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Abstract 
At the end of the 1960s, the business community in the small town Åtvidaberg was dominated 

by the worldwide company Facit AB. Åtvidaberg was highly dependent on Facit AB, which 

made the municipality vulnerable in case something should happen. In 1970, the labor market 

situation was good in Åtvidaberg thanks to the Facit expansion but the situation would change 

rapidly during the following years due to the Facit crisis. In October 1972, the company was 

sold to Electrolux. In 1972, AB Åtvidabergs Industries was founded to prevent the crisis by 

attracting companies to Åtvidaberg. The aim of this thesis is to investigate how Åtvidaberg’s 

local press reflected the industrial community Åtvidaberg during the Facit crisis in 1972 and to 

investigate in what preventive measures took Åtvidaberg Industribyggen in order to meet the 

ongoing crisis. The full study examines a ten-year period, from 1972 to 1982.  

 

The result shows that the local press reflects a troubled Åtvidaberg in 1972. The Facit crisis 

gets a lot of attention where many issues are raised in connection with the sale of Facit to 

Electrolux. However, the situation is still under control in Åtvidaberg who suffer little from the 

crisis. 1976 is the year when the second Facit crisis becomes apparent when problems grow for 

Facit as well as the labor market in Åtvidaberg Municipality. It is at this point Åtvidaberg 

Industries seriously starts to discuss measures to promote the local business community. 

I will also describe a didactic perspective where I discuss how I as a future teacher could work 

with archive material in history teaching which I have used in this paper, in the teaching of 

history. 
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1 Inledning och syfte 
 
1.1 Inledning 
I slutet av 1960-talet dominerades näringslivet i bruksorten Åtvidaberg av det stora företaget 

Facit AB. Facit sysselsatte omkring 2100 personer i Åtvidaberg. Åtvidaberg var beroende av 

företaget, vilket gjorde samhället sårbart ifall något skulle inträffa. År 1969 föreslogs det att 

kommunen skulle tillsätta en näringslivskommitté med uppgift att locka företag till 

Åtvidabergsområdet. År 1972 bildas AB Åtvidabergs Industrier som kom att överta 

näringslivskommitténs uppgifter.1 

 

År 1970 var arbetsmarknadsläget bra tack vare Facits expansion men läget skulle komma att 

förändras snabbt under de följande åren i och med den så kallade Facitkrisen.2 I oktober 1972 

publicerar media uppgifter om att Facitkoncernen hade stora ekonomiska svårigheter. Inom kort 

skulle företaget tvingas varsla tusentals anställda vid anläggningarna i Sverige och för första 

gången på femtio år redovisar koncernen negativa årsresultat. Förlusten år 1971 uppskattades 

till minst 25 miljoner kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar knappt 180 miljoner 

kronor. Inom ett år skulle 2000 anställda (av 10 000) i Sverige lämna företaget. Den 30 oktober 

1972 meddelar ledningen för Facit att ytterligare 2400 avskedas, företaget kom att säljas till 

Electrolux.3 

 

Mycket av den tidigare forskning som gjorts rörande företaget Åtvidabergs Industrier/Facit 

fokuserar på just företaget Facits historia, den så kallade Facitkrisen 1972 samt olika perspektiv 

på varför Facits försattes i en kris etc., det finns egentligen inte mycket alls rörande Facits 

nedgång och kopplingen till övriga näringslivet och samhället Åtvidaberg under ett längre 

perspektiv, där av intresset av att studera just dessa aspekter. Jag själv är uppväxt i Åtvidaberg 

vilket gör mig extra nyfiken att studera dessa frågor.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är bland annat att undersöka hur Åtvidabergs lokalpress speglar 

brukssamhället Åtvidaberg under Facitkrisen 1972. Denna del av undersökningen baseras på 

pressutklipp från lokaltidningar under åren 1972-1976. AB Åtvidabergs Industribyggen bildas 

för att möta upp Facitkrisen. Jag vill med det undersöka vilka åtgärder Åtvidabergs 

                                                
1	Sandqvist	2002,	s.1.		
2	Sandqvist	2002,	s.1.		
3	Petersson	2004,	s.1.	
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Industribyggen vidtog och hur detta kom att påverka bruksorten Åtvidaberg under en 

tioårsperiod, mellan åren 1972–1982. Materialet för de senare frågeställningarna baseras på 

Åtvidabergs Industribyggens styrelseprotokoll och årsredovisningar mellan åren 1972-1982.  

För att kunna undersöka detta använder jag mig utav följande frågeställningar: 

• Hur speglar lokalpressen facitkrisen mellan åren 1972-1976 och dess påverkan på 
brukssamhället Åtvidaberg? 

• Vilka åtgärder vidtog AB Åtvidabergs Industribyggen för att möta upp facitkrisen 
mellan 1972-1982? 

• Hur kan man inom skolans värld tillämpa dessa typer av arkivmaterial i 
historieundervisningen? 
 

1.3 Disposition 
I kapitel 1.1 presenteras en inledning som kort redogör för Åtvidabergs näringsliv med det 

dominerade och framgångsrika företaget Åtvidabergs Industrier/ Facit under 1960-talet, samt 

företagets kris under 1970-talet. Kapitel 1.2 redogör för uppsatsens syfte och frågeställningar 

jag med studien avser att svara på. I kapitel 2.1 beskriver jag uppsatsens vetenskapliga metod, 

i efterföljande kapitel, 2.2 beskrivs vilket material jag använt mig av för att besvara uppsatsens 

frågeställningar, samt vilka avgränsningar som gjorts för denna studie. Tidigare forskning inom 

området jag valt att titta närmre på redogörs för i kapitel 2.3. I kapitel 2.4 presenteras uppsatsens 

teori. Ett bakgrundsavsnitt rörande Facits historia, Facitkrisen samt Åtvidabergs Industribyggen 

återfinns som kapitel 3. I kapitel 4 presenteras resultatet av analyserna av lokalpressen och 

samhället Åtvidaberg under perioden 1972-1976. Resultaten från Åtvidabergs Industribyggens 

styrelseprotokoll samt årsredovisningar under perioden 1972-1982 redovisas även här. En 

sammanfattande diskussion förs i kapitel 5, där även mina slutsatser redovisas, vilket baseras 

på uppsatsens resultatdel, men även på tidigare forskning och den teori som tillämpats. I kapitel 

6 förs en didaktisk diskussion utifrån det material jag använt mig av i denna studie och hur 

materialet kan tillämpas i skolans värld.   
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2 Metod 
 
2.1 Val av metod  
I denna undersökning kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod då jag kommer att 

analysera och tolka texttyper från olika typer av arkivmaterial. Jag kommer att tolka och 

analysera lokal tidningspress som beskriver Facitkrisen och dess påverkan på samhället 

Åtvidaberg mellan åren 1972-1976. För att ta reda på vilka åtgärder AB Åtvidabergs 

Industribyggen vidtog för att möta upp facitkrisen kommer jag att analysera och tolka 

Åtvidabergs Industribyggens styrelseprotokoll och årsredovisningar mellan åren 1972-1982. 

