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Sammanfattning 

Arbetets huvudmål är att analysera förutsättningarna för en återhämtning av den svenska textil- och 
konfektionsindustrin (TEKO-industrin). 

TEKO-industrin var under större delen av 1900-talet en betydande industrigren i Sverige. Under 
framför allt 1970-talet genomgick branschen förändringar och mötte stora motgångar vilket resulterade 
i att den nästan helt försvann. Sverige förlorade i och med krisen den kompetens som under årtionden 
byggts upp och idag är just bristen på kompetens ett betydande problem för branschen. En annan 
utmaning som branschen står inför är skillnaden i produktionskostnad som uppstår som följd av 
skillnad i löneläge, miljölagar, tillgänglighet och pris på råvaror och andra fasta kostnader. 	

En växande trend är att företag väljer att flytta hem sin produktion från utlandet, så kallad reshoring. 
Löneläget är på väg upp i utvecklingsländer och dagens konsumenter efterfrågar i större utsträckning 
kvalitet, flexibilitet och social och miljömässig hållbarhet. Företagen kan genom att flytta hem sin 
produktion korta sina ledtider, öka flexibiliteten i värdekedjan och samtidigt bygga sitt varumärke. 
Frågan är om detta är applicerbart på textilindustrin? De företag som gynnas av att ha produktion i 
Sverige är framför allt producenter av som tydligt nischade produkter där en hög automatiseringsgrad 
av produktionen är möjlig, men inte ens dessa finner det självklart att i framtiden ligga kvar i Sverige.	

Arbetet har lett oss till slutsatsen att den typ av TEKO-industri som i framtiden kan komma att bli stark 
i Sverige inte är den klassiska TEKO-industrin som en gång flyttade till låglöneländer. Vi kan, om rätt 
satsningar görs, komma att se högautomatiserad tillverkning av innovativa tekniska textilier. Det finns 
även potential i att utnyttja pappersverkens produktionsanläggningar för att producera biomassa som i 
sin tur kan förädlas till cellulosabaserade textilier. 	

  

	

Nyckelord: textilindustri, konfektionsindustri, TEKO, Smart Textiles, innovation, utvecklingsspår, 
reshoring	
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Abstract 

The textile and clothing industry was an important part of the Swedish manufacturing industry during 
most of the 20th century. The industry suffered from setbacks during the 70’s and the line of business 
nearly disappeared. The knowledge about textile and clothing production that had been built up for 
decades disappeared along with the line of business. One of the largest challenges of the industry today 
is the lack of workers who possess the right competence and are willing to work within the 
manufacturing industry. Another challenge is the difference in production cost between high and low 
wage countries. This is due to the difference in wages, environmental laws, accessibility and price of 
raw material and other fixed costs. 

A growing trend that can be seen globally is a growing number of companies evaluate the possibility of 
moving their production back to the origin country. The wages are on the rise in developing countries 
and the consumers of today expect higher quality, flexibility, and social and environmental 
sustainability. By moving production back, the companies can shorten lead times, increase flexibility 
and at the same time build their brand. The question is; will the Swedish textile and clothing industry 
follow this trend? The companies who have been successful in having production in Sweden are those 
with a niched and high-quality product. However, it is not an obvious choice for these companies to 
keep production in Sweden. 

Our work has led us to the conclusion that the type of textile and clothing industry that has chances of 
returning to Sweden is not the same as the one that once disappeared. If the right investments are made 
we believe that Sweden can be successful in highly atomized production of innovative textiles.  

  



 
 
 

 4 (35) 
 

 

 
 

Förord 
Denna rapport redovisar resultatet av det arbete som vi genomfört i kursen MG105X Examensarbete 
inom produktframtagning och industriell ekonomi våren 2017 vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Det övergripande temat för kursen var resurseffektiv produktion i tillverkande företag. 
 
Vi vill tacka våra handledare Per Johansson och Bo Karlsson för vägledning och stöd. Vi vill också 
tacka personerna som ställde upp på samtal och på så sätt gav oss en djupare förståelse för  
TEKO-branschen:  
 

• Eric Giertz, forskare på KTH 
• Weronica Rehnby, textil och miljöexpert på branschorganisationen TEKO  
• Bengt Sjöstedt, Supply Chain Manager på Kasthall 
• Petter Magnusson, VD på Klippan  

 
Johanna Falkenstrand och Sara Lundström  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige är och har varit ett industriland. Under 1950-talet fann man att 50% av Sveriges invånare 
arbetade inom tillverkningsindustrin. I mitten av sjuttiotalet vände dock trenden och många branscher, 
bland annat textilbranschen, fick stora problem. (13) 

Textilbranschen har en stark historia i Sverige och speglar Sveriges utveckling som industriland väl. I 
början av 1800-talet grundades de första textilfabrikerna och branschen växte ända fram till början på 
1950-talet då textilkrisen slog till. De få åtgärderna som vidtogs för att klara upp krisen var inte nog för 
att rädda branschen och den dog snabbt ut (13). De senaste 40 åren har produktion flyttats till 
låglöneländer, så kallad offshoring (38). Textilföretag drar nytta av kostnadsfördelarna av att tillverka i 
andra länder, framför allt det låga löneläget men även åtkomst till billiga råmaterial (42). Med en 
globalt växande medelklass ökar efterfrågan på kläder och andra textilprodukter stadigt. Skandinavisk 
design är idag högt eftertraktat och vi ser många framgångsrika svenska företag inom både konfektion 
och möbeldesign. Däremot tillverkas inte varorna i Sverige längre. Produktutvecklingen sker ofta i 
Sverige men produktionen sker nästan uteslutande i länder där löneläget är lägre. Sverige anses även 
vara ett framstående land när det kommer till materialinnovation och det pågår i dagsläget satsningar 
på forskning inom detta området (43). 
 
På senare tid har man kunnat se att allt fler tillverkningsföretag både globalt och i Sverige väljer att 
flytta hem sin produktion igen, så kallad reshoring. En anledning till detta är det faktum att lönerna nu 
börjar stiga i länder dit man tidigare har genomför offshoring. Det som varit det största argumentet för 
offshoring börjar nu alltså försvinna. En andra anledning är de stora automatiseringsmöjligheterna som 
finns idag tack vare avancerad teknologi och innovation. Företagen behöver inte lika mycket 
arbetskraft och den arbetskraft som idag efterfrågas har högre utbildningsnivå än tidigare (38). Även 
bland konsumenterna ser man en trend av ökad medvetenhet kring hur man konsumerar och hur de 
varor man konsumerar har tillverkats. Schyssta arbetsvillkor och hållbar produktion blir allt viktigare 
för konsumenter vilket ställer krav på företagen och bidrar till att reshoring blir allt vanligare. Det blir 
också allt viktigare för företag att vara flexibla och ha korta ledtider (38). Sammantaget talar detta för 
en framtid där reshoring blir allt vanligare.  
 
Tre av Sveriges styrkor är idag; 1. Vi är duktiga på design och 2. Vi är duktiga på automation (10)      
3. Vi är duktiga på innovation (43) Dessa punkter talar för möjligheten att bygga en stark svensk 
textilindustri. Fråga är om detta räcker eller om utmaningarna är större än fördelarna. Hur kan den 
svenska TEKO-industrin utveckla sin produktion i Sverige? Bör den svenska TEKO-industrin utveckla 
sin produktion i Sverige? 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utföra en branschanalys av den svenska textilbranschen. Vi ska hitta möjliga 
framtidsutsikter och utvecklingsspår. Med detta som huvudmål kommer vi att analysera vilka 
förutsättningar och vilka hinder det finns för att TEKO-industrin ska kunna återta sin position som en 
viktig bransch i svenskt näringsliv. 

1.3 Frågeställning 
I denna rapport kommer vi svara på följande frågeställningar: 
 
Vilka förutsättningar finns för en återhämtning av den svenska TEKO-industrin? 
 
För att besvara frågeställningen kommer vi behöva undersöka följande områden 
 

• Vilken roll har industrin för svensk ekonomi idag och hur har det sett ut historiskt? 
• Vilka incitament finns för offshoring och reshoring av produktionen av TEKO-produkter? 
• Vilka politiska åtgärder har historiskt format svensk TEKO-industri? 
• Vilka satsningar görs idag för att skapa förutsättningar för den svenska TEKO-industrin? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsar sig till den huvudsakliga frågeställningen och till underfrågorna. Då det är många 
faktorer som påverkar krävs ytterligare begränsningar för att lättare kunna fokusera på huvudfrågan. 
  

• Vi kommer att fokusera på inhemska politiska åtgärder men även det som sker på EU-nivå. Vi 
kommer inte beröra övriga världens politiska påverkan. Vi kommer inte heller detaljerat 
beskriva produktionsförhållanden, lagar och regler som råder i länder där svenska företag 
väljer att förlägga sin produktion. 

• I de avsnitten som berör konfektionsindustrin kommer vi att begränsa oss till små och 
medelstora företag och ej beröra de stora klädjättarna då deras förutsättningar och 
produktionsstrategier skiljer sig åt.  

• Vid val av företag för samtal har vi vänt oss till företag med produktion i Sverige och i 
Europa.  

 
  



 
 
 

 8 (35) 
 

 

 
 

1.5 Metod  
För att kunna förstå vilka förutsättningar som finns för en återhämtning av den svenska TEKO-
industrin har vi analyserat branschen utifrån fyra huvudteman. Varje tema bidrar till att få en bred 
förståelse för vilka faktorer som formar branschen. Våra fyra teman är: 
 

• Sverige som industriland och TEKO-nation. Genom att studera bakgrunden till varför den 
svenska TEKO-industrin nästan helt dog ut på 70-talet får vi en djupare förståelse för vilka 
komponenter som tidigare har varit styrande i branschen olika utvecklingsfaser. Vi kopplar 
detta till svensk industrihistoria och de strukturomvandlingar som den har genomgått och 
genomgår idag. Vi kommer även ge konkreta exempel på företag som haft en betydande roll 
under 1900-talet. Den fakta som presenteras har samlats in från myndigheter och annat 
publicerat material. Vi har också fört samtal med Eric Giertz som har kunskap om svensk 
industrihistoria.  
 

• Teknikutveckling. I en tid då den tekniska utvecklingen ständigt flyttar fram gränsen för vad 
som är möjligt skapas nya förutsättningar för branscher. Vi kommer titta på möjliga 
utvecklingsspår inom textilindustrin och hur förutsättningarna för dessa tekniker ser ut i 
Sverige. Stor del av informationen har vi hämtat från branschorganisationen TEKO, både 
tryckt material och från samtal.  
 

• Lagstiftning och policyramverk. Här undersöker vi hur lagstiftning och policyramverk både på 
nationell och på EU-nivå påverkar och formar branschen.  
 

