min undersökning är att 

jag genom att kombinera en övergripande undersökning med både kvalitativa och kvantitativa delar 

med en fallstudie kan påvisa följande sammanfattande resultat: 

 

Allt pekar på att textilförsörjning utgjorde en vital del av beredskapsplaneringen bla i form av 

lageruppbyggnad där företagen var delaktiga. Beställningar lades av ÖEF till företagen om produkter 

för lagerhållning. Utöver det så var företagen delaktiga genom att lager ofta fanns i deras lokaler. Om 

det fanns ledigt utrymme i företagets lagerlokaler var det inte ovanligt att ÖEF hyrde dessa för 

beredskapslager. Min undersökning visar också på den identifierade balans mellan lager och 

produktionskapacitet som diskuterades inom ekonomisk beredskap. Om produktionskapaciteten 

uppfattades var låg så ökade behoven och fokus på uppbyggnad av lager.151 Det framgår också att 

syftet med den omfattande beredskapsplanering som Sverige hade under kalla kriget utöver en 

tryggad beredskap också var att upprätthålla landets trovärdighet av den uttalade 

neutralitetspolitiken.152 Detta samspelar till viss del med det rådande tankesystem som identifierats av 

Birgit Karlsson avseende anskaffning och utveckling av försvarsmateriel under efterkrigstiden.153 

 

Framförallt två typer av subventioner tillämpades för att säkerställa försörjning av beredskap, 

avskrivningslån samt kreditgarantier. Avskrivningslånen och processen kring dessa identifierar en ny 

vinkling av den statligt-industriella samverkan som tidigare i huvudsak tydliggjorts mellan staten och 

större företag med syfte till omfattande teknikutveckling. Den relation som syns i min undersökning 

beskriver andra statliga företrädare och i en större omfattning företrädare för mindre och medelstora 

                                                           
151 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 8. 
152 Ibid. s 2. 
153 Karlsson, Birgit. Svensk försvarsindustri 1945-1992. Karlskrona: Printfabriken, 2015. s 13. 
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företag som tillsammans värnar företagets överlevnad på längre sikt. Om företagets framtid är säkrad 

så är även beredskapen tryggad. 

 

Min övergripande undersökning och min fallstudie belyser hur den strukturomvandling som pågick i 

svensk ekonomi och näringsliv påverkade och präglade den dialog och relation som handlade om 

subventioner. Då företag slogs samman flyttades avskrivningslånen över till annan part och de 

maskiner som anskaffats bytte ägare. Det material jag nyttjat är omfattande och inbegriper även 

skoindustrin och de lån som dessa företag fick. Här föreslog ÖEF affärsmässiga lösningar och 

skapade ett bolag för att samla flera företag med syfte att säkerställa produktion och försörjning.154 

Min studie omfattar inte skoindustrin men då detta material än mer visar hur strukturomvandlingen 

påverkade och inbegreps i den statlig-industriella dialogen föreslås detta för framtida fördjupning. 

 

Ett villkor för de stöd som regeringen beslutade om var att de inte ska snedvrida konkurrensen.155 

Avskrivningslånen uppfattades inte vara konkurrenspåverkande men det framgår i minst två fall i min 

studie att textilföretagen fick kännedom om att konkurrenter hade beviljats lån. Detta uppfattades 

kunna påverka den inhemska konkurrensen.  

 

Slutligen kan konstateras att totalt utformades avskrivningslån till en summa om mer än 700 miljoner 

kronor. Avskrivningslånen stod i de flesta fall för upp till 50 procent av investeringens kostnad. En 

försiktig uppskattning ger ett investeringsvärde på över 1,4 miljarder kronor till delar av svensk 

textilindustri under perioden 1972-1984. Stöden bidrog således till en omfattande förnyelse av 

företagens maskinpark och uppbyggnad av fabriks- och lagerlokaler. 

 

Avslutningsvis kan nämnas att idag sker såväl forskning, utveckling och tillverkning av avancerad 

textil i Sverige. Både i Borås och Mölndal pågår utvecklas nya textilmaterial. Det är tex samma 

byggstenar i trä som i bomull vilket gör att dessa går att kombinera. Utveckling av återvinning av 

textilier pågår också för fullt där man tex av sönderrivna bomullsplagg kan utvinna tråd som blir nya 

textilier. Även om det mesta har förändrats sedan den svenska textilindustrins glansdagar då mer än 

70 000 personer sysselsattes finns det viss kunskap och struktur kvar i området.156 Innovationer inom 

textilområdet drivs idag starkt av miljöskäl och det pågår en kunskapsuppbyggnad  om återvinning av 

textilier. Att tillverka textilier inom landet har åter blivit aktuellt och kanske kan de nya kunskaper 

som växer fram få svensk textilindustri att åter blomstra samtidigt som vår försörjningsgrad och 

beredskap på textilområdet ökar?  