Metoden kan således ses som induktiv då jag kommer att studera och tolka givna fakta från 

tidningspress, styrelseprotokoll och årsredovisningar för att komma fram till resultat och 

slutsatser. Metoden bygger därmed på iakttagelser av givna fakta för att komma fram till en 

slutsats.4 I och med att jag studerar källor från ett konkret förflutet ses den historiska kunskapen 

i första som empiristisk, induktion bygger på en empiristisk kunskapssyn. Dock bör man inte 

helt skilja mellan induktiv och deduktiv metod, då tolkningar och slutsatser som följer ur 

tolkningar kan innehålla deduktiva inslag. Dock är den empiristiska undersökningen 

huvudsakligen ett induktivt tillvägagångsätt i detta sammanhang då jag undersöker fakta för att 

sedan tolka den, för att sedan komma fram till slutsatser av tolkningarna.5 

 
2.2 Material och avgränsning 
För att ta reda på hur lokalpressen speglar Facitkrisen och dess påverkan på samhället 

Åtvidaberg, har jag använt mig av klippsamlingar från Åtvidabergs lokalhistoriska arkiv. Jag 

har valt att använda mig av lokal tidningspress från Östergötland, där jag valt ut de två lokala 

tidningarna Östgöta Correspondenten samt Folkbladet Östgöten. Östgöta Correspondenten har 

funnits sedan 1838 och är idag en liberal morgontidning, dock var tidningen konservativ under 

studien av denna undersökningsperiod, 1972-1976. Folkbladet Östgöten var en 

socialdemokratisk dagstidning som grundades 1966 och upphörde 1981. 

 

Jag har valt att använda mig av två olika dagstidningar dels för att få en mer rättvis bild av 

facitkrisen och bruksorten speglas under den undersökta perioden, genom att analysera två olika 

dagstidningar kan jag se om innehållet kring händelserna skiljer sig ifrån varandra, eller om de 

kan stärka varandra via samma eller liknande beskrivelser av händelser, och på så sett stärka 

                                                
4	Florén	&	Ågren	2006,	s.48.	
5	Florén	&	Ågren	2006,	s.49.	
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reliabiliteten i undersökningen. Dels för att få så mycket relevant empiristisk fakta som möjligt, 

för att det skall fungera som underlag för denna undersökning.  

 

Facitkrisen väckte stor uppmärksamhet i alla rikstidningar, men då jag väljer att titta på ett 

lokalt perspektiv anser jag att lokalpressen passar bättre i sammanhanget, då det bland annat 

skrivs mycket mer om Facit, krisen kopplat till det lokala samhället. Dessutom skrivs det mer 

kontinuerligt om Facitkrisen och samhället i lokalpressen vilket gör att hela händelsen är lättare 

att följa och på så sätt också lättare att analysera. Jag har valt att analysera lokalpressen under 

åren 1972, då Facitkrisen är uppenbar och det börjar dessutom skrivas väldigt mycket om Facit 

under året, vilket gör att det finns mycket information att hämta. Samt åren 1974 och 1976, 

även under dessa år finns mycket information för att det händer mycket under dessa år av 

relevans, vilket gör det lätt att finna relevant fakta för undersökningen. Efter 1976 finns inte 

alls lika mycket information om Facit och dess kopplingar till samhället vilket gör att studier 

av lokalpress efter 1976 inte kommer att ge lika mycket relevant fakta samt att studien då inte 

följer någon kontinuitet. Att jag har en två-års period mellan analyserna beror dels på att kunna 

studera uppenbara förändringar, dels på grund av tidsaspekten, det skulle ta alldeles för lång tid 

att studera för den begränsade tid som undersökningen har. Sex artiklar från respektive år har 

analyserats, totalt 18 artiklar. Urvalet på artiklarna har baserats på relevans, de som belyser 

facitkrisen kopplat till brukssamhället Åtvidaberg.  

 

För att ta reda på vilka åtgärder Åtvidabergs Industribyggen vidtog för att möta upp Facitkrisen 

har jag använt mig av arkivmaterial i form av bolagets årsredovisningar och styrelseprotokoll 

hämtat från Åtvidabergs kommunarkiv. Jag har valt att analysera redovisningar och protokoll 

under en tioårs period, mellan 1972-1982. Att jag valt en tioårsperiod beror bland annat på att 

det lättare resulterar i att se ett mönster i uppenbara åtgärder bolaget gör. Tidsbegränsningen 

för undersökningen gör att en längre analys inte er aktuell. Att börja studien vid 1972 är relevant 

för att det är då Åtvidabergs Industribyggen stiftas, samt för att facitkrisen träder i kraft detta 

år. En analys av protokoll och årsredovisningar är av relevant börd då de beskriver bolagets 

handlingar, och på så sätt aktuella åtgärder, bolagets uppgifter, hur det går och vad som 

diskuteras, på så sätt kan bolagets prioriteringar analyseras och ge en bild av Åtvidabergs 

Industribyggen åtgärder för att möta upp Facitkrisen.  
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2.3 Tidigare forskning 
Tom Petersson, forskare och docent vid ekonomihistoriska institutionen vid Uppsala 

universitet, har skrivit ett antal avhandlingar med fokus på företagsekonomi. Petersson har 

bland annat skrivit Fadern, sonen och det heliga företaget – när Åtvidaberg och Facit erövrade 

världen , och hur de förlorade den. Avhandlingen publicerades år 2012 och är den senaste 

forskningen som gjorts med avseende på Facit AB. Avhandlingen handlar om Facit, ett av den 

svenska industrihistoriens mest välkända företag, från starten under 1920-talet till krisen i 

början av 1970-talet. Boken baserar sig till stor det på VD-korrespondens som bevarats i 

företagets historiska arkiv. Avhandlingen beskriver företagets historia och utveckling och ger 

med det en inblick i företagsledningens resonemang, grunden för företagsledningens beslut och 

ageranden. Fyra huvudsakliga teman har avhandlingen grundat sig på. Facit på den 

internationella marknaden, det personliga nätverkets betydelse för företagets långsiktiga 

utveckling, entreprenörskap och innovation samt Facit som familjeföretag.  

 

Pettersons slutsatser menar på att Facits mycket starka och långvariga tillväxt var 

anmärkningsvärd. I början av 1920-talet var företaget i kris och så även under 1970-talet. De 

50 åren där emellan var dock framgångsrika för företaget. Koncernen hade verksamhet på flera 

orter i Sverige, bland annat i Åtvidaberg där företaget var den dominerande arbetsgivaren. Facit 

skapade under de framgångsrika åren tusentals arbetstillfällen bara i Sverige.6 Petersson betonar 

betydelsen av de intima banden mellan företaget och dess ägare familjen Eriksson och dess 

betydelse för den negativa utvecklingen under 1960- och 1970-talet. Elof Ericsson och hans 

son Gunnar Ericsson hade starka emotionella band till företaget, men även till orterna och 

människorna som arbetade i företaget, vilket komplicerade beslutsfattandet. Varje beslut har en 

professionell och personlig aspekt, viket gjorde att det fanns en lojalitet och ett hänsynstagande 

till samhället och människorna i företaget. Det känslomässiga motivet spelade stor roll då 

familjen Erikssons prioritering av samhället Åtvidaberg och de anställda bland annat blev 

företagets fall.7  

 

Svante Kolsgård, lokalhistoriker samt lärare i historia vid Linköpings universitet, har skrivit ett 

antal artiklar om Åtvidabergs lokalhistoria, däribland Världskoncernen Facit & 

industriköpingen Åtvidaberg 1920-1970 publicerad 2004. Artikeln behandlar Facits historia 

från början till slut på ett mer övergripande plan en Tom Petersson avhandling. I artikeln lyfts 

                                                
6	Petersson	2012,	sid.257.	
7	Petersson	2012,	sid.267.	
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utöver Facit och dess historia även ett samhällsperspektiv. Fram till slutet av 1960-talet sågs 

Åtvidaberg som en idealsamhälle där näringsliv och samhälle jobbade hand i hand. 

