
 

 
 

 

 

 

Textilkrisen och den svenska staten 
Textilindustrins nedgång i ljuset av riksdagsdebatten  

 

 

Erik Hellberg 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk-historiska institutionen 

Kurs: C-uppsats, 15hp 

Termin: VT-20 

Ventilationsdatum: 03-06-2020 

Handledare: Jan Ottosson 

 



1. Inledning 4 
1.1 Syfte och frågeställningar 5 
1.2 Forskningsläge 6 

1.2.1 Den svenska regeringens regional- och arbetsmarknadspolitik 1950-1970 6 
1.2.2 Textilkrisen i Norrköping och Borås samt företagsnedläggningar 11 

1.3 Material och metod 14 
1.4 Källkritik 15 

1.4.1 Avgränsning 15 
1.4.2 Synlighet 16 
1.4.3 Vikt 17 

1.4.4 Sammanfattning av källkritik 18 
1.5 Disposition 18 

2. Förklaring av centrala aspekter i undersökning 19 
2.1 Rehn-Meidner modellen 19 
2.2 Lokaliseringspolitik 19 

3. Debatten kring textilindustrins nedgång 21 
3.1 Textilkrisens uppkomst: hanterandet av ett prekärt globalt marknadsläge 22 

3.1.1 Priskontrollen och lönecentralisering 22 
3.1.2 Rehn-Meidner modellen börjar ta sig i uttryck 26 
3.1.3 Nedläggelser och rationalisering i Norrköping och Borås: strukturomvandling 
och anslag 27 
3.1.4 Varför så få hjälpåtgärder? 31 
3.1.5 Sammanfattning av 1950-talets riksdagsdebatt i relation till textilkrisen 35 

3.2 Textilkrisens nedkylning och återkomst under 1960-talet 36 
3.2.1 Lokaliseringspolitiken och riksdagsdebatten kring 1960-talets textilkris 39 
3.2.2 Nedmontering av Norrköpings textilindustri och lokaliseringsstöd till Borås 42 
3.2.3 Ett förändrat förhållningssätt till textilindustrins nedgång 44 
3.2.4 Sammanfattning av 1960-talets riksdagsdebatt kring textilkrisen 46 

3.3 Norrköping efter YFA-kraschen och textilkrisens epilog i Borås 46 

4. Diskussion och slutsatser 50 
4.1 Riksdagsdebatten kring textilindustrins bortgång; Från påskyndandet av 
strukturomvandling och den aktiva arbetsmarknadspolitiken till lokaliseringsstöd 50 
4.2 Norrköpings och Borås skilda öden i ljuset av riksdagsdebatten 52 

5. Käll- och litteraturförteckning 54 
5.1 Källmaterial 54 
5.2 Litteratur 56 

  
 
 
 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



1. Inledning  

Sedan länge har implikationerna av Rehn-Meidner modellen och den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken diskuterats inom ekonomisk historisk forskning. Under de senaste 

åren har det dock börjat ifrågasättas om Rehn-Meidner modellen verkligen var ett ramverk 

som den socialdemokratiska regeringen följde så slaviskt från och med sent 1950-tal till tidigt 

1970-tal som det traditionellt sett ofta hävdats. Rehn-Meidner modellens roll i svensk politik 

under efterkrigstiden behöver således granskas vidare i relation till sakpolitik för att 

forskningen ska bli mer empiriskt trovärdig. Hur förhöll sig regeringen till arbetslöshet och 

regionalekonomiska problem 1950-1970? 

 

Textilkrisen är ett begrepp som härstammar från den omfattande strukturkris textilindustrin 

upplevde från och med 1950-talet och som upplevde sin allmänna kulmen under 1970-talets 

första hälft. Krisens implikationer blev som mest kännbara i de då utpräglade textilstäderna 

Norrköping och Borås. Nedläggningar inom städernas textilindustri var ett ständigt 

återkommande tema 1950-1970. Tidigare har forskning om textilkrisen huvudsakligen inriktat 

sig på krisen på ett nationellt eller med fokus på en enskild region. Oftast då med inriktning 

på industrin och dess strukturomvandling i sig. Genom att i denna studie redogöra över 

riksdagsdebattens utveckling i relation till textilkrisen i Borås och Norrköping kan det skapas 

en bild av Rehn-Meidner modellens roll i frågor om regional- och arbetsmarknadspolitik 

1950-1970. Vidare kan fokuset också belysa politikens roll i textilkrisens förlopp, något som 

tidigare forskning om textilkrisen sällan uppmärksammat. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Textilindustrins nedgång och regeringens arbetsmarknads- och regionalpolitiska agerande 

under efterkrigstiden är fenomen som sedan länge har tagits för givet. Det är därför av vikt att 

uppmärksamma riksdagsdebatten kring arbetsmarknads- och regionalpolitik i relation till 

textilkrisen och dess förekomst i Borås och Norrköping 1950-1970. En ekonomisk kris som 

främst var koncentrerad till enskilda lokala enheter kan ge en indikation på regeringens 

hållning i frågor om hur arbetslöshet och interregional ekonomisk ojämlikhet skulle hanteras. 

Hur den socialdemokratiska regeringen bemötte kritik i riksdagen är också av intresse, 

eftersom det kan ge en bild av dåtida politiska konflikter och vilka vägar regeringen valde att 

gå. Detta gör det sedan än mer tydligt vilken politik regeringen förespråkade i relation 

textilindustrins nedgång. 

 

Vidare ger en analys av riksdagsdebatten möjlighet att skapa giltigare förklaringar till varför 

Norrköping och Borås påverkades så olikartat av textilindustrins kris. Som det ser ut i nuläget 

så har tidigare forskning främst uppmärksammat textilindustrins nedgång på ett nationellt 

plan eller med fokus på en stad, men ett komparativt perspektiv mellan de två städerna där 

textilkrisen slog hårdast har inte tidigare utforskats. Vidare är den tidigare forskningen främst 

inriktad på strukturomvandlingen inom industrin i sig, de förändrade marknadsförhållandena 

och varför krisen uppkom. Krisen sett ur ett politiskt perspektiv är mindre utforskat och därav 

ämnar jag att uppmärksamma riksdagsdebatten om textilkrisen 1950-1970 och dess 

utveckling för att sedan diskutera implikationerna av regeringens hållning i relation till 

tidigare förklaringar av textilindustrins nedgång. Utifrån dessa tankar formuleras följande 

frågeställningar som undersökningen ska förhålla sig till: 

 

Hur diskuterades textilindustrins kris i riksdagen 1950-1970 och hur förändrades debatten 

över tid? 

 

Vad var politikens roll i textilindustrins nedgång 1950-1970? 
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1.2 Forskningsläge 

1.2.1 Den svenska regeringens regional- och arbetsmarknadspolitik 1950-1970 

Aktiv arbetsmarknadspolitik och främjande av strukturomvandling är två aspekter som sedan 

länge har varit intimt sammankopplade med det socialdemokratiska regeringspartiets 

ekonomiska politik under efterkrigstiden. Hur det socialdemokratiska partiets förhållningssätt 

till strukturomvandling och dess arbetsmarknadspolitik förändrades genom åren är emellertid 

en fråga som har varit omstridd och fortfarande är inom ekonomisk historisk forskning. 

 

Kerstin Enflo och Joan Ramón Rosés resonerar kring delar av denna forskningsproblematik i 

sin artikel Coping with regional inequality in Sweden: structural change, migrations, and 

policy, 1860-2000. Genom sammanställa data som visar regional BNP per capita i Sverige 

1860-2000 hävdar Enflo & Rosés att perioden 1940-1980 karaktäriserades av ökande 

ekonomisk konvergens mellan Sveriges olika län. De menar att statens ekonomiska politik 

var det som gjorde att produktivitetsskillnader mellan olika industrier och regioner 

utjämnades 1940-1980. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik som innebar allokering av 

arbetskraft från stagnerande till växande sektorer och den solidariska lönepolitiken som 

orsakade att olönsamma industrier slogs ut minskade helt enkelt den ekonomiska divergensen 

mellan Sveriges län.  Utgår man från Enflos perspektiv så bör det rimligtvis vara så att 1

textilnedläggningarna i Norrköping och Borås var en del av en större process där en ineffektiv 

industrisektor slogs ut och arbetskraften följaktligen allokerades till en annan växande sektor. 

En del av det påstådda sambandet mellan Rehn-Meidner modellen och påskyndandet av 

strukturomvandling.  Enflo & Rosés analys är fruktbar då datan visar större interregionala 2

mönster i fråga om förändringar i produktionsförhållanden. Hur de förklarar utvecklingen 

1940-1980 är dock problematiskt. Deras data kan helt enkelt inte synliggöra varför 

konvergensen sker eftersom anledningen till att regional BNP förändras kan bero på så många 

olika variabler. Att summera statens agerande under en 40-årsperiod utifrån en statistisk 

1 Kerstin Enflo och Joan Ramón Rosés, Coping with Regional Inequality in Sweden: Structural 
Change, Migrations, and Policy, 1860-2000: Regional Inequality in Sweden. (The Economic History 
Review 68, nr 1 februari 2015. 191–217). s. 210-214. 
2 Göran Brulin, Per-Erik Ellström & Lennart Svensson, “Partssamverkan för effektiva 
produktionssystem och tillväxt” i den Den hållbara svenska modellen. Innovationskraft, förnyelse och 
effektivitet, Lars Magnusson (red.) & Jan Ottosson (red.) (Stockholm: SNS förlag, 2012). s. 69-86. 
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infallsvinkel är inte empiriskt trovärdigt eftersom BNP enbart visar den sammanlagda värdet 

av samtlig ekonomisk aktivitet. För att förklaringen ska bli mer empiriskt robust behövs 

exempelvis data över migration och löneutveckling. Rehn-Meidner modellens effektivitet och 

förekomst kan därmed inte fastslås utifrån den data som Enflo och Rosés sammanställt. 

 

Lennart Erixon har i sin forskning diskuterat den aktiva arbetsmarknadspolitiken och 

Rehn-Meidner modellens historia. I sin redogörelse diskuterar han dess inverkan på statens 

agerande och de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta agerande. Erixon drar i sin 

forskning slutsatserna att Rehn-Meidner modellens påverkan på arbetsmarknads- och 

regionalpolitiken var betydande från och med slutet av 1950-talet till omkring 1973. Den 

svenska staten främjade en mobilitetsorienterad arbetsmarknadspolitik som skulle påskynda 

strukturomvandling och bidra till uppfyllandet av Rehn-Meidner modellens mål i form av full 

sysselsättning, hög tillväxt, utjämning av löneskillnader och prisstabilitet på den svenska 

marknaden. Erixon validerar denna tes genom att presentera data för statens spenderande på 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Erixon uttrycker att datan är signifikant eftersom den visar 

på att svenska staten mellan sent 1950-tal och 1970-talets början främjade 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder i linje med Rehn-Meidner modellen genom att stimulera 

rörlighet mellan regioner och arbetsplatser.  Erixsons resultat tyder på att den svenska statens 3

arbetsmarknads- och regionalpolitiska agerande under dessa år följde Rehn-Meidner 

modellens mönster för samhällsekonomisk utveckling.  

 

Jakob Molinder uppmärksammar problematiken i dessa resonemang i sin avhandling 

Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy: Essays on the Swedish Model in 

the Postwar Period. I avhandlingen undersöker han sambandet mellan förändringar i lokala 

arbetsmarknadsförhållanden och interregional migration under perioden 1945-1985 i relation 

till den svenska modellens verkningar. Molinder kom fram till att 1960-talet var en period då 

divergensen mellan landsbygd och stad ökade som aldrig tidigare. Det var en period då 

urbaniseringsgraden var exceptionellt hög. Han kommer också fram till att arbetsmarknads- 

och regionalpolitiken var av liten betydelse för hur olika regioners arbetskraft 

omstrukturerades i Sverige under 1960- och 70-tal. Molinder menar att den omfattande 

3 Lennart Erixon, The Rehn-Meidner Model in Sweden: Its Rise, 
Challenges and Survival. (Journal of Economic Issues, 2010. 44:3, 677-715). s. 677-687; 706-708. 
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omfördelningen av arbetskraft mellan regioner under 1960-talet och det relativt stabilare läget 

under 1970-talet lämpligare förklaras som konsekvenser av strukturomvandling, hur olika 

regioner successivt påverkades av dessa samt hur ekonomiska resurser fördelades. Molinder 

hävdar utifrån det att Rehn-Meidner modellen inte var lika effektiv som det ofta tidigare 

sagts, utan att utvecklingen på arbetsmarknaden lämpligare förklaras av exempelvis den 

offentliga sektorns expansion.  Molinders slutsatser talar följaktligen för att situationen i 4

Norrköping och Borås lämpligare förklaras av den samhällsekonomiska utvecklingens 

implikationer för arbetsmarknaden snarare än en medveten policy från statsmaktens håll. 

Följdfrågan som också kan ställas i relation till dessa resultat är hur aktivt Rehn-Meidner 

modellen egentligen följdes? I artikeln What Can the State Do for You? Relocation 

allowances and regional subsidies in post-war Sweden ger Molinder, Jan Ottosson, Lena 

Andersson-Skog och Lars Magnusson uttryck för ett annat utvecklingsmönster i regeringens 

arbetsmarknadspolitiska agerande än vad Erixon och Enflo förmedlar. De menar att den 

mobilitetsorienterade aktiva arbetsmarknadspolitiken inte var en kontinuitet mellan 

1950-talets slut och tidigt 1970-tal som Erixon hävdar. Det socialdemokratiska 

regeringspartiet ändrade redan sitt arbetsmarknadspolitiska agerande under 1960-talets andra 

hälft. Lokaliseringsstöd blev då en allt vanligare åtgärd för att förebygga arbetslöshet i 

ekonomiskt utsatta regioner.   5

 

Lena Andersson-Skog beskriver att svensk ekonomisk politik under 1950-talet 

kännetecknades av en stram finanspolitik, ökad frihandel och generella åtgärder som var 

ämnade att främja spontan strukturomvandling inom specifika branscher. Ramen för den 

svenska ekonomiska politiken under 1950-talet var Rehn-Meidner modellen. Tanken om en 

allmän lönesättning inom svensk arbetsmarknad som skulle slå lågproduktiva företag som 

inte klarade av att följa lönestegringen skulle slås ut. Arbetskraften från dessa 

företagsnedläggningar skulle därefter flytta sig till mer produktiva näringar, vilket skulle 

utmynna i en reallöneökning såväl som ökad effektivitet inom svensk industri. Ett problem 

med denna ekonomiska politik var emellertid att flertalet olönsamma verksamheter var 

lokaliserade i glest befolkade regioner. Resultatet av politiken blev således en avfolkning av 

4 Jakob Molinder, Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy : Essays on the Swedish 
Model in the Postwar Period. (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017). s.  68-73. 
5 Jakob Molinder, Jan Ottosson, Lena Andersson-Skog & Lars Magnusson, What Can the State Do for 
You?. (Scandinavian Journal of History, 2017. 42:3, 273-298.) s. 273-294. 
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landsbygden (främst Norrland) och en ökad inflyttning till storstäderna.  Från och med mitten 6

av 1960-talet började detta problem uppmärksammas allt mer. Den ständiga ekonomiska 

tillväxt som Sverige hade upplevt sedan andra världskrigets slut började stanna av och stödet 

för socialdemokraterna började tyna bort. De negativa konsekvenserna av strukturomvandling 

uppmärksammades av partiet som den primära orsaken bakom det förlorade stödet. För att 

vinna tillbaka det förlorade stödet blev regional balans ett nytt mål för den regionala 

politiken. Lokaliseringsstöd till ekonomiskt utsatta regioner blev därefter ett politiskt verktyg 

för att minska divergensen mellan län. Främjandet av strukturomvandling var fortsättningsvis 

en del av socialdemokraternas ekonomiska politik, men insikten om att en “trygg 

omvandling” också var nödvändig för att inte förlora politiskt stöd styrde om den regionala 

politiken. Regeringen analyserade inte bara branscher ur ett övergripande perspektiv längre, 

de beaktade dessutom enskilda regioners välmående.  Andersson-Skogs resultat ger intryck 7

av att Rehn-Meidner modellens genomslagskraft redan förekom under början av 1950-talet 

samt att dess roll i regionalpolitiken redan började försvinna efter 1965 i enlighet med 

Molinders slutsatser. 