                                                           
154 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Överlåtelseavtal Skogruppen AB och Ivar E Norlins 
förvaltningsaktiebolag. Företagsvis ordnade diarieförda handl. för Beklädnadsbyrån. 31/177 F4:18. 1968-1983. 
155 Kungl. Maj:ts proposition nr 127 år 1972. s 42. 
156 Sporsén Eriksson, Anders. Svensk textilindustri får liv med ekotrenden. Svenska Dagbladet. 2016-08-20. 
https://www.svd.se/svensk-textilindustri-far-liv-med-ekotrenden (hämtad 2018-11-27) 
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5 Bilagor 

5.1 Bilaga 1. Utdrag ur förteckning över avskrivningslån 

 

Lånenr Företag Postnr Varuområde Avtals-
datum

% av 
invest

Lånetyp Avskr.ti
d år

Avtalat 
belopp

Avtalat 
belopp p ftg

Antal 
lån

Datum 1:a 
avskrivning

1 Actuelle Tricot 515 21 Väv 1976-10-26 25 Avskrivningslån 10 397 000 397 000 1 1980
2 Alftrikå AB Väv 1980-03-11 40 Avskrivningslån I 10 70 000 70 000 1 1981
3 Almedahls AB 510 50 Garn/Väv 1973-10-19 50 Avskrivningslån I 10 4 100 000 27 490 000 9 1975
4 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1974-05-30 50 Avskrivningslån II 10 4 550 000 1977
5 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1976-07-20 50 Avskrivningslån III 10 1 350 000 1977
6 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1978-09-26 35 Avskrivningslån IV 10 1 660 000 1980
7 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1979-03-09 50 Avskrivningslån V 10 252 000 1979
7 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1979-03-09 40 Avskrivningslån V 10 638 000 1979
8 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1980-07-08 50 Avskrivningslån VI 10 275 000 1981
9 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1980-07-08 40 Avskrivningslån VII 10 665 000 1980

1059 Almedahls AB 511 23 Garn/Väv 1981-10-12 40 Beredskapslån 10 14 000 000 saknas
10 Anders Möbel AB, Hilding / Tricosand Övrig Textil 1974-01-17 50 Avskrivningslån 15 1 830 000 1 830 000 1 1976
11 Anderssons Strumpfabrik, J 459 30 Strumpor 1977-06-17 40 Avskrivningslån I 10 110 000 233 500 3 1979
12 Anderssons Strumpfabrik, J 459 30 Strumpor 1978-02-17 40 Avskrivningslån II 15 80 000 1979
13 Anderssons Strumpfabrik, J 459 30 Strumpor 1979-01-19 40 Avskrivningslån III 10 43 500 1980
17 Arnell AB, And Strumpor 1978-05-12 40 Avskrivningslån 10 157 000 757 000 2 1980

4052 Arnell AB, And Strumpor 1984-06-29 40 Avskrivningslån 10 600 000 saknas
18 Be-Ji, Firma /merkur/ Väv 1976 40 Avskrivningslån 10 71 000 71 000 1 1977
20 Bodéns Handels AB, Axel Skinn/Läder 1974-05-02 30 Avskrivningslån 10 20 000 75 000 2 1975
21 Bodéns Handels AB, Axel Skinn/Läder 1975-10-13 30 Avskrivningslån 10 55 000 1976
22 Bogesunds Väveri AB 523 31 Väv 1976-04-20 30 Avskrivningslån I 10 440 000 980 000 3 1980
23 Bogesunds Väveri AB 523 31 Väv 1978-01-20 40 Avskrivningslån II 10 400 000 1980

284 Bogesunds Väveri AB 523 31 Väv 1982-02-08 40 Avskrivningslån III 10 140 000 1982
24 Bolanders Textil AB 520 10 Trikå 1979-03-06 40 Avskrivningslån I 10 97 000 211 000 3 1980
25 Bolanders Textil AB 523 60 Trikå 1979-03-06 40 Avskrivningslån II 10 50 000 1979
26 Bolanders Textil AB 523 60 Trikå 1979-07-06 40 Avskrivningslån III 10 64 000 1980
27 Bolgo AB /merkur/ Väv 1974-07-30 40 Avskrivningslån 10 80 000 80 000 1 1975
28 Borgstena Textile Ltd 513 70 Väv 1975-06-23 30 Avskrivningslån I 10 240 000 581 000 2 1977
29 Borgstena Textile Ltd 513 70 Väv 1978-12-04 40 Avskrivningslån II 10 341 000 1979
30 Borås Wäfveri AB 501 02 Väv 1977-06-03 30 Avskrivningslån I 10 562 000 7 682 000 4 1980
31 Borås Wäfveri AB 501 02 Väv 1978-06-30 40 Avskrivningslån II 10 1 600 000 1980
32 Borås Wäfveri AB 501 02 Väv 1979-03-06 40 Avskrivningslån III 10 1 200 000 1980