Idealsamhället brast sedan på grund av facitkrisen.8 Kolsgård menar på att industrisamhället 

Åtvidaberg inte drabbas av den moderna varianten av bruksdöd då man från kommunens sida 

redan innan facitkrisen påbörjat planering av ett mer differentierat näringsliv. Dock bidrar 

Facitkrisen till att stora delar av den gamla bruksstrukturen i samhället dog ut9 

 

Det finns en hel del tidigare forskning skrivet kring just Facit och facitkrisen där fokus ligger 

på företaget. Dock finns det mycket lite forskning som behandlar ett samhällsperspektiv och 

näringslivet i allmänhet i lokalsamhället Åtvidaberg efter Facits kris. Jag har funnit en artikel 

skriven av Olle Sandqvist som behandlar dessa aspekter övergripligt, , ”Åtvidabergs 

Industribyggen – Ett kommunalt initiativ för att möta ”Facitkrisen” publicerad 2002. Artikeln 

handlar om de kommunala initiativ som togs för att möta upp facitkrisen. AB Åtvidabergs 

Industribyggen var ett initiativ som diskuteras i artikeln och som jag själv också kommer att 

titta närmare på i denna studie. Åtvidabergs Industribyggen bildas i början av 1970-talet och 

har i uppgift att bland annat locka till sig nya industrier och jobba för ett mer differentierat 

näringsliv. Kampanjer startas för att framhäva Åtvidaberg som en framgångsrik industriort och 

ett näringslivsprogram arbetas fram för Åtvidaberg under 1980-talet. Sandqvist konstaterar att 

det under 1980-talet sker en minskning inom tillväxtindustrin och de större företagens betydelse 

minskar. Vid denna tidpunkt är facitkrisens omedelbara konsekvenser och dess följder förbli 

men samhället Åtvidaberg har fortsatta bekymmer med sysselsättning och negativ 

befolkningsutveckling, problem som också andra bruksorter i landet handskas med.10 Min 

studie kommer bland annat att bygga vidare på denna forskning. Jag kommer att ge en djupare 

inblick i Åtvidabergs Industribyggen och bolagets agerande för ett främjande av samhällets 

näringsliv.  

 
 
  

                                                
8	Kolsgård	2004,	sid.3.		
9	Kolsgård	2004,	sid.	4.		
10	Sandqvist	2002,	sid.2-3.		
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2.4 Ekonomisk teori – kriser och konjukturer 
I avhandlingen Sveriges ekonomiska historia, diskuterar Lars Magnusson de industriella 

dynamikerna och dess kriser. Efter andra världskriget fick Sverige ett ekonomiskt uppsving 

som också omfattade resterande västvärlden. 1950- och 60-talet präglas av hög ekonomisk 

stabilitet. Under slutet av 1960-talet började svensk industri att tappa fäste utomlands och under 

åren 1971-9, steg arbetslösheten kraftigt samtidigt som industrin slutat att expandera. 

Resterande del av 1970-talet kom att bli ett besvärligt årtionde för den svenska ekonomin och 

Sverige drabbas av en djupgående kris.11 Sverige drabbades hårt år 1976 av lågkonjunkturen, 

nedgången blev ovanligt stark och skedde i otakt med övriga västvärlden där den värsta 

lågkonjunkturen redan var över. Industrikapaciteten sjönk mer i Sverige än på de flesta håll och 

en konsekvens av detta blir att politiken inriktas på att undvika en alltför hög arbetslöshet.12 

 
Konjunkturer beskrivs som cykliska fenomen i industrisamhället, det finns en viss rytm där det 

på en konsekvent sätt pendlar mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Konjunkturcykler som 

varar mellan 7-11 år kallas Jugarcykler och det är oftast dessa cykler man menar när man pratar 

om konjunkturer. Den långa konjunkturcykeln kan vara upp mot 40-50 år och kallas 

kondratieffcykler. Med utgångspunkt i Schumpeters teori om utvecklingsblock kan 

konjunkturcykeln delas in i tre faser, omvandling, rationalisering och kris. Omvandling, som 

följer på krisen, kännetecknas av förnyelse genom exempelvis nya innovationer av produkter. 

Under rationaliseringsfasen bygger tillväxten på att de tidigare innovationerna utnyttjas på ett 

effektivare sätt. Allt fler lär sig behärska innovationerna och en konsekvens blir större 

konkurrens. Krisen träder i kraft då man når taket för vad som går att utveckla med hjälp av 

rationaliseringar inom ramen för den givna tekniken och produktionssystemet. Här läggs 

grunden till en ny period av omvandling som följer efter en period av nedläggningar. 

Teknologiska förändringar ses som en grundorsak till dessa långa konjunkturer.13 

 

Det finns en allmän utvecklingsbild där västvärlden och Sverige under den period som 

sysselsätter oss kan tala om två längre faser av upp och nedgångar. Den första fasen varade från 

år 1850 till år 1890 och den andra kondratieffcykeln startar kring år 1890 och avslutas vid 1939, 

andra världskrigets utbrott. Ett nytt utvecklingsblock kommer här att tvingas fram på grund av 

                                                
11	Magnusson	1996,	sid.473.	
12	Magnusson	1996	sid.477.		
13	Magnusson	1996,	sid.345.	
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krisekonomins innovationer och en tredje cykel kom att uppstå.14 Det nya utvecklingsblocket 

fick sitt genombrott under 1950-talet och berodde till stor del på det snabba uppsvinget inom 

världshandeln som bland annat lade grunden till den industriella uppgången. Från mitten av 

1960-talet träder utvecklingsblockets rationaliseringsfas in. Perioden efter kännetecknas av 

kraftig strukturrationalisering, kraftig konkurrens och kris. Detta till stor del på grund av Japan, 

det nya industriella centrum som växte fram. Konkurrensen på marknaden och jakten på 

effektivitet har för västvärlden lett till att stora delar av den traditionella industrisektorn har 

tunnats ut eller lagts ned. Senare delen av 1970-talet och 1980-talet ses som en period där 

utvecklingsblocket präglas av allmän kris, konsekvenserna blir hög arbetslöshet och flera år av 

stark lågkonjunktur.15 

 

 

 

 

 
 
  

                                                
14	Magnusson 1996, sid.347. 
15 Magnusson 1996, sid.416.		
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3 Bakgrund 
 
3.1 AB Åtvidabergs industrier/Facit 
År 1922 utvecklas AB Åtvidabergs Industrier efter en tidigare konkurs och rekonstruktion av 

företaget som drivs igenom av Sydsvenska Banken. Åtvidabergs industrier kommer att 

utvecklas till en världskoncern där dotterbolaget Facit blir det dominerande idealföretaget för 

bruksorten Åtvidaberg. Åtvidaberg förändras därmed till ett modernt industrisamhälle. År 1922 

inleds en ny period i företagets samt samhällets historia, den moderna företagsandan ersätter 

den gamla bruksandan som präglats av den kringliggande gruvbrytningen.16 

 

Kärnverksamheten i Åtvidabergs Industrier var träverksamheten som dominerade under hela 

1920-talet. Inom träverksamheten satsade bland annat Åtvidabergs Industrier på tillverkning 

och försäljning av parkettgolv.17 1924 blir Facit dotterbolag till Åtvidabergs Industrier och 

Facits verksamhet flyttas därmed till Åtvidaberg. Facit låg tidigare i Solna och tillhörde Axel 

Wibel AB.18 Facit tillverkade bland annat räknemaskiner och det var just produkter till kontor 

som började dominera företagets produktion under 1930-talet. År 1930 har räknemaskinerna 

stor försäljningsframgång för Facit.19 Facitmaskinernas genombrott tillsammans med att 

kontorsmaskinsindustrin kraftigt ökade under 1930-talet innebar att företaget valde att skifta 

verksamhetsinriktning från träindustrin till fokus på kontorsmaskinsindustrin. Facit kom också 

sedermera att bli framgångsrikt internationellt tack vare bytet av verksamhetsinriktning.20 År 

1932 står en ny Facitmaskin produktionsklar hos företaget vilket blir en stor succé både i 

Sverige och på utländska marknader.21 Produktionen av kontorsmaskiner utvidgas när företaget 

köper upp en rad andra företag som exempelvis Halda år 1938. Facit köper även det närliggande 

företaget Överums Bruk år 1943 för att nyttja skogsinnehavet.  