• Strategi och affärsmodeller. Vi har fört samtal med företag och andra aktörer som har en 
djupare insikt i branschen. Samtalens huvudsyfte var att förankra den teori vi sammanställt i 
verkligheten med de visade sig också ge oss ledning till nya intressanta områden att utforska. 
Vi har även studerat olika strategier som finns att välja på när ett företag bestämmer var de ska 
lägga produktionen. Genom att få en förståelse för vilka trösklar och incitament som finns för 
företag som vill producera i Sverige kan vi se företagens berättelser ur ett helhetsperspektiv. 
Under samtalen har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuteknik där vi innan mötet 
skrivit ned frågor och punkter som vi vill ha svar på och vill prata om, men under själva 
intervjun hållit samtalet öppet. 

 
 

Figur 1: Uppbyggnad av branschanalysen 
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1.6 Definitioner 
I rapporten använder vi begrepp vars betydelse inte alltid är självklar. Därför finner vi det viktigt att 
klargöra vad vi menar med de mest centrala begreppen.  

 
Bransch: industrigren, fack, område, företag som driver likartad verksamhet (1). 

 
Konfektionsindustri: den del av sömnadsindustrin som avser tillverkning av kläder (2). 
 
Textilindustri: Industribransch omfattande industrier som tillverkar garn, tyg och liknande samt 
bereder dessa (3). 

 
TEKO-industri: Sammanfattande benämning av textilindustri och konfektionsindustri (4). 
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2. Industrinationen Sverige  

_______________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel beskriver vi strukturomvandlingen inom den svenska tillverkningsindustrin och dess betydelse för 
svensk ekonomi.  

_______________________________________________________________________________________ 

2.1 Tillbakablick 
Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle inleddes i England under början av 1700-talet 
men det skulle dröja ca 100 år innan industrialiseringen kom att nå Sverige. Efterfrågan på svenska 
råvaror som järn och trä var stor och utvecklingen av järnvägarna gjorde det lättare att exportera varor. 
Verkstäder och textilfabriker blev viktigare och allt fler lämnade jordbruket. (5)  

Svensk industri nådde sin guldålder efter två svåra lågkonjunkturer, den första under tjugotalets 
depression och den senare efter andra världskriget. Verkstadsindustrin expanderade med en enorm fart 
och arbetskraftsinvandringen ökade kraftigt (6). Vid 1950-talet fann man att ca 50% av Sveriges 
invånare arbetar inom tillverkningsindustrin. Svensk industri tillverkade allt från dammsugare 
(Electrolux), choklad (Marabou), bilar (Saab) och kläder (Algots). I mitten av sjuttiotalet vände dock 
trenden. Fortsatt expansion togs för givet och den inhemska inflationen ökade samtidigt som den 
globala marknaden förändrades. Sverige tvingades anpassa sig till den internationella konkurrensen 
som innebar att varor kunde produceras till en mycket lägre kostnad i låglöneländer (5). 

2.2 Industrins strukturomvandling 
Den första strukturomvandlingen av den klassiska tillverkningsindustrin kan ses som övergången från 
ett manuellt arbete till en automatiserad process. Textilindustrin var en av de industrier som tidigt 
automatiserades. Man kunde konstruera maskiner som ersatte väverskorna och som kunde arbeta 
dygnets alla timmar för att producera stora volymer metertyg. Övergången från manuellt till 
automatiserat arbete pågår fortfarande och på senare tid har man sett en ökning av artiklar och 
forskningsprojekt som berör digitalisering, automatisering och robotisering (7).  

 

Figur 2: Antal artiklar i svenska dagstidningar, tidskrifter och affärspress efter tema (7). 
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En tänkbar anledning till varför denna debatt blivit intensiv just nu är att takten i vilken automatisering 
sker tenderar att öka och att automatiseringen omfattar fler och mer avancerade områden. Utvecklingen 
mot en fortsatt automatisering kommer givetvis inte att gå spårlöst förbi på arbetsmarknaden, och har 
inte heller gjort det historiskt. Arbetsinnehållet i en del yrken kommer att förändras, några yrken 
kommer kanske till och med att försvinna, medans andra uppstår som en direkt följd av 
automatiseringen. (7) 
 

Som tabellen nedan visar har den direkta sysselsättningen inom tillverkningsindustrin minskat sedan 
1950-talet då den utgjorde ca 50% av den totala sysselsättningen (5). Detta kan förklaras av många 
faktorer men de två kanske mest framstående är ökad automatiseringsgrad samt utlokalisering av 
produktion till låglöneländer. 

 
Figur 3: Sysselsättning inom olika områden i Sverige (5) 

Idag ser vi en ny strukturomvandling. Vi går mot en industri som är mer integrerad i långa 
förädlingskedjor globalt vilket gör det mer komplicerat att bestämma en produkts verkliga ursprung. 
Många produkter är idag mycket svåra att producera i sin helhet i ett och samma land. Att sträva mot 
en sådan typ av produktion hade, om det ens är möjligt, inte varit ekonomiskt hållbart. Andelen 
insatsprodukter från andra tillverkare ökar och en slutprodukt kan innehålla delkomponenter från flera 
olika länder. En annan trend är att tjänsteinnehållet i produkten ökar. Både den egna förädlingen och 
den hos underleverantörerna innehåller i stadigt ökad omfattning tjänster. Utöver slutproduktens 
tjänsteinnehåll ser man även att företagen i allt större utsträckning köper administrativa och praktiska 
tjänster av andra företag. Dessa tjänsteföretag återfinns i Sverige såväl som utomlands. Det kan till 
exempel röra sig om fastighetsskötsel, städning av lokaler eller andra tjänster som företagen förut 
skötte internt. Detta gör att den traditionella uppdelningen mellan tjänster och varor idag kan ge en 
missvisande bild av industrins betydelse för svensk ekonomi. (8) 
 
Traditionellt sett mäter man industrins andel av Sveriges totala BNP genom att beräkna värdet på de 
slutprodukter som produceras inom landets geografiska gränser. Denna metod visar att industrins andel 
av den totala BNPn har sjunkit med 6,3 procentenheter mellan 2000–2014, från 23,2% till 16,9%.  
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Om man istället tittar på I/O-statistik från 2008–20111 och inkluderar produktionen för industrins 
leverantörer får man ett annat resultat. Med denna mätmetod ligger industrins andel av BNP på en nivå 
kring 24% under perioden 2008–2011. Undantaget är en kraftig nergång 2009 vilket kan anses vara en 
direkt följd av finanskrisen. (8) 
 

 
 Figur 4: Industrins produktion som andel av BNP i procent (8) 
 
Liknade resonemang kan föras för hur många industrin sysselsätter. Enligt det traditionella sättet att 
mäta industrins sysselsättning, det vill säga genom att endast räkna de personer som industrin direkt 
sysselsätter, uppgick den till 692 000 personer år 2008. 2009 minskade sysselsättningen kraftigt även 
det i samband med finanskrisen. 2014 hade industrin förlorat upp emot 102 000 arbetstillfällen jämfört 
med år 2008 och antalet sysselsatta inom industrin uppgick till 590 000 personer. (8) 
 
Om man istället inkluderar sysselsättningen bland de tjänsteföretag som utför arbete på uppdrag av den 
svenska industrin framträder åter igen en annan, och kanske mer rättvisande, bild av situationen. Där 
framgår det att industrin i själva verket sysselsatte totalt drygt 930 000 personer år 2011, jämfört med 
det traditionella måttet som för år 2011 visar 623 000 sysselsatta inom industrin. (8) 
 

 
Figur 5: Industrins sysselsättning, direkt och indirekt samt totalt, antal sysselsatta personer (8) 
 

 
  

                                                             
1 När rapporten som informationen är hämtad från publicerades 2016 var 2011 det senaste året då SCB 
publicerat input/output-statistik som gjorde beräkningen möjlig 
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Det finn även ny statistik från statistiska centralbyrån (SCB) som visar på att svensk basindustri är unik 
när det gäller indirekt sysselsättning: för varje jobb i basindustrin skapas nästan två jobb i andra 
branscher (9).  
 
Det är viktigt att, i en tid då industrin genomgår en omställning och blir allt mer svårdefinierad, hitta 
nya mätmetoder och verktyg för att skapa en verklighetstrogen bild av nuläget. Detta är av vikt då man 
fattar beslut om till exempel politiska satsningar och framtida investeringar. 

2.3 Vilka typer av produkter passar att tillverka i Sverige? 
Sveriges industriklimat passar för produktion av en viss typ av varor. Bland dessa ser vi att avancerade 
produkter så som transportmedel, maskinindustri och elektronikapparatur under 2016 nästan motsvara 
hälften av svensk industriproduktion (43,4%). Även för företag som tillverkar billigare produkter men 
som kan produceras med högautomatiserad produktion är Sverige ett möjligt produktionsland. Detta då 
automatiseringsgraden ofta är hög vilket gör att det högre löneläget inte längre har lika stor påverkan.  
En fysisk produkt blir allt oftare bärare av en tjänst vilket innebär att den totala produkten blir en 
kombination av hårdvara och tjänst. Det blir även allt viktigare med en integrerad produktframtagning 
och en stark koppling mellan produktion, konstruktion, marknad, affärsidé etc. Denna integration är 
svenska företag generellt sett duktiga på. (10)  
 

Figur 6: Industriproduktionens sammansättning 2016 (10) och svenska exportvaror 2016 (11) 
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3. Textil och konfektionsindustri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel beskriver vi den svenska TEKO-industrins framväxt, storhetstid och fall. 
_______________________________________________________________________________________ 

3.1 Branschöverblick  
Under 1820-talets Sverige var vävning och sömnad ett hantverk som utfördes i hemmet och vars syfte 
var att tillfredsställa det egna behovet. Hemslöjd och sömnad av de egna kläderna var något man 
sysselsatte sig med under de tider av året som jordbruket låg helt eller delvis nere. I takt med 
industrialiseringen kom Sveriges textilproduktion att röra sig från hemmen in i fabrikerna. Den ökade 
produktiviteten i jordbruket innebar att människor fick det allt bättre ställt och efterfrågan på kläder 
och andra textilier ökade stadigt (12). Under guldåren i mitten av 1950-talet var Sverige näst intill 
självförsörjande gällande beklädnadsindustrins produkter. Redan i slutet på 1950-talet var det dock 
tydligt att det högre löneläget i Sverige och friare handelsströmmar skulle sätta press på den svenska 
TEKO-industrin. Här stod man vid ett val mellan två inriktningar; den amerikanska och den 
schweiziska modellen. Den amerikanska modellen innebar att man satsade på att massproducera kläder 
för att få ner styckpriset vilket innebar stora investeringar i dyra maskinparker och att man inte längre 
värderade kvalitet på samma sätt som man tidigare gjort. Det andra alternativet var den schweiziska 
modellen vilket betydde att man specialiserade sig på lyxprodukter där hög kvalitet och en enorm 
yrkesskicklighet motiverade ett högt prisläge. Företagen valde i mångt och mycket det förstnämnda och 
många stora tillverkare, exempelvis Algots, ställde om produktionen för att pressa priserna och 
konkurrera med låglöneländer. Tung konfektion så som rockar, kostymer, kappor och dräkter byttes 
mot mindre formella, mer fritidsbetonade produkter (13).  