285 Borås Wäfveri AB 501 02 Väv 1982-02-12 40 Avskrivningslån 10 4 320 000 1983
34 Cai AB, Trikåfabriken Strumpor 1979-03-06 40 Avskrivningslån 10 44 000 71 000 2 1980
35 Cai AB, Trikåfabriken Strumpor 1979-10-02 40 Avskrivningslån 10 27 000 1980
36 Carlmark, AB P A Övrig Textil 1976-12-30 35 Avskrivningslån I 10 955 000 4 912 000 4 1977
37 Carlmark, AB P A Övrig Textil 1978-07-07 35 Avskrivningslån II 10 157 000 1980

4017 Carlmark, AB P A Övrig Textil 1983-03-24 40 Beredskapslån 10 3 000 000 saknas
1006 Carlmark, AB P A Övrig Textil 1980-07-01 40 Beredskapslån 10 800 000 saknas

39 Carlsson AB, M&E Väv 1979-10-02 40 Avskrivningslån 10 75 000 75 000 1 1980
38 Carlsson, AB Arne Väv 1979-12-06 40 Avskrivningslån 6 200 000 200 000 1 1980

334 Eiser Trikå AB Trikå 1984-03-12 40 Avskrivningslån 5 644 000 644 000 1 saknas
55 Eisertex AB Trikå 1980-12-04 40 Avskrivningslån saknas 440 000 3 617 000 4 saknas
53 Eisertex AB 501 03 Trikå 1974-06-20 40 Avskrivningslån II 15 480 000 1975
54 Eisertex AB 501 03 Trikå 1977-03-09 40 Avskrivningslån III 10 2 277 000 1978
52 Eisertex AB 501 03 Trikå 1974-06-20 30 Avskrivningslån I 10 420 000 1976

311 Elasta Industri AB Garn 1982-07-26 50 Avskrivningslån 15 295 000 295 000 1 1983
56 Eliassons Läderindustri AB, And Skinn/Läder 1975-12-01 30 Avskrivningslån 10 258 000 258 000 1 1980
57 Elit, AB Trikåfabriken 504 35 Väv 1976-12-30 30 Avskrivningslån I 10 30 000 90 000 2 1978
58 Elit, AB Trikåfabriken 504 35 Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån II 10 60 000 1980
59 Elmo-Calf AB Skinn/Läder 1973-11-10 30 Avskrivningslån I 10 1 050 000 3 150 000 3 1975
60 Elmo-Calf AB Skinn/Läder 1975-07-09 30 Avskrivningslån II 10 600 000 1976
61 Elmo-Calf AB Skinn/Läder 1976-12-16 30 Avskrivningslån III 10 1 500 000 1981

4032 Eng-tex AB Teknisk textil 1983-11-17 saknas Beredskapslån 10 3 300 000 3 300 000 1 saknas
62 Fix Trikåfabriker AB 614 00 Trikå 1974-07-18 30 Avskrivningslån I 10 700 000 4 645 000 6 1978
63 Fix Trikåfabriker AB 614 00 Trikå 1976-03-29 30 Avskrivningslån II 10 1 040 000 1977
64 Fix Trikåfabriker AB 614 00 Trikå 1977-11-22 40 Avskrivningslån III 10 775 000 1979
65 Fix Trikåfabriker AB 614 00 Trikå 1978-05-12 40 Avskrivningslån IV 15 1 120 000 1979
66 Fix Trikåfabriker AB 614 00 Trikå 1979-06-08 40 Avskrivningslån V 10 875 000 1980

330 Fix Trikåfabriker AB 614 00 Trikå 1983-04-20 40 Avskrivningslån 10 135 000 1983
67 Floby Silketråd AB 521 52 Väv 1980-02-01 40 Avskrivningslån I 10 159 000 559 000 2 1980
68 Floby Silketråd AB 521 52 Väv 1980-02-01 40 Avskrivningslån II 15 400 000 1981
69 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1974-12-11 15 Avskrivningslån I 10 1 000 000 17 291 000 9 1977
70 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1977-11-18 40 Avskrivningslån II 10 720 000 1978
71 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1978-09-26 40 Avskrivningslån III 10 162 000 1981
72 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1981-01-08 40 Avskrivningslån IV 10 2 340 000 1983
73 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1981-01-08 40 Avskrivningslån V 15 380 000 1982

296 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1982-04-13 40 Avskrivningslån 10 2 420 000 1983
304 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1982-06-04 40 Avskrivningslån 10 223 000 1983
329 Fordervävnader AB 501 04 Väv 1982-11-19 40 Avskrivningslån 10 46 000 saknas

4049 Fordervävnader AB 502 04 Väv 1984-05-28 40 Beredskapslån 10 10 000 000 saknas
74 Forsby Yllefabrik AB 805 98 Väv 1977-12-08 40 Avskrivningslån I 10 560 000 674 400 3 1980
75 Forsby Yllefabrik AB 805 98 Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån II 10 48 000 1980

317 Forsby Yllefabrik AB 805 98 Väv 1982-08-17 40 Avskrivningslån 10 66 400 1983
76 Fritsla Trikå AB 511 72 Väv 1979-02-21 40 Avskrivningslån 10 186 000 186 000 1 1980
77 Fält AB, Trikåind. Väv 1979-06-08 40 Avskrivningslån 10 66 000 66 000 1 1979
78 Gotthard AB, Herman Övrig Textil 1974-05-02 30 Avskrivningslån I 10 75 000 1 350 000 3 1975
79 Gotthard AB, Herman Övrig Textil 1976-02-09 35 Avskrivningslån II 10 525 000 1977