  

                                                
16	Kolsgård 2002, s.1.  
17 Petersson 2012, s.33.	
18	Petersson 2012, s.32. 
19 Kolsgård 2002, s.1.	
20	Petersson 2012, s.71. 	
21	Petersson 2012, s.72. 	
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3.2 Industrimönstersamhället Åtvidaberg  
Export av skriv- och räknemaskiner från Sverige till Tyskland ökade kraftigt under andra 

världskriget vilket gjorde att Åtvidabergföretaget klarade sig relativt bra under krigsåren.22 Den 

expansiva utvecklingen inom samhällets näringsliv med Facit i ledningen speglades tydligt i 

samhällets befolkningstillväxt som ökade kraftigt under 1940-talet. Efter andra världskriget och 

första tjugo år frammåt står Åtvidabergs Industrier/Facit för en gynnsam utvecklig.23 Mellan 

åren 1945-1955 tredubblas företagets försäljning från 60 miljoner kronor till 200 miljoner 

kronor och antalet anställda inom koncernen ökar med 20%.24 Den stora efterfrågan på 

kontorsmaskiner gör att företaget expanderar på tre kontinenter, USA, Europa samt Sydamerika 

där Brasilien är en av de viktigaste exportmarknaderna i slutet av 1940-talet.25 

 

År 1955 fasas träverksamheten succesivt ut inom företaget. År 1957 lämnar Elof Eriksson VD-

posten till sonen Gunnar Eriksson. När Gunnar tar över Åtvidabergföretaget är han ledare för 

en världskoncern med dotterbolag i 130 länder. I början av 1960-talet har företaget 3000 

anställda, varav 1800 i Åtvidaberg. Dotterbolaget Facit har en dominerande position inom 

företaget vilket bidrar till att AB Åtvidabergs industrier byter namn till Facit AB år 1965. 

Företaget hyllas av både svenska och utländska tidningar, det är framförallt Facit och 

industriorten Åtvidaberg som får stor uppmärksamhet. Åtvidaberg målas upp som det goda 

industrimönstersamhället i välfärdsstaten Sverige under 1940-talet och framåt.26 

 

Under 1900-talet förvandlas många bruksorter till industrisamhällen, där en patriarkal struktur 

fortfarande länge levde kvar. Ledningen för ett stort dominerande företag hade stort inflytande 

på den kommunala politiken, också oftast hand i hand med en stark lokal socialdemokrati, detta 

gällde även Åtvidaberg och Facit. Under 1920-talet var det socialdemokraterna som hade den 

politiska makten i Åtvidaberg. Relationen mellan kommunens politiker och ledningen för 

Åtvidabergs industrier var goda.27 Kommunens budget anpassades efter Facits planer, 

kommunens planering av bostäder och skolor styrdes av Facits budget. Åtvidaberg låg långt 

ifrån stora arbetsmarknader. För att få ungdomar och annan arbetskraft att stanna kvar byggdes 

bra bostäder och specialutbildningar för ungdomar under 18 år startades för att de senare skulle 

                                                
22	Petersson 2012, s.119.	
23	Kolsgård 2002, s.2. 	
24	Petersson 2012, s.127.	
25	Petersson 2012, s.131. 	
26	Kolsgård 2002, s.2.	
27	Kolsgård 2002, s.2.	
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kunna anställas hos Facit. Företagsledningen med Elof Ericsson och sonen Gunnar tog ansvar 

för lokalsamhällets utveckling, det som var bra för företaget var också bra för samhället. 

Idrotten och fotbollen kom att bli en viktig aspekt och kom att göra Åtvidaberg attraktivt.28 

Fram till slutet av 1960-talet sågs Åtvidaberg som ett idealsamhälle i det så kallade 

folkhemmet.29 

 

3.3 Facitkrisen 
Facit hade under mitten på 1960-talet få konkurrenter som kunde hota koncernens starka 

position inom kontorsmaskinsbranschen, expansionen från det framgångsrika 1950-talet 

fortsatte. Facit tillverkade fortfarande i huvudsak mekaniska kontorsmaskiner, men ett intresse 

för den nya elektroniska tekniken växte fram från företagets sida. I och med den tekniska 

utvecklingen skedde en strukturomvandling till elektroniska kontorsmaskiner. Nya produkter 

som utvecklades med den nya tekniken kunde levereras till nu mycket lägre priser.30 I slutet av 

1960-talet var det de mekaniska kalkylmaskinerna som skapade vinsterna inom koncernen. 

Facit hade en splittrad framtidsplan där de ville satsa på de traditionella mekaniska maskinerna 

och samtidigt satsa på nya produkter med den senaste tekniken, elektroniken. Detta kom att bli 

omöjligt för Facit.31 

 

Facit etablerade sig på nya viktiga marknader i bland annat Östeuropa. I Åtvidaberg planerades 

det för en modern fabriksanläggning för 1700 arbetsplatser vid Örsätter, beläget straxt utanför 

samhället.32 Samtidigt fick amerikanska storföretag mer inflytande inom branschen och 

japanska företag började på allvar att utmana de västerländska konkurrenterna.33 År 1966 skulle 

den positiva ekonomiska utvecklingen för Facit att brytas.34 Under 1970-talet tillverkades fler 

elektroniska maskiner än elektromekaniska maskiner inom företaget, samtidigt ökade 

konkurrensen mellan företagen.35 

 

                                                
28	Petersson 2012, s.148. 	
29	Kolsgård 2002, s.3. 	
30	Petersson 2012, s.219. 	
31	Petersson 2012, s.229. 	
32	Kolsgård 2002, s.3.	
33	Petersson 2012, s.219. 	
34	Kolsgård 2002, s.3.	
35	Petersson 2012, s.230.  
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År 1970 sysselsatte Facit 14 000 personer, varav 3500 i utlandet. Krisen kom dock att bli 

uppenbar år 1971.36 Facit präglas av maktlöshet och desperation. Koncernen har visat en 

negativ försäljningsutveckling från 1970 och de två följande åren. Efterfrågan på de mekaniska 

räknemaskinerna minskade fort och det egna utvecklingsarbetet med elektroniska 

räknemaskiner gick långsamt.37 Facit hann aldrig lösa problemen innan hela koncernen köptes 

upp av Electrolux år 1972. 38 

 
 
3.4 AB Åtvidabergs Industribyggen 
Åtvidabergs Industribyggen bildas av kommunen år 1972. Bolaget bildas för att möta upp den 

påtagliga facitkrisen i början av 1970-talet. Syftet är att jobba för att locka till sig företag till 

orten och även för att brukssamhället skall få en allt mer varierad arbetsmarknad. Åtvidabergs 

Industribyggens huvudsakliga uppgift är att bygga, sköta och erbjuda industrilokaler till 

företag.39 

 

  

                                                
36 Kolsgård 2002, s.3. 
37 Petersson 2012, s.247. 
 
38 Petersson 2012, s.254.  
39 Sandqvist 2002, s.1.		
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4 Facitkrisen, lokalpressen och Åtvidabergs Industribyggen 
 

4.1 Facitkrisen och lokalpressen 1972 
Det är många frågetecken kvar kring Facit efter Electrolux uppköp av koncernen. Vilka nya 

produkter ska det nya dotterbolaget Facit satsa på? Vad ska hända med fabrikerna i Åtvidaberg? 

När ska företaget gå med vinst igen? Man menar på att planen för Facits räddning är defensiv 

då koncernen skär ner verksamheten och ställer sig i skuggan av en av de stora konkurrenterna. 