När bransch- och arbetsföreningar resonerade om TEKO-industrins framtid på 1950-talet räknade de 
med att konkurrensen skulle komma från länder i Europa som efter kriget började satsa på 
tillverkningsindustrin för att få ekonomin att återhämta sig. Det som inte togs med i kalkylen var den 
snabba framväxten av de starka asiatiska ekonomierna. Dess påverkan på den svenska beklädnads- 
industrin hade ingen förutspått och det gjorde att man va dåligt rustad för att hantera den nya 
konkurrensen. Många av företagen fick svårt med omställningen från tung till lätt konfektion och under 
1960-talet ökade importen av kläder så kraftigt att Sverige blev världens största importör av lågpris- 
konfektion per capita i världen. På 1970-talet var TEKO-krisen ett faktum. Statsmakten valde mer eller 
mindre att låta dåligt skötta företag gå i konkurs till förmån för företag som klarade av att betala de 
högre lönerna. Det kan verka underligt att så få åtgärder vidtogs för att rädda branschen men detta var 
en medveten strategi.   Fackföreningar skyndade på processen genom att driva en linje för ytterligare 

höjning av lönerna. Det faktum att 
många blev uppsagda då stora företag 
inom TEKO-industrin succesivt lades 
ner eller flyttade produktionen 
utomlands var nationellt sett inte någon 
stor katastrof. Trots TEKO-krisen så 
växte Sveriges ekonomi och det var 
relativt enkelt för de uppsagda 
fabriksarbetarna att hitta nya jobb. (13) 
 
Figur 7: Antal sysselsatta i TEKO-industrin 
1950 till 2005 (14) 
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3.2 Företagsexempel 
Algot grundades i Borås år 1907 av Algot Johansson och var en tillverkare och försäljare av tyg och 
kläder. Koncernen försattes i konkurs 1977 efter en turbulent tid. Algots är ett klassiskt exempel på ett 
småskaligt företag som expanderade med en enorm hastighet för att sedan på kort tid försvinna helt och 
därför speglar dess historia den svenska tekoindustrins utveckling under 1900-talet på ett bra sätt. 
Algot Johansson började sin i ung ålder. Till en början inhandlades varorna från en grossist i Borås och 
sedan sålde han dem vidare genom att knacka dörr. 1913 grundades företaget Algot Johansson AB och 
de flyttade in i egna lokaler i Borås. Företaget expanderade utanför den närmsta familjekretsen och 
anställde ett fåtal sömmerskor som jobbade i fabriken. Man använde sig även av hemsömmerskor som 
hämtade tyg i fabriken och lämnade in färdigsydda kläder som sedan såldes till kunderna. 1920 hade 
man ca 30 anställda i fabriken och omkring 1500 hemsömmerskor i Boråstrakten. 
 
I början av 1930-talet hade man avskedat alla hemsömmerskor och all produktion skedde i den egna 
fabriken i Borås. Den tyske ingenjören Albert Sonntag införde löpandebandprincipen vilket betydde 
stora omställningar i Algots produktion. Plaggen standardiserades och arbetstempot anpassades till 
bandets hastighet vilket satte stor press på arbetarna. Detta ledde till att Algots kunde ta emot både 
större och fler ordrar eftersom att effektiviteten ökade men också att personalomsättningen var hög då 
många sömmerskor inte klarade av det höga tempot och det monotona arbetet. 
 
När andra världskriget var över växte Algots snabbt. Sveriges ekonomi blev starkare och 
privatpersoner var mer benägna att konsumera. Kombinationen av att man efter andra världskriget 
började sänka tullmurarna och att handeln mellan länder både inom och utanför Europa ökade skapade 
ett helt nytt landskap för TEKO-industrin. Ökad konkurrens i och med billigare importvaror gjorde att 
man på Algots övervägde möjligheterna att starta tillverkning utomlands. 1966 slog man upp dörrarna 
till sin första fabrik i Portugal och 1977 startade tillverkningen i Finland. Det som till stor del låg till 
grund för beslutet var det fördelaktiga löneläget utomlands. När svenska sömmerskor tjänade ca 11,50 
kr i timmen tjänade sömmerskorna i Portugal endas 1,20 vilket gjorde det klart billigare att producera 
där. Inför riksdagsvalet 1973 skrev man avtal med den dåvarande regeringen om att även öppna 
fabriker i Västerbotten. Det var brist på arbetskraft i Algots hemort, Borås, och mot att staten gick in 
med 70 miljoner kronor lovade man att skapa 1000 nya jobb i Västerbotten. 
 
I slutet av 1960-talet började styrelsen att ifrågasätta hur företaget styrdes. Verkställande direktör var 
Göte Johansson, Algots Johanssons son, och styrelsen började motsätta sig att han tog många viktiga 
och stora beslut på egen hand. Algots ekonomi sköttes utan vare sig budgetplanering eller ekonomisk 
uppföljning vilket man kommit undan med i goda tider men när man började se en ändring i den 
uppåtgående trenden så var man dåligt rustade för att snabbt komma till bukt med problemet. De stora 
ekonomiska problemen började i början av 1970-talet bland annat på grund av att lönerna i Sverige och 
Portugal drastiskt steg och den ökade importen av billiga textilvaror från lågprisländer vilket gjorde att 
konkurrensen om konsumenterna blev mycket tuffare. Man gjorde ändringar i ledningen och tillsatte 
utredningar för att kartlägga den ekonomiska situationen. Utredningarna klargjorde till exempel att 
40% av alla ordrar var olönsamma samt att man nästa hade 800 för många anställda. Krisen var svårare 
än vad man hade anat och man inledde förhandlingar med industriminister Nils G Åsling om ett statligt 
stödprogram som skulle innefatta 15,2 miljoner kronor i statligt stöd. Åsling godkände inte 
stödprogrammet och man var då tvungen att börja varsla personal både i Borås och Västerbotten. Det 
gjordes olika försök att rädda Algots med den 15 juni 1977 försattes företaget i konkurs.  
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Ett annat företag med intressant historia är AB Ludvig Svensson. 1887 grundades AB Ludvig Svensson 
och i början av 1900-talet hade en fabrik vuxit fram i Kinna där man tillverkade tyg för hemmet. 
Fabriken hade då ångdrivna maskiner och en produktionslina med mekaniska vävstolar. På 1950- och 
60-talen kom nya fiber såsom akryl och polyester som företaget tidigt tog sig an och lärde sig använda. 
Företaget gjorde investeringar i nya och då tekniskt avancerade maskiner för att utveckla sin 
produktion. De införskaffade bland annat sin första varptrikåmaskin 1957 och det visade sig vara en 
god investering. Kundkretsen växte snabbt och bestod av företag såsom IKEA, Åhléns, KF, 
Stockmanns, Mark & Spencer. (15) 
 
Under energikrisen på 70-talet tvingades företaget vara kreativt ett helt nytt affärsområde föddes. Man 
såg ett behov av textiler som kunde förse skugga och spara energi i växthus och de första produkterna 
som var ämnade för detta lanserades i slutet på 1970-talet. Visionen var att förändra och förbättra 
villkoren för den professionella odlingen av grönsaker och blommor i växthus. Svensson har sedan 
revolutionerat branschen med en rad innovativa lösningar och idag har man kommit så långt i 
utvecklingen att väven kontrollerar luftfuktighet, temperatur och UV-strålning. Klimatväven bidrar till 
både en ökad produktion i växthus världen över och minskad klimatpåverkan. (15) 
 
Ludvig Svensson har basen är kvar i Kinna men sedan 2002 har man även fabriker i Shanghai i Kina. I 
den kinesiska fabriken tillverkas dels klimatväven, som sedan säljs till bland annat kinesiska staten, och 
möbeltygråvara som skeppas till Kinna för att där färgas och bearbetas. AB Ludvig Svensson är idag 
Nordens ledande varumärke för funktionella textilier för professionell inredning och växthusodling och 
man omsätter ca 600 MSEK. (15) 
 
Likheterna mellan Algots och Ludvig Svensson är många, de grundades båda som familjeföretag och i 
samma geografiska område. De tillverkade båda produkter för hemmen och personerna som levde där 
och de växte snabbt under 50-talet. Det som skiljer dem åt är hur de sedan hanterade de förändrade 
förhållandena på marknaden under 70-talet. När Algots la om produktionen, från tung till lätt 
konfektion, för att möta konkurrensen från låglöneländerna valde man på Svensson att behålla sin 
premieprodukt men istället använda sin kompetens inom vävda material för att skapa en helt ny 
produktkategori.  
 

 
Figur 8: Exempel på tre TEKO-företag verksamma i Sverige under 1900-talet; AB Ludvig Svensson (15), Algot Johansson AB 
(16) (17)  
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4. TEKO-industrin och dess möjliga utvecklingsspår 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel tittar vi närmare på de olika grenarna inom TEKO-industrin. Vi tittar på möjliga utvecklingsspår 
samt projekt som drivs idag.  

_______________________________________________________________________________________ 

4.1 Textilindustrin 
Tillverkningen av textil innebär att omvandla fibrer till garn och garn till tyg. Man kan dela in textil i 
två olika kategorier: 

• Naturliga fibrer. Såsom bomull, ull, silke, lin, hampa och jute. 
• Konstgjorda fibrer  

- Fibrer som kommer från transformation av naturliga polymer. Exempelvis viskos, acetat 
och modal. 

- Syntetiska fibrer. Exempelvis polyester, nylon, akryl och polypropylene. 
- Fibrer från icke-organiska material. Exempelvis glas, metall, kol och keramik. (19) (20) 
 

Den globala marknaden för textil uppskattas producera omkring 70 miljoner ton per år och av dessa är 
ca 22 miljoner ton bomulls-baserade produkter. Vi har idag nått en gräns för hur mycket bomull som 
kan produceras. Odling av bomull i Asien kan inte öka mer eftersom att bomullens krav på bevattning 
sänker grundvattennivåerna, vilket hotar livsmedelsproduktionen. Till exempel så kräver 
råvaruproduktionen av ett par jeans 5000–10000 liter vatten och 13 kvadratmeter land (21). Samtidigt 
går efterfrågan på kläder upp i och med den växande medelklassen i världen. Detta tyder på att vi i 
framtiden måste hitta alternativa framställningsmetoder av textilier (22).  