4018 Gotthard AB, Herman Övrig Textil 1983-03-21 40 Beredskapslån 10 750 000 saknas
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80 Grönvalls Läderfabrik, AB Wilh Skinn/Läder 1973-12-13 30 Avskrivningslån 10 452 000 452 000 1 1974
4053 Gunnar Segerkvist AB 520 10 Strumpor 1984-06-29 saknas Beredskapslån 10 3 800 000 3 800 000 1 saknas

81 Görans Trikå AB 521 52 Väv 1979-10-02 40 Avskrivningslån 10 48 000 48 000 1 1980
4046 Haga Textilindustri 502 44 Övrig Textil 1982-06-11 saknas Beredskapslån saknas 1 200 000 1 200 000 1 saknas

86 Holma Fabriks AB 510 16 Garn 1975-03-25 30 Avskrivningslån I 15 500 000 3 491 000 3 1976
87 Holma Fabriks AB 510 16 Garn 1976-05-25 35 Avskrivningslån II 10 210 000 1978
88 Holma Fabriks AB 510 16 Garn 1978-02-17 50 Avskrivningslån III 10 2 781 000 saknas
89 Holma-Helsingland 824 60 Garn 1979-10-02 40 Avskrivningslån I 10 1 000 000 2 776 168 5 1982

305 Holma-Helsingland 824 60 Garn 1982-07-06 50 Avskrivningslån 10 252 000 1983
322 Holma-Helsingland 824 60 Garn 1982-12-07 50 Avskrivningslån 10 1 040 450 ej startat
323 Holma-Helsingland 824 60 Garn 1983-01-31 50 Avskrivningslån 10 421 968 ej startat
332 Holma-Helsingland 824 60 Garn 1984-01-12 50 Avskrivningslån 10 61 750 ej startat
90 Holmstens Snörmaker & Bandfabrik Övrig Textil 1981-06-29 25 Avskrivningslån I 10 16 000 16 000 1 ej startat
91 Häggåstrands Väveri AB 511 04 Väv 1978-01-20 40 Avskrivningslån 10 460 000 460 000 1 1979
94 Inter Leather Sweden AB Skinn/Läder 1976-02-03 30 Avskrivningslån I 10 490 000 964 000 3 saknas
95 Inter Leather Sweden AB Skinn/Läder 1976-04-29 20 Avskrivningslån II 10 211 000 saknas
96 Inter Leather Sweden AB Skinn/Läder 1976-09-07 30 Avskrivningslån III 10 263 000 saknas
97 Jakobsdals Kamgarnsspinneri AB 516 31 Garn 1976-08-30 30 Avskrivningslån I 15 250 000 1 884 000 5 1977
98 Jakobsdals Kamgarnsspinneri AB 516 31 Garn 1980-04-29 40 Avskrivningslån II 10 233 000 1981

286 Jakobsdals Kamgarnsspinneri AB 516 31 Garn 1982-03-11 50 Avskrivningslån 10 101 000 1983
306 Jakobsdals Kamgarnsspinneri AB 516 31 Garn 1982-07-05 50 Avskrivningslån 10 300 000 1983

4055 Jakobsdals Kamgarnsspinneri AB 516 31 Garn 1984-08-03 50 Beredskapslån 10 1 000 000 saknas
333 Jersey Modeller, AB Trikå 1984-02-21 40 Avskrivningslån 5 662 000 1 277 000 3 1983
99 Jersey Vävnader AB Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån I 15 400 000 1980

100 Jersey Vävnader AB Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån II 10 215 000 1980
101 Jofama Skinn/Läder 1976-02-03 30 Avskrivningslån 10 251 000 251 000 1 1980
103 Jonssons Textil AB, Gunnar Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån 10 62 000 62 000 1 1979
104 Järbo Spinneri AB 811 70 Garn 1978-09-26 40 Avskrivningslån 10 230 000 4 910 000 3 1982
287 Järbo Spinneri AB 811 70 Garn 1982-03-03 50 Avskrivningslån 10 580 000 1983

4040 Järbo Spinneri AB 810 28 Garn 1984-05-17 50 Beredskapslån 10 4 100 000 saknas
105 Karlstads Spinneri & Vävnader AB 650 01 Garn 1974-11-25 25 Avskrivningslån I 10 400 000 900 000 2 1976
336 Karlstads Spinneri & Vävnader AB 650 01 Garn 1984-03-12 50 Avskrivningslån 10 500 000 ej startat