Facit blir i större utsträckning ett underleverantörsföretag. Facits ökande beroende av andra 

företag är både en trygghetsfaktor och en otrygghetsfaktor för de anställda i Åtvidaberg. De 

anställda i Åtvidaberg är dock ändå de så kommer lindrigast undan i denna kris. Inom koncernen 

minskas antalet anställda till 6000, en halvering av inom endast ett par år.40 

 

Arbetsstyrkan skall minska med totalt 2400 personer under åren 1973 och 1974. Dystra besked 

har varvats med optimistiska tongångar vilket beskrivs som en typisk facithistoria. Koncernen 

måste skära ner, enheter måste slås ihop och tillverkningen måste ske på färre orter. Frågor som 

väcks är att bland annat att ta i tu med hur anläggningar i Åtvidaberg ska utnyttjas. Åtvidaberg 

ska fortfarande vara koncernens huvudort, där ett femtiotal tjänster avvecklas. Åtvidaberg 

kommer lindrigt undan i jämförelse med Göteborg och Strömstad där fabrikerna avvecklas.41 

 

Kommunstyrelsens ordförande i Åtvidaberg menar att ungdomar i Åtvidaberg som slutade 

skolan stod inför en besvärlig situation. Många tvingas lämna koncernen. Det finns inte några 

jobb i Åtvidaberg för ungdomarna att söka. (Tidigare har Facit svalt en stor kvot av de unga 

arbetssökande, denna möjlighet är nu stängd.) Det positiva är att Åtvidaberg är huvudort för det 

nya ihopsatta Facit-Addo. Kommunen jobbar med att få fler industrier till samhället. En 

synpunkt från kommunen är att denna kris ses som ett måttligt slag om det stannar här, då 

antalet anställda som tvingas lämna Facit är mindre än vad kommunstyrelsens ordförande 

räknat med.42 På alla nivåer inom företaget Facit i Åtvidaberg hade alla samma reaktion, att de 

har klarat sig bra. Ur en lokal synvinkel menar platschefen i Åtvidaberg, Göran Arvidsson att 

det går att konstatera att Åtvidaberg som ort inte drabbats så hårt av frisättningar. Framförallt 

om man jämför med de kraftiga ingrepp skett i koncernen i övrigt. Åtvidaberg är den framtida 

                                                
40	Folkbladet	Östgöten	1972-10-31,	”Många	frågetecken	kvar	efter	Facits	besked”.	
41	Östgöta	Correspondenten	1972-10-31,	”Facit	bantar”.		
42	Folkbladet	Östgöten	1972-10-31,	”Blandande	reaktioner	i	Åtvid	över	Facits	besked”.	
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huvudorten, koncernens ledning kommer att utgå från Åtvidaberg vilket är positivt för orten 

och den lokala verksamheten.43 

 

Kommunstyrelsens ordförande Carl-Erik Ahlström menar på att det inte finns någon 

arbetsmarknad i Åtvidaberg. Nästan 1900 personer arbetar idag på Facit i Åtvidaberg. Totalt är 

folkmängden 9000 på tätorten. Konjunkturläget gör att det inte längre existerar någon 

arbetsmarknad i Åtvidaberg. Koncernen varslade 150 personer 1971. Från kommunalt håll vill 

man satsa på orten Åtvidaberg. Delar av Facits dominans i samhället bör tas bort, kommunen 

vill ha fler industrier och kommunen har möjlighet att erbjuda både lokaler och mark. En 

breddning av industrin kan hjälpa en arbetsmarknad som står totalt stilla idag. Från kommunens 

sida finns ingen lösning för att hjälpa upp en svår situation, dock är målet att satsa på 

industrilokaliseringar. Att Facit sålts kom som en stor chock men även lättnad för de 1900 

anställda i Åtvidaberg. Köpet beskrivs som en stor lättnad, genom köpet finns en ekonomisk 

betryggande grund inför kommande stora utvecklingskostnader. Hade Facit förblivit ett 

självständigt företag hade koncernen klarat sig i något år.44 

 

4.2 Facitkrisen och lokalpressen 1974 
Ett och ett halvt år senare ser situationen på arbetsmarknaden ljusare ut i Åtvidaberg. Facit 

kommer att behöva anställa över 100 personer före semestern. Arbetslösheten är nu ett problem 

för personer över 50 år och för kvinnor som vill jobba halvtid. Endast tre personer under 25 år 

är arbetslösa i Åtvidaberg i april 1974.45 Arbetskraftsbehovet ökar allt mer och i maj månad 

skriker Facitfabrikerna efter arbetskraft samtidigt som det är svårt att få tag i folk, alla industrier 

söker arbetskraft och för kommande år har Facit expansiva planer.46 Den rådande 

arbetsmarknadssituationen och uppsvinget för Facit hänger samman med den rådande 

högkonjunkturen. Högkonjunkturen har ändrat arbetssituationen i Åtvidaberg. Facit söker 

ytterligare 130 personer i juni samma år. Åtvidaberg får uppleva detta genom snabba upp- och 

nergångar för det dominerande Facit. Ett och ett halvt år tidigare var Facit nära en total krasch 

och avskedade mängder av anställda. Nu går det istället återigen åt rätt håll för företaget och 

har istället problem med att hitta arbetskraft och bostad åt de nyanställda.47 

 

                                                
43	Folkbladet	Östgöten	1972-10-31,	”Beslutet	är	fattat.	Nu	kan	vi	börja	arbeta	för	en	definitiv	lösning”.	
44	Östgöta	Correspondenten	1972-10-31,	”Facits	dominans	måste	brytas”.	
45	Folkbladet	Östgöten	1974-04-24,	”Ljusning	i	Åtvidaberg,	Facit	nyanställer”.	
46	Folkbladet	Östgöten	1974-05-18,	”Ny	anställningsform	vid	Facit,	arbetskraftbehovet	övar”.	
47	Folkbladet	Östgöten	1974-06-06,	”Högkonjunkturen	har	helt	ändrat	arbetssituationen	i	Åtvidaberg”.		
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I augusti 1974 rapporterar Folkbladet Östgöten att Facit går fortsatt framåt. Under årets första 

sex månader har försäljningen ökat med 18% inom koncernen. Verksamhetens totala vinst är 

fördubblad. Hela Elektroluxkoncernen där Facit ingår har ökat sin omsättning rejält, en vinst 

på 28,3 miljoner kronor redovisas. Ett år tidigare var vinsten 7,5 miljoner kronor.48 

Orderböckerna är nu åter välfyllda men ett orosmoln för koncernen är fortfarande rekrytering 

och hög frånvaro enligt Facits företagsnämnd i Åtvidaberg. Under år 1974 genomförs stora 

investeringar i fabrikerna i Åtvidaberg. 49 I november samma år är Facits uppgång fortsatt på 

framfart, företagsledningen tror på en fortsatt god orderströmning under 1975, speciellt 

gällande dataprodukter som framställs i Åtvidaberg. Arbetsmarknadsläget är mycket gott och 

koncernen räknar med att sysselsättningen ligger på en god nivå under första halvåret 1975.50 

 

4.3 Facitkrisen och lokalpressen 1976 
Den nionde januari 1976 redogör Östgöta Correspondenten för att Facit skär ner på sin 

utvecklingsavdelning. Ett femtiotal personer kommer under en tvåårsperiod att få lämna sina 

jobb inom företaget i Åtvidaberg. Hårdast drabbat är utvecklingsavdelningen där framtagandet 

av nya produkter sker. 115 tjänstemannabefattningar kommer att försvinna i Åtvidaberg fram 

till år 1977.51 I slutet av februari 1976 rapporterar lokalpressen nytt varsel från Facit. 225 

personer tvingas gå och det konstateras att 8% av jobben i Åtvidaberg kommer att försvinna. 

Anledningen till detta ras för koncernen är ett oväntat stort prisfall på räknemaskiner i Japan. 