 
Framtidens textilindustri kan komma att se annorlunda ut än vad den gör idag. Redan omfattar det 
textila området mycket mer än tyger och kläder. Till exempel används textilier i allt från 
armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar till avancerade blodkärl. Framtidens 
textilindustri kan även komma att omfatta tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. 
(23)  

4.2 Konfektionsindustrin 
Konfektionsindustrin är den del av textilindustrin som avser tillverkning av kläder. Idag kommer den 
största delen av de kläder som konsumeras i Sverige från Kina, Indien, Bangladesh och Pakistan. (20) 
Tillverkningen av konfektion är inte alls lika automatiserad som tillverkningen av textil. Den är inte 
heller lika enkel att automatisera då det rör sig om många små delar som ska sammanfogas. Dessutom 
ställs höga krav på flexibilitet och möjligheten att snabbt kunna ställa om till tillverkning av nya plagg. 
Tillverkningen sker dessutom ofta under dåliga arbetsförhållanden. (24) 
 
Tillverkningen av kläder har stora negativa miljöeffekter. Stora mängder kemikalier, vatten och energi 
går åt under hela tillverkningen. Det förorenade vattnet ger svåra skador på omgivande ekosystem. I 
Sverige kan man fortfarande hitta rester av kemikalier där TEKO-industrin var som störst under dess 
guldålder. (20) 
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4.3 Framtidsutsikter och potentiella utvecklingsspår 
Branschorganisationen TEKO driver idag ett antal forskningsprojekt. Dessa är bland annat Mistra 
Future Fashion, Konfektion 4.0, Trash2Cash och Bioinnovation.  
 
Projektet vid namn Mistra Future Fashion har som syfte att möjliggöra ett systemskifte i den svenska 
modeindustrin som leder till en hållbar utveckling av industri och samhälle. Programmet fokuserar på 
cirkulär ekonomi och hur dagens linjära industri ska omvandlas till en cirkulär och hållbar industri. 
Fyra punkter lyfts fram: Hur designar man för cirkulär ekonomi? Hur stimulerar vi en cirkulär 
värdekedja? Hur kan användare bidra till mer hållbart mode? Hur kan vi öka återvinningen av textil? 
(25) 
 
Ett av Sveriges textilproduktions större problem är bristen på kompetens. Sömnadsproduktionen har 
länge varit utlokaliserad och yrkeskompetensen inom textil och sömnadsproduktion har försvunnit från 
Sverige. Konfektion 4.0 ska ta tillvara på kompetensen som kommer med de människor som söker 
tillflykt i Sverige och på så sätt öka Sveriges kompetens inom textil sömnadsproduktion. (26) 
 
Trash2Cash undersöker möjligheterna att använda pappers- och textilavfall för att generera nya 
textilfiber. Avfall är något som världen får allt mer av och idén att återanvända avfall har länge varit 
populär. Dagens metoder för återvinningsprocessen skapar nya textilier av låg kvalitet som lämpar sig 
för exempelvis isolering. Trash2Cash föreslår en ny modell där papper och textil återvinns kemiskt och 
på så sätt resulterar i produkter med samma kvalitet som nyproducerade textilier. (27) 
 
Forskningsprojektet Bioinnovation ämnar koppla ihop aktörer från olika branscher och sektorer och 
stötta dem i att forma innovationsprojekt. Målet med projektet är att öka förädlingsvärde och 
konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Projektet fokuserar på fyra områden. Det 
första heter Chemicals & Energi. De fossila resurserna minskar och oljepriset stiger. Detta innebär att 
kemiindustrin står för ett råvaruskifte. Industrin är under press att byta processer och produkter till mer 
miljövänliga alternativ samtidigt som efterfrågan från konsumenter på gröna och hållbara produkter 
blir större. Det måste utvecklas resurs- och energieffektiva processer för omvandling av biobaserad 
råvara från skog, åker, hav och olika avfallsflöden. Det andra området heter Construction & Design. 
Innovation behövs inom produktdesign, marknad och produktionssystem för att möjliggöra effektiv 
produktion av små serier i stor skala. Nybyggnation och renoveringssektorn är viktiga i Sverige och 
stor potential finns i att ta fram biobaserade produkter och system med mer miljövänliga och 
kostnadseffektiva tillverkningsmetoder. Det tredje området heter Materials. Området syftar till att 
undersöka möjligheter för utveckling av nya material baserade på förnybar råvara. Exempelvis inom 
konstruktioner och isoleringsmaterial kan förnybara fibermaterial och cellulosabaserade textilier vara 
ett bra alternativ till fossilbaserade tyger och bomull. Det fjärde och sista området heter New 
Utilisation. Området syftar till att stimulera nya och oväntade innovationer. Man vill hitta idéer och 
möjligheter som kan ligga till grund för nya innovationsprojekt. (28) 
 
Smart Textiles är en innovationssatsning som binder samman forskning, näringsliv, institutioner och 
offentlig sektor för att finna framtidens textila lösningar. Projektet erbjuder ett heltäckande koncept 
med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd. Idag 
innefattar textilproduktion mer än tyger och kläder. Textil används till exempel i isolering, 
armeringsmaterial och avancerade blodkärl. Projektet vill ge forskare och näringsliv möjlighet att 
arbeta fram innovationer som hjälper industri, sjukvård och miljö. (29) 
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Ett exempel på ett område inom TEKO-industri där Sverige i framtiden kan bli starka är biobaserade 
textilier. Idag finns det flera exempel på pappersbruk som ställer om till bioraffinaderi, det vill säga en 
anläggning för produktion av produkter som kommer från en biobaserad råvara. Ett exempel på ett 
sådant företag är Dömsjö fabriker. Företaget var ett pappersbruk men ställde om till bioraffinaderi 
eftersom att pappersindustrin tros vara på nedgång. Pappersbruk är något vi har gott om i Sverige och 
industrin har rätt kompetens och teknik för omställningen. Man kan tillverka cellulosa för viskos-
produkter som ersättare för bomull och andra fossil-baserade textilfibrer såsom polyester. En annan 
anledning till att tillverkning av cellulosabaserade textilier kan fungerar bra i Sverige är närheten till 
råvaran trä och kunskapen om skogsindustrin. (21) 
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5. Lagstiftning och policyramverk 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel redogör vi för vad som sker idag när det kommer till lagstiftning och anstiftandet av policyramverk 
som påverkar svensk TEKO-industris konkurrenskraft. 

_______________________________________________________________________________________ 

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en Giftfri Vardag 
där syftet är att minska de kemiska riskerna i vardagen. Vid just textiltillverkning används ett stort 
antal kemikalier, exempelvis; bekämpningsmedel, färgämnen, vatten och smutsavvisande kemiska 
ämnen samt flamskyddsmedel. I rapporten identifieras framför allt tre utmaningar för framtiden.  
 
Dessa är;  

1. Farliga ämnen i varor är ett växande problem. 
2. Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre. 
3. Barn och ungdomar är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. 

 
Rapporten menar att EU är den viktigaste arenan för att nå en giftfri vardag. Lagstiftning behöver 
utvecklas inom områden som hormonstörande ämnen, högflourerande ämnen, nanomaterial och 
kombinationseffekter. Särskilt viktigt är det att EU-kommissionen tar fram förslag på kriterier för att 
identifiera hormonstörande ämnen. Internationellt vill man satsa på åtgärder för att stödja utvecklingen 
av globala konventioner och andra överenskommelser samt giftfria och resurssnåla kretslopp. (30) 

5.1 Frihandel 
Frihandel är internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra 
bestämmelser (31). Inom EU råder frihandel och EU har även frihandelsavtal med ett antal länder.  
 
Exempel på hinder för frihandel är.  
 

Tullar: en form av skatt som läggs på import. 
Kvoter: som begränsar export- och importvolymer. 
Förbud: import- eller exportförbud för vissa produkter. 
Subventioner: bistånd till producenter från det egna landet som ska gynna deras position gentemot 
utländska konkurrenter. 

Modern handelsteori har sin grund i David Richardos teorier om komparativa fördelar. Han menar att 
det är länders komparativa fördelar och inte absoluta fördelar som bestämmer vad länder kan komma 
att importera och exportera. Detta betyder att om det råder frihandel kommer länder specialisera sig på 
vad de är duktiga på och importera övriga produkter och tjänster (32). Frihandel bidrar också till 
konkurrens vilket gör att priser pressas (33). 
 
Faktorproportionsteorin utvecklades av Bertil Ohlin och Eli Heckscher. Teorin menar att de 
komparativa fördelarna uppstår på grund av skillnader i produktionsfaktorer; realkapital och 
arbetskraft. Frihandel gör att ett land specialiserar sin produktion till den sektor där man har gott om 
realkapital och arbetskraft. Länder med lite arbetskraft och mycket kapital, till exempel Sverige, 
importerar således arbetskraftsintensiva råvaror. (32) 
 
Ett vanligt argument mot frihandel bygger på teorin om uppfostringstullar (32). En uppfostringstull är 
en tull som syftar till att skydda ny industriell produktion i ett land under den tid som erfordras för att 
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utveckla tekniskt kunnande, varefter tullen enligt teorin ska slopas (34). Ofta behöver nyetablerade 
producenter tid att bygga upp konkurrenskraft. Särskilt i utvecklingsländer är det svårt att konkurrera 
på en öppen marknad. Dessa kan då gynnas av tillfälliga tullar som driver upp priserna i hemlandet 
men som ger inhemska aktörer en chans att etablera sig (31). Det kan dock vara svårt för regeringen att 
veta vilka industrier de bör satsa på. Teorin har också fått kritik för att inte skapa den konkurrens som 
gör att industrin växer och blir konkurrenskraftig (32). 