4005 Katrineholms konfektionsdetaljer AB Komponenter 1983-01-20 50 Beredskapslån 10 125 000 125 000 1 saknas
112 Kinnasand, AB Väv 1979-06-08 40 Avskrivningslån 10 2 950 000 2 950 000 1 1981
118 Klippans Läderfabrik AB 264 00 Skinn/Läder 1974-11-06 30 Avskrivningslån 10 660 000 660 000 1 1975
119 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1977-05-11 35 Avskrivningslån I 10 150 000 4 509 000 8 1978
120 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1978-12-04 40 Avskrivningslån II 10 80 000 1980
121 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1979-07-06 40 Avskrivningslån III 10 46 000 1980
122 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1980-06-10 40 Avskrivningslån IV 10 82 000 1981
282 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1981-10-05 50 Avskrivningslån 10 713 000 ej startat
327 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1983-02-14 50 Avskrivningslån 10 1 425 000 ej startat
328 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1983-02-14 50 Avskrivningslån 15 453 000 ej startat

1058 Klippans Yllefabrik AB 264 00 Garn 1981-10-05 50 Beredskapslån saknas 1 560 000 ej startat
123 Knitting, Jac Väv 1979-07-06 40 Avskrivningslån I 10 136 000 136 000 1 1980
124 Konfektionsdetaljer AB, Nya Komponenter 1978-12-04 50 Avskrivningslån 15 200 000 200 000 1 ej startat
125 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1973-12-10 50 Avskrivningslån I 15 2 750 000 156 555 000 16 1976
126 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1973-12-10 50 Avskrivningslån II 10 11 050 000 1976
127 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1974-05-21 50 Avskrivningslån III 10 10 500 000 1978
128 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1977-06-16 75 Avskrivningslån IV 10 2 750 000 1979
129 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1978-05-18 50 Avskrivningslån V 10 950 000 1981
130 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1978-05-18 75 Avskrivningslån VI 10 8 475 000 1980
131 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1979-03-09 75 Avskrivningslån VII 10 11 648 000 1981
132 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1979-03-09 50 Avskrivningslån VIII 10 127 000 1981
133 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1979-10-01 75 Avskrivningslån IX 10 577 000 1981
134 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1979-10-01 50 Avskrivningslån X 10 69 000 1981
278 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1981-09-28 75/50 Avskrivningslån 10 5 048 000 1983
288 Kungsfors Fabriker AB 501 02 Garn/Väv 1982-02-12 75/51 Avskrivningslån 10 8 831 000 1983

4002 Kungsfors Fabriker AB 502 02 Garn/Väv 1982-06-09 50 Beredskapslån 10 66 000 000 saknas
4038 Kungsfors Fabriker AB 503 02 Garn/Väv 1984-03-19 50 Beredskapslån 10 4 500 000 saknas
1022 Kungsfors Fabriker AB 504 02 Garn/Väv 1980-07-02 50 Beredskapslån 10 13 580 000 saknas
1023 Kungsfors Fabriker AB 505 02 Garn/Väv 1981-07-01 50 Beredskapslån 10 9 700 000 saknas

135 L-A Plast AB Komponenter 1976-06-15 30 Avskrivningslån I 10 763 000 2 987 000 3 1978
136 L-A Plast AB Komponenter 1976-06-03 30 Avskrivningslån II 15 1 470 000 1977
137 L-A Plast AB Komponenter 1978-09-26 50 Avskrivningslån III 10 754 000 1978
138 Lagans Textilfabriker AB Väv 1977-12-20 40 Avskrivningslån 10 340 000 340 000 1 1980
139 Lapidus, AB T H 515 21 Väv 1975-01-02 30 Avskrivningslån I 10 600 000 2 785 000 3 1975
140 Lapidus, AB T H 515 21 Väv 1976-04-20 30 Avskrivningslån II 10 1 110 000 1980
141 Lapidus, AB T H 515 21 Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån III 10 1 075 000 ej startat
148 Liljeros, AB Bröderna Väv 1979-03-09 40 Avskrivningslån 10 121 000 121 000 1 1980
154 Malmö Strumpfabrik, AB 200 01 Strumpor 1976-02-10 30 Avskrivningslån 10 1 080 000 3 162 000 3 1983
337 Malmö Strumpfabrik, AB 200 01 Strumpor 1984-03-19 saknas Avskrivningslån 5 82 000 1984