För Åtvidabergs kommun är beskedet ett hårt slag. 400 arbetstillfällen kommer att försvinna i 

kommunen inom ett år.52 

 

Kommunstyrelsens ordförande Carl-Erik Ahlström menar att det ser mörkt ut för Åtvidabergs 

framtid, vilket han berättar i en intervju med Folkbladet Östgöten. I Åtvidaberg riskerar 

ungdomar och kvinnor att bli offer för den senaste Facitkrisen. Kriserna vid Facit kommer gång 

på gång. Senaste beskedet är att Facits tillverkning av elektronikräknare upphörs under första 

halvåret år 1977. 225 kollektivanställda kommer att avskedas och kommunen skall göra allt för 

att få dem kvar i Åtvidaberg. Det dagliga samtalsämnet i orten handlar om krisen samt vilka 

som måste lämna företaget. Mycket talar för att huvudparten som berörs är kvinnor och 

                                                
48	Folkbladet	Östgöten	1974-08-27,	”Facit	går	framåt,	vinsten	fördubblad”.		
49	Östgöta	Correspondenten	1974-09-14,	”Orderböckerna	är	nu	åter	välfyllda,	rekrytering	och	hög	frånvaro	
oroar”.		
50	Östgöta	Correspondenten	1974-11-23,	”Fortsatt	uppgång	för	Facit”.	
51	Östgöta	Correspondenten	1976-01-09,	”Facit	skär	ner	sin	utvecklingsavdelning”.	
52	Folkbladet	Östgöten	1976-02-28,	”Nytt	varsel	från	Facit,	225	får	gå”.	
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ungdomar. Mellan 70-80% av de anställda mellan 15-25 år kommer att få lämna företaget. Detta 

är oroande menar kommunstyrelseordföranden, i dagsläget är det ungefär 40 ungdomar i 

Åtvidaberg som går arbetslösa. Fem månader senare kommer ett stort antal ungdomar att 

avskedas från Facit. Ungdomarna kommer fly Åtvidaberg i jakten på jobb och få ungdomar 

kommer våga ta risken att bosätta sig i Åtvidaberg. Hela Åtvidaberg riskerar att bli en 

pensionärsklubb menar fackklubbsordföranden på Facit. Sedan den första facitkrisen 1972 har 

kommunen försökt minska beroendet av Facit genom att locka till sig nya företag. Försöken har 

inte varit framgångsrika, faktiskt har inte ett enda företag visat intresse. Åtvidabergs kommun 

och facket räknar med utflyttning från orten. Arbete åt 225 personer är en omöjlighet att hitta. 

Utåt sett ses Åtvidaberg som en kommun på väg neråt.53 

 

I mars 1976 tas Facitkrisen upp i riksdagen där det diskuteras om vad staten kan göra för 

Åtvidaberg. Facit svarar för huvuddelen av sysselsättningen i Åtvidaberg vilket är ett stort 

problem då 400 anställda inom koncernen varslas om uppsägning.54 Åtvidaberg är skakat av 

nya Facitkrisen, kommunledningen arbetar med åtgärder för att främja sysselsättning och 

näringsliv. Kommunen måste vidta åtgärder för att försöka skapa nya arbetstillfällen inom 

kommunen. Sysselsättningsläget är besvärligt i Åtvidaberg, det är nu nödvändigt med 

omedelbara och kraftfulla insatser för att stödja näringslivet. Oron för framtiden är stor i 

Åtvidaberg, Facit står vid tillfället för 80% av sysselsättningen inom industribranschen på orten. 

Det finns en stor risk för att människor måste flytta från Åtvidaberg för att försörja sig.55 

 

  

                                                
53	Folkbladet	Östgöten	1976-03-05,	”Åtvidaberg	riskerar	ungdomar,	kvinnor	offren	för	senaste	Facit-krisen”.	
54	Östgöta	Correspondenten	1976-03-10,	”Vad	kan	staten	göra	för	Åtvidaberg?”.	
55	Folkbladet	Östgöten	1976-03-19,	”Åtvid	skakas	av	nya	Facit-krisen”.	
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4.4 AB Åtvidabergs Industribyggen och Facitkrisen 
Under det första året, 1972 händer det egentligen inte alls mycket för AB Åtvidabergs 

industrier. Möjligtvis för att krisen inte är speciellt påtaglig just för Åtvidaberg under dessa år 

om man ska tro lokalpressen. Diskussioner förs om bland annat Facits tomma lokaler, kontakt 

med olika företag tas för att få dem att flytta in i dessa tomma lokaler.56 Industrihus hyrs ut till 

företag, men det nämns egentligen inte någonting om hur det går och hur arbetsmarknadsläget 

ser ut. Mellan åren 1973–1976 har Åtvidabergs Industrier uppfört tre industrihus där två är 

uthyrda. Åtvidabergs kommun och styrelsen i Åtvidabergs Industrier har insett att flexibla 

industrilokaler är en grundförutsättning för att locka företag till kommunen och nyetablering av 

fler industrilokaler är en förutsättning. Läget på arbetsmarknaden i Åtvidaberg under 1976 är 

skakigt då Facit med Electrolux i spetsen gått ut med ett anställningsstopp för dotterbolaget i 

bruksorten, många har även drabbats av uppsägningar.57 

 

Det är först under år 1976 som AB Åtvidabergs industribyggen i årsredovisningen diskuterar 

åtgärder för ett näringslivsfrämjande, detta mycket på grund av oroligheterna inom 

Facitkoncernen och det rådande arbetsmarknadsläget i orten. Det framgår klart och tydligt vad 

bolaget har för uppgift, det vill säga att inom Åtvidabergs kommun uppföra, förvalta och hyra 

ut byggnader och lokaler för hantverk och småindustrin. Syftet med denna verksamhet är att 

främja ortens näringsliv genom att skaffa och tillhandahålla industrilokaler. Under 

årsredovisningen för 1976 finns en ny punkt, ”Näringslivsfrämjande åtgärder”, vilket tyder på 

att näringslivets främjande får en allt större roll för Åtvidabergs Industribyggen. Under denna 

punkt beskrivs vilka åtgärder som genomförts för näringslivet i Åtvidabergs kommun under det 

gångna året. Denna punkt återfinns sedan i alla protokoll och årsredovisningar fram till 1982. 

Det är främst denna del av protokollen och årsredovisningarna jag undersökt. 

 

Under år 1976 anställer Åtvidabergs kommun en konsult som skall arbeta med näringslivs- och 

lokaliseringsfrågor. Dock menar styrelsen för Åtvidabergs Industribyggen att nuvarande 

konjunkturläge gör det svårt att bedriva lokaliseringsverksamhet. Ett direkt resultat av 

kommunens satsning är att ett företag har flyttat hela sin verksamhet till Åtvidaberg och två 

andra företag har flyttat delar av sin verksamhet till orten. En tyngdpunkt för främjandet är att 

den nyanställda konsulten etablerat kontakter med befintliga företag i Åtvidabergs kommun, då 

                                                
56	Åtvidabergs	Industribyggen,	styrelseprotokoll,	1972-09-13.		
57	Åtvidabergs	Industribyggen,	styrelseprotokoll,	1976-09-22.		



  

 
 

22 

det är viktigt med service och hjälp för företagen från Industribyggens sida. Befintliga företag 

ska vara lika viktiga som nyetablerade.58 

 

Under punkten ”näringslivsfrämjande åtgärder” i årsredovisningen för 1977 framgår det att 

bolaget Åtvidabergs Industrier målmedvetet satsat på marknadsföring av Åtvidaberg som 

etableringsort. Man menar på att många företag är intresserade av en etablering i Åtvidaberg. 

Dock så ställer konjunkturläget till det, många företag känner en osäkerhet inför framtiden och 

någon ny överenskommelse av etablering i Åtvidaberg har inte genomförts. Bolaget äger fyra 

fastigheter för industri och hantverk, dessa har varit uthyrda till olika företag under hela det 

gångna året vilket ses som positivt. Bolaget har påbörjat uppförandet av ett till industri- och 

hantverkshus59. Detta går att tolka som att Åtvidabergs Industribyggen räknar med att många 

företag är intresserade av att etablera sig i Åtvidaberg, trots den osäkerhet som råder kring 

konjunkturläget. 