5.2 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens sociala ansvar i samhället. Detta innebär att 
företag frivilligt arbetar för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljö och människor. Detta 
innefattar bland annat att ta hänsyn till fackliga föreningar, barnarbete, att skydda miljö och hälsa samt 
att utveckla produkter utan onödig påverkan på miljön. Begreppet innefattar även att företag tar 
avstånd från korruption såsom mutor och främjar öppenhet och värderar konsumentskydd. Sverige har 
åtagit sig att inrätta nationella kontaktpunkter (NKP) för att följa upp ett regelverk skapat av OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) och FN. NKP består av representanter 
från regeringskansliet och arbetsmarknadens parter och till dessa vänder sig företag angående CSR-
frågor. I Sverige har engagemanget för CSR ökat de senaste åren och många företag söker aktivt att 
följa regelverket. (35) 

Textilbranschen var en av de första att flytta produktion till låglöneländer och därför har branschen 
blivit en symbol för globaliseringens baksidor; miljöförstöring och allt för låga löner. Risken för kritik 
har blivit en anledning för företag att ta CSR på allvar. Ökade krav och förväntningar på företag har lett 
till att fokus flyttats från att maximera aktieägarnas värde till att istället maximera övriga intressenters 
värde. Kunder förväntar sig och är mer medvetna om företags CSR-policy och därför blir det allt 
vanligare och viktigare för företag att implementera detta. (36)  
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6. Strategi och affärsmodeller 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel beskrivs bland annat definitionen av begreppen reshoring och offshoring, trender som råder i 
omvärlden och för- och nackdelar med ett företags lokalisering.  Här finns också intervjusammanställningar från 

de företag vi har fört samtal med. 
_______________________________________________________________________________________ 

6.1 Offshoring och reshoring 
Det finns olika sätt på vilka man kan flytta sin produktion. Offshoring är när ett företag utnyttjar 
kapacitet i ett land som inte är landet där huvudkontoret ligger. Outsourcing är då ett företag låter ett 
annat företag sköta produktion eller processer inom produktionen. Outsourcing till ett annat land faller 
således inom ramen för definitionen för offshoring. Reshoring är då ett företag flyttar hem 
produktionen till hemlandet. Detta innebär att reshoring kräver att produktionen en gång har genomgått 
offshoring. (37) 
 

 
Figur 9: Definitioner av reshoring, offshoring och outsourcing 
 
De senaste 40 åren har fabriksarbeten flyttats från höglöneländer till låglöneländer. Arbeten som kräver 
en lägre utbildningsnivå har flyttats och på så sätt har företag sparat in på lönekostnader. Sedan 2005 
har en trend vuxit fram där reshoring blir allt vanligare. Stigande löner i låglöneländer, högre oljepriser, 
högre transportkostnader och en växande medvetenhet om globala risker i värdekedjan har bidragit till 
att allt fler väljer att flytta hem igen. Företag finner också att kunderna blir nöjdare om man försöker 
hålla sin värdekedja kort. (38) 
 
USA är den nation där reshoring är vanligast (39). En undersökning med 319 amerikanska företag 
visade att 40% av dessa uppfattade en trend om reshoring (40). Tillverkning i USA har gått från att 
förlora 140 000 arbetstillfällen per år till en ökning på 10 000 tillverkningsarbeten (41). I USA har 
kostnaden för inköp av robotar sjunkit och detta gör att jobben som kommer tillbaka oftast inte är 
samma jobb som en gång lämnat. Arbeten som tidigare betraktats som arbetskraftsintensiva kan idag 
automatiseras. En bidragande faktor är också att USA fortsätter att förbättra tillverknings- 
produktiviteten. Innovation och produktändring är mycket enklare att implementera i en kort 
värdekedja. Kulturella skillnader mellan kund och leverantör är också en faktor som hindrar 
innovation. Många länder har inte så strikta lagar när det kommer till stöld av immateriella tillgångar, i 
USA är dessa lagar mer strikta och detta är också en bidragande orsak till reshoring. En annan 
bidragande faktor är att USA har lägre energikostnader än många andra då olja, naturgas och diesel är 
relativt billigt i USA. Sammantaget så finns det potential i USA för en fortsatt stark reshoring-trend 
(38). 
 
Efter USA kommer Italien som det land där reshoring är en ökande trend. Andra europeiska länder där 
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man ser en trend om ökad reshoring är Island, Tyskland och Spanien. De sjunkande lönerna i Spanien 
tillsammans med flexibla arbeten och hög arbetslöshet har gjort just Spanien till ett attraktivt land för 
tillverkning. Även i Storbritannien ser man att det blir vanligare att företag utvärderar möjligheten att 
flytta hem sin produktion. En skillnad mellan USA och europeiska länder är att man i USA har en stor 
inhemsk marknad och lägre energipriser. Man kan dock betrakta Europa som en enda stor marknad och 
energipriserna är på väg ned. Detta kan tala för en framtid där reshoring blir allt vanligare även i 
Europa. Kina är landet där mest tillverkning hämtas hem ifrån, tätt följd av östra Europa (37). Just 
textilindustrin skiljer sig från övriga industrier eftersom att det är av större vikt med snabb anpassning i 
och med att konsumenters beteende ändrar sig mer och betydligt snabbare än i andra branscher (39). 
 
Den största anledningen till att lägga produktionen utomlands är den stora skillnaden i produktions- 
kostnad som finns mellan högkostnads- och lågkostnadsländer (42). Produktionskostnaden innefattar 
kapitalkostnad, kostnad för arbetskraft, underhållskostnader, materialkostnader och lagerkostnader. Det 
låga löneläget i utvecklingsländer är den främsta anledningen till offshoring. I utvecklingsländer utgör 
lönekostnaderna endast 14% av totala produktionskostnaden medan den utgör 50% i utvecklade länder 
(39). Detta är dock något som i framtiden kommer att minska, då löner i många låglöneländer är på väg 
upp (41). Även kapitalkostnaden är lägre utomlands eftersom att det är billigare att bygga fabriker och 
att köpa in maskiner (39). I höglöneländer är ofta kraven på miljövänlighet högre än i låglöneländer, 
vilket bidrar till den högre produktionskostnaden och är ytterligare en anledning till att företag lägger 
sin produktion utomlands (39). 

 
Figur 10: Arbetskraftskostnad som procent av total kostnad (39) 

Figur 11: Jämförelse av tillverkningskostnad per enhet i textilproduktion mellan olika länder angett i U.S.$ (39) 
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Det händer också att produktionen flyttas till andra höglöneländer. Anledningen till detta är 
förmodligen beslut om omstrukturering och konsolidering av koncernen (42). Detta är inte särskilt 
vanligt inom textilbranschen eftersom att den största delen av branschen ligger i låglöneländer. 
 

Arbetsställen med fler än 200 anställda har i störst utsträckning valt att förlägga sin produktion till 
lågkostnadsländer medan de med färre än 200 anställda oftare valt att förlägga sin produktion till 
högkostnadsländer. Det är tydligt att utlandsägda företag väljer att flytta sin produktion utomlands 
oftare än Svenskägda företag. Företag prioriterar sin hemmabas när de omorganiserar sig. (42) 
 
Det är en stor kostnad för ett företag att flytta tillverkningen från ett land till ett annat och ju större 
företag desto större blir naturligtvis kostnaden. Försörjningskedjan behöver göras om och detta kan 
vara störande för tillverkningen vilket kan leda till större kostnader än vad man räknar med. Perioden 
under vilken flytten sker kommer att skapa instabilitet i försörjningskedjan, vilket skapar en osäkerhet 
för tillverkningen av produkterna under den tiden. Reshoring kräver innovation, automation och 
möjligtvis även utveckling av produkterna. Fabrikerna i hemlandet behöver troligtvis en ordentlig 
renovering. Många olika delar av företaget behöver vara del i beslut om reshoring; exempelvis 
ekonomiavdelningen, ingenjörer, tillverkning, inköp, marknadsavdelningen, faciliteter, IT och HR. 
Detta ökar komplexiteten ytterligare. Vid flytt behöver man även se över och avsluta 
anställningskontrakten man har i landet, betala skatter och få klartecken från regering. Dessa saker är 
kostsamma och tidskrävande. (37) 
 

En annan viktig faktor är närhet till leverantörer och råvaror. Om reshoring innebär att man hamnar 
geografiskt på stort avstånd från leverantörer blir det problematiskt eftersom att tillverkande företag är 
beroende av dess leverantörer i sitt arbete. Det är ofta ett par års fördröjning mellan att företag flyttar 
och att deras försörjningsbas följer efter. Man kan komma runt detta problemet genom att välja nya 
leverantörer som ligger geografiskt närmare men detta är en utmaning i sig och tidskrävande. Att ha 
sina leverantörer på långt håll kan betyda att företaget måste beställa material före denne vet vad 
efterfrågan faktiskt kommer att vara, vilket kan leda till att man har för många färdiga produkter i 
slutändan. Ett av de största argumenten till reshoring är högre flexibilitet (37). Genom att ha 
produktion nära marknad har man bättre kontroll över produktionsaktiviteter och kan snabbt anpassa 
sig efter marknaden. Det blir enklare att identifiera gömda kostnader och störningar i 
försörjningskedjan. Vad man tjänar på detta kan dock i viss mån motverkas av avstånden till 
leverantörer, åtminstone till en början. Ett argument som talar mot att ta hem sin produktion är att man 
tappar närhet till växande marknader. Kina är till exempel ett land som troligtvis kommer vara en 
målmarknad för många företag de kommande 20 åren då den växande medelklassen gör att efterfrågan 
går upp. 
 
Tillgängligheten på kompetens är en viktig faktor. Utbildning och lärlingsprogram kan behövas i 
länderna dit det sker reshoring (37). En anledning till att reshoring blir allt vanligare är den allt högre 
automatiseringsgraden. Framsteg har gjorts i textilindustrin på senare år till exempel genom nya 
stickningstekniker. Möjligheten till automatisering gör att man inte behöver människor på samma sätt i 
produktionen och därför blir det låga löneläget mindre attraktivt. Automatisering är dyrt och kräver 
ofta stora investeringar vilket kan vara ett hinder för mindre företag. Hög automatiseringsgrad kräver 
också en högre utbildningsnivå vilket är en annan faktor som talar till varför reshoring blir allt 
vanligare. Det är enklare att hitta rätt kompetens i höglöneländer (41). 
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6.2 Intervjuer 
För att få en djupare insikt i hur den svenska textilindustrin ser ut och hur den fungerar har vi valt att 
utföra ett antal intervjuer. Vi har träffat TEKO, som är bransch och arbetsgivarorganisationen för 
svenska textil- och modeföretag. Vi har också haft möte med Kasthall, som tillverkar mattor i Kinna, 
och telefonmöte med Klippan, som tillverkar hemtextilier i Baltikum.  
 
Huvudpunkterna som vi har pratat om är: 

• Företagets bakgrund. Om företaget är tillräckligt gammalt för att ha varit med under teko-
krisen på 70-talet, hur hanterade företaget detta? 

• Varför har företaget valt att lägga produktion i Sverige eller utomlands? 
• Vilka utmaningar står svensk TEKO-industri inför? 
• Vad är viktigt för att svensk TEKO-industri ska växa? 
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6.2.1 Branschorganisationen TEKO – 2017/04/10 
 
Branschorganisationen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, är en bransch- och arbetsgivar- 
organisation för svensk textil- och konfektionsindustri. Idag har de 210 medlemsföretag och 
huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen samt att företräda den svenska 
tekobranschen, dess företag och produkter både nationellt och internationellt i frågor av gemensamt 
intresse. Kärnan i verksamheten utgörs av arbetsgivarservice, arbetsrätt, marknadsfrågor, EU samt 
hållbarhets- och miljöfrågor. (29) 

Förutom det arbete som pågår i TEKO:s stiftelse, Stiftelsen Svensk Textilforskning, engagerar sig 
TEKO på olika sätt i en rad andra nationella och internationella forskningsinitiativ och program. 
Engagemanget kan innebära att TEKO är initiativtagare eller på annat sätt drivande i projektet till att 
enbart ha en kommunicerande funktion i syfte att säkerställa nödvändig kunskapsöverföring till 
medlemsföretag och omvärld då det gäller att lyfta fram intressanta och viktiga framsteg som gjorts. 