 

Jan-Evert Nilsson har ett annat perspektiv på lokaliseringspolitikens framväxt. Nilsson hävdar 

att dagens regionalpolitik finner sina anor i lokaliseringsutredningen från 1947 och 

regeringens proposition från 1964 där en femårig testperiod av lokalseringstöd till skogslänen 

i Norrland föreslogs. Dess uppkomst hävdar han likt Andersson-Skog grundar sig i 

avfolkningen av landsbygden och främst de så kallade skogslänen i Norrland. Däremot lägger 

Nilsson mer tyngd på att den framväxande interregionala balansen i sig var ett tillräcklig stort 

problem i sig för att problemet skulle hamna på regeringens politiska dagordning.8

Andersson-Skogs och Nilssons synvinkel på regeringens regionalpolitiska utveckling väcker 

frågor om hur textilindustrins nedgång hanterades över tid. Återspeglar sig den utveckling 

Andersson-Skog beskriver genom att regeringen utgick från Rehn-Meidner modellen under 

1950-talet och främjade strukturomvandling, för att sedan börja uppmärksamma regionala 

problem under 1960-talets andra hälft i Östergötlands (Norrköping) och Älvsborgs län 

(Borås)?  

6 Lena Andersson-Skog, Otyg. (Stockholm: Dialogos förlag, 2020). s. 25-30. 
7 Andersson-Skog, Otyg. s. 30-40. 
8 Jan-Evert Nilsson, Från aktiv lokaliseringspolitik till regional politik. (Östersund: Tillväxtanalys, 2012). 
s.13-22. 
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Sofi Nilsson ger en indikation på att det är sannolikt att regeringens förhållningssätt i relation 

till textilindustrins nedgång förändrades i sin C-uppsats, Tryggad försörjning av textil: Svensk 

ekonomisk beredskap av textil 1972-1984. I uppsatsen så undersöker hon “hur det system för 

ekonomisk beredskap som utvecklades i Sverige inbegrep den inhemska textilindustrin”.  9

Nilsson drog slutsatsen att textilindustrin var en essentiell del av den svenska 

beredskapsplaneringen, vilket inte minst återspeglade sig i mängden avskrivningslån 

textilindustrin fick mellan 1968-1984.  Textilindustrin var följaktligen inte enbart nödvändig 10

för Borås och Norrköping, den var även av betydelse för den svenska statens 

beredskapsarbete inför krig och kriser. Det är således inte osannolikt att stödåtgärder började 

diskuteras när det blev tydligt att textilindustrin på svensk mark kunde komma att försvinna. 

 

Bilden av den svenska regeringens regional- och arbetsmarknadspolitik 1950-1970 är utifrån 

tidigare forskning mångtydig. Var verkligen regeringen så fäst vid Rehn-Meidner modellen 

att strukturomvandling sattes i första rummet hela perioden eller blev interregional divergens 

ett så stort problem att den aktiva arbetsmarknadspolitiken slopades under 1960-talets andra 

hälft? Denna fråga är av vikt att uppmärksamma, eftersom en förståelse av relationen mellan 

politiskt agerande och samhällsekonomisk utveckling är väsentlig för att kunna få en 

uppfattning om hur samhällsekonomisk utveckling sker. Hur förloppen i Norrköping 

respektive Borås kom att ske och hur de diskuterades i riksdagen kan ge forskningssamfundet 

mer verktyg för att förstå hur regeringens arbetsmarknads- och regionalpolitik förändrades 

över tid. Vidare också hur denna politik påverkade enskilda regioners ekonomiska välmående 

och Sveriges ekonomiska välstånd generellt. Genom att anta ett perspektiv som undersöker 

riksdagsdebatten i relation till två lokala enheter kan den arbetsmarknads- och regionalpolitik 

som regeringen förde ställas i relation till två ekonomiskt utsatta städer, vilket ger vidare 

underlag att diskutera tidigare forskningsresultat. Detta motiverar en lokal ansats som 

uppmärksammar riksdagsdebatten och hur regeringen förhöll sig till en pågående 

strukturomvandling, eftersom det kan skapa perspektiv angående statens politik och roll i 

relation till regionalekonomisk utveckling i Sverige 1950-1970.  

9 Sofi Nilsson, Tryggad försörjning av textil: Svensk ekonomisk beredskap av textil 1972-1984. 
(Uppsala universitet: C-uppsats, 2019). s. 1. 
10 Sofi Nilsson, s. 24-46. 
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1.2.2 Textilkrisen i Norrköping och Borås samt företagsnedläggningar 

Av vikt att belysa i en fallstudie som berör två lokala enheter och en strukturkris inom en 

sektor är självfallet också den lokala kontexten och bakgrunden till textilindustrins 

svårigheter. Dessutom är textilindustrins olikartade nedgång i Borås respektive Norrköping 

ett ämne som är intressant i sig. En jämförelse mellan två städer som hade ett likartat 

näringsliv vid 1950-talets början som sedan utvecklades i helt olika riktningar belyser hur en 

strukturkris inom samma sektor kan utveckla sig på helt olika sätt på två olika orter och vilka 

faktorer som kan ha orsakat detta. Det är således också nödvändigt att uppmärksamma 

tidigare forskning om textilkrisen för att kunna ha diskussionsunderlag för denna jämförelse. 

 

Det förekommer ett flertal studier sedan tidigare som uppmärksammar den svenska 

textilindustrins nedgång. Klas Nyberg beskriver att “Den västeuropeiska avindustrialiseringen 

på TEKO-området kan tolkas som distributionsledets återinträde i modeindustrin efter de 

nationella textil- och konfektionsföretagens epok, med Norrköping och Borås som främsta 

föregångare.”  Nyberg anknyter således till den ökande internationaliseringen av 11

världsmarknaden och förändrade produktionsmönster när han ska förklara nedmonteringen av 

den svenska textilindustrin. Det blir följaktligen nödvändigt att problematisera 

strukturomvandlingsförloppet på ett nationellt plan i relation till den globala ekonomins 

omvandling.  

 
Ytterligare ett perspektiv på förloppet framgår i Sten Anderssons studie Textilen som 

försvann: en studie av strukturomvandling,arbetarrörelsen och det nya Norrköpings 

framväxt. Anderssons ger uttryck för att Norrköpings textilindustri försökte hantera den 

minskade lönsamheten under 1960-talet genom rationaliseringar. Fusioner, investeringar i 

nytt kapital och förändring av produktionsmönster var bland de åtgärder som infördes i syfte 

att öka lönsamheten under 1960-talets dystra tider, men kampen var förgäves. Norrköpings 

textilindustri hängde helt enkelt inte med i de snabba förändringarna som skedde inom 

marknaden gällande efterfrågans utformning samt teknologisk utveckling. Den storskaliga 

produktionen skapande en bundenhet till kapitalet och gjorde det svårt att justera 

11 Klas Nyberg, Nya perspektiv på textilstaden Norrköpings uppkomst och omvandling. (Utredning 
beställd av Norrköpings stadsmuseum. Levererad 23 Juli, 2013). s. 31-32. 
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produktionen och innovationskraften inom världsmarknaden gjorde investeringarna i kapital 

snabbt obsoleta.  Anderssons berättelse ger således ett intryck av att en global 12

strukturomvandling var den drivande faktorn bakom textilkrisen och att Norrköping halkade 

efter på flera plan. Strukturomvandlingen var således inte enbart ett svenskt fenomen utan 

interaktioner mellan lokala, nationella och globala förhållanden gav helt enkelt upphov till 

nedläggelsen av Norrköpings textilindustri. 

 

I Borås var situationen för textilindustrin också dyster. Krisen slog hårt och 1950-talet 

kantades av flera nedläggningar inom stadens textilindustri. Bland dessa var anrika 

Drufvefors Wäfveri som la ner sin verksamhet i april 1956.  Krisen var emellertid inte lika 13

påtaglig som i Norrköping eftersom den textilrelaterade verksamheten i Borås var mer 

differentierad. I Borås var exempelvis även tillverkningen av konfektion betydande, en sektor 

som inte var lika hårt drabbad av krisen under 1950- och 1960-tal. Somliga tillverkare av 

konfektion såsom Algot Johansson AB blomstrade istället under 1950- och 1960-talets 

textilkris.  Krisen för Borås blev dock mer påtaglig över tid. Den våg av fabriksnedläggelser, 14

som började med textilfabrikerna fortsatte under slutet på 1960-talet och under hela 1970-talet 

med konfektionsfabrikerna.  Norrköping drabbades således inledningsvis hårdare än Borås, 15

vilket sannolikt berodde på att Borås textilindustri kompletterades av en stark 

konfektionsindustri. Borås textilindustri hade således en närliggande avsättningsmarknad och 

dess textilindustri hade därmed bättre förutsättningar att hantera de förändrade 

marknadsförhållandena.  

 

Ebba Dohlman beskriver hur marknaden för textilier förändrades under 1950- och 60-tal. 

Varuhus konkurrerade ut mindre affärer, vilket resulterade i att den sedan länge starka 

kopplingen mellan producenter och distributörer av textilvaror försvagades. Detta berodde på 

att färre individer blev ansvariga för inköp av produkter, vilka tenderade att söka sig till 

utländska producenter på grund av de lägre priserna. Konsekvenserna av detta blev förödande 

12 Sten Andersson, Lena Glans, Peter Karlsson & Mari Torstensson,Textilen som försvann: en studie 
av strukturomvandling,arbetarrörelsen och det nya Norrköpings framväxt. (Norrköping: Norrköpings 
kommun, 1986). s.29-38. 
13 Mats Segerblom, Tråden som håller : arbetare och företag i Borås' 150-åriga teko-historia. (Borås : 
Norma, 1989). s. 42-43; 99-100. 
14 Segerblom, s. 69-71. 
15 Segerblom, s. 100. 
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i samband med det i Sverige högre kostnadsläget.  Även Carina Gråbacke ger en förklaring 16

av textilkrisen där förändrade marknadsförhållanden uppmärksammas. Den svenska textil- 

och beklädnadsindustrin hade omställningssvårigheter i en tid när modet förändrades. 

Marknadsandelarna för lättare konfektion från lågprisländer växte i den graden att Sverige 

blev världens största importör av lågpriskonfektion. Detta skedde på bekostnad av den tunga 

konfektion som svensk textilindustri primärt producerade.  Segerbloms förklaring styrks 17

därmed av Gråbackes och Dohlmans förklaringar, då marknadsläget som drivkraft ger en 

logisk förklaring till Borås relativa överlevnad under 1950- och 1960-tal och Norrköpings 

absoluta nedgång. 

 

Textilindustrin var såklart inte den enda industriella sektor som utsattes för rationalisering och 

sedermera nedläggning. Ytterligare ett exempel på industrinedläggelse under samma epok var 

Wikmanshyttan vars verksamhet upphörde 1976. Wikmanshyttan var ett järn- och skogsbruk 

som med tiden skulle komma att upphöra existera. Björn Axelsson beskriver i sin avhandling 

Wikmanshyttans utveckling från år 1900 tills dess nedläggelse 1976 med fokus på företagets 

relationer till omgivningen i form av fem olika resursområden som företaget tog tillvara på. 

Dessa är arbetskraft-, insatsvaru-, teknik-, kapital, och avsättningsområden. Andra enheter 

som företaget hade ytterst begränsad kontroll över, som ekonomiska, politiska och 

teknologiska förändringar beaktas också i analysen.  Axelssons studie är fruktbar för 18

samtliga som vill förstå nedläggningsprocesser. Hans fokus på företagets relation till resurser 

belyser att föränderligheten i den utomföretagsliga kontexten omformas. Ett företag som en 

gång var framgångsrikt kan således stå inför svårigheter i en annan kontext.  Följaktligen är 19

det av vikt att beakta att de strategier som en gång gjorde Norrköpings och Borås 

textilindustri framgångsrika senare kanske blev deras undergång. Sektorers och enskilda 

företags undergång formas inte av enbart internationella, nationella eller lokala förhållanden. 

Det är helt enkelt nödvändigt att beakta samtliga plan av ekonomins omfång för att 

förståelsen av fabriksnedläggningar ska kunna nå något som liknar giltighet.  

16 Ebba Dohlman, National Welfare and Economic Interdependence:The Case of Sweden’s Foreign 
Policy. (Oxford Clarendon Press, 1989). s. 129-174. 
17 Carina Gråbacke & Jan Jörnmark, Den textila modeindustrin i Göteborgsregionen – en kartläggning. 
(Rapport utarbetad på uppdrag av Business Region Göteborg, 2008). s.10-18. 
18 Björn Axelsson, Wikmanshyttans uppgång och fall: En kommentar till angreppsätt i en 
företagshistorisk studie. (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1982). s. 19-21. 
19 Axelsson, s.19-28; 141-142. 
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1.3 Material och metod 

Genom att tidigare forskning om regeringens arbetsmarknad- och regionalpolitiska utveckling 

främst fokuserat på dess tillämpning ur ett makroperspektiv och därmed betraktat fenomenet 

från en hög abstraktionsnivå, blir ofta slutsatser om statens politiska agerande generaliserande 

och tolkningar relativt tekniska. Risken med ett sådant perspektiv är att tolkningen av det 

förflutna blir för generaliserande. Exempelvis finns det anledning att ifrågasätta Erixsons, 

Enflo och Rosés tolkningar av statens agerande med tanke på att siffror och resultat av 

politiska beslut inte alltid är synonyma med initiala intentioner. Därför är det väsentligt att 

applicera metodologiska verktyg som är mer djuplodande, för att forskningen ska kunna 

närma sig en förståelse för hur beslutsfattare tänkte om regional- och arbetsmarknadspolitiska 

problem i en förfluten och förlorad kontext. Det som kommer ligga i fokus vid 

observationerna av materialet är således själva debatten om textilkrisen. Det källmaterial som 

kommer användas i denna undersökning är därför främst riksdagsprotokoll.  

 

De drag i debatten som ska uppmärksammas är vad som diskuterades när textilindustrins 

nedgång lyftes. Sakfrågor som uppmärksammades i relation till textilkrisen kommer således 

vara det huvudsakliga studieobjektet. Huruvida sakfrågorna förändras eller inte återspeglar 

hur frågan om textilindustrin betraktades och hur bilden av industrins nedgång förändrades 

över tid. Genom en analys av riksdagsdebatten framgår dessutom stridigheter om 

textilindustrins nedgång. Vilka var upprörda och varför? Spörsmål inom politiken är av vikt i 

denna undersökning, eftersom det kan skapa perspektiv kring stridigheterna som skedde 

under textilindustrins nedgång. Dessutom ger det en indikation på kritik som kan ha varit 

förekommande gentemot regeringens generella politiska ställningstaganden, vilket är 

nödvändigt för att förstå den politiska utvecklingen under efterkrigstiden.  

 

Riksdagsprotokollen är emellertid inte tillräckligt material för att belysa förekomsten av 

eventuella stödåtgärder till textilindustrin och huruvida dem vidtogs. Dessa är nödvändiga att 

uppmärksamma, eftersom det annars blir svårt att se om politiska ställningstaganden är 

tomma ord eller inte. Analysen av riksdagsprotokoll ska följaktligen kompletteras av 

propositioner, utlåtanden från statsutskottet och ett fåtal utredningar för att tydligare kunna se 

en koppling mellan debatten och stödåtgärder. Begränsningar i riksdagsprotokoll som 
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material blir då mer explicita och resultaten mer trovärdiga. Om det exempelvis var så att 

Borås fick stöd men inte Norrköping så framkommer då en vidare förklaring till att 

textilindustrin överlevde längre än i Norrköping som tidigare forskning inte uppmärksammat.  

 

Tillvägagångssättet i undersökningen är följaktligen att analysera förändringen i 

riksdagsdebatten om textilkrisen över tid under perioden 1950-1970. Detta genom att dels 

uppmärksamma vilka sakfrågor som var i fokus och dels hur olika aktörer inom debatten 

förhöll sig till textilindustrins nedgång. Eventuella stödåtgärder som diskuterades ska 

relateras till propositioner, utlåtanden och utredningar för att göra riksdagsdebattens 

begränsningar tydligare och politikens roll i textilindustrins nedgång 1950-1970 mer 

transparent.  

1.4 Källkritik 

Huruvida riksdagsprotokoll är en fruktbar källa beror på likt alla andra källor i vilken kontext 

såväl som hur den tillämpas. Av denna anledning ska källkritiken utformas utifrån Maria 

Ågrens kriterier gällande synlighet och vikt. Alltså vad som finns representerat i källan och 

vad det tillåter mig att säga i relation till min frågeställning samt hur representativt materialet 

är.  Först ska emellertid min avgränsning presenteras för att Ågrens kriterier ska kunna bli 20

applicerbara på det urval av material jag har valt. 

1.4.1 Avgränsning 

Avgränsningen har gjorts genom frisöksfunktionen på riksdagens hemsida där man kan söka i 

riksdagstrycket genom att precisera vad man söker utifrån specifika sökord. I denna 

undersökning har främst följande sökord använts: “textil”, “textilindustri”, “textil 

Norrköping” samt “textil Borås”. Antalet träffar för samtliga sökord ökar under de åren krisen 

gick i högvarv, som exempelvis åren 1952-1959 samt 1965-1970 medan antalet träffar är 

färre under åren när krisen inte var lika aktuell. Detta påvisar rimligheten i sökorden eftersom 

antalet träffar rimligtvis bör korrelera med när problemet var som mest påtryckande.  