4034 Malmö Strumpfabrik, AB 201 01 Strumpor 1984-01-02 saknas Beredskapslån 10 2 000 000 saknas
155 Marieholms Yllefabrik AB 241 72 Väv 1975-06-04 30 Avskrivningslån I 10 500 000 6 642 835 6 1976
156 Marieholms Yllefabrik AB 241 72 Väv 1977-06-28 30 Avskrivningslån II 10 135 000 1978
157 Marieholms Yllefabrik AB 241 72 Väv 1978-09-26 40 Avskrivningslån III 10 255 000 1979
158 Marieholms Yllefabrik AB 241 72 Väv 1979-12-21 40 Avskrivningslån IV 10 1 202 835 1982
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289 Marieholms Yllefabrik AB 241 72 Väv 1982-01-19 50 Avskrivningslån 10 2 458 000 1983
335 Marieholms Yllefabrik AB 241 72 Väv 1984-03-12 50 Avskrivningslån 10 2 092 000 ej startat
159 Medins Handskfabrik, AB N U Skinn/Läder 1978-12-04 50 Avskrivningslån 10 175 000 175 000 1 1979
160 Mitex Glasfiber AB Väv 1976-04-01 30 Avskrivningslån I 10 70 000 573 000 3 1977
161 Mitex Glasfiber AB Övrig Textil 1974-05-02 30 Avskrivningslån II 10 200 000 1975
162 Mitex Glasfiber AB Övrig Textil 1979-06-08 30 Avskrivningslån III 10 303 000 1980
167 Mullsjö Trikåfabrik AB 565 18 Väv 1979-07-17 40 Avskrivningslån 10 202 000 202 000 1 ej startat
168 Mölnlycke Sytråd AB 435 00 Garn 1980-02-01 42 Avskrivningslån I 15 460 000 3 630 000 2 1981
169 Mölnlycke Sytråd AB 435 00 Garn 1980-02-01 42 Avskrivningslån II 10 3 170 000 1982
170 Nilsson, AB Gotthard Fiber 1978-02-08 50 Avskrivningslån I 10 1 100 000 2 160 000 2 1980
171 Nilsson, AB Gotthard Fiber 1979-03-09 30 Avskrivningslån II 10 1 060 000 1982
172 Nordiska Maskinfilt AB Övrig Textil 1974-08-09 20 Avskrivningslån 10 1 000 000 1 000 000 1 1976
275 Olander, AB Bröderna Strumpor 1981-08-31 35 Avskrivningslån I 15 630 000 1 770 000 3 1982
276 Olander, AB Bröderna Strumpor 1981-08-31 40 Avskrivningslån II 10 40 000 1982

4039 Olander, AB Bröderna Strumpor 1984-04-27 saknas Beredskapslån 10 1 100 000 saknas
179 Pelle Vävare AB, Marks 511 20 Väv 1980-02-01 40 Avskrivningslån I 10 778 000 4 310 000 5 1981
180 Pelle Vävare AB, Marks 511 20 Väv 1981-06-04 40 Avskrivningslån II 10 657 000 1981
181 Pelle Vävare AB, Marks 511 20 Väv 1981-06-29 50 Avskrivningslån III 10 1 500 000 1982
297 Pelle Vävare AB, Marks 511 20 Väv 1982-04-13 50 Avskrivningslån 10 500 000 1982
308 Pelle Vävare AB, Marks 511 20 Väv 1982-09-09 50 Avskrivningslån 10 875 000 1983
183 Plastcenter AB Komponenter 1980-04-29 30 Avskrivningslån I 15 289 000 1 939 300 2 saknas
184 Plastcenter AB Komponenter 1980-04-29 50 Avskrivningslån II 9 1 650 300 1980
185 Rask AB, Kenneth Väv 1981-06-30 35 Avskrivningslån 15 140 000 140 000 1 1983
186 Remnes Trikå AB /merkur/ Väv 1975-08-18 40 Avskrivningslån 10 100 000 100 000 1 1976
188 Rundgrens Väveri AB Väv 1979-10-02 40 Avskrivningslån 10 330 000 330 000 1 1981
189 Rydahls Manufaktur AB 510 33 Garn 1973-11-30 50 Avskrivningslån 10 268 000 1 968 000 3 1975

1037 Rydahls Manufaktur AB 510 33 Garn 1981-01-15 50 Beredskapslån 10 800 000 saknas
1037 Rydahls Manufaktur AB 510 33 Garn 1982-09-30 50 Beredskapslån 10 900 000 saknas

190 Rydboholms AB 510 32 Garn 1973-07-31 50 Avskrivningslån I 10 1 200 000 8 447 500 5 1974
191 Rydboholms AB 510 32 Garn 1973-07-31 50 Avskrivningslån II 10 1 867 500 1976
192 Rydboholms AB 510 32 Garn 1974-05-21 50 Avskrivningslån III 10 3 720 000 1975
193 Rydboholms AB 510 32 Garn 1976-04-01 50 Avskrivningslån IV 10 360 000 1977

4029 Rydboholms AB 511 32 Garn 1982-09-27 50 Beredskapslån 10 1 300 000 saknas
194 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1977-03-02 35 Avskrivningslån 10 602 000 29 199 000 9 1979
195 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1975-10-08 30 Avskrivningslån 10 710 000 1977
196 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1980-12-04 40 Avskrivningslån III 10 280 000 1983
291 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1981-11-24 50 Avskrivningslån 10 663 000 1983
320 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1982-06-28 50 Avskrivningslån 6 2 907 000 1981

4037 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1984-03-21 50 Beredskapslån 5 2 437 000 saknas
1038 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1981-02-20 50 Beredskapslån saknas 15 700 000 saknas
1038 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1982-01-15 50 Beredskapslån saknas 4 300 000 saknas
1038 Saxylle-Kilsund AB 502 64 Garn/Väv 1983-01-15 50 Beredskapslån saknas 1 600 000 saknas