 
På TEKO träffade vi textil- och miljöexperten Weronica Rehnby för att diskutera vilka möjliga 
utvecklingsspår hon ser för den svenska TEKO-industrin. Under samtalet togs följande ämnen upp: 
 

Sverige kan bli framstående inom att ta tillvara på textilavfall. Weronica ser problem i att det benämns 
som just avfall och vill hellre se på det som en resurs. Att det idag ses som ett avfall gör att handel med 
använda textilier försvåras. Det finns heller inget tydligt system för konsumenten som vill återvinna 
sina kläder. Vissa av de stora klädeskedjorna har egna insamlingsställen men de samlar endast in en 
bråkdel av all textil som konsumeras. De stora kedjornas bidrag till överkonsumtion av billig 
konfektion är ohållbar. Frågan är om det går att kompensera eller om lösningen är att nya företag vågar 
satsa på att utveckla affärsmodeller och koncept där cirkulärekonomiska teorier är utgångspunkten från 
vilken man bygger sin verksamhet.  
 
Det finns stora möjligheter för Sverige att vara ett framstående land när det kommer till innovativa 
material. Textil är idag så mycket mer än bara tyg som används till att sy kläder och andra 
hushållsprodukter. På Textilhögskolan i Borås är Smart Textiles med sina 450 forsknings- och 
företagsprojekt sedan starten 2006 inte bara erkänd som en drivande faktor inom svensk textilindustri 
utan redan ansedd som en viktig internationell aktör. Det forskas på till exempel hur man kan göra ett 
tyg så pass slitstarkt att inte ens en motorsågsklinga kan rå på det samtidigt som tyget är smidigt och 
följsamt så att det passar till att göra arbetskläder. Andra projekt arbetar med textila lösningar för hur 
man kan rena vatten med hjälp av enbart solljus. Sverige är bra på innovation.  
Enligt EU-kommissionens index European Innovation Scoreboard och Bloombergs globala ranking 
Bloomberg Innovation Index är Sverige bäst i Europa och näst bäst i världen, efter Sydkorea. Fokus på 
högkvalitativ akademisk forskning och förmågan att arbeta tvärvetenskapligt är faktorer som påverkar 
rankingen (43). Just för tekniska textilier är det viktigt att man kan jobba över gränserna mellan olika 
forskningsområden och i Sverige är vi bra på det samarbetet. Om Sverige kan fortsätta att ligga i 
framkant vad gäller framtagandet av nya material så finns bra förutsättningar för en ökad textil 
produktion i landet. Många av de högteknologiska materialen kräver en hög kvalitet och att producera i 
Sverige ger näst intill automatiskt en kvalitetsstämpel som inger förtroende hos upphandlarna. Textil 
som tas fram i syfte att användas inom till exempel vården eller försvaret kräver en extremt noggrann 
produktion för att garantera en säker produkt. Att ha produktionen långt från produktutvecklingen i det 
här fallet innebär många risker och man ser en trend att fler företag väljer att producera hemma.  
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Även om många företag skulle vilja flytta hem sin produktion för att de ser ett mervärde i att ha den 
nära produktutvecklingen och att det är en viktig faktor i varumärkesbyggandet så är det långt ifrån en 
enkel process. Ett av de stora hindren är brist på kompetens. Det finns i princip inga utbildade 
sömmerskor eller vävare i Sverige idag. För att förenkla för både de svenska företagen som vill behålla 
produktionen i Sverige och för de som vill flytta hem hela eller delar av produktionen från utlandet 
behövs satsningar på yrkesutbildningar inom textil tillverkning och sömnad. Weronica berättar om en 
satsning som går under namnet Konfektion 4.0 vars huvudmål är att ta tillvara på den kompetens som 
migrationen för med sig. Exempel på länder med betydande TEKO-industri är Syrien och Afghanistan 
och från dessa länder kommer det många människor just nu till Sverige. Det behövs även ökad satsning 
på utbildningar för det faktiska hantverket. Sömnad och vävnad har tidigare varit ett hantverk som ärvts 
från generation till generation men när TEKO-industrin i princip försvann från Sverige på 1970-talet 
försvann även kunskapen om textil tillverkning. Idag har företagen stora problem med rekrytering och 
hög personalomsättning vilket hämmar expansionen för de företag som redan har sin produktion i 
Sverige och höjer tröskeln för de som vill flytta hem.  
 
Hårda krav på miljövänlig produktion gynnar företag som producerar i Sverige då vi generellt sett 
ligger i framkant. Sverige kan dock inte ha hårdare lagstiftning än EU eftersom att det skapar en 
orättvis konkurrenssituation. Det som kan göras på nationell nivå för att gynna branschen är bland 
annat satsningar som har högre krav på miljöpåverkan än den rådande lagstiftningen. Ett exempel på en 
sådan satsning är regeringens handlingsplan för en Giftfri Vardag. Då svenska företag ligger i framkant 
när det kommer till miljömedvetenhet och arbetsförhållanden så ökar det fördelarna för upphandlarna 
att välja svenskproducerad textil. 

  



 
 
 

 28 (35) 
 

 
 

6.2.2 Kasthall Mattor och Golv AB – 2017/04/12 
 
På Kasthall träffade vi Bengt Sjöstedt som är Supply Chain Manager och har hand om produktion, 
inköp, distribution, kvalitet och miljö. Kasthall är 127 år gammalt och har produktion, 
produktutveckling och ledningsfunktioner i Kinna. Företaget designar, utvecklar, tillverkar och säljer 
mattor, både heltäckningsmattor och avpassade mattor till både företagskunder och privatkunder. 
Mattorna kan vara tuftade eller vävda. Företaget har ca 100 anställda varav ca 80 arbetar i Kinna och 
48 utav dessa arbetar i produktionen. Deras största marknad är Sverige, men har också 
marknadsandelar i USA, England, Tyskland, Italien och Schweiz.  

 
Kasthall klarade krisen på 70-talet dels eftersom att de säljer premieprodukter och dels för att företaget 
länge var familjeägt och därför kunde gå med nollvinst. Kasthall kände inte av den ekonomiska pressen 
på samma sätt som andra företag. Kasthall bedömde att deras produkter inte var lika pris- och 
konjunkturkänsliga. Man såg dessutom ett värde i att produkten är helt gjord i Kinna. 2010 fick 
Kasthall nya ägare i form av ett riskkapitalbolag. Ledningen byttes ut och nya krav på avkastning 
sattes. Sedan dess har resultatnivån gått upp genom effektivisering och genom att höja priser kraftigt. 
Kasthall känner idag av en hårdare konkurrens, speciellt mot nyckelkonton. De har fler anbud i södra 
Europa och även längre bort. 

 
För Kasthall är det inte självklart att i framtiden ligga kvar i Sverige. Den tuftade mattan kräver mer 
handarbete än den vävda. Maskinerna som används för den tuftade mattan är billigare än maskinerna 
som används för den vävda. Den vävda mattan har dessutom högre krav på hantverk och kunskap. 
Sammantaget så är tröskeln för den tuftade mattan lägre och konkurrensen högre. I framtiden är det 
därför inte omöjligt att produktionen av den tuftade mattan flyttas utomlands och att produktionen för 
den vävda ligger kvar i Sverige.  
 
Kostnaden för material utgör ca. 50% av totala kostnaderna och detta talar för att produktionen 
kommer ligga kvar i Sverige då det är inte lika lätt att hitta billiga material som billig arbetskraft. 
Många företag flyttar produktionen till Baltikum eftersom att det är relativs nära Sverige men för 
Kasthall är löneskillnaden för låg för att det skulle löna sig. Däremot skulle Södra Europa eller 
exempelvis Mexiko kunna fungera.  

 
Kasthall ser ett värde i att ha produktutveckling och produktion på samma ställe. Vid tillfällen har man 
suttit med en kund och diskuterat, sedan gått ner i verkstaden för att väva, och sedan direkt tillbaka till 
kontoret för utvärdering. Det skapar en flexibilitet som kommer till stor nytta. Det är också 
marknadsföringsmässigt bra att ha svensk produktion då svensk design är känd och lockar. Även ur ett 
hållbarhetsperspektiv är det en fördel. Det ställs exempelvis allergikrav på Kasthalls 
heltäckningsmattor som ska ligga i offentliga miljöer och att ha produktion i Sverige skapar 
trovärdighet och trygghet. Kasthall tror att just hållbarhetsaspekten är något som kommer växa i 
framtiden och bli allt viktigare. 

 
Ett av de största hindren för en framtida produktion i Sverige är bristen på kompetens. Det är svårt att 
hitta människor med utbildning inom området och detta gör att Kasthall själva måste lägga resurser på 
utbildning. De sömmerskor och väverskor som fanns på 70-talet försvann och kompetensen är svår att 
bygga upp. Att anställa en industriarbetare som ska utbildas tar cirka ett halvår till trekvarts år. Kasthall 
ser inget intresse bland människor att utbilda sig till exempelvis väverska. Detta skapar konkurrens om 
arbetskraft mellan företag och driver upp löneläget i branschen. Bengt tror att en lösning är att ta vara 
på kompetensen som kommer utifrån. 
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6.2.3 Klippan Yllefabrik – 2017/04/13 
 
Med Klippan hade vi ett telefonmöte med Petter Magnusson som är VD på företaget. Företaget startade 
1879 då Jöns Petter Magnusson tog över ett litet ullspinneri i centrala Klippan. Verksamheten ökade 
stadigt och bestod ända in på 1980-talet i att tillverka handvävnadsgarner och garner till möbeltyger. I 
början på 1990-talet lades verksamheten successivt om till att innefatta även färdiga 
hemtextilprodukter. För att klara produktionen köpte Klippan Yllefabrik ett spinneri och väveri i 
Lettland och det är där all produktion av plädar, filtar och ulltyger ligger idag. Lager, distribution och 
utveckling ligger i Sverige. Den svenska marknaden står för ca 50% av Klippans totala 
marknadsandelar och Danmark, Norge, Tyskland, Japan, Canada och Italien är exempel på länder dit 
exporten går. Företaget har 21 anställda i Sverige och cirka 160 anställda i Lettland.  

 
Produkterna är nischade och gjorda av ull. Detta är ett skydd mot konkurrensen som kommer från 
Asien som mest arbetar med bomull. Petter menar att det är av stor vikt att nischa sig och fokusera på 
varumärke för att kunna ha produktion i Europa. Att ha produktion i Europa förknippas med design och 
kvalitet vilket är viktigt inte minst för konsumenter i Sverige. Företag som fokuserar på volym har 
oftare produktion i Asien.  

 
För Klippan är miljökrav en viktig del av deras produkt. Det ger konkurrensfördelar och hög kvalitet. 
Idag har det blivit standard att ha miljöfokus och något som kunder förväntar sig.  