 

20 Maria Ågren, Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i 
dagens historieforskning. (Historisk tidskrift, 2005. 125:2, 249-262.) s. 253-257. 
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Problematiken med avgränsningen är att faktorer som är relaterade till textilindustriell 

verksamhet riskeras att utelämnas. Detta problem förebyggdes genom att uppmärksamma 

ekonomiskt politiska åtgärder som tidigare forskning poängterat var viktiga för 

textilindustrins utveckling, men som kanske inte benämns direkt i relation till sökorden. 

Exempelvis har Gråbacke i sin forskning framhävt samspelet mellan marknadens förändrade 

struktur, priskontrollens förekomst och dessa faktorers inverkan på textilindustrins utsikter 

under efterkrigstiden.  Dessa faktorers förekomst i riksdagsdebatten granskades genom 21

tillämpandet av sökord såsom “priskontrollen textil” och “lokaliseringsstöd textil”. Det blir 

således möjligt att se om träffarna förändras och om vidare material hade exkluderats utifall 

sökningarna endast innefattat övriga sökord. 

 

Ytterligare ett problem med avgränsningen är att samtliga riksdagsprotokoll inom ämnet inte 

beaktas. Hade samtliga debatter angående textilkrisen uppmärksammats hade nedslagen blivit 

för korta och översiktliga för att kunna fånga hur olika delar av opinionen resonera om 

textilkrisen. Samtidigt skadar det representativitet i resultaten att inte ta med samtliga debatter 

i frågan, eftersom hela debattens omfång därmed inte belyses. Hur avgränsningen än hade 

gjorts så skapas dock alltid begränsningar. Därför måste forskaren gå den väg som är mest 

fruktbar utifrån dennes syften och forskningsfrågor. Mitt syfte i relation till 

riksdagsprotokollen är att se en utveckling i riksdagsdebatten och då räcker det med att skapa 

en indikation så länge man är noggrann med att granska när diskontinuiteter sker och varför. 

Av den anledningen har riksdagsprotokollen dessutom relaterats till propositioner, 

utredningar ,utlåtanden och tidigare forskning. Dessa material gör det möjligt att se debatten i 

relation till andra delar av processen i riksdagen och ur ett större historiskt perspektiv.  

1.4.2 Synlighet 

Riksdagsprotokoll är på många vis ett fruktbart material. Riksdagsdebatten fångar 

föränderligheten i diskussionen om textilindustrins strukturkris såväl som konflikter inom 

debatten. Det som emellertid inte kan skönjas genom materialet är specifikt varför förloppet 

gick i en specifik riktning, hur invånare i Borås respektive Norrköping reagerade på förloppet 

såväl som huruvida regionala skillnader eller institutionella skillnader var det som resulterade 

21 Carina Gråbacke, Möten Med Marknaden. Tre Svenska Fackförbunds Agerande under Perioden 
1945-1976. (Göteborg: Göteborgs universitet, 2002.) s. 24-26; 257-263. 

16 

https://www.zotero.org/google-docs/?BvkK23
https://www.zotero.org/google-docs/?BvkK23
https://www.zotero.org/google-docs/?BvkK23


i de olika utfallen i respektive stad. Detta blir problematiskt i relation till studiens syfte att 

belysa politikens roll i textilkrisen. Genom en aktiv diskussion där riksdagsdebattens 

utveckling ställs i relation till tidigare forskning om textilkrisens förlopp blir begränsningarna 

i materialet tydligare. Syftet är dock inte att ge en slutgiltig förklaring angående politikens 

roll i textilkrisen, utan snarare bidra till en mer giltig förklaring av textilkrisen som dessutom 

uppmärksammar att politiska faktorer kan ha haft en större roll än vad som tidigare framhävts 

inom forskningen.  

 

Ytterligare en begränsning med riksdagsprotokoll är att debatten om textilkrisen inte är 

talande för den svenska regeringens arbetsmarknads- och regionalpolitiska agerande och hur 

det förändrades 1950-1970 generellt. För det första så är debatten kring textilkrisen endast ett 

smakprov på ett större politiskt förhållningssätt, för det andra är det svårt att utröna vad som 

var spel för gallerierna i riksdagsdebatten och vad som ger uttryck för egentliga politiska 

ställningstaganden. Politiker kan lika gärna säga en sak i en debatt och sedan göra något helt 

annat. För att förebygga att denna problematik påverkar resultaten är det nödvändigt att ställa 

uttalanden i riksdagsprotokollen i relation till de åtgärder som faktiskt vidtogs. Omvandlas 

ställningstaganden i sakfrågor till åtgärder som kan ramas in enlighet med exempelvis 

Rehn-Meidner modellen skapas det vidare bevisföring för att regeringen agerade utifrån 

modellen i skapandet av åtgärder. Utöver att detta skapar en granskning av materialet blir 

slutsatserna också mer empiriskt robusta resultat. Relationen mellan riksdagsprotokoll och 

riksdagstryckets andra typer av material är således viktiga att ställa mot varandra eftersom det 

förekommer ett tydligt samband mellan de som dessutom kan påvisa hanterandet av frågor 

och huruvida åtgärder som diskuterades senare vidtogs.  

1.4.3 Vikt 

Att förebygga problematiska element i mitt källmaterial genom att ställa olika delar av 

riksdagstrycket mot varandra åtgärdas inte enbart problemen som förekommer avseende 

synlighet. Dessutom förebyggs problem som förekommer med riksdagsprotokoll gällande 

vikt. Dessa problem förebyggs vidare genom att ställa resultaten mot forskningsläget. Genom 

att partikulära resultat ställs mot tidigare forskningsresultat som redogör över andra 

perspektiv på samma fenomen eller andra utvecklingsförlopp på högre abstraktionsnivåer som 

textilindustrin var en del av, kan riksdagsdebatten relateras till enskilda lokala förlopp samt 
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större nationella utvecklingar. Detta möjliggör en granskning av resultat som kan ge sken av 

ett visst agerande från statsmaktens håll när det egentligen handlar om något annat. Det är 

därmed inte bara viktigt att granska resultaten om politikens roll i textilkrisen utifrån tidigare 

forskning. Detta är även väsentligt för att resultaten ska kunna bli trovärdiga gällande 

regeringens arbetsmarknads- och regionalpolitiska utveckling. Följaktligen blir alltså den 

teoretiska diskussionen kring mina forskningsresultat också en del av att diskussionen kring 

representativiteten i mitt källmaterial.  

1.4.4 Sammanfattning av källkritik  

De olika kriterierna som Ågren diskuterar går ofta in i varandra. Utan en tydlig avgränsning 

vet forskaren inte vad som kan synliggöras utifrån dennes material. Om forskaren inte vet vad 

som är synligt och inte i materialet så kan denne inte heller dra några generaliserbara 

slutsatser. Följaktligen har ofta samma problem i materialet diskuterats utifrån samtliga 

kriterier. Detta kanske uppfattas som lite repetitivt, men det är oavsett väsentligt. Det har 

således synliggjorts att det huvudsakliga problemet i relation till mitt syfte är begränsningarna 

i riksdagsprotokoll, vilket jag ämnar att förebygga genom att ställa protokollen mot andra 

material för att se hur långt resonemang om debatten kan dras i relation till kontexten som 

tidigare forskning, utredningar, propositioner och utlåtanden skapar. 

1.5 Disposition  
Undersökningen inleds med en förklaring av centrala aspekter av undersökningen i form av 

Rehn-Meidner modellen och lokaliseringspolitiken. Dessa centrala aspekter presenteras i 

syfte att göra själva analysen av riksdagsdebatten mer greppbar för läsaren. Efter det ska en 

ska en diskussion kring riksdagsdebattens utveckling över tid genomföras. Undersökningen 

kommer sedan avslutas med en diskussion gällande hanterandet av textilkrisen i relation till 

teorier om statens arbetsmarknad- och regionalpolitiska agerande och en diskussion om 

politikens roll i textilkrisen. 
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2. Förklaring av centrala aspekter i undersökning  

2.1 Rehn-Meidner modellen 

Rehn-Meidner modellen finner sitt ursprung i LO-ekonomerna Rudolf Meidners och Gösta 

Rehns tankar om hur samhällsekonomiskt välstånd uppnås. Tankarna förmedlades för första 

gången i en rapport som skrevs inför LO-kongressen 1951 och dess titel var 

Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. I rapporten formulerade Rehn och 

Meidner de mål som den ekonomiska politiken bör eftersträva, vilka kan summeras i fyra 

primära punkter. 

 
1. Hög tillväxt 
2. Löneutjämning 
3. Prisstabilitet 
4. Full sysselsättning  

 
De politiska verktyg som Meidner och Rehn ansåg var nödvändiga för att uppnå dessa mål 

var en aktiv arbetsmarknadspolitik, en stram finanspolitik och en solidarisk lönepolitik.  Den 22

solidariska lönepolitikens innebörd var att sätta en allmän lönenivå på svensk arbetsmarknad 

så att högproduktiva industrier skulle ha höga vinster medan olönsamma industrier skulle slås 

ut. Tanken var att detta skulle orsaka strukturomvandling inom svensk ekonomi genom att 

arbetskraften från de lågproduktiva verksamheter som läggs ner sedan söker sig till expansiva 

sektorer. De som blev arbetslösa skulle hjälpas genom en aktiv arbetsmarknadspolitik som 

skulle stimulera rörlighet genom att uppmuntra människor att flytta till regioner där det fanns 

arbete. En stram finanspolitik skulle vidare främja dessa mål genom att skapa incitament för 

rationaliseringar och andra produktionshöjande åtgärder inom svensk ekonomi.   23

2.2 Lokaliseringspolitik 
Lokaliseringspolitik är ett begrepp som uppkom när frågor om regionalekonomiskt 

välmående först uppmärksammades på den politiska dagordningen efter andra världskriget 

och 1947. Lokaliseringspolitiken som ett medel för att hjälpa ekonomiskt utsatta län blev 

22 Lennart Erixon & Lennart Wadensjö. Gösta Rehn (1913-1996) - en otålig samhällsreformator. 
(Ekonomisk Debatt, 2013. 40:8, 71-82) s. 73-81. 
23 Andersson-Skog, Otyg. s. 25-30. 
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emellertid först aktuellt när migrationen från landsbygd (främst Norrland) till tätbygd blev ett 

demografiskt och ekonomiskt problem kring 1960-talets mitt. Enskilda regioners problem var 

så pass omfattande att det blev hela landets problem. 1964 testade regeringen således en 

försöksverksamhet på 5-år av lokaliseringsstöd till utsatta regioner  Dessa lokaliseringsstöd 24

tog främst formen av stöd till nyetableringar för att differentiera utsatta regioners näringsliv. 

Frågan är dock om åtgärderna verkligen differentierade näringslivet, eftersom stödet 

huvudsakligen var inriktat på att hjälpa befintliga industrier att växa sig ur krisen snarare än 

att hjälpa nya verksamheter.  Under de 40-år som följde 1960-talet skulle 25

lokaliseringspolitiken successivt utvecklas till en enhetlig regionalpolitik. Samtliga delar av 

landet blev med tiden viktiga för staten, men det är viktigt att tänka på att denna historiska 

utveckling skedde långsamt och att 1960-talets lokaliseringspolitik enbart fokuserade på 

särskilt utsatta regioner, mestadels i Norrland.  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Jan-Evert Nilsson, s. 10-18. 
25 Andersson-Skog, Otyg. s. 30-40. 
26 Jan-Evert Nilsson, s. 19-40. 
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3. Debatten kring textilindustrins nedgång  

Den femtonde april 1958 fick handelsminister Gunnar Lange utstå kritik från två politiskt 

skilda lokalpolitiker. Högerpartisten Tage Magnusson från Borås och socialdemokraten Rune 

Johansson från Norrköping.  Utan vidare bakgrundskunskaper framstår det sannolikt som 27

märkligt att två politiska meningsmotståndare stod enade mot handelsministern som dessutom 

var partikamrat med Johansson. Det man inte tänker på då är att riksdagsledamöterna från 

Borås respektive Norrköping hade något gemensamt: de representerade båda städer som var 

beroende av sin textilindustriella verksamhet som vid riksdagssammanträdets tidpunkt befann 

sig i en kris. Båda var eniga om att handelsministern behövde åtgärda vad de uppfattade som 

orättvisa handelsförhållanden. De lokala marknaderna behövde skyddas från extern 

konkurrens genom en högre tullsats på utländska textilier, annars riskerades det att 

uppkomma fler fabriksnedläggningar som följd.  Symboliken i detta förlopp representerar 28

den problematik som både Norrköping och Borås upplevde under 1950- och 1960-tal. Helt 

enkelt en kris som påverkade en av städernas huvudnäringar vars implikationer oroade 

riksdagsledamöter från städerna av samtliga politiska färger.  

 

Textilindustrin i respektive stad skulle emellertid gå olika öden till mötes. Medan 

Norrköpings textilrelaterade verksamhet successivt dog ut helt under 1950- och 1960-tal,  29

anpassade sig Borås till strukturomvandlingen. Istället för att ge upp på textilrelaterad 

verksamhet helt och hållet omvandlades verksamheten i regionen från arbetsintensiv 

industriell produktion till kunskapsintensiv distributionsverksamhet.  Varför skiljde sig 30

konsekvenserna av utvecklingen så markant för städerna när problematiken var så likartad? 

Debatten i riksdagen kan ge svar om varför städerna påverkades så olika av 

strukturomvandlingen som omdefinierade själva förutsättningarna för textilrelaterad 

verksamhet i Sverige.  

27 Riksdagens Protokoll, 1958:14. Svar på interpellation ang. osunda konkurrensmetoder från 
textilimportörers sida. Andra kammaren. 1958-04-15. s. 26-30. 
28 Ibid. 
29 Andersson, s. 11-73. 
30 Gråbacke & Jörnmark, . s. 10-18. 
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3.1 Textilkrisens uppkomst: hanterandet av ett prekärt globalt marknadsläge 

Efter andra världskrigets slut var marknadsläget gynnsamt för den västeuropeiska 

textilindustrin. Efterfrågan på marknaden var hög och produktionen utökades för att besvara 

konsumenternas köplust. Under 1940-talets slut började antydningar på en förändrad 

efterfrågan framgå, men utvecklingen sköts framåt i tid genom att efterfrågan på 

textilprodukter ökade språngartat under Koreakrigets inledande faser. Problematiken i den 

textila världshandeln framgick först då efterfrågan kraschade när Koreakrigets effekt på 

efterfrågan började avta. Det blev då glasklart att marknaden var överbelastad på utbudssidan. 

Den västeuropeiska textilindustrin hade börjat utsättas för konkurrens globalt under åren efter 

andra världskriget. Länder som exempelvis Japan hade börjat rusta upp sin textilindustri. 

Följaktligen blev utbudet större än efterfrågan och marknaden övergick till ett tillstånd där 

konsumenterna och inte producenterna dikterade villkoren.  31

3.1.1 Priskontrollen och lönecentralisering  

I Sverige var denna konkurrens ytterst påtryckande för textilindustrin. De svenska 

textilproducenterna hade generellt sett enorma lageröverskott. Problematiken var dessutom 

svår att lösa då räntabiliteten var låg under hela 50-talet, vilket orsakade svårigheter i att 

investera i nya maskiner i syfte att effektivisera produktionen.  Denna problematik blir än 32

mer påtaglig om det dessutom beaktas att ändrade konsumtionsmönster såväl som 

användningen av nya råvaror i den globala produktionen förändrade marknadsförhållandena. 

Från att efterfrågan dominerades av tyngre tyger övergick det till att också ingå lättare tyger 

som kunde köpas från låglöneländer, vilket slog extra hårt mot producenter av ylletextilier.  33

Krisen slog följaktligen extra hårt mot Norrköping vars textilindustri dominerades av 

yllerelaterad produktion, vilket inte minst återspeglas i att sysselsättningsgraden inom 

textilindustrin i Norrköping i relation till stadens totala sysselsättningsgrad inom industriella 

verksamhet minskade från 45% till 35 % mellan 1950-1960.  Det var inte ens alltid så att 34

företag i staden som ansågs vara välskötta i sin samtid besparades från krisen såsom Nyborgs 

31 Gråbacke, Möten Med Marknaden. Tre Svenska Fackförbunds Agerande under Perioden 
1945-1976. s. 49-58. 
32 Gråbacke, ibid. 
33 Andersson, s.15-18. 
34 Andersson, s. 22; 29-30. 
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AB, vars produktion var både effektiv och rationell men trots det tvingades till nedläggelse 

1956.  Detta påvisar helt enkelt hur pass mångfacetterad krisen var. Det rörde sig inte enbart 35

om att utbudssidan av marknaden var överbelastad och att de svenska producenterna var 

eftersläpande i fråga om effektivitet och rationalitet, utan det handlade om en global 

strukturomvandling inom hela marknadens sammansättning. Ytterligare en utpräglad 

textilstad där konsekvenserna av det nya globala marknadsläget blev kännbara var Borås. 