197 Scandiafelt AB Övrig Textil 1974-11-25 saknas Avskrivningslån 10 800 000 800 000 1 1976
198 Sjuntorp, AB 461 77 Garn 1973-10-19 50 Avskrivningslån I 10 1 350 000 2 724 342 3 1977
199 Sjuntorp, AB 461 77 Garn 1974-05-21 50 Avskrivningslån II 10 1 140 000 1977
283 Sjuntorp, AB 461 77 Garn 1981-02-06 40 Avskrivningslån 10 234 342 1982
200 Skandinaviska Jute Spinneri & Väveri Garn 1980-05-29 50 Avskrivningslån I 10 5 655 000 5 655 000 1 1982
201 Skattebergs Textil AB Väv 1979-02-21 40 Avskrivningslån I 10 48 600 48 600 1 1980
205 Sporda Vadd, AB Övrig Textil 1977-12-02 35 Avskrivningslån 10 350 000 350 000 1 1980
206 Stigtex AB 450 62 Garn 1973-10-09 30 Avskrivningslån I 10 667 500 4 420 500 7 1976
207 Stigtex AB 450 62 Garn 1974-01-08 50 Avskrivningslån II 10 380 000 1975
208 Stigtex AB 450 62 Garn 1974-03-04 30 Avskrivningslån III 10 375 000 1976
209 Stigtex AB 450 62 Garn 1974-11-06 30 Avskrivningslån IV 10 62 000 1976
210 Stigtex AB 450 62 Garn 1980-12-04 40 Avskrivningslån V 10 436 000 1983

1041 Stigtex AB 451 62 Garn 1980-07-01 40 Beredskapslån 10 1 500 000 saknas
1041 Stigtex AB 452 62 Garn 1981-04-21 40 Beredskapslån 10 1 000 000 saknas

211 Swedsocks AB 260 91 Strumpor 1974-09-04 30 Avskrivningslån I 10 150 000 553 000 4 1977
212 Swedsocks AB 260 91 Strumpor 1976-06-15 40 Avskrivningslån II 10 151 000 1979
213 Swedsocks AB 260 91 Strumpor 1977-10-31 40 Avskrivningslån III 10 150 000 1980
214 Swedsocks AB 260 91 Strumpor 1980-02-01 40 Avskrivningslån IV 10 102 000 1981

4047 Svenska Brandslangsfabriken 511 02 Komponenter 1984-06-19 saknas Beredskapslån 10 1 300 000 1 300 000 1 saknas
215 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1973-12-04 50 Avskrivningslån I 10 748 500 245 913 500 12 1975
216 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1975-10-08 50 Avskrivningslån II 10 14 000 000 1978
217 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1978-05-19 75 Avskrivningslån III 10 37 036 000 1981
218 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1979-01-19 50 Avskrivningslån IV 10 1 800 000 1980
219 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1980-05-14 75 Avskrivningslån V 10 30 264 000 1981

4006 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1983-01-24 saknas Beredskapslån 10 103 065 000 saknas
1043 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1980-07-21 saknas Beredskapslån 10 11 000 000 saknas
1043 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1981-07-01 saknas Beredskapslån 10 8 000 000 saknas
1043 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1982-07-01 saknas Beredskapslån 10 5 000 000 saknas
1044 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1980-12-17 saknas Beredskapslån 10 5 000 000 saknas
1044 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1982-01-28 saknas Beredskapslån 10 5 000 000 saknas
1045 Svenska Rayon AB 664 03 Fiber 1981-01-26 saknas Beredskapslån 10 25 000 000 saknas

220 Svenska Tacksfabriken AB Komponenter 1974-01-23 50 Avskrivningslån 15 238 000 616 492 2 1977
221 Svenska Tacksfabriken AB Komponenter 1978-09-26 40 Avskrivningslån 10 378 492 1979
222 Svenskt Konstsilke 503 07 Teknisk textil 1976-12-16 50 Avskrivningslån I 10 230 000 9 140 000 7 1977
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223 Svenskt Konstsilke 503 07 Teknisk textil 1978-12-04 50 Avskrivningslån II 10 500 000 1980
224 Svenskt Konstsilke 503 07 Teknisk textil 1979-06-08 50 Avskrivningslån III 10 435 000 1980
225 Svenskt Konstsilke 503 07 Teknisk textil 1979-10-29 50 Avskrivningslån IV 10 1 560 000 1981
300 Svenskt Konstsilke 503 07 Teknisk textil 1982-01-04 50 Avskrivningslån 10 500 000 1983
309 Svenskt Konstsilke 503 07 Teknisk textil 1982-07-09 50 Avskrivningslån 10 1 915 000 ej startat