 

Under året 1978 har bolaget genom annonsering och kontakter aktivt marknadsfört Åtvidaberg 

som industriort. En stor del av de främjande insatserna har inriktat sig på de befintliga företagen 

inom Åtvidabergs kommun. Det framgår att tre företag har beslutat att starta verksamhet inom 

kommunen. Förhandlingar med ytterligare tre företag förs om etablering under år 1979. I 

december 1978 annonserades en PR-dag i syfte om att informera om Åtvidaberg som industriort 

där landshövdingen deltog. Arrangemanget fick en god publicitet i länspressen vilket styrelsen 

för Åtvidabergs Industribyggen menar gav en god effekt.60 Dock utvecklas inte i protokollet 

vad denna goda effekt innebar. Under år 1979 framkommer inte mycket nytt om 

näringslivsfrämjande åtgärder inom kommunen, dock visar arbetet med åtgärderna sakta 

positiva resultat. Bolaget fortsätter genom annonsering, artiklar, lokalpress och kontakter med 

företag och organisationer marknadsföra Åtvidaberg som etablerings- och industriort. 

Insatserna riktar fortfarande in sig på befintliga företag i kommunen vilket inte är nytt, dock har 

man jobbat med att fånga upp nya produkter och företagsidéer från invånarna i kommunen och 

länet. Fem stycken nyetablerade företag har startat verksamhet i kommunen, sexton mindre 

företag och handelsbolag har bildats under år 1979. Sysselsättningen i tillverkningsindustrin 

                                                
58	Åtvidabergs	Industribyggen,	årsredovisning	1976.		
59	Åtvidabergs	Industribyggen,	årsredovisning	1977.	(1978-05-25).		
60	Åtvidabergs	Industribyggen,	Förvaltningsberättelse	&	årsredovisning	för	1978.	(79-05-25.)		
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har också den ökat under året.61 Det går framåt för Åtvidabergs Industribyggen och deras 

främjande åtgärder inom näringslivet. 

 

I bolagets styrelseprotokoll den 29 april 1980 genomförs en redovisning av aktuella kampanjer 

som förs för näringslivsfrämjande åtgärder. Syftet med dessa tre kampanjer har varit att öka 

kunskapen om Åtvidaberg som tillverknings- och handelsort och att presentera kommunens 

industriområde. ”Småföretagsamma Åtvidaberg” är en av kampanjerna som drivits, detta är en 

symbol som funnits i lokal- och länspress och broschyrer etc. för att betona ett företagsamt och 

framgångsrikt Åtvidaberg. Med denna kampanj ville man även ändra bilden av brukssamhället 

med det dominerade storföretaget Facit. Nya bilden skulle vara storföretaget och en mängd 

småföretag. Kampanjen fick god publicitet och ett gott uppmärksamhetsvärde. En annan 

kampanj som bedrivits syftade till att visa upp en kraftig utbyggnad av Åtvidabergs 

Industriområde som genomförts de senaste fem åren för Åtvidabergaren och företagaren. Allt 

mer energi läggs på kampanjer och åtgärder för att starta företag i Åtvidabergs 

kommun.62Kommunen vill nu mer och mer förskjuta Facits starka position för att låta andra 

mindre företag ta plats. Via kampanjerna som förs gör kommunen reklam för att man lägger 

stor vikt vid att man även månar om mindre företag och nyetableringar inom kommunen. Det 

skulle vara positivt för Åtvidabergs kommun att inte vara helt beroende av Facit som enda 

storföretag och låta andra företag växa fram för att främja näringslivet och sysselsättningen 

inom kommunen. 

 

Ytterligare ett steg sker i näringslivsfrämjande syfte från Åtvidabergs Industribyggen under 

1981 då ett förslag till ett specifikt näringslivsprogram formas för Åtvidabergs kommun. 

Programmet ska baseras på en näringslivsutredning gjord på uppdrag av Åtvidabergs 

Industribyggen. Avsikten är att programmet ska fungera som ett underlag för kommunala 

åtgärder och sysselsättningsfrämjande åtgärder.63 Näringslivsprogrammet och den 

näringslivspolitiska målsättningen består av både primära, sekundära och långsiktiga mål. De 

långsiktiga målen som framförs i programmet är bland annat en önskad spridning över många 

branscher där det är god fördelning på storleksklasserna mellan företagen. Det skall finnas en 

yrkesmässig föredelning vilket kommer öka invånarnas yrkesmöjligheter. Befolkningen inom 

kommunen skall ha sysselsättning inom kommunen eller ett lämpligt pendlingsavstånd. Detta 

                                                
61	Åtvidabergs	Industribyggen,	Förvaltningsberättelse	&	årsredovisning	för	1979.	
62	Åtvidabergs	Industribyggen,	Styrelseprotokoll,	1980-04-29.		
63	Åtvidabergs	Industribyggen,	Styrelseprotokoll,	1981-04-01.		
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visar på vikten vid att få folk att inte flytta från Åtvidaberg. Tillverkningsindustrin ses även 

som den viktigaste målgruppen då den genererar flest jobb, den står för 50% av arbetstillfällena. 

 

Under 1982 genomförs en sammanställning av etablerings och sysselsättningsläget i 

kommunen. Ett nytt företag har startat i kommunen under året och det konstateras att 

småföretagen i Åtvidaberg har en svag lönsamhet. Inom kommunen fanns 24 augusti 1982 totalt 

322 arbetslösa. Flest arbetslösa finns i ålderskategorin 18–24 år, samt 60–64 år. Antalet 

sysselsatta inom tillverksindustrin har minskat med cirka 150 personer på två år. Detta gäller 

inom de stora företagen, inom de mindre företagen har antalet anställda ökat. Enligt 

näringslivsprogrammet måste särskilda åtgärder vidtas vid kraftig sysselsättningsbrist. Den 

långa konjunkturnedgång drabbar alla företag inom tillverkningsindustrin, även den offentliga 

sektorn drabbas. 64 Från 1980 verkar läget på arbetsmarknaden och sysselsättningen i 

Åtvidaberg vara på nedgång igen. Uppenbart blir att näringslivsprogrammet som tagits fram 

under 1981 blir en viktig del för de åtgärder som måste göras då arbetslösheten under 1982 blir 

väldigt påtaglig för orten. Dock verkar det som att Åtvidabergs Industribyggen lyckats med att 

locka företag till Åtvidaberg och att hjälpa mindre företag vilket varit dess huvudsakliga mål 

sedan arbetet satte igång. De större företagen har drabbats av sysselsättningsbrist medan de 

mindre företagen istället ökat antalet anställda. 
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5 Sammanfattande diskussion  
Precis som många andra industriföretag följer Facit Schumpeters teori om utvecklingsblock och 

dess tre faser, omvandling, rationalisering och kirs. En omvandling som följer på krisen 

kännetecknas av förnyelse, genom exempelvis nya innovationer. Kärnverksamheten i 

Facitkoncernen var under 1920-talet träverksamheten. Under 1930-talet förskjuter facit sin 

verksamhet allt mer från träindustrin till räknemaskiner och produkter för kontor vilket visar 

sig ge företaget stor lönsamhet. Koncernen utvecklar räknemaskinen vilket blir en stor succé i 

både Sverige som utlandet. Facit går också att applicera i det nya utvecklingsblock som träder 

i kraft under 1939, som får sitt genombrott under 1950-talet och lägger grunden till den 

industriella uppgången. Set till Facits historia går det som bäst för koncernen under 1950-talet 

fram till mitten av 1960-talet.  