Krisen var emellertid inte lika påtaglig under 1950-talet som i Norrköping, men trots det 

tvingades en rationellt skött producent till nedläggelse även i Borås 1956 i form av Drufvefors 

Wäfveri AB.  Krisens påtaglighet i Borås ska således inte undertonas, trots att den inte var 36

lika omfattande som i Norrköping. 

 

Problematiken som förekom för textilindustriell verksamhet lyftes i riksdagen först inom 

ramen för priskontrollen i början av 1952. Priskontrollen var ett pristak på konsumtionsvaror 

(textilvaror inräknat såklart) som var en de tyngsta finanspolitiska åtgärderna som infördes 

under åren direkt efter andra världskriget. Priskontrollen infördes i samband med en 

centralisering av lönebildningen och båda åtgärderna implementerades successivt under åren 

1946-1950. Åtgärderna vidtogs i syfte att hantera ett enormt efterfrågetryck som uppkom 

efter andra världskrigets slut, vilket hade skapat en allmän prisstegring, en avsevärd 

löneökning inom den industriella sektorn och som utan effektiva åtgärder således kunde ha 

skapat en icke hanterbar inflation.  Den höga efterfrågan som gynnade textilproducenter 37

under de första efterkrigsåren kan därmed inte annat än konstateras ha varit ett allmänt 

samhällsekonomiskt problem. Regeringen lyckades dock genom sina åtgärder förebygga 

problematiken relativt effektivt, vilket inte minst återspeglar sig i att Sverige lyckades hålla 

nere pris- och löneökningar till de näst lägsta nivåerna i Europa efter Norge.  Hela 38

kontinenten var alltså drabbad av en likartad problematik, vilket förklarar varför 

textilindustrins strukturkris senare skulle bli så allvarlig under 1950-talet. 

 

35 Andersson, s. 39-45. 
36 Segerblom, s. 42-43; 69-71;99-100. 
37 Örjan Appelqvist, Ämbetsman eller politiker? Om Dag Hammarskjölds roll i fyrtiotalets svenska 
regeringspolitik. (Penning- och valutapolitik, 2005:3. 33-49). s. 36-45. 
38 Appelqvist, s. 42. 
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Den femte mars 1952 rådde det en diskussion om huruvida priskontrollen på textilvaror skulle 

lättas eller inte. Marknadsläget hade vänt, efterfrågan hade minskat avsevärt och lagren 

började bli överfulla. Distributörerna av varorna började allt mer reagera på de höga priserna 

som betraktades som orimliga i relation till det rådande marknadsläget.  Dessa synpunkter 39

kanaliserades genom folkpartisten och direktören för ICA Gustaf Kollberg, som i riksdagen 

anförde klagomål till handelsminister John Ericsson. Kollberg framförde det som logiskt att 

lätta på priskontrollen när det rådde ett överskott av textilvaror. Upprätthållandet av 

priskontrollen menade Kollberg var ogynnsamt för både distributörer, producenter och 

konsumenter. Priskontrollen i dess dåvarande utformning skapade obalans i handeln. 

Lättnader av priskontrollen var sålunda nödvändig för att bibehålla distributörernas samt 

näringslivets välmående. Dessutom poängterade Kollberg att de höga prisnivåerna orsakade 

köpmotstånd, vilket skadade både industrin och distributörerna. För att bibehålla en stabil 

avsättningsmarknad för producenterna behövde priskontrollen följaktligen slopas för att 

balansen i handeln skulle kunna återkomma genom lägre priser och ökad konsumtion.  40

Handelsminister Ericsson instämde emellertid inte i Kollbergs kritik. Han menade istället att 

priskontrollnämnden behövde avvakta mer för att se åt vilket håll konsumtionstrenderna 

skulle förändras. Vidare menade han att regleringarna var nödvändiga att för att skydda den 

inhemska textilindustrin, som började stå inför allt hårdare konkurrens från utlandet.  Det 41

förekom således en tydlig konflikt mellan regeringen och textilhandlare.  

 

Ytterligare en folkpartist som var delaktig i debatten var Algot Gunnarsson som dessutom var 

kontorschef vid Näldens ullspinneri AB. Han instämde i Ericssons förespråkande av den 

inhemska industrin, men att han önskade att det fanns ett sätt att också gynna distributörerna.

 Regeringen var därmed inledningsvis främst intresserad av att upprätthålla sysselsättningen 42

inom industrin på bekostnad av handeln och konsumenterna. Tilltron till priskontrollen bestod 

ett par år efter inom den socialdemokratiska regeringen vilket inte minst återspeglades i 

debatten kring statsverkspropositionen 19-20 januari 1954. Samtliga socialdemokrater i 

debatten förmedlade ett starkt förtroende till priskontrollens samhällsekonomiska fruktbarhet 

39Riksdagens protokoll. 1952:8. ang. priskontrollen å textilvaror, m. m. Andra kammaren. 1952-03-05. 
s. 21-37. 
40 Riksdagens protokoll, 1952:8. ang. priskontrollen å textilvaror, m. m. s. 23-27. 
41 Riksdagens protokoll, 1952:8. ang. priskontrollen å textilvaror, m. m. s. 21-23; 27-30. 
42 Riksdagens protokoll, 1952:8. ang. priskontrollen å textilvaror, m. m. s. 31-37. 
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genom att kunna hantera inflation och följaktligen lönsamheten för svensk industri.  Viljan 43

att skydda textilindustrin från extern konkurrens avtog emellertid under årtiondets 

framskridning, efter att en utredning om priskontrollens effektivitet hade tillsatts 1954 och 

senare färdigställts 1955. 

 

Denna utredning utmynnade i publikationen Konkurrens och priser: Betänkande avgivet av 

1954 års priskontrollsutredning. Denna utredningens resultat bidrog till att regeringens 

prisregleringspolitik förändrades. Den mest väsentliga slutsatsen som hade inflytande på 

regeringens ekonomiska politik summeras väl i följande citat:  

 

Utredningen har redan deklarerat sin principiella inställning, att konkurrens, om den är effektiv, är 

en bättre prisregulator ur samhällsekonomisk synpunkt än varje form av statlig priskontroll 

Konkurrensen medför visserligen vissa kostnader i form av ett »slöseri med resurserna», men 

dessa uppväges av att man genom konkurrensen får en snabbare utvecklingstakt och framför allt 

en utveckling i en riktning, som kan förmodas överensstämma med konsumenternas önskemål.   44

 

Utredningen fastslog att fri konkurrens på marknaden så långt det är möjligt är det bästa 

verktyget för optimal prisutveckling i samband en produktionsutveckling som bättre besvarar 

konsumenters behov. Utredningen fastslog emellertid att det förekommer somliga brister i 

teorin om fri konkurrens som pådrivare av optimal prisutveckling. Det första problemet 

ansågs vara att differentieringen av varuutbudet resulterar i att konkurrensförhållandena blir 

oförutsägbara genom att varuutbudet blir för varierat, vilket gör konsumtionsmönster 

svårtolkade. Det andra problemet ansågs vara att den allmänna rationaliseringen av 

produktionen och de medförande ökande fasta kostnaderna inom industrin, som i relation till 

den generella förbättringen av ekonomisk levnadsstandard medför ständig förändring av 

efterfrågan. Detta ansågs resultera i vidare variabilitet i prisutvecklingen.  Diskussionen om 45

hur dessa problem skulle hanteras i relation till tanken om fri konkurrens utmynnade i förslag 

om att myndigheterna skulle analysera nationella och internationella prisutvecklingen, 

upplysa konsumenter om prisutveckling på produkter såväl som att övervaka 

43 Riksdagens protokoll, 1954:2. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. Andra kammaren. 
1954-01-19/20. s.3-19; 80-107; 138-223. 
44 SOU-nummer: 1955:45, Konkurrens och priser: Betänkande avgivet av 1954 års 
priskontrollsutredning. Stockholm: Handelsdepartementet, 1959. s. 59. 
45 Ibid. s. 59-62. 

25 



konkurrensbegränsningar i syfte att förebygga monopol. Dessa åtgärder föreslogs på 

bekostnad av priskontrollen då den begränsade optimal prisutveckling och skulle därför enligt 

utredningens författare slopas och endast tillämpas i kritiska situationer.   46

 

Utrednings påverkan på regeringens förhållningssätt till priskontrollen återspeglas i en av 

statsutskottets propositioner där utredningens förslag beaktas och det föreslås att 

priskontrollen ska slopas från och med den 1 januari 1957.  Dessutom återspeglades detta 47

vidare i att utredningens förslag omsattes i praktiken. Priskontrollen avskaffades och statens 

gick från en interventionistisk prisregleringspolitik till en mer avvaktande med 

prisövervakning som åtgärd istället.  Den fria konkurrens som utredningen föreslog 48

omfamnades således av regeringen, eftersom marknadskrafterna fick styra konsumtionen i en 

riktning som i högre utsträckning skulle gynna konsumenterna. Det skydd som 

handelsminister John Ericsson förmedlade att priskontrollen var för den inhemska 

textilindustrin 1952, avskaffades senare i syfte att främja konkurrens och en optimal 

prisutveckling.  Priskontrollens avskaffande är således nödvändig att betrakta utifrån 49

Rehn-Meidner modellen då regeringens prisregleringspolitik omvandlades till ett verktyg för 

att påskynda strukturomvandling och främja konsumenten snarare än att skydda olönsamma 

industrier. 

3.1.2 Rehn-Meidner modellen börjar ta sig i uttryck 

Parallellt med 1950-talets strukturkris inom den svenska textilindustrin och avskaffandet av 

priskontrollen växte ett nytt förhållningssätt fram i relation till ekonomisk tillväxt och 

strukturomvandling inom det socialdemokratiska regeringspartiet. Den så kallade 

Rehn-Meidner modellen ingick i en rapport om fackföreningsrörelsen och tanken om full 

sysselsättning som presenterades i samband med LO-kongressen 1951. En aktiv 

arbetsmarknadspolitik främjades inom modellens ramar som skulle påskynda 

46 Ibid, s. 105-109. 
47 Kungl. Maj:ts proposition, 1956:97. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående inrättande av 
en statens pris- och kartellnämnd. 1956-02-23. s. 1-55 
48 Riksdagens protokoll 1956:19. Allmän prisregleringslag, m. m; Ändring i lagen om motverkande i 
vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet m. m.; Inrättande av en statens pris- och 
kartellnämnd m. m; Konsumentvaruforskning och konsumentupplysning m. m. Andra 
kammaren.1956-05-23. s. 109-184. 
49 Riksdagens protokoll, 1959:26.Om översyn av pris- och kartellagstiftningen, m. m. Första 
kammaren. 1959-11-18. s. 60-65. 
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strukturomvandling och minska löneskillnader på arbetsmarknaden. Under de första åren efter 

dess initiala formulerande var dess slagkraft begränsad inom det socialdemokratiska partiet 

enligt Wadensjö och Erixon. Då både finansminister Per Edvin Sköld och inledningsvis också 

statsminister Tage Erlander var närmast fientliga mot Rehn-Meidner modellen var detta inget 

märkligt. Sköld ansåg att om Rehn-Meidner modellen omsattes i praktik skulle det skapa 

lägre vinster för företagen och dessutom hota den fulla sysselsättningen. Under 1950-talets 

fortskridning skulle emellertid modellen få mer genomslagskraft inom 

arbetsmarknadspolitiken i och med att Erlander ändrade uppfattning och Gunnar Sträng 

ersatte Sköld som finansminister 1955. Sträng var betydligt mer öppen för Rehn-Meidner 

modellens ideér om en aktiv arbetsmarknadspolitik och var en pådrivare till att regeringens 

arbetsmarknadspolitik förändrades under 1950-talets andra hälft.  Frågan är dock om 50

förändringen återspeglas i hur regeringen hanterade textilindustrins kris i Borås och 

Norrköping? 

 

Frågan som således ska uppmärksammas är om regeringens förhållningssätt till 

strukturomvandling och priskontrollen också återspeglas i förhållningssättet till situationen i 

Norrköping respektive Borås. Genomfördes några specifika stödåtgärder för att hjälpa 

städernas textilindustri eller var regeringen så mån om att främja rationalisering och 

strukturomvandling som det ofta framhävts? 

3.1.3 Nedläggelser och rationalisering i Norrköping och Borås: strukturomvandling och 

anslag 

En av åtgärderna som statsutskottet föreslog för att hjälpa den textilindustriella verksamheten 

i Norrköping var en höjning av bidraget till Lenning textiltekniska institut från 30 000 till 45 

000 kronor,  eller från 448 895 till 673 343 kronor i dagens penningvärde.  Folkpartisten 51 52

Paul Bergstrand som var bosatt i Krokek (Krokek är en liten ort belägen ungefär två mil norr 

om Norrköping), argumenterade emellertid för att bidraget skulle ha utökats vidare till 60 000 

kronor då insitutet i det dåvarande ekonomiska läget drabbades hårt av försämringarna av 

kronans penningvärde såväl som att de rådande svårigheterna för textilindustrin skapade ett 

50 Erixon & Wadensjö, s. 76-77. 
51 Statsutskottets utlåtande 1952:8. Särskilda anstalter för yrkesundervisning: Bidrag till Lennings 
textiltekniska institut i Norrköping. Bihang till riksdagens protokoll 1952. 6 saml. Nr 8. s. 136-137. 
52 SCB, Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–. (SCB, 2020).  
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försämrat skatteunderlag för den utpräglade textilstaden.  Socialdemokraten Adolf 53

Wallentheim bestred Bergstrands förslag. Han ansåg snarare att utökningen av bidraget på 12 

000 kronor redan var tillräcklig och att om ett underskott skulle uppstå var det textilindustrins 

och stadens uppgift att balansera budgeten eftersom det låg i deras direkta intresse att främja 

utbildning som resulterade i tekniker för den regionala industriella verksamheten,  vilket 54

utskottet också instämde i.  Det kan således skönjas meningsskiljaktigheter mellan partier 55

gällande Norrköpings och textilindustrins egna skyldigheter. Wallentheim och statsutskottet 

ansåg att den regionala ekonomin skulle stå till svars för vitaliteten i den lokala industrin, 

Bergstrand ansåg istället att staten skulle främja kompetensutvecklingen i en krisande sektor. 

Exemplet kan tyckas vara partikulärt, men det säger ändå en hel del om skiljande 

förhållningssätt till statens roll i att stödja kompetensutveckling inom en krisande industri. 

Utskottet drog helt enkelt slutsatsen att Norrköping främst skulle stå på egna ben.  

 

Regeringen utgick ifrån att åtgärder som skulle skydda den inhemska industrin från den 

globala marknadens konkurrensförhållanden bara skulle skapa destruktiva konsekvenser för 

samhällsekonomin på ett generellt plan och istället förespråkades en lösningsmodell där 

textilindustrin skulle moderniseras och rationaliseras samtidigt som överflödig arbetskraft 

skulle allokeras till växande sektorer. Detta förhållningssätt tar sig i uttryck i ett flertal 

debatter över hela decenniets spann när situationen i Norrköping diskuteras.  Bidraget bör 56

således betraktas som en anomali i en tid när staten var ovilliga att hjälpa en olönsam industri 

i syfte att istället främja den nationella ekonomin generellt. Men var förhållningssättet 

likadant till Borås? 

 

Precis som det fördes en debatt i riksdagen gällande huruvida Lennings textiltekniska institut 

i Norrköping skulle få ett utökat bidrag från staten 1952 rådde en likadan debatt om huruvida 

Borås textiltekniska institut skulle få ett utökat bidrag den tjugonionde april 1953. 

Diskussionen grunda sig i en meningsskiljaktighet gällande hur stort bidraget skulle vara. 