4042 Svenskt Konstsilke 503 07 Teknisk textil 1984-06-04 50 Beredskapslån 10 4 000 000 saknas
321 Svensson & Co, AB A Väv 1982-09-20 40 Avskrivningslån 10 96 000 96 000 1 ej startat
226 Svensson, AB Ludvig Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån I 10 2 400 000 4 080 000 2 1980
326 Svensson, AB Ludvig Väv 1983-02-17 40 Avskrivningslån 10 1 680 000 ej startat
228 Syläder AB Skinn/Läder 1974-05-29 saknas Avskrivningslån I 15 330 000 491 000 3 1975
229 Syläder AB Skinn/Läder 1974-05-29 30 Avskrivningslån II 10 70 000 1975
230 Syläder AB Skinn/Läder 1980-02-01 30 Avskrivningslån III 10 91 000 ej startat
232 Topeco Fabriks AB 523 01 Strumpor 1977-12-28 40 Avskrivningslån I 10 660 000 5 932 000 5 1979
233 Topeco Fabriks AB 523 01 Strumpor 1978-06-16 45 Avskrivningslån II 10 732 000 1979
293 Topeco Fabriks AB 523 01 Strumpor 1982-03-11 40 Avskrivningslån 10 260 000 1983
294 Topeco Fabriks AB 523 01 Strumpor 1982-03-11 40 Avskrivningslån 15 1 280 000 1983

4043 Topeco Fabriks AB 523 01 Strumpor 1984-05-29 40 Beredskapslån saknas 3 000 000 saknas
302 Tranefors, AB E Övrig Textil 1982-05-17 40 Avskrivningslån 10 490 000 490 000 1 1983
236 Tärnsjö Ånggarveri AB 740 45 Skinn/Läder 1975-11-06 30 Avskrivningslån I 10 285 000 1 995 000 4 1978
237 Tärnsjö Ånggarveri AB 740 45 Skinn/Läder 1979-10-02 40 Avskrivningslån II 10 510 000 1982
314 Tärnsjö Ånggarveri AB 740 45 Skinn/Läder 1982-09-29 40 Avskrivningslån 10 600 000 1983
315 Tärnsjö Ånggarveri AB 740 45 Skinn/Läder 1982-09-29 40 Avskrivningslån 15 600 000 1983
241 Welander, AB Claes Strumpor 1975-01-02 30 Avskrivningslån I 10 98 000 278 000 2 1978
242 Welander, AB Claes Strumpor 1978-01-20 40 Avskrivningslån II 10 180 000 1978
243 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1973-06-19 50 Avskrivningslån I 15 7 500 000 69 886 500 13 1974
244 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1973-06-19 49,5 Avskrivningslån II 10 2 500 000 1975
245 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1974-05-21 50 Avskrivningslån III 10 1 960 000 1975
246 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1977-06-20 75 Avskrivningslån IV 10 10 581 500 1979
247 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1979-02-21 50 Avskrivningslån V 10 830 000 1980
248 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1980-12-17 75 Avskrivningslån VI 10 1 511 000 1981
249 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1980-12-17 40 Avskrivningslån VII 10 1 541 000 1981
281 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1981-09-18 75/40 Avskrivningslån 10 3 718 000 1982

4001 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1982-06-11 Beredskapslån 10 25 925 000 saknas
4007 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1983-01-01 Beredskapslån 10 2 000 000 saknas
4036 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1984-03-19 Beredskapslån 10 1 500 000 saknas
1052 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1980-07-02 Beredskapslån 10 6 020 000 saknas
1052 Werner AB, Gustaf/ Gamlestaden Garn/väv 1981-07-01 Beredskapslån 10 4 300 000 saknas

325 Vinetta AB, Strumpfabriken Strumpor 1982-12-16 50 Avskrivningslån 10 410 000 5 810 000 3 ej startat
4028 Vinetta AB, Strumpfabriken Strumpor 1982-06-11 50 Beredskapslån 10 3 000 000 saknas
4050 Vinetta AB, Strumpfabriken Strumpor 1984-06-26 50 Beredskapslån 10 2 400 000 saknas

250 Winqvist Handelsbolag, L J Garn 1974-11-06 30 Avskrivningslån 10 50 000 50 000 1 1975
261 Wramborgs Trikåfabrik AB 212 25 Strumpor 1975-05-26 30 Avskrivningslån I 10 120 000 3 379 000 6 1977
262 Wramborgs Trikåfabrik AB 212 25 Strumpor 1976-04-13 30 Avskrivningslån II 10 165 000 1977
263 Wramborgs Trikåfabrik AB 212 25 Strumpor 1976-12-16 40 Avskrivningslån III 10 120 000 1977
264 Wramborgs Trikåfabrik AB 212 25 Strumpor 1978-03-14 40 Avskrivningslån IV 15 740 000 1980
265 Wramborgs Trikåfabrik AB 212 25 Strumpor 1979-01-19 40 Avskrivningslån V 10 234 000 1981
316 Wramborgs Trikåfabrik AB 212 25 Strumpor 1982-09-27 40 Avskrivningslån VI 15 2 000 000 ej startat
266 Vävaren i Båstad 269 01 Väv 1979-01-19 40 Avskrivningslån 10 165 500 165 500 1 1979
274 Åsunda Textil, AB Väv 1980-02-01 40 Avskrivningslån I 10 200 000 200 000 1 1981

705 823 137 705 823 137 280
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