 
Att ha produktion i Lettland har flera fördelar. Lettland ligger så pass nära Sverige att ledtiderna kan 
hållas korta. Det finns också värde i att ha produktionen nära deras största marknad. Klippan bedömer 
att det är mycket svårt att hitta rätt kompetens i Sverige för textilproduktion. Dels för att det helt enkelt 
inte finns människor i Sverige idag som har utbildning inom och är intresserade av vävning och dels 
för att det just nu råder högkonjunktur. Sverige har dessutom ett väldigt högt löneläge jämfört med 
Lettland. De framgångsrika svenska textilföretagen har produktutveckling och design i Sverige, men 
inte produktionsarbetet. Petter menar att nackdelarna helt klart väger över för svensk produktion och 
har svårt att se varför man ens skulle vilja ta tillbaka produktionen till Sverige.  

 
TEKO-företag med produktion i Sverige har ofta svårt att sälja produkter till butik eftersom att det då 
blir prispåslag två gånger och varans marginaler krymper. Att ha en egen butik blir lite billigare, men 
då gäller det för företaget att göra det till en utflykt att besöka deras fabriksbutik. Detta är en annan typ 
av business än Klippans. Petter tror att särskilt konfektions-industrin har svårt att etableras i Sverige. 
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7. Sammanfattande analys 

Från intervjun med Weronica Rehnby på TEKO framgick det att ett av de största skälen till att inte 
lägga produktion i Sverige är den brist på kompetens som råder. Detta bekräftades även vid samtal med 
Kasthall och Klippan. Det finns stora svårigheter i att hitta människor som kan och vill väva, tufta och 
sy. Anledningen till att det i början av 1900-talet fanns en betydande textilindustri var att vid den tiden 
var textilproduktion ett hantverk som många kvinnor kunde. Detta eftersom att man tidigare hade sytt 
alla sina kläder i hemmet och kunskapen om hantverket ärvdes från generation till generation. När 
Sverige industrialiserades och textilproduktionen flyttades från hemmet till fabriker fanns det stor 
kompetens och vilja att arbeta inom området. När TEKO-krisen slog till och industri-grenen nästan dog 
ut helt så försvann även kompetensen gradvis. Sverige har inte lyckats bygga upp den kompetens som 
försvann och detta leder idag till den omfattande bristen på arbetskraft som råder. Satsningar, såsom 
Konfektion 4.0, är ett sätt att stärka industrin och även öka integration i samhället. Frågan är om 
satsningar likt denna skapar en långsiktig hållbarhet i branschen eller om de endast löser problemen för 
stunden. 
 
Att Sverige rör sig mot en arbetsmarknadsstruktur där allt fler arbeten kräver högre utbildning och att 
de så kallade enkla arbetena outsourcas och förläggs utomlands är tydligt. Frågan är vilken typ av 
samhälle detta skapar i längden. Ett tydligt exempel på det utanförskap och missnöje som skapas när 
allt fler upplever att det inte finns en tydlig plats för dem på arbetsmarknaden är utvecklingen i USA de 
senaste åren. Även om USA är det land som idag ser att flest företag flyttar hem produktion är det inte 
de enkla arbetena som kommer tillbaka. Detta har lett till ett stort missnöje, inte minst på den 
amerikanska landsbygden och är enligt många anledningen till det att det politiska landskapet har 
ändrats så pass drastiskt som det gjorde i upptakten till valet 2016. Det som skiljer Sverige från USA 
och som gör att vi är bättre rustade för denna omställning är den låga trösken in i universitetsvärlden i 
och med avsaknaden av studieavgifter. Trots detta ser vi att missnöjespartier växer i Sverige och det 
gäller att inte se förbi de klyftor som utanförskapet i Sverige skapar.  
 
Enligt faktorproportionsteorin skapas maximal ekonomisk effektivitet genom specialisering. Landets 
styrkor återfinns inom de branschen där det finns realkapital och humankapital. Dessa branscher blir 
starka och övriga varor importeras. Sveriges komparativa fördelar finns i branscher som är 
högteknologiska, högautomatiserade och kapitalintensiva. Enligt teorin är det alltså naturligt att TEKO-
branschen inte är stark i Sverige idag. Detta eftersom att den är arbetskraftsintensiv och inte lika 
automatiserad som många andra branscher, till exempel fordonsindustrin. En strategi för att ge en svag 
industrigren möjlighet att rota sig är att införa uppfostringstullar på importvaror. I Sveriges fall skulle 
man alltså införa tullavgifter på import av TEKO-produkter så att konsumenterna och upphandlarna i 
större utsträckning vänder sig till svenska TEKO-företag för handel. Tanken är att när industrin fått 
fotfäste och blivit konkurrenskraftiga ska tullen släppas. Det finns dock en risk att det skapas en falsk 
trygghet i branschens konkurrenskraft. Omvärldens produktionskostnad kommer antagligen fortfarande 
vara lägre och incitament för att lägga produktion utomlands kommer att finnas kvar även om man 
lyckas med att bygga upp kompetensen inom landet. Om ett företag vill ha produktion i Sverige måste 
man var beredd på en stor personalomsättning och att satsa tid och resurser på att utbilda sin personal 
på samma sätt som Kasthall har gjort. Det gäller att företaget vinner mer på att ha korta värdekedjor, 
flexibilitet och närhet till sin marknad än vad de förlorar i utbildningskostnader och det högre 
löneläget. Ett exempel är när Kasthall tar fram specialtillverkade mattor för specifika kunder. Där 
skapar närheten till produktionen värde eftersom att kunden direkt kan få se en prototyp av sin matta 
och sedan kan justeringar i designen göras direkt. 
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Textil används i någon form inom i princip alla industrier och branscher och mycket av den forskning 
som bedrivs har inriktning på att ta fram textila material som har en mindre miljöpåverkan eller kan 
bidra till ett mer hållbart samhälle. Satsningen Smart Textiles på textilhögskolan i Borås har visat att 
Sverige verkligen kan vara en ledande nation när det kommer till den här typen av innovativa 
material. Detta skapar stora möjligheter för nya framgångsrika företag att rota sig i Sverige men var 
dessa innovativa produkter ska produceras är en avvägning som varje företag måste göra. Vi anser att 
det är viktigare här att de innovativa produkterna som utvecklats får chans att nå och etablera sig på 
marknaden inte att det nödvändigtvis är producerade i Sverige. På så sätt kan produkten faktiskt lösa de 
problem som den är ämnad för och bidra till hållbarhet. Att i ett tidigt skede belasta företaget med de 
kostnader som svensk produktion medför jämfört med produktion i låglöneländer kan vara svårt för ett 
nystartat företag att klara av och det finns då en risk att produkten inte når marknaden. 
Just nu finner man störst ekonomisk vinning av att ha produktion i exempelvis Bangladesh men i 
längden är detta ej hållbart. I och med att gränsen för hur mycket bomull som kan framställas nu är 
nådd måste man i framtiden hitta alternativa material. Här ser vi en möjlighet för Sverige att ligga i 
framkant. Exempel på en satsning som görs här är Bioinnovation. Det finns också möjligheter för 
Sverige att ta tillvara på den kompetens inom skogsindustri som finns i och med framväxten av 
cellulosabaserad textil. 
  
I en globaliserad värld där nationsgränser får mindre betydelse måste det långsiktiga målet vara att höja 
standarden i andra länder så att den närmar sig standarden som råder på den svenska arbetsmarknaden. 
Skäliga löner, god arbetsmiljö och förmåner så som föräldraledighet, betald semester, skydd vid 
sjukdom eller skada känns som en naturlig standard och något som man endast kan nå med ett brett 
politiskt samarbete. Vi anser därför att man i dagsläget bör fokusera på att uppnå ekonomisk 
effektivitet samtidigt som man arbetar med att driva frågor om arbetsrätt och miljöregleringar på EU-
nivå och samordnar insatserna för att i det stora hela uppnå en mer hållbar tillverkningsindustri. Om 
man lyckas med detta kommer konsumenterna att behöva vänja sig vid ett högre prisläge på importerad 
textil- och konfektion. De konsumtionsvanor som etablerade sig på 70-talet och var en bidragande 
faktor till den svenska TEKO-industrins fall kan därmed komma att ändras. Det trendbaserade modet 
där de stora kedjorna förlitar sig på att kunden återkommer när den senaste trenden når butik och 
kundernas generella överkonsumtion av textil och konfektion kommer behöva ändras. Vi tror att högre 
produktionskostnader i utvecklingsländer i kombination med ökade kostnader för traditionella råvaror, 
så som till exempel bomull, kommer att leda till att företagen inte längre konkurrerar om att släppa den 
senaste trenden först och till lägst pris utan vi kommer se ett skifte mot längre serier med tidlösa 
produkter av högre kvalitet. I förlängningen kommer detta leda till att konsumenternas 
handlingsmönster går mot mer hållbara vanor. Det slutgiltiga målet är att bruka jordens resurser på ett 
bättre sätt och vi tror att detta inte sker genom kampanjer och CSR-arbete. Om vi på lång sikt vill se en 
hållbar konsumtion bör vi satsa på att klyftorna mellan klassiskt billiga och dyra produktionsländer 
jämnas ut. På så sätt skapar vi en bättre balans på marknaden. 
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8. Slutsats 

Tittar man på den svenska TEKO-industri kan man identifierat ett antal svagheter som bromsar 
utvecklingen men även styrkor som öppnar upp för nya möjligheter och utvecklingsspår. De 
bromsande faktorerna är framför allt den brist på kompetens som råder i Sverige och det höga 
löneläget. Detta gör det svårt för svensk TEKO-industri att konkurrera med låglöneländer där den 
största andelen av produktionen finns idag. För att komma runt dessa hinder, så att en reshoring av 
TEKO-produktionen ska vara möjlig, krävs det högt automatiserade processer. Konfektionsindustrin är 
fortfarande arbetsintensiv och de höga kraven på flexibilitet gör tillverkningen av kläder mycket 
svårautomatiserad. Textilindustrin däremot var en av de första industrierna där man kunde konstruera 
maskiner som ersatte det mänskliga arbetet och idag finns det produktion av tyg och väv med hög 
automatiseringsgrad. Baserat på detta kan man dra slutsatsen att den klassiska konfektionsindustrin 
med stor sannolikhet inte kommer komma tillbaka till Sverige men att det finns förutsättningar för en 
återhämtning och tillväxt av textilindustrin.	
 
Förutom tillgången på relevant kompetens och möjligheten till automatiserade processer finns det 
andra faktorer som företagen grundar sina beslut om reshoring på. Exempelvis kan närheten till råvaror 
och närheten till den potentiella kunden kan vara starka argument föra att flytta tillverkningen från ett 
klassiskt låglöneland. Detta talar emot att flytta TEKO-industrin, som vi känner den idag, till ett land 
som Sverige. Sverige ligger långt ifrån närmsta lämpliga plats för odling av bomull, som idag är den 
vanligaste råvaran för framställning av TEKO-produkter, och den europeiska marknaden är liten i 
relation till exempelvis den asiatiska där en växande medelklass med ökad möjlighet att 
nöjeskonsumera TEKO-produkter skapar en växande efterfrågan.  	
 