Propositionen från statsutskottet föreslog att Borås textiltekniska skulle få ett bidrag på 88 

53 Riksdagens protokoll, 1952:16. Anslag till Lennings textiltekniska institut. Andra kammaren. 
1952-05-07. s. 90-92. 
54  Riksdagens protokoll, 1952:16. Anslag till Lennings textiltekniska institut. s. 92-93. 
55 Statsutskottets utlåtande nr 8. Särskilda anstalter för yrkesundervisning: Bidrag till Lennings 
textiltekniska institut i Norrköping. s. 136-137. 
56 Se exempel från riksdagsdebatten s. 31-35. 
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200 kronor under budgetåret 1953/1954.  I riksdagen föreslog emellertid en grupp ledamöter 57

i båda första och andra kammaren att bidraget skulle utökas till 116 900 kronor.  58

Statsutskottet föreslog alltså ett bidrag på ungefär 1 311 706 kronor i dagens penningvärde 

medan ledamöternas förslag motsvarade ungefär 1 738 531 i dagens penningvärde.  I första 59

kammaren motiverades det höjda bidraget med att det var statens skyldighet att täcka de 

ökade kostnaderna enligt tradition när Borås stad gjort mer än sin del av avtalet. I andra 

kammaren motiverades höjningen av bidraget med att textilindustrin befann sig i kris och att 

det textiltekniska institutet i Borås följaktligen var i behov av mer stöd. I första kammaren var 

det högerpartisten Tage Magnusson såväl som andra riksdagsledamöter i kammaren av 

diverse politiska färger från älvsborgs län som propagerade för att ett höjt bidrag. Magnusson 

framhävde att de tyckte att det var svårt att greppa varför regeringen inte ville hjälpa till att 

betala institutets ökade kostnader som uppstått på grund av inflation när Borås stad och 

Älvsborgs landsting gjort mer än vad de borde göra genom att utöver enbart betala sin del av 

kostnaderna också finansiera en ombyggnation av verksamhetens lokaler.  Den 

socialdemokratiske riksdagsledamoten Emil Näsström höll dock inte med 

riksdagsledamöterna från Älvsborgs län. Han menade istället att textilindustrin borde vara 

intresserad av att kompetensförsörjningen är tillräcklig och således bör bidra mer till 

institutets försörjningen. Överläggningen gällande förslagen slutade med att statsutskottets 

förslag beviljades i första kammaren.   60

 

I andra kammaren var det den socialdemokratiske ledamoten Arne Lundqvist från Älvsborgs 

län som yrkade för ett utökat bidrag. Han menade precis som Magnusson i första kammaren 

att Borås stad och landsting gjort mer än det som krävdes och att textilindustrin som befann 

sig i en kris behövde allt stöd den kunde få. Lundqvists partikamrat Adolf Wallentheim 

ifrågasatte dock yrkandet och framhävde att industrin kring Borås var välmående och att 

landstingsskatten i Älvsborgs län var lägst i hela Sverige, vilket innebär att de borde kunna stå 

för en större andel av kostnaden. Precis som i första kammaren bifölls statsutskottets förslag 

57 Kungl. Maj:ts proposition, 1953:1. Statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1953/1954. 
1953-01-02. s. 54. 
58 Riksdagens protokoll, 1953:15. Särskilda anstalter för yrkesundervisning: Bidrag till textilinstitutet i 
Borås. Andra kammaren. 1953-04-29. s. 129-131. 
59 SCB, Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–. (SCB, 2020).  
60 Riksdagens protokoll, 1953:15. Textilinstitutet i Borås. Första kammaren. 1953-04-29. s. 120-122. 
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och den lägre summan var det som blev bidraget.  Värt att notera i sammanhanget är att en 61

socialdemokrat och en högerpartist stod enade mot regeringens förslag och hävdade att 

summan som statsutskottet föreslagit var otillräcklig i relation till den bistra situationen som 

textilindustrin upplevde. Båda var dock från Älvsborgs län, vilket förklarar saken. Situationen 

var alltså snarlik den i Norrköping i den mån att man riksdagen inte beviljade ett utökat 

bidrag, utan att textilindustrin fick stå för en större andel av kostnaden. 

 

Skillnaden mellan institutens förekomst i debatten är dock att Borås textiltekniska institut 

uppkom fler gånger under 1950-talet i debatten om textilindustrins kris, medan Lennings och 

Norrköping närmast ignorerades helt i riksdagsdebatten efter 1952. Den femte maj 1954 

yrkade återigen riksdagsledamöter från flera olika partier från Älvsborgs län för ett bidrag 

som var högre än det statsutskottet föreslagit i sin budget. De propagerade återigen för att 

staten bör ta sitt ansvar och i högre utsträckning stödja Borås textiltekniska institut än mer än 

vad som föreslogs i statsutskottets proposition. Detta i syfte att vidare främja en verksamhet 

som bidrog till den rationalisering och strukturomvandling som regeringen ändå ansåg att 

textilindustrin behövde. Statsutskottets initiala förslag var emellertid det som bifölls och 

återigen nekades den höjning av anslaget som ledamöterna med anknytning till Borås 

önskade.  Debatten kring Borås textiltekniska institut tynade sedan bort, vilket sannolikt 62

beror på att statsutskottet likt i Lennings fall successivt höjde bidragen under 1950-talets 

gång.  Debatten om hur stort ett bidrag till läroanstalter ska vara kan tyckas vara specifik. 63

Det ger trots det en bild av att regeringen var ovilliga att vidta stödåtgärder för att hjälpa 

textilindustrin. Dessutom ger det en bild av att riksdagsledamöter med anknytning till Borås 

och Norrköping stod enade mot regeringen oavsett politisk färg. Lokalpatrioten inom dem 

gick före ideologiska värderingar, vilket ger en indikation på av vilken vikt textilindustrin var 

för Borås och Norrköping. 

61 Riksdagens protokoll, 1953:15. Särskilda anstalter för yrkesundervisning: Bidrag till textilinstitutet i 
Borås. Andra kammaren.1953-04-29. s. 129-131. 
62 Riksdagens protokoll, 1954:17. Bidrag till textilinstitutet i Borås. Andra kammaren. 1954-05-05. s. 
202-205. 
63 Se Kungl. Maj:ts proposition, 1954:1 Statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1954/55. 
1954-01-02. s. 51; Kungl. Maj:ts proposition, 1955:1 Statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 
1956/57. 1955-01-02. s. 51; Kungl. Maj:ts proposition, 1956:1 Statsverkets tillstånd och behov under 
budgetåret 1956/57. 1956-01-02. s. 51; Kungl. Maj:ts proposition, 1957:1 Statsverkets tillstånd och 
behov under budgetåret 1957/58. 1957-01-02. s. 50; Kungl. Maj:ts proposition, 1958:1 Statsverkets 
tillstånd och behov under budgetåret 1958/59. 1958-01-02. s. 49; Kungl. Maj:ts proposition, 1959:1 
Statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1959/60. 1959-01-02. s. 49.  
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Verkställandet av specifika stödåtgärder till Borås och Norrköping utöver detta återfanns inte 

i riksdagsprotokollen från 1950-talet. Stödåtgärder till städerna under 1950-talet var sålunda 

närmast obefintliga. Detta är inte så konstigt med tanke på regeringens generella 

förhållningssätt till textilindustrins nedgång, men innan vidare slutsatser dras är det emellertid 

nödvändigt att lyfta ytterligare en aspekt av det riksdagsdebatten: frågan om hypotetiska 

åtgärder till textilindustrin. 

3.1.4 Varför så få hjälpåtgärder? 

Den antydan som uteblivelsen av hjälpåtgärder till de drabbade städerna ger gällande 

regeringens förhållningssätt blir tydligt efter en läsning av handelsminister John Ericssons 

svar på interpellationen gällande beredande av full sysselsättning åt textilindustrins anställda 

den 14 december 1954. Kommunisternas Anton Norling framhävde då att arbetslösheten som 

orsakats av rådande rationaliseringar och nedläggningar inom textilindustrin inte innebar att 

det förekom en större arbetslöshet inom sektorn generellt, men att verkningarna trots det blev 

allvarliga för regioner vars ekonomi domineras av textilindustriell verksamhet. Vidare 

menade Norling att de åtgärder som regeringen diskuterat var otillräckliga. Det tullskydd som 

Ericsson tidigare presenterat skulle enbart vara bra för att främja handeln och företagare 

medan den enskilda konsumenten fick ta bördan för att hålla textilindustrin vid liv utan att 

någon egentligt stöd ges åt arbetaren som förlorar sitt levebröd under den pågående 

rationaliseringsprocessen. Norling menade att staten istället borde ha siktat in sig på att 

ingripa i konsumtionen mer direkt genom statsbeställningar och utskickandet av 

handelsdelegationer som kunde förmå att ingå gynnsamma handelsavtal med andra länder, 

vilket hade gett den svenska textilindustrin möjligheter att finna nya avsättningsmarknader.   64

 

Handelsminister John Ericsson var dock tveksam till dessa interventionistiska åtgärders 

möjligheter. Samtidigt som han inte uteslöt att åtgärdernas implementering i en ideal värld 

hade varit effektiva menade Ericsson att det var praktiskt omöjligt. Statsbeställningar ökar 

inte den generella förbrukningen av textilvaror och hade således bara haft en temporär effekt 

gällande att vidhålla sysselsättningen. Handelsavtal avseende textilvaror var i den dåvarande 

64 Riksdagens protokoll, 1954:33. Om beredande av full sysselsättning åt textilindustriens anställda m. 
m. Första kammaren. 1954-12-14. s.11-13. 
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situationen närmast omöjliga att omsätta i praktik då det globala marknadsläget gjorde att 

inget land var öppet för att belasta den egna marknaden med andra länders textilvaror.  65

Vidare poängterade Eriksson att Norling överbetonade dysterheten i situationen genom att 

hänvisa till att tiotusentals arbetare övergått från textilindustrin till annan verksamhet och på 

så sätt fick en dugligare tillvaro. Samtidigt var konkurrensförhållande så hårda inom 

textilmarknaden att upprätthållandet av full sysselsättning för textilarbetare inte var ett 

realistiskt mål.  Ericsson ger alltså uttryck för att textilindustrins nedgång var naturlig. 66

Marknadsläget gjorde vidtagandet av direkta åtgärder omöjliga och istället kanske det helt 

enkelt var bättre för Sverige och arbetarna i sig att övergå till mer ekonomiskt gynnsamma 

verksamheter? Uteblivelsen av hjälpåtgärder till Norrköping och Borås är följaktligen inget 

märkligt eftersom det ansågs varken vara gynnsamma eller praktiskt genomförbara. Ericssons 

hållning i frågan ger intryck av att han såg textilindustrins kris som en naturlig följd av 

rådande marknadsförhållanden. Han gör dessutom indirekt ett arbetsmarknadspolitiskt 

ställningstagande genom att hänvisa till att stödåtgärder till textilindustrin sannolikt kommer 

vara verkningslösa och att strukturomvandling var vägen framåt. Norlings kritik besvarades 

med att det effektivaste sättet att åtgärda situationen var att inte försöka åtgärda den. Detta 

ställningstagande var emellertid inte populärt. 

 
Under 1950-talets förlopp ifrågasattes regeringens agerande eller kanske snarare 

icke-agerande vidare. Både av oppositionen och riksdagsledamöter med koppling till Borås 

och Norrköping. En av dessa politiker var högerpartisten, vice-talman och finspångsbon 

(Finspång är en liten ort belägen ungefär tre mil utanför Norrköping) Martin Skoglund. 

Skoglund ifrågasatte det statliga agerandet i relation till antidumpningslagstiftningen i en 

interpellation med Handelsminister Gunnar Lange den trettionde oktober 1956. Skoglund 

betraktade lagstiftningen som otillräcklig. Han menade att det var nödvändigt att utöka 

skyddstullarna för textilvaror genom att exempelvis kombinera värdetullar med vikttullar i 

syfte att motverka att utländska exportörer kringgår tullarnas funktion och konkurrerar ut den 

inhemska industrin. Skoglund legitimerade sin argumentation genom att dra en parallell till 

Norrköping där han beskrev hur Nyborgs AB, ett välskött och effektivt företag, tvingats lägga 

65Riksdagens protokoll, 1954:33. Om beredande av full sysselsättning åt textilindustriens anställda m. 
m.  s.13-14. 
66Riksdagens protokoll, 1954:33. Om beredande av full sysselsättning åt textilindustriens anställda m. 
m. s.15-16. 
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ner på grund av orättvisa konkurrensförhållanden. Orsaken menade Skoglund var regeringens 

slapphänta agerande i relation till det rådande globala marknadsläget inom textilhandeln. För 

att förebygga en total företagsdöd och en situation där Sverige helt och hållet utelämnas till 

säljarländers välvilja var en tuffare antidumpningslagstiftning med mer omfattande tullar 

således nödvändig.  Skoglunds uttalande i riksdagsdebatten ger en indikation på de signaler 67

som textilindustrins nedgång i Norrköping sände till delar av opinionen. När inte ens en av de 

mest välskötta företagen i en utpräglad textilstad kunde överleva under dåvarande 

förhållanden så kanske det var dags att åtgärda situationen innan det blev ännu värre?  

 

Handelsminister Gunnar Lange höll med Skoglund om att dumpning kan skapa spontana 

prissänkningar och därför skada industrin. Det han emellertid inte höll med om var hur man 

skulle förhålla sig till problematiken. Lange menade dels att de åtgärder som Skoglund 

propagerade för inte var praktiskt genomförbara i mån av administrativa svårigheter och dels 

att textilindustrin förmodligen var överdimensionerad samtidigt som situationen i sig var 

oklar och svårtolkad. Lange ansåg att staten istället borde vara vaksam i denna situation och 

vänta på slutsatser från den pågående textilutredningen, som kan ge underlag för åtgärder som 

beaktar ett längre tidsperspektiv snarare än åtgärder som löser vad Lange kallade tillfälliga 

problem.   68

 

Textilutredning som Lange pratade om utmynnade i utredningen konkurrens under 

samverkan: Förslag till Handlingsprogram för textil- och konfektionsindustrin. I texten 

föreslog handelsdepartementet att den svenska textilindustrin bör bantas ner, vidare 

rationaliseras och förändra produktionen för att bättre möta den förändrade efterfrågan. 

Förslagen som framställdes var syftade att skapa en bild över vilka åtgärder textilindustrin 

skulle vidta för att den i texten så kallade “saneringen” av industrin skulle gå så smidigt som 

möjligt. Utredning var alltså varken inriktad på statliga stödåtgärder eller metoder för att 

rädda verksamheten helt och hållet.  Utredningen validerar och tydliggör regeringens 69

förhållningssätt eftersom de verkar ha sett rationalisering som en oundviklighet under hela 

67 Riksdagens protokoll, 1956:26. Svar på interpellation ang. effektivisering av nuvarande 
antidumpinglagstiftning. Andra kammaren.1956-10-30. s.24-27. 
68  Riksdagens protokoll, 1956:26. Svar på interpellation ang. effektivisering av nuvarande 
antidumpinglagstiftning. s.27-29. 
69 SOU-nummer: 1959:42, konkurrens under samverkan: Förslag till Handlingsprogram för textil- och 
konfektionsindustrin. Stockholm: Handelsdepartementet, 1959. s.68-72. 
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1950-talet. Istället för att direkt åtgärda problematiken för textilindustriell verksamhet 

förespråkade regeringen istället en politik som satte strukturomvandling och allokering av 

arbetskraft i fokus.  

 

Regeringens förhållningssättet var emellertid återigen kontroversiellt. Oppositionen och 

politiker från de drabbade städerna inom partiet blev än mer kritiska till tillvägagångssättet 

när 50-tal började övergå till 60-tal. Den socialdemokratiske riksdagsledamoten och 

LO-ordförande Arne Geijers uttalanden i en remissdebatt om statsverkspropositionen som 

pågick mellan 25-26 januari 1960 karaktäriserar socialdemokraternas tydligare 

förhållningssätt till textilkrisen efter textilutrdeningens färidgställande 1959. Hur hans 

uttalanden bemöttes summerar dessutom kritikstormen som kom från alla håll och kanter till 

följd av denna hållning. Geijer var tydlig med att textilindustrins välmående inte var en 

prioritering för socialdemokraterna. Han menade snarare att den svenska industrins 

välmående på ett generellt plan var nödvändigt att sätta i första rummet. Han validerade sitt 

uttalande genom att poängtera att den svenska industrin gick som tåget med en 

produktionsökning på 4,5% under 1959. Statsmakten skulle således främja rationalisering och 

strukturomvandling för att maximera produktionsökning och den svenska industrins 

konkurrenskraft menade Geijer. Då kan en konsekvens bli att ineffektiva industrier slås ut och 

att orter med begränsad industriell variation upplever svårigheter, men lösningen var inte att 

hjälpa dem industrierna. Det var snarare att främja upprättandet av ny lönsam verksamhet i 

orter där industrinedläggelser drabbade bygden hårt.   70

 

Polemiken mot detta uttalande kom främst från kommunisterna och högerpartiet. Kritiken var 

olikartad, vilket inte är så konstigt med tanke på de ideologiska skillnaderna mellan partierna, 

men trots det var kärnproblemet detsamma. Specifikt att regeringens politik i relation till 

textilindustrins såväl som den svenska industrins utveckling överlag var alltför tafatt. 

Högerpartisterna som deltog i remissdebatten var Per-Eric Ringaby och Rolf Kaijser. De var 

båda eniga om att huvudproblematiken med regeringens förhållningssätt var att de centrala 

problemen för textilindustrin och industrin överlag ignorerades. Tullarna var för generösa mot 

andra länder, löneläget var för högt och förbjudandet av natt- och skiftarbete skapade bara 

70 Riksdagens protokoll, 1960:2. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. (Forts.). Första 
kammaren. 1960-01-25/26. s. 110-114. 
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vidare konkurrensproblem för den svenska textilindustrin. Ringaby och Kaijser antydde 

utöver att regeringens arbetsmarknadsmässiga- och handelsmässiga förhållningssätt var 

problematiska också att regeringens arbetsmarknadspolitik sannolikt kommer vara 

verkningslös. De menade att det helt enkelt inte går att förutspå strukturomvandling då 

omstöpningen av en ekonomins sammansättning ofta drivs av antingen innovationer eller 

marknadskrafter som är svåra att greppa i nuet.   71

 

Högerpartiet var alltså indirekt kritiska mot Rehn-Meidner modellens möjligheter att 

påskynda strukturomvandling och skapa produktionsökningar inom industrin, vilket förklarar 

att de istället propagerade för stödåtgärder till textilindustrin och legalisering av natt- och 

skiftarbete. Kommunisternas Helmer Persson var också kritisk mot regeringens 

förhållningssätt. Han menade att regeringen utelämnade gemene arbetare genom att ignorera 

nedläggelser och bara bry sig om ekonomisk tillväxt istället för att försöka uppnå ekonomisk 

jämlikhet.  Persson var således främst kritisk mot den cyniska aspekten av Rehn-Meidner 72

modellen; att arbetare förlorar sina jobb och får flytta dit jobben kommer.  

 

Denna remissdebatt är på många vis en symbolisk summering över decenniet gällande 

riksdagsdebatten kring textilindustrin och situationen i Norrköping och Borås. Likt regeringen 

gjort under hela 1950-talet betraktades läget främst utifrån. Textilindustrins nedgång 

ignorerades för att det ansågs av regeringen vara det bästa för samhällsekonomin överlag, 

trots att oppositionen samt politiker från Norrköping och Borås klagade.  

3.1.5 Sammanfattning av 1950-talets riksdagsdebatt i relation till textilkrisen 

Det kan konstateras att regeringen under 1950-talet inledningsvis åtminstone hävda att de 

försökte hjälpa textilindustrin genom priskontroller som skulle förebygga olönsamma 

marknadsförhållanden för den inhemska textilindustrin. Dessa åtgärder visade sig dock vara 

otillräckliga i relation till marknadens utveckling och med tiden så var strukturrationalisering 

den lösning som förespråkades trots påtryckningar från kommunister, borgerliga politiker 

såväl som riksdagsledamöter med anor från Borås och Norrköping. Processen i Norrköping 

och Borås under 1950-talets andra hälft återspeglar alltså ett förhållningssätt från regeringen 

71 Ibid, s. 119-122;140-146. 
72 Ibid, s. 56-61. 
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som karaktäriserar Rehn-Meidner modellen i praktiken. Det återkommande ställningstagandet 

att främja strukturomvandling och ett angreppssätt som resulterar i att lågproduktiva 

industrier skulle drivas bort genom den solidariska lönepolitiken, vilket långsiktigt skulle 

resultera i en reallöneökning i takt med generellt produktivitetsökning inom den svenska 

ekonomin. Priskontrollens slopande tydliggör förhållningssättet än mer. Man ska emellertid 

inte överdriva på så sätt att Rehn-Meidner var något som aktivt följdes under hela decenniet. 

Innan textilutredning var regeringen helt enkelt avvaktande medan oppositionen skrek efter 

stödåtgärder. Efter utredningens publicering var regeringen dock säker på att det var bättre att 

låta textilindustrin sanera sig själv trots att de kritiska rösterna blev än mer högljudda. 

Uteblivelsen av specifika hjälpåtgärder till Norrköping och Borås styrker denna bild och 

dessutom finns det vidare underlag i Erixsons redogörelse som ger uttryck för att 

Rehn-Meidners modellens genomslagskraft i regeringens arbetsmarknadspolitik först blev 

betydande under 1950-talets andra hälft.  73

3.2 Textilkrisens nedkylning och återkomst under 1960-talet 

Under 1960-talets första hälft trodde många att det värsta hade lagt sig. Framtidsutsikterna för 

textilindustrin framhävdes som goda. Textilindustrin hade ju ändå sanerats och 

rationaliseringar hade införts. Framåt 1960-talets mitt visade sig dock krisen återigen vara ett 

faktum.  Kritiken mot regeringens handelspolitisk som tidigare framförts i relation till 74

textilkrisens nedgång återkom då återigen. Spörsmålet handlade denna gång först om 

huruvida tullar skulle höjas eller ej då importen av textilier från Sydkorea hade ökat markant 

på endast ett fåtal år.  

 

Egenföretagaren och högerpartisten Bengt-Olof Thylén summerade kärnfullt den dåtida 

problematiken i ett riksdagssammanträde den tjugonde januari 1966 där han diskuterar den 

utländska konkurrensen som slår hårt mot små och medelstora företag, primärt inom 

textilproducerande verksamhet. 

 

Denna import från u-länderna växer starkt. Som ett exempel kan nämnas att importen från 

Sydkorea av textilvaror under år 1963 uppgick till endast 150 000 kronor. Året efter, 1964, hade 

73 Erixon, The Rehn-Meidner Model in Sweden: Its Rise, 
Challenges and Survival. s. 677-687; 706-708. 
74 Andersson, s. 30-38. 
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importen stigit till 3,4 miljoner och under föregående år fram till november månad var den uppe i 

inte mindre än 20 miljoner kronor. Man kan fråga sig vem som hjälper vem. Är det det rika 

välståndslandet Sverige som ger hjälp till u-länderna eller är det u-ländernas fattiga befolkning som 

subventionerar konsumenterna i välståndets Sverige? Vårt »välstånd» håller på att bli så stort att 

det kan kväva oss. Löneläget har blivit så högt att den situationen troligen redan är inne då svenska 

exportföretag får så svårt att exportera sina produkter att de måste överväga om det inte blir 

nödvändigt att i stället exportera företagen.  75

 

Utöver det som Thylén gav uttryck för i ovanstående citat förmedlade han vidare kritik mot 

regeringens politik i frågan, vilken han menade var alltför passiv. Regeringen hänvisade till 

rationaliseringar och partsamverkan på arbetsmarknaden som lösningen på alla 

näringslivskopplade problem samtidigt som stöd till småföretagare ignorerades. Thylén gick 

till och med så långt att han hävda att småföretagare utsattes för en allmän orättvisa inom 

ramarna för det dåvarande systemet, eftersom tidskrävande byråkrati och hög lönesättning 

inom svensk arbetsmarknad skapade problematiska förhållanden för småföretagare att förbli 

konkurrenskraftiga.  Det kanske inte är så konstigt att Thylén var intresserad av denna fråga i 76

och med att han själv var egenföretagare. Thyléns argumentation representerar dock ett 

återkommande tema i kritiken mot regeringens förhållningssätt till krisen som var en 

kontinuitet från 1950-talet på området att låta olönsamma industrier falla för att främja den 

svenska ekonomin överlag. Rehn-Meidner modellen som ramverk för ekonomisk politik var 

uppenbarligen inget populärt fenomen utanför det socialdemokratiska partiet. Varken bland 

borgare, kommunister och inte ens alltid inom det socialdemokratiska partiet. 

 

En väsentlig skillnad mellan den socialdemokratiska regeringens politik under 1950-talet och 

1960-talet är den mer explicita betoningen på en aktiv arbetsmarknadspolitik för att fullfölja 

målet gällande full sysselsättning. Socialdemokraterna som generellt sett var avvaktande 

under 1950-talets textilkris blev efter textilutredningens färdigställande tydligare i deras 

arbetsmarknadspolitik såväl som hur textilindustrins nedgång borde hanteras. 

Detta framgår inte minst i en debatt mellan centerpartisten Thorbjörn Fälldin och 

socialdemokraten Nils Kellgren den 26 april 1963 i riksdagskammaren. I debatten 

diskuterades det hur den aktiva arbetsmarknadspolitiken bör utformas. Fälldin argumenterade 

75 Riksdagens protokoll, 1966:3. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. (forts.). Andra 
kammaren. 1966-01-20. s. 37. 
76 Riksdagens protokoll, 1966:3. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. (forts.). s. 37-39. 
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för en arbetsmarknadspolitik som kan förse möjlighet till arbete utan att människor ska 

behöva flytta mellan regioner. Han ställer sig således i polemik till Kellgren som hävdade att 

människor behöver vara beredda att flytta över större områden för att kunna få jobb. Det var 

helt enkelt inte realistiskt att förvänta sig att tillgången på arbetsplatser skulle utveckla sig 

likvärdigt över hela landet menade Kellgren. Kellgren drar bland annat en tydlig parallell till 

Norrköping där han efterfrågar huruvida det hade varit rimligt att gardera arbetsplatser inom 

textilindustrin trots att den omfattande rationaliseringen hade resulterat i att produktionen var 

lika hög som innan trots att 30% av arbetskraften hade avsagts sin tjänst.   77

 

Det är tydligt att Kellgrens argumentation i detta fall präglas av Rehn-Meidner modellens 

tankar om en aktiv arbetsmarknadpolitik, vars funktion ska främja en allokering av arbetskraft 

som påskyndar strukturomvandling i syfte att främja ekonomisk tillväxt. En av de implicita 

slutsatserna som drogs i textilutredningen. Det är inte heller konstigt då Rehn-Meidner 

modellen var en av de principiella drivkrafterna bakom arbetsmarknadspolitik under 

1960-talets första hälft, vars innebörd var att sätta strukturomvandling, ekonomisk tillväxt och 

tanken om full sysselsättning i första rummet på bekostnad av olönsamma industrier.  I 78

mångt och mycket summerar denna debatt således en kontinuitet i regeringens förhållsätt som 

Arne Geijer gav uttryck för 1960,  olönsamma industrier skulle avvecklas för den svenska 79

ekonomins bästa. Fälldins polemik exemplifierar emellertid ytterligare en aspekt som 

regeringen skulle få än mer kritik för senare under decenniet; deras regionalpolitik. Utöver det 

visar Fälldins kritik att ytterligare en aspekt av Rehn-Meidner modellen utsattes för kritik, den 

mobilitetsorienterade arbetsmarknadspolitiken. Regeringen var trots det inte beredda att göra 

eftergifter.  

 

Utsikterna för textilindustrin, Norrköping och Borås var således inledningsvis dystra under 

1960-talets då regeringen var ovilliga att implementera stödåtgärder för att rädda en olönsam 

industri. Förhållningssättet skulle emellertid komma att förändras vid textilkrisens återkomst. 

77 Riksdagens protokoll, 1963:18. Vissa sysselsättningspolitiska åtgärder. Andra kammaren. 
1963-04-26. s. 32-36. 
78 Lena Andersson-Skog, “Mellan försörjning och tillväxt. Arbetsmarknad, företagande och ekonomisk 
politik efter 1950”  i den Den hållbara svenska modellen. Innovationskraft, förnyelse och effektivitet. 
Lars Magnusson (red.) & Jan Ottosson (red.) (Stockholm: SNS förlag, 2012). s. 126-143. 
79 Riksdagens protokoll, 1960:2. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. (Forts.). s. 110-114. 
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3.2.1 Lokaliseringspolitiken och riksdagsdebatten kring 1960-talets textilkris 

Vid textilkrisens återkomst under 1960-talets mitt så kritiserades det socialdemokratiska 

regeringspartiet återigen av somliga partikamrater (Närmast enbart av sådana med anknytning 

till antingen Norrköping eller Borås). En av dessa var den socialdemokratiske 

riksdagsledamoten Gördis Hörnlund från Borås som uttalade sig den tjugonde januari 1966 i 

riksdagen i en interpellation om statsverkspropositionen. Hörnlund kritiserade då den av 

regeringen förda lokaliseringspolitiken. Hon menade att Borås industri stjälps av 

lokaliseringspolitiken som hjälper redan i hög grad industrialiserade och välmående regioner 

medan mindre lyckligt lottade regioner såsom älvsborgs län lämnas i sticket. Trots att Borås 

och kringliggande bygder hade en välutvecklad och rationaliserad industri fick de inte ta del 

av statens investeringsfonder. Vidare kritiserade Hörnlund att regeringen vidtog stödåtgärder 

först när krisen var ett faktum, aldrig i profylaktiskt syfte. Regeringen var helt enkelt för 

tafatt.  Denna kritik är intressant då den exemplifierar en kritik inom partiet gentemot den 80

försöksverksamhet av lokaliseringsstöd som sattes igång 1964. Sedan är det viktigt att tänka 

på att övergången från en mobilitetsorienterad arbetsmarknadspolitik till en som fokusera på 

att ge lokaliseringsstöd till utsatta regioner förmodligen skedde successivt. Regeringens 

hållning i arbetsmarknadspolitiska frågor hade emellertid börjat skifta. 

 

Detta märks inte minst i den interpellation som folkpartisten Axel Gustafsson och 

högerpartisten Tage Magnusson som båda var från Borås väckte i riksdagen. Interpellation 

inträffade den tjugosjätte april 1966 och berörde vad regeringen ansåg om textilindustrins 

framtida konkurrensmöjligheter ur ett långsiktigt perspektiv, om regeringen tyckte det var 

nödvändigt att stärka den och i sådana fall hur regeringen avsåg att göra detta. Lange hävdade 

att den svenska textilindustrins kris var en naturlig följd av övergången från en stängd 

marknad på grund av andra världskrigets omständigheter till en öppen marknad efter kriget. 

Textilindustrin fick enligt Lange ställa om till en ny verklighet där konkurrens på en fri och 

global marknad var ett faktum. Lange medgav att svårigheter och orättvisor lätt kunde uppstå 

under sådana förhållanden genom att dumpning och tullskillnader mellan länder kunde skapa 

konkurrenssvårigheter för industrier. Han ville dock åtgärda detta så långt det gick men 

menade samtidigt att det var svårt då bundenheten till internationella handelsavtal skapade ett 

80 Riksdagens protokoll, 1966:3. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. (forts.). s. 71-74. 
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beroende till det internationella samfundet av stater som ingick i avtalen.  Att svårigheter för 81

enskilda företag således uppstod var därmed enligt Lange inget konstigt och hans primära 

lösning på problemen som var genomförbara ur ett inrikespolitiskt perspektiv summerade han 

på följande vis: 

 

För att komma till rätta med de svårigheter som kan uppstå för enskilda företag står olika 

näringspolitiska medel och metoder till förfogande. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och 

lokaliseringspolitiska medel bör den nödvändiga anpassningsprocessen kunna genomföras relativt 

smidigt även om svårigheter i åtskilliga fall kommer att uppstå.  82

 

Lange satte alltså stort förtroende vid den aktiva arbetsmarknadspolitiken och 

lokaliseringsstöd, vilket han fick både ris och ros för. Utöver Magnusson och 

Gustafsson framhävde även socialdemokraten Gördis Hörnlund från Borås och 

centerpartisten Bengt Sjönell som var verkställande direktör för svenska 

industriföreningen, att det var glädjande att höra att handelsminister Lange gjorde vad 

han kunde för att åtgärda textilindustrins prekära läge i Borås. Värt att notera är att 

Hörnlund gick från att vara kritisk i början av 1966 till att vara mer välvilligt inställd i 

slutet av april 1966.  Samtliga av dessa riksdagsledamöter menade emellertid att det 83

behövdes göras mer för att skydda den inhemska industrin från dumpning som skadar 

konkurrensvillkoren för den inhemska industrin, medan de samtidigt var förstående 

angående varför det var svårt att få till stånd några verkliga stödåtgärder ur ett 

handelsperspektiv med tanke på alla restriktioner de internationella handelsavtalen 

innebar.   84

 

Det intressanta i denna interpellation är i sig kanske inte debattämnet som redan var 

aktuellt på 1950-talet. Det som är mer anmärkningsvärt är tonen i riksdagsdebatten. 