Trots de svårigheterna som branschen har så finns det ett antal styrkor som talar för en återhämtning av 
TEKO-industrin i Sverige. Trots att det inte finns kompetens inom textilindustrin så har Sverige gott 
om kompetens inom tung tillverkningsindustri. Detta i kombination med förmågan att finna innovativa 
lösningar och processer gör att det finns förutsättningar för nya utvecklingsspår inom TEKO-industrin 
att rota sig i Sverige. Vi ser exempelvis potential inom spåret för cellolusabaserad textil och utveckling 
av Smart Textiles. För cellolusabaserad textil talar tillgången på råvaran skog och de redan gjorda 
investeringarna i anläggningar som behövs vid tillverkning av biomassa för produktion i Sverige. Ett 
annat incitament för att satsa på detta spår är det faktum att världen har nått gränsen för hur mycket 
bomull som kan produceras vilket vi tror kommer leda till att TEKO-industrin behöver hitta alternativa 
tillverkningsmetoder. Inom ramen för tillverkning av Smart Textiles ser vi en möjlighet att tillverka de 
produkter som ställer höga krav på kvalitet och minimal miljöpåverkan i Sverige. Vi tänker till 
exempel på material som kan användas för att lösa problem inom branscher så som vården, 
fordonsindustrin och försvaret eller material som används i offentliga miljöer.	
 
Sammanfattningsvis ser vi att förutsättningarna för en återhämtning av den klassiska TEKO-industrin i 
Sverige är bristfälliga. En stor del av de varor som produceras inom TEKO-industrin är inte lämpade 
för produktion i Sverige. Trots detta ser vi potential inom vissa specifika områden. 	
 
Det långsiktiga målet måste vara att uppnå en hållbar tillväxt. Det gör vi genom att skapa 
förutsättningar för företagen att växa samtidigt som att jordens resurser brukas på ett hållbart sätt. Det 
är även av största vikt att så många som möjligt kan ta del av den utveckling som ligger framför oss. 
För att nå detta mål; ett hållbart konsumtionssamhälle där tillverkningsindustrin tar ansvar för att 
acceptabla arbetsförhållanden råder och att ökade vinstmarginaler inte sker på miljöns bekostnad bör 
man satsa på brett politiskt samarbete i frågor som rör arbetsrätt, miljö och handel. 	
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9. Fortsatt arbete 

TEKO-branschen är som alla globala branscher komplex och många faktorer påverkar dess utveckling. 
Vi har i rapporten inte analyserat alla utan vi har fokuserat på de faktorer som vi ansett vara centrala 
för TEKO-branschens framtid i Sverige.  
 
Vidare har vi satsat på att göra en bred snarare än en djup analys för att få en översiktligare bild av 
branschen och dess förutsättningar. Därmed finns det potential att undersöka till exempel hur 
lagstiftning påverkar TEKO-industrin i Sverige djupare. Det vore också intressant att fördjupa sig mer i 
hur växande konsumentmedvetenhet påverkar den långsiktiga utvecklingen av branschen och hur man 
på långsikt arbetar för mer hållbar konsumtion av textil och konfektion.  
 
Det finns utrymme för att göra en mer omfattande empirisk studie på den svenska TEKO-industrin. Vi 
har saknat uppdaterad statistik på branschens storlek och vilka aktörer de finns idag. Vi har hämtat in 
den informationen från våra samtal med företagen och branschorganisationen TEKO. En möjlighet 
hade varit att prata med fler företag för att få en bredare förståelse för hur företagen tänker vid 
lokalisering av sin produktion men vi bedömer ändå att de två företagen vi fört samtal med har gett oss 
en översiktlig bild av svenska TEKO-företag idag. 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 

 34 (35) 
 

 
 

Litteratur 

1. Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. [Online].; 2017 [cited 2017 04 28. Available from: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bransch. 

2. Nationalencyklopedin. Konfektionsindustri. [Online]. [cited 2017 04 06. Available from: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konfektionsindustri. 

3. Nationalencyklopedin. textilindustri. [Online]. [cited 2017 04 06. Available from: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/textilindustri. 

4. Nationalencyklopedin. TEKO-industri. [Online]. [cited 2017 04 06. Available from: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tekoindustri. 

5. Giertz E. Dynamics in Swedish Industrial and Political History. 2017 Apr 03.. 
6. Nilsson Å. Efterkrigstidens invandring och utvandring. Demografiska rapporter. Stockholm: 

Statistiska Centralbyrån (SCB); 2004. 
7. Jonathan Borggren KEMSHFLJBE. Strukturomvandling och Automatisering - Konsekvenser på 

regionala arbetsmarknader Skåne: Region Skåne Västra Götalandsregionen Tillväxtverket 
Centrum för Regional Analys; 2016. 

8. Lena Hagman ESSBARLJ. En rättvisare bild av indutrin. Stockholm:; 2016. 
9. Per Hidesten MK. Svenska Dagbaldet. [Online].; 2017 [cited 2017 05 07. Available from: 

https://www.svd.se/industrin-viktig-for-jobben-i-sverige. 
10. Carlgren F. Ekonomifakta. [Online].; 2017 [cited 2017 03 07. Available from: 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-
Investeringar/Industriproduktionens-sammansattning/. 

11. Carlgren F. Ekonomifakta. [Online].; 2017 [cited 2017 04 28. Available from: 
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges-export--och-
importprodukter/. 

12. Schön L. Från hantverk till fabriksindustri: svensk textiltillverkning 1820-1870. 1st ed. Lund: 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia; 1979. 

13. Carina Gråbacke JJ. Den textila modeindustrin i göteborgsregionen - En kartläggning. 
Branschanalys. Göteborg:; 2008. 

14. Carina Gråbacke JJ. Den textila modeindustrin i göteborgsregionen - En kartläggning. Göteborg:; 
2008. 

15. Svensson AL. AB Ludvig Svensson. [Online]. [cited 2017 02 19. Available from: 
http://www.ludvigsvensson.com. 

16. Estefors D. Minnernas Journal. [Online].; 2106 [cited 2017 03 10. Available from: 
http://www.minnenasjournal.nu/konfektionjattens-uppgang-och-fall-algot-johansson-kladde-
svenska-folket/. 

17. Segerblom M. Algots: en TEKO-koncerns uppgång och fall. 1st ed. Stockholm: LiberFörlag; 1983. 
18. Andersson R. Borås Wäferi. 1st ed. Borås: Textilmuseet; 2008. 
19. Comission E. Textiles and clothing in the EU. [Online].; 2017 [cited 2017 04 01. Available from: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing/eu_en. 
20. Engvall M. Den blinda klädimporten - Miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras 

till Sverige. SwedWatch; 2008. 
21. Michael Novotny SL. Beyond papermaking: technology and market shifts for wood-based biomass 

industries - management implications for large-scale industries. Stockholm: KTH; 2014. 
22. Johansson S. Skogssällskapet, vi gör allt för din skog. [Online].; 2012 [cited 2017 04 01. Available 

from: https://www.skogssallskapet.se/artiklar--reportage/artiklar/2012-02-15-peak-cotton-
oppnar-for-svensk-skog.html. 

23. TEKO. Smart Textiles. [Online].; 2017 [cited 2017 04 27. Available from: 
http://www.smarttextiles.se/. 

24. Ilic J. Offshoring av produktion i svenska företag inom EU. Kandidatexamenarbete. Stockholm: 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), KTH Industriell teknik och management; 2016. 

25. TEKO. Mistra future fashion. [Online].; 2017 [cited 2017 04 27. Available from: 
http://mistrafuturefashion.com/. 



 
 
 

 35 (35) 
 

 
 

26. TEKO. TEKO, sveriges textil och modeföretag. [Online].; 2017 [cited 2017 04 27. Available from: 
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/konfektion-4-0-migrationens-mojligheter-textilindustrin/. 

27. TEKO. Trash2Cash. [Online].; 2017 [cited 2017 04 27. Available from: 
http://trash2cashproject.eu/. 

28. TEKO. Bioinnovation. [Online].; 2017 [cited 2017 04 27. Available from: 
http://www.bioinnovation.se/. 

29. TEKO. TEKO, Sveriges textil- och modeföretag. [Online].; 2017 [cited 2017 04 01. Available from: 
TEKO, Sveriges textil- och modeföretag. 

30. Kemikalieinspektionen. Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020. Stockholm:; 2014. 
31. Nationalencyklopedin. Frihandel. [Online].; 2017 [cited 2017 04 27. Available from: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihandel. 
32. Jonströmer H. Skapar frihandel ekonomisk tillväxt i afrika? Karlstad. 
33. Daniella Frischer EHSB. Europas Textilindustri - En fråga on dess framtida möjligheter. Borås: 

Textilhögskolan; 2009. 
34. Nationalencyklopedin. Uppfostringstull. [Online].; 2017 [cited 2017 05 05. Available from: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uppfostringstull. 
35. Nationalencyklopedin. CSR. [Online]. [cited 2017 05 10. Available from: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/csr. 
36. Marie Abrahamsson JA. Gapet mellan företag och konsument. Kalmar:; 2010. 
37. Lautamäki L. Reshoring of labour-intesive production with special focus on appearel supply 

chains. Masteruppsats. Tampere: Faculty of Engineering Sciences; 2015. 
38. Tate WL. Offshoring and reshoring: U.S. insights and research challenges. Journal of Purchasing 

and Supply Management. 2014 March: p. 66-68. 
39. Shaheen Sadar YHL. Analysis of outsourcing strategies for cost and capacity flexibility in textile 

supply chain management. In 17th International Conference on Industrial Engineering Theory, 
Applications and Practice (IJIE 2013); 2014; Pusan National University, S. Korea. p. 12. 

40. Wendy L. Tate LMETSKJP. Global competitive conditions driving the manufacturing location 
decision. Business Horizons. 2014 Juni: p. 381-390. 

41. Abbasi MH. It's not Offshoring or Reshoring but Right-shoring that matters. Journal of Textile 
and Apparel Thechnology and Management. 2016: p. 6. 

42. Daniel Lenartsson Pl. Utflyttning av produktion inom den svenska indutrin. Stockholm: 
Statistiska Centralbyrån (SCB), Fokus på näringsliv och arbetsmarkand. 

43. Okänd. Veckans Affärer. [Online].; 2017 [cited 2017 03 29. Available from: 
https://www.va.se/nyheter/2017/01/17/topplistan-darfor-ar-sverige-bast-pa-innovation-i-
europa/. 

 

 