Snarare än att regeringen kritiseras för sin tafatthet likt tidigare var riksdagsledamöterna 

från Borås välvilligt inställda, till och med till lokaliseringspolitiken som stundtals var 

81 Riksdagens protokoll, 1966:20. Svar på interpellation ang. den svenska textilindustriens 
konkurrensmöjligheter. Andra kammaren. 1966-04-26. s. 10-12. 
82Riksdagens protokoll, 1966:20. Svar på interpellation ang. den svenska textilindustriens 
konkurrensmöjligheter. s. 12. 
83 Se interpellationen som presenteras på s. 33. 
84 Riksdagens protokoll, 1966:20. Svar på interpellation ang. den svenska textilindustriens 
konkurrensmöjligheter. s. 12-23. 
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mycket kontroversiell för den politiska oppositionen såväl som riksdagsledamöter med 

anknytning till Borås eller Norrköping. Den lokaliseringspolitik som regeringen fört 

tidigare ansågs dock ha gynnat storstäderna. När Lange uttalade att han genom 

lokaliseringspolitiska medel ville främja Borås är det inte konstigt att de politiker som 

tidigare klagade istället blev nöjda. Den försöksverksamhet av lokaliseringsstöd som 

sattes igång 1964 började även sätta sin prägel på debatten kring hur textilindustrins 

nedgång i Borås skulle hanteras. 

 

Men trots att riksdagsledamöter från Borås var mer välvilligt inställda till regeringens politik 

från och med 1966, fick de utstå vidare kritik för sin lokaliseringspolitik och brist på 

stödåtgärder den tjugonde januari 1968 av högerpartisten Kurt Söderström från Norrköping. 

Söderström menade att inrikesdepartementets planer på hur byggandet av bostäder skulle 

fördelas över landets regioner var för skevt fördelat. Byggplanerna var alltför fokuserade på 

att lösa tätboddheten i exempelvis Stockholm och Göteborg medan Sveriges fjärde 

storstadsregion lämnades i sticket: Norrköping och Linköping. Söderström lade betoning på 

sin hemstad Norrköping i hans argumentation för mer regionalt jämlika byggnadsplaner. Han 

framhävde att Norrköping länge upplevt svåra tider. Textilindustrin och i förlängning staden 

har upplevt kristider och mer explicita lokaliseringsåtgärder var således nödvändiga för att 

vända på den dystra situationen enligt Söderström. Men trots det hade stöd som andra städer 

fått uteblivit poängterade han.   85

 

Det förekom således planer på att ge Borås lokaliseringsstöd, men sådant var inte fallet med 

Norrköping. Regeringen ignorerade situationen i Norrköping medan stöd åt andra utsatta 

regioner diskuterades. Det är följaktligen inte svårt att förstå Söderströms upprördhet. 

Kritiska synpunkter förekom därmed fortfarande men i en interpellation med Gunnar Lange 

var många tidigare kritiker från Borås förvånansvärt nöjda. Kan det vara så att Borås fick det 

stöd de önskade medan Norrköpings textilindustri fortsättningsvis lämnades inför sitt öde? 

För att få svar på detta är det återigen nödvändigt att kolla på vidtagna stödåtgärder i relation 

till respektive stad. 

85 Riksdagens protokoll 1968:3. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. Andra kammaren. 
1968-01-20. s. 160-163. 
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3.2.2 Nedmontering av Norrköpings textilindustri och lokaliseringsstöd till Borås 

I Norrköping var situationen för stadens textilindustri ohållbar. De kvarvarande fabrikerna 

efter 1950-talets kris lades ner en efter en under 1960-talet. Efter den första april 1970 var 

Norrköpings textilindustri endast en del av det förflutna.  En relik vars förekomst endast var 86

ett minne blott. I Borås var krisen också högaktuell under 1960-talet, men likt som under 

1950-talet så hanterade Borås krisen bättre än Norrköping.  Sannolikt är att det återigen är 87

fallet att Borås mer differentierade textilindustri är förklaringen bakom detta.  

 

Tonen i riksdagsdebatten kring textilindustrins nedgång i Borås övergick i en helt ny fas 

under 1966. Regeringens cyniska förhållningssätt under 1950-talet och 1960-talets början 

övergick under 1966 till en mer välvillig inställning till textilindustrins svårigheter i Borås. 

Likt bankoutskottets utlåtande 1966:27 angående riktlinjer för lokaliseringspolitiken 

förmedlar, så var det svårt att ignorera faktumet att Älvsborgs läns näringsliv var så pass 

koncentrerat till textilindustriell verksamhet. Hela 76,2 procent av regionens industriarbetare 

var sysselsatta inom textilindustrin år 1960, vilket i en jämförelse med en riksgenomsnittet 

samma år som låg på endast 10,5 procent gjorde problembilden för regionen än mer tydlig 

med textilkrisens kännbara närvaro i bakgrunden. Bankoutskottet föreslog utifrån dessa 

förutsättningar att regeringen bör vidta åtgärder för att differentiera näringslivet och förbättra 

sysselsättningsmöjligheter genom att exempelvis bygga ut en motorväg mellan Borås och 

Göteborg samt förse investeringsfondmedel till företag som investerade i Borås.  88

Bankoutskottets förslag om att släppa lös investeringsfondmedel till företag som investerade i 

Borås genomfördes också senare under 1966.  Vidare stödåtgärder ansågs emellertid vara 89

nödvändiga att utreda vidare innan de tillsattes.  Regeringen tillsatte således en utredning 90

1968, vilket kulminerade i publikationen TEKO-industrierna inför 70-talet som utkom 1970.

  91

 

86 Andersson, s. 29-66. 
87 Segerblom, s. 44; 99-100;117; Gråbacke & Jörnmark, s.10-13. 
88  Bankoutskottets utlåtande, 1966:27.Lokaliseringspolitiska åtgärder avseende södra delen av 
Älvsborgs län (motionen II: 512). Bihang till riksdagens protokoll 1966. 8 samt. Nr 27. s. 30-34. 
89 SOU-nummer: 1970:60, TEKO-industrierna inför 70-talet: Del II Bilagor. Stockholm: 
Industridepartementet, 1970. s. 5-6. 
90 Bankoutskottets utlåtande, 1966:27. s. 30-34. 
91 SOU-nummer: 1970:60, TEKO-industrierna inför 70-talet: Del II Bilagor. s. 5. 
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I denna utredning föreslogs åtgärder såsom mer arbetsmarknadspolitiska insatser för att 

dämpa effekterna av krisen. Ett av förslagen var att företag som etablerar sig i Borås samt 

befintliga industrier skulle fortsätta få ta del av investeringsfonderna, vilket inledningsvis var 

en temporär åtgärd. Vidare föreslogs det att statens skulle utarbeta ett program för 

lokaliseringsstöd till specifikt Boråsregionen. Utöver att utredningen fastslog att vidare 

åtgärder behövde genomföras för att differentiera Borås näringsliv fastslogs det också att 

Borås hade goda förutsättningar att förbli Sveriges textilindustriella centrum. 

Produktionsfördelarna var många och dessutom var Älvsborgs län en anomali i 

textilindustrins nedgång. Sysselsättningsgraden hade där förblivit relativt hög trots alla 

svårigheter som den svenska textilindustrin upplevt, vilket motiverade att regeringen aktivt 

behövde vidmakthålla sysselsättningen inom sektorn i Älvsborgs län och Borås.  Det fanns 92

således två olika faktorer som skapade incitament att främja textilindustrin I Borås. Dels att 

regionen var så pass beroende av textilindustrins välmående och dels att många av 

industrierna hade visat sig vara konkurrenskraftiga och tåligare än dess motparter i övriga 

regioner såsom Norrköping.  

 

Denna bild valideras av att textilindustriella företag i Borås också fick avskrivningslån av 

staten under slutet av 1960-talet.  Likt Sofi Nilsson framhäver var emellertid stödåtgärderna 93

och bibehållandet av den svenska textilindustrin inte endast en fråga om samhällsekonomiskt 

eller regionalekonomiskt välmående. Det var också en del av den svenska statens 

beredskapsarbete. Det var helt enkelt nödvändigt att delar av den svenska textilindustrin 

bibehölls ifall kristider skulle ha uppkommit.  Vidare återspeglades detta i de många olika 94

formerna av bidrag Borås fick ta del av från och med 1970 efter att TEKO-industrierna inför 

70-talet publicerats. Bland dessa var det exportstöd som gavs till Sveriges textil- och 

konfektionsindustri vars sammanlagda summa för åren 1970-1977 var 120 miljoner kronor 

och de 107 miljoner kronor som den svenska textil- och konfektionsindustrin fick genom 

utbildnings- och sysselsättningsstöd 1970-1976.  95

 

92 SOU-nummer: 1970:59, TEKO-industrierna inför 70-talet: Del I Analys, slutsatser, förslag. 
Stockholm: Industridepartementet, 1970. s. 13-14;119-121; 131-133. 
93 Sofi Nilsson, s. 37-42. 
94 Sofi Nilsson, s. 24-27; 46-47. 
95 Andersson-Skog, Otyg. s. 61-71 
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Norrköpings textilindustri var inte lika lyckligt lottad. Varken när det gällde avskrivningslån 

eller lokaliseringsstöd under slutet av 1960-talet. Norrköpings förekomst i riksdagsdebatten 

kring textilkrisen under 1960-talet var således inte närmelsevis lika vanlig som Borås. De 

fåtal gånger Norrköping faktiskt nämndes uteblev vidare diskussion om lokaliseringspolitiska 

stödåtgärder under 1960-talet, precis som när Kurt Söderström pläderade för stödåtgärder till 

staden.   96

3.2.3 Ett förändrat förhållningssätt till textilindustrins nedgång 

Regeringens förhållningssätt till textilkrisen förändrades under 1960-talets mitt. Likt utdragen 

ur riksdagsdebatten visat såväl som Lena Andersson-Skog också visat i sin bok Otyg började 

regeringen från och med 1960-talets mitt diskutera och vidta åtgärder för att hjälpa 

ekonomiskt utsatta regioner. Det främsta verktyget för denna politik var att ge 

lokaliseringsstöd till ekonomiskt pressade regioner, vilket var tänkt att differentiera regionens 

näringsliv och bibehålla dess livskraftighet. En av de regioner som fick stöd var likt tidigare 

framhävt Borås och dess kringliggande bygd i form av investeringsfondmedel.  Regeringens 97

tydliga anslutning till Rehn-Meidner modellen i frågan om textilkrisens hanterande tynade 

således bort under 1960-talet och ersattes med ett nytt förhållningssätt. Det ökande antalet 

stödåtgärder till Borås är därmed inte svårt att begripa, men varför utelämnades då 

Norrköpings textilindustri trots regeringens förändrade arbetsmarknad- och regionalpolitik? 

Skillnaderna i förhållningssättet mellan Norrköpings och Borås textilindustirella kris var 

emellertid naturliga, vilket blir tydligt om man beaktar vad regeringen ansåg om respektive 

stads framtida problem och möjligheter. 

 

Det ges inte minst en antydan till detta i ett uttalande från den förre handelsministern John 

Ericsson den elfte november 1966 där han uttrycker sig likt följande: 

 

Textil- och konfektionsindustrierna kommer under lång tid framöver att förbli basindustrierna i 

Borås- och Sjuhäradsbygden. De städer som har förlorat textilindustri är Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Norrköping och ytterligare en del platser. I Borås och Sjuhäradsbygden har det inte 

förekommit någon nämnvärd minskning av antalet anställda. Varför har industrinedläggningarna i 

första hand gått ut över dessa större städer? Jo, i en sämre marknad tål företagen helt naturligt inte 

så stora kostnader på de platser där textilarbetarna haft möjlighet att söka andra arbeten där de får 

96 Riksdagens protokoll 1968:3. Vid remiss av statsverkspropositionen m. m. s. 160-163. 
97 Lena Andersson-Skog, Otyg. s. 61-71. 
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bättre betalt än inom textilindustrien. Därför har det gått som det har gått på dessa orter. Detta vet 

herr Torsten Andersson, men han vill inte låtsas om att en sådan utveckling pågår inom vår textil- 

och beklädnadsindustri.  98

 
Ericsson ger uttryck för ett synsätt där strukturomvandling i storstäderna var en naturlig följd 

av marknadsförhållanden. Vidare propagerade han för fortsatt lokaliseringsstöd åt Borås 

utöver de investeringsfondmedel regeringen tillåtit företag i Borås ta del av. Ericsson menade 

således att lokaliseringspolitiska åtgärder var nödvändiga för att upprätthålla sysselsättningen 

genom stöd till textilindustrin och hjälp till regionen att differentiera sitt näringslivs.  Det är 99

anmärkningsvärt att den tidigare handelsministern John Ericsson som under sin tid som 

handelsminister var så tydlig med att rationalisering och strukturomvandling var de 

nödvändiga åtgärderna för att hantera textilkrisen under 1950-talet, var den som sedan 

propagerade för stödåtgärder åt Borås.  

 

Ericssons ställningstagande i frågan återkom i en remissdebatt om statsverkspropositionen 

den artonde januari 1968 där han efterfrågade handelspolitiska stödåtgärder i syfte att främja 

den kvarvarande textilindustrin. Dåvarande handelsminister Gunnar Lange instämde i 

Ericssons förslag att försöka finna handelspolitiska vägar utan att gå utanför rådande 

internationella handelsavtal för att hjälpa den kvarvarande textilindustrin. Lange menade att 

delar av textilindustrin visat sig vara konkurrenskraftig och således en väsentlig del av en 

livskraftig svensk ekonomi. Han poängterade också att den kvarvarande textilindustrin var 

nödvändig ur ett beredskapsperspektiv för att försörjningen av textilier skulle finnas inom 

Sverige vid uppkomst av krig och kriser. Vilka vidare åtgärder som skulle komma att 

implementeras var oklart, men detta skulle bli mer explicit efter att utredningsarbeten från 

textilrådet och kommerskollegium avslutats.  Utredningsarbetet kulminerade i den sedan 100

tidigare diskuterade utredningen TEKO-industrierna inför 70-talet som föreslog omfattande 

stödåtgärder till Borås. Det var således inte bara Ericsson som hade ändrat uppfattning, även 

Gunnar Lange och det socialdemokratiska regeringspartiet visade en vilja att främja Borås. 

98  Riksdagens protokoll, 1966:30. Allmän debatt i anslutning till remittering av viss kungl. proposition. 
Första kammaren. 1966-11-01. s. 65. 
99Riksdagens protokoll, 1966:30. Allmän debatt i anslutning till remittering av viss kungl. proposition. . 
s. 63-66. 
100 Riksdagens protokoll, 1968:2. Remissdebatt ang. statsverkspropositionen m.m. Första kammaren. 
1968-01-18. s. 107-112. 
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Riksdagsledamöterna från Borås hade äntligen fått som de ville, medan Norrköping lämnades 

åt sitt öde.  

3.2.4 Sammanfattning av 1960-talets riksdagsdebatt kring textilkrisen 

Riksdagsdebatten kring textilindustrin under 1960-talets första hälft var inledningsvis en 

kontinuitet från 1950-talets slut med Rehn-Meidner modellen som utgångspunkt för 

regeringens arbetsmarknads- och regionalpolitik. Textilkrisen var emellertid inte aktuell 

under 1960-talets första hälft. Det rådde då en allmän konsensus kring att 1950-talets sanering 

av textilindustrin hade frambringat en mer konkurrenskraftig näring som skulle förmå att stå 

på egna ben. Denna bild av textilindustrin försvann dock när krisen återigen hägrade i 

horisonten vid 1960-talets mitt. Förhållningssättet till krisen var som dag och natt om man 

jämför krisens förlopp under 1950-talet och sedan under 1960-talets andra hälft. 

 

Textilindustrin var enligt regeringen under 1960-talets andra hälft nödvändig att hålla vid liv, 

åtminstone i Borås och sjuhäradsbygden. Förslag på lokaliseringspolitiska stödåtgärder till 

Norrköping återfanns inte alls från regeringens sida. Norrköpings textilindustri var inte värd 

att rädda då den redan visat sig vara för svag under rationaliseringsfasen på 1950-talet och det 

som fanns kvar var inte tillräckligt betydande för att slå gard om. Krisen var helt enkelt mer 

akut i Borås än Norrköping under 1960-talet, vilket inte är svårt att förstå eftersom 

näringslivet var så pass koncentrerat till textilindustri i Borås medan Norrköping ansågs vara 

på väg mot ett mer differentierat näringsliv. Samtidigt var det viktigt för regeringen att 

skydda den kvarvarande textilindustrin inom ramen för beredskapsarbetet inför eventuella 

krig och kriser. Riksdagsdebattens utformning var således logisk om den beaktas i enlighet 

med tanken om full sysselsättning och regeringens önskan att värna om utsatta regioner. 

3.3 Norrköping efter YFA-kraschen och textilkrisens epilog i Borås 

Efter YFAs nedläggelse 1970 skiftade debatten kring Norrköping återigen. Innan 

nedläggelsen ignorerades de fåtal pläderanden om stödåtgärder till staden som faktiskt 

uppkom. Först efter YFAs nedläggelse började lokaliseringspolitiska åtgärder diskuteras för 

att hjälpa staden. Skeppet hade vid YFAs fall emellertid redan seglat förbi och textilindustrin 

var ett minne blott. Fokus låg således inte längre på att rädda någon textilindustriell 
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verksamhet i Norrköping, utan hur staten skulle förbättra förutsättningarna för att stadens 

näringsliv skulle bli mer välmående.  

 

Två dagar efter YFAs fall den tredje april 1970 lyfte den socialdemokratiska 

riksdagsledamoten Maj-Lis Landberg från Norrköping problembilden i staden. Norrköping 

hade länge haft det svårt. Textilindustrins successiva avveckling 1953-1969 menade 

Landberg hade skapat ett högt tryck på stadens arbetsmarknad, vars funktionalitet äventyrades 

av YFAs nedläggelse som friställde 912 arbetare med en medelålder på ungefär 55 år. 

Arbetskraft som var svårförflyttad. Landberg frågade utifrån dessa förutsättningar vad 

statsrådet hade för åtgärder i tanke för att differentiera näringslivet i Norrköping och hjälpa 

staden att inte stagnera ekonomiskt.  Inrikesminister och chef för statsrådet Eric Holmqvist 101

besvarade indirekt Landbergs fråga den nionde april 1970 när han besvarade en annan fråga 

om hur hanterandet av den friställda arbetskraften skulle hanteras. Han framhävde att det 

redan fanns flera olika möjligheter för omskolning i Norrköping. Särskild personal inom 

arbetsförmedlingen kunde tilldelas uppgiften att hjälpa de friställda arbetarna och 

Norrköpings omskolningscentrum hade plats för att omskola 400 arbetare vid behov. Vidare 

kunde tillfälliga beredskapsarbeten skapas för att underlätta övergångsprocessen under den 

period som regeringen jobbade med att skapa lokalseringspolitiska åtgärder för att 

differentiera näringslivet.   102

 

Landberg fick också ett mer explicit svar på sin fråga direkt riktat till henne den femtonde maj 

1970, när näringsminister och chef för industridepartementet Krister Wickman besvarade 

hennes fråga. Till Landbergs stora glädje framhävde Wickman att regeringen hade ett flertal 

olika åtgärder i åtanke. Företag som valde att etablera sig i Norrköping skulle förses med 

lokaliseringsstöd och få ta del av investeringsfonderna för att förstärka möjligheterna till 

sysselsättning. Vidare förekom det planer på att omlokalisera några statliga verk från 

Stockholm till Norrköping,  vilket senare också genomfördes. Dessa statliga verk var 103

101 Riksdagens protokoll, 1970:14. Interpellation om åtgärder för ett mer differentierat näringsliv i 
Norrköping. Första kammaren. 1970-04-03. s. 57-58. 
102 Riksdagens protokoll, 1970:16. Svar på fråga ang. beredande av sysselsättning för viss friställd 
arbetskraft. Andra kammaren. 1970-04-09. s. 3-4. 
103 Riksdagens protokoll 1970:25. Om åtgärder för ett mer differentierat näringsliv i Norrköping. Första 
kammaren. 1970-05-25. s. 166-170. 
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Luftfartsverket, Migrationsverket, Sjöfartsverket, Kriminalvårdsstyrelsen samt SMHI (Statens 

Meteorologiska och Hydrologiska Institut).  104

 

Textilkrisen i Norrköping nådde alltså sin kulmen innan omfattande stödåtgärder vidtogs. 

Detta är emellertid inget märkligt då den kvarvarande textilindustrin i Norrköping var av liten 

betydelse i relation till den i Borås samtidigt som staten ansåg att förhållandena för 

textilindustri var mer gynnsamma i Borås. Sten Andersson hävdar att staten var väl förberedd 

för nedläggelsen och att den hanterades väl. Han menar att arbetskraften omallokerades 

effektivt genom de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som uppmärksammades i riksdagen och 

att omställningen för Norrköping gick tämligen smärtfritt jämfört med nedläggningarna under 

1950-talet som exempelvis efter nedläggelsen av Nyborgs AB 1956.  Detta är emellertid 105

tveksamt utifrån hur diskussionen i riksdagen faktiskt var utformad under YFA-kraschen. 

Hade Landberg klagat om omställningen var så smärtfri? Med säkerhet inte. Precis som under 

1950-talet så ger 1960-talets riksdagsdebatt intrycket av att textilkrisen var ett smärtsamt 

förlopp för Norrköping. 

 

Tyngden som det höga löneläget i samband med importen av lågpris textilier från 

utvecklingsländer försatte den svenska textilindustrin i en permanent strukturkris ända fram 

tills den kom att närmast upphöra helt under 1980-talet. Textilrelaterad verksamhet förblev 

emellertid stark i Borås. Som en del av det så kallade svenska modeundret med Göteborg som 

främsta medkandidat är verksamheten idag främst inriktad på distribution med företag som 

Gina Tricot och utveckling av smarta textilier vid textilhögskolan i Borås.  Borås 106

genomgick alltså också en strukturomvandling och den textilrelaterade verksamheten är idag 

mer välmående än på länge. Vägen dit var kantig, men Borås står idag som en essentiell 

komponent i Sveriges främsta moderegion medan Norrköping gick en annan väg. 

 

Norrköping och Borås. Två städer vars ekonomiska problembild under 1950-talets inledning 

var likartad mötte två helt olika öden. Utvecklingen i de två städerna och det riksdagsdebatten 

104 Riksdagens protokoll 1971:95. Omlokalisering av viss statlig verksamhet. 1971-05-26. s. 3-108; 
Riksdagens protokoll 1971:96. Omlokalisering av viss statlig verksamhet (forts). 1971-05-26. s. 
109-177. 
105 Andersson, s. 60-66. 
106 Gråbacke & Jörnmark, s. 10-34. 
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kring textilkrisen har dock visat att det sällan är slumpen som avgör en strukturomvandlings 

riktning, trots att variablerna bakom en strukturomvandling ofta kan vara otydliga vid första 

anblick. Hur textilkrisen gestalta sig i de två städerna berodde helt enkelt på en kombination 

av lokala ekonomiska förhållanden, globala marknadsförhållanden, den lokala textilindustrins 

förutsättningar i respektive stad och statens politiska agenda. Det är komplex interaktion som 

gestaltar sig inte minst i riksdagsdebatten, vars utveckling 1950-1970 åtminstone kan ge ett 

sken av varför Borås och Norrköpings textilindustriella nedgång blev så olikartad. 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Riksdagsdebatten kring textilindustrins bortgång; Från påskyndandet av 
strukturomvandling och den aktiva arbetsmarknadspolitiken till lokaliseringsstöd 
Under 1950-talet var regeringens förhållningssätt gentemot båda städerna likartat. 

Inledningsvis var regeringen avvaktande gentemot implementerandet av stödåtgärder i både 

Norrköping och Borås. Detta understryks av den generella uteblivelsen av stödåtgärder under 

1950-talet, som motiverades i riksdagen genom att det var främst textilindustrins egna ansvar 

att verkställa rationaliseringsåtgärder och se till att allmän strukturomvandling skedde inom 

industrin. Under 1950-talets första hälft är det emellertid osannolikt att Rehn-Meidner 

modellen hade någon slags större genomslagskraft, då flera av dem ledande 

socialdemokraterna var emot modellen samtidigt som det åtminstone hävdades att 

priskontrollens verkan skulle skydda den inhemska textilindustrin. Vidare berodde sannolikt 

de fåtal antydningar till en arbetsmarknadspolitik som återspeglar modellen av att man trodde 

att krisen var tillfällig och att marknadsförhållandena var svårhanterliga då det var ett globalt 

fenomen.  

 

Framåt 1950-talets slut blev dock hållningen annorlunda i enlighet med Erixons redogörelse, 

vilket blev än mer betonat efter utredningen Konkurrens under samverkan färdigställdes. 

Innan besvarades klagomålen från oppositionella politiker och riksdagsledamöter från 

städerna antingen med att textilkrisen bara var en tillfällighet under ett prekärt marknadsläge 

eller att situationen behöver utredas vidare innan åtgärder kan vidtas. Efter denna utredning 

hade färdigställts blev förhållningssättet än mer tydligt. Regeringen utgick från att lösningen 

på problemet likt utredningen föreslog var en sanering av den svenska textilindustrin, trots att 

klagomålen flödade in från en blocköverskridande samling av politiker. Kommunisterna 

tyckte regeringen utelämnade arbetarna, högerpartister och folkpartister ansåg att politiken 

var destruktiv för landets företagare och centerpartister hävdade att regeringens politik 

försatte vissa regioner i ekonomisk utsatthet. Inte ens inom det socialdemokratiska partiet 

rådde det enighet. Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrköping respektive Borås 

var också kritiska gentemot att regeringen ignorerade textilindustrins nedgång.  
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Regeringen verkar helt enkelt ha utgått från Rehn-Meidner modellens formel för ett 

samhällsekonomiskt fruktbart tillvägagångssätt, genom en aktiv arbetsmarknadspolitik som 

skulle främja strukturomvandling. Denna slutsats ska emellertid inte överbetonas eftersom det 

empiriska underlaget i denna analys enbart är ett smakprov av en betydligt mer omfattande 

samhällelig debatt, men trots det ger regeringens förhållningssätt i frågan en indikation på hur 

regeringen i praktiken förhöll sig till en olönsam industri under 1950-talet och början av 

1960-talet.  

 

Under mitten av 1960-talet förändrades debatten om textilindustrin återigen när textilkrisen 

återkomst var ett faktum. Den strukturrationalisering som textilindustrin hade genomgått var 

inte tillräcklig. Trots att den svenska textilindustrin var modern och effektiv räckte inte 

saneringen av textilindustrin när en ocean av asiatiska importer flödande in över den svenska 

marknaden. I ljuset av 1950-talets avslappnade hållning i frågan från regeringens sida 

framstår regeringen som närmast panikslagen under 1960-talets slut. Älvsborgs län och 

Borås, den region och stad där sysselsättningen inom textilindustrin var som högst fick ta del 

av statens investeringsfondmedel samtidigt som vidare lokaliseringspolitiska åtgärder 

diskuterades. Norrköping där sysselsättning inom textilindustrin fortfarande var betydande 

fick inte alls samma stöd. Må så vara fallet att Norrköpings näringsliv inte var närmelsevis 

lika koncentrerat till textilindustri, men trots det visar förhållningssättet på att det inte enbart 

var en fråga om att hålla textilindustrin vid liv. Det var snarare en fråga om att hjälpa 

ekonomiskt utsatta län. Ett förhållningssätt som återspeglas i John Ericssons uttalande, där 

han hävdar att strukturomvandling är naturligt i större städer såsom Norrköping eftersom 

marknadsförhållandena tillåter arbetarna att övergå till yrken som betalar bättre i högre 

utsträckning än vad som var fallet i Borås.  Stöd åt Norrköping var således inte aktuellt 107

under början av av textilkrisens andra våg. 

 

Den förändring som skedde under 1960-talets andra hälft i riksdagsdebatten om textilkrisen 

återspeglar de resultat som Jakob Molinder, Jan-Evert Nilsson och Lena Andersson-Skog 

kommit fram till gällande förändringen i arbetsmarknads och regionalpolitiken. Det skedde 

helt enkelt en övergång från den mobilitetsorienterad arbetsmarknadspolitik som fördes från 

och med slutet av 1950-talet i enlighet med Rehn-Meidner modellen till en som var inriktad 

107 Se John Ericssons uttalande, s. 38. 
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på lokalseringsstöd till ekonomiskt svaga regioner under 1960-talets andra hälft. Detta styrker 

resultaten i undersökningen och i den tidigare forskningen som båda påvisar en betoning på 

strukturomvandling och allokering av arbetskraft under 1950-talets slut för att sedan 

förändras under 1960-talets hälft när stöd åt utsatta regioner gavs istället för uppmuntra 

utflyttning från dem. Denna bild understryks vidare av att Norrköpings problem först 

uppmärksammades när uppenbara problem för dess näringsliv framträdde. Snarare än att 

åtgärder vidtogs i profylaktiskt syfte implementerades de när regionen såg ut att gå en dyster 

framtid till mötes utan vidare stödåtgärder. Lokaliseringsstöd uppkom först efter 

YFA-kraschen, då den bristande variationen i Norrköpings näringsliv blev uppenbar.  

 

Vidare framgick det också att lokaliseringspolitiken under 1960-talets andra hälft inte enbart 

var till för att främja utsatta regioner i Norrland, även regioner såsom Älvsborgs län där 

industrialiseringsgraden var hög fick stöd när krisen kom. Lokaliseringspolitiken under 

1960-talets andra hälft handlade således inte bara om att utjämna divergensen mellan nord 

och syd, den handlade snarare om att främja ekonomiskt eftersläpande regioner oavsett var de 

var belägna i landet. 

4.2 Norrköpings och Borås skilda öden i ljuset av riksdagsdebatten  

Riksdagsdebattens förändring ger dessutom en indikation på politikens roll i textilindustrins 

nedgång 1950-1970. Utifrån tidigare forskning framstår det som att textilindustrins nedgång 

främst berodde på de förändrade marknadsförhållandena och att städernas produktion 

hanterade denna förändring olika bra. Samspelet mellan inhemska och globala 

marknadsförhållanden i samband med produktionsförhållanden resulterade i att Borås 

textilindustri klara sig bättre än Norrköpings under 1950-talet. Det som dock inte tas upp är 

att Rehn-Meidner modellen och regeringens avvaktande hållning förmodligen förvärrade 

krisen än mer. Textilindustrins nedgång hade inte skett lika fort om inte regeringen först 

ignorerade situationen för att sedan aktivt vilja påskynda processen genom den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken. Politikens roll under 1950-talets textilkris bör således betraktas som 

en påskyndare av en redan pågående process medan produktionsförhållanden och marknadens 

utformning var det som gjorde att krisen slog hårdare i Norrköping än Borås.  
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Vid textilkrisens återkomst under 1960-talets andra hälft hade riksdagsdebattens utformning 

kring textilkrisen förändrats. Borås framhölls som den region som var mest beroende av 

textilindustriell verksamhet och vidare var textilindustrins överlevnad på svensk mark en 

nödvändighet i sig. Både ur ett ekonomiskt, arbetsmarknadspolitiskt och 

beredskapsperspektiv. Borås fick därmed efter 1966 ta del av investeringsfondmedel medan 

Norrköpings kvarvarande textilindustri fick klara sig själv. Anledningen till att Borås 

textilindustri överlevde längre än Norrköpings är därmed nödvändig att dessutom betrakta 

utifrån att regeringens arbetsmarknads- och regionalpolitik förändras. Omfattningen på 

lokaliseringsstödet till Borås under 1960-talet ska emellertid inte överbetonas, eftersom 

investeringsfondmedel var det enda lokaliseringsstöd Borås textilindustri fick innan 1970. 

Diskontinuitet i regeringens förhållningssätt till textilindustrins nedgång var dock väsentlig 

om man tänker på hur Borås näringslivs ser ut idag. Hade Borås fortfarande varit en utpräglad 

modestad om inte stödåtgärder började diskuteras under 1960-talet och sedan vidtogs i allt 

större omfattning på 1970-talet? Med tanke på att marknadsläget för textilvaror 

intensifierades än mer under 1970- och 1980-talet är detta osannolikt. 

 

Denna studie har följaktligen bidragit till den vetenskapliga debatten om textilindustrins 

nedgång 1950-1970 och varför den överlevde i Borås men inte i Norrköping. Tidigare har det 

i den vetenskapliga debatten ofta diskuterats kring textilkrisen i enskilda städer eller 

textilkrisen på ett generellt plan. Denna typ av historieskrivning ger lätt förlopp en 

deterministisk underton, men vad hade hänt om Norrköping fick lokaliseringsstöd och 

regeringen valde att skydda textilindustrin även i Norrköping? Vad hade hänt om städerna 

fick lokaliseringsstöd redan under 1950-talet? Hur två städers textilindustri påverkas så 

olikartat av en strukturomvandling påvisar helt enkelt det dynamiska och mångtydiga bakom 

en strukturomvandling. Det är osannolikt att Norrköpings textilindustri hade överlevt 

långsiktigt med tanke på modeindustrins utveckling ur ett globalt perspektiv, men kanske 

hade Norrköpings textilindustri överlevt längre om staden fick lokaliseringsstöd tidigare? Så 

var dock inte fallet och regeringen valde att rädda Borås textilindustri på grund 

sysselsättningskoncentrationen till textilindustrin medan Norrköping lämnades åt sitt öde. 

Idag är textilindustrin endast ett romantiserat minne i Norrköping medan Borås är den del av 

det svenska modeundret.  
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