 

Rationaliseringsfasen träder i kraft under mitten av 1960-talet där perioden kännetecknas av 

kraftig strukturomvandling, konkurrens och kris. År 1966 bryts den positiva ekonomiska 

trenden för Facit. Japanska företag får allt mer inflytande inom branchen, och konkurrensen på 

marknaden ökar. Facit hamnar i krisen under början av 1970-talet, Efterfrågan på de mekaniska 

räknemaskinerna minskade fort och det egna utvecklingsarbetet med elektroniska 

räknemaskiner gick långsamt. Den rådande konkurrensen på marknaden samt jakten på 

effektivitet leder till att stora delar av den traditionella industrisektorn har tunnats ut eller lagts 

ned och så även för Facit. Magnusson beskriver att det är den senare delen av 1970-talet samt 

1980-talet präglas av allmän kris och hög arbetslöshet. 1980-talet ses som en period där 

utvecklingsblocket präglas av allmän kris, konsekvenserna blir hög arbetslöshet och flera år av 

stark lågkonjunktur. Genom att titta på Åtvidabergs Industribyggens agerande samt hur 

lokalpressen beskriver krisen ser vi också att krisen är värre i Åtvidaberg under den så kallande 

andra Facitkrisen 1976, sedan kommer ett litet uppsving fram till 1980, där lyser åter igen krisen 

på arbetsmarknadsläget. Under 1982 konstaterar Åtvidabergs Industribyggen att antalet 

sysselsatta inom tillverksindustrin minskat drastiskt på två år, det är så akut på arbetsmarknaden 

i orten att särskilda åtgärder måste vidtas, och det konstateras även att detta är konsekvenser av 

den långa konjunkturnedgången som råder.   

 
När Facit köps upp i oktober år 1972 speglar lokalpressen ett oroligt Åtvidaberg där många 

frågor väckts i samband med uppköpet. Facitkrisen får oerhörd stor uppmärksamhet i 

lokalpressen. Precis efter uppköpet av Facit speglar pressen en blandad bild av ett kaosartat läge 

men att det samtidigt är under kontroll i Åtvidaberg. Folkbladet Östgöten ger en bild av att det 
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finns en trygghetsfaktor med beslutet att Facit blir uppköpt av Electrolux. Att Facit blir en 

underleverantör till Electrolux ses som en trygghetsfaktor för de anställda i företaget, genom 

köpet finns en ekonomisk betryggande grund för företaget och de anställda. Åtvidaberg är också 

den ort Facit kommer att utgå ifrån vilket också är positivt för kommunen. Endast 50 tjänster 

kommer att försvinna i Åtvidaberg vilket inte är många i jämförelse med antalet totala tjänster 

som kommer att försvinna inom koncernen. Pressen speglar en kris som är uppenbar då det 

kommer ske drastiska förändringar eftersom koncernen måste skära ner och enheter slås ihop. 

Tillverkningen måste ske på färre orter och fabriker kommer att avvecklas. Åtvidaberg kommer 

däremot lindrigt undan. Platschefen i Åtvidaberg konstaterar att man i Åtvidaberg inte drabbats 

lika hårt av frisättningar som resterande delar av koncernen. Inom företaget i Åtvidaberg menar 

alla att man klarat sig bra. 

 

I en intervju med kommunstyrelsens ordförande i Åtvidaberg som publicerats i Folkbladet 

Östgöten lyfts andra perspektiv upp på krisen där framtiden för Åtvidaberg ser orolig ut. Även 

om Åtvidaberg kommit lindrigt undan i jämförelse med hela koncernen i övrigt drabbas 

Åtvidabergs kommun av problem. Det finns ingen arbetsmarknad i Åtvidaberg, den aktuella 

lågkonjunkturen gör det ännu svårare. Från kommunens sida vill man satsa på orten Åtvidaberg. 

Genom att ta bort lite av Facits dominans i samhället hoppas man på att lösa problemet. Det ska 

ske genom att locka till sig fler industrier till orten och på så sätt få en större arbetsmarknad. 

 

Fram till år 1974 har det svängt om snabbt för Facit och Åtvidabergs kommun. Den rådande 

högkonjunkturen har ändrat det arbetsmarknadsläget i orten. Facit går framåt igen tack vare att 

Electrolux, där Facit ingår, ökar sin omsättning allt mer. Det rapporteras om att behovet av 

arbetskraft ökar, fler och fler kommer att behöva anställas vid koncernen. Arbetslösheten är vid 

detta tillfälle inte alls lika stor som ett par år tidigare. Från att kommunen nyligen stod inför 

stora problem på arbetsmarknaden, där det inte fanns några jobb att tillgå i orten, skriker man 

nu efter arbetskraft. 

 

Det visar sig snart svänga om igen för Facit och Åtvidabergs kommun. I januari rapporterar 

Östgöta Correspondenten att Facit kommer behöva skära ner på antalet anställda. Under en 

tvåårsperiod kommer flera personer inom koncernen att varslas från sina jobb i Åtvidaberg. I 

slutet av 1976 rapporteras det om ytterligare uppsägningar från koncernen. Det konstateras att 

8% av jobben i Åtvidaberg kommer att försvinna. Kommunstyrelsens ordförande konstaterar 

att det ser mörkt ut för Åtvidabergs framtid. Det är framförallt ungdomar och kvinnor som 
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kommer att drabbas hårdast. Kommunstyrelsens ordförande menar att kommunen kommer att 

göra allt för att få de avskedade att stanna i Åtvidaberg. Ungdomar kommer fly orten i jakt på 

jobb. Sedan 1972 har kommunen via det då nystartade bolaget AB Åtvidabergs Industribyggen 

försökt minska beroendet av Facit genom att försöka locka till sig företag till orten. Detta utan 

att egentligen lyckas, vilket också går att utläsa i Åtvidabergs Industribyggens protokoll för de 

första åren bolaget existerat. De första åren fram till 1976 förs diskussioner med företag, dock 

händer inte så mycket mer än så. Bolaget har börjat med uppförande av nya industrilokaler, ett 

första steg för att kunna locka till sig företag. 

 

År 1976 är den andra Facitkrisen uppenbar. Problemen för Facit och arbetsmarknaden i 

Åtvidabergs kommun växer, jag skulle säga att detta är den ”riktiga Facitkrisen” ur ett lokalt 

perspektiv. Detta kan också hänga samman med att AB Åtvidabergs Industrier först 1976 på 

allvar diskuterar näringslivsfrämjande åtgärder och först då tar in en konsult för att arbeta med 

de allvarliga problem kommunen står inför. Hade problemen varit större för orten 1972 i 

samband med den ”riktiga” omtalade Facitkrisen hade möjligtvis dessa åtgärder införts tidigare. 

I och med den påtagliga krisen för oren år 1976 med bland annat anställningsstopp vid Facit 

och otroligt många uppsägningar menar kommunstyrelseordföranden att omedelbara och 

kraftfulla insatser för att stödja näringslivet måste ske omedelbart, därav Åtvidabergs 

Industribyggens snabba agerande. 

 

Att det nu är ett akut läge på arbetsmarknaden i Åtvidaberg syns också i bolagets årsredovisning 

för år 1976 där en ny punkt nu finns tillgänglig på protokollen och kommer att göra de 

kommande åren. ”Näringslivsfrämjande åtgärder” har nu en egen del i protokollen och 

årsredovisningarna. Detta visar på en seriös satsning från Åtvidabergs Industribyggen och det 

visar även på det allvarliga läget kommunen sitter i. Under denna punkt diskuteras vilka initiativ 

som tagits och hur det gått för näringslivets främjande. Bolagets uppgift är tydlig och är den 

samma som starten 1972, att bygga, sköta och hyra ut byggnader och lokaler till företag för att 

på så sätt främja ortens näringsliv. Satsningen får resultat under 1976 då två nya företag flyttar 

till Åtvidaberg och fler är på väg. Det nu mer akuta läget har inneburit att kommunen och 

bolaget satsat allt mer på främjande åtgärder, bland annat genom att anlita en konsult som ska 

jobba med frågor kring hur man kan locka företag till Åtvidaberg och det är först nu med denna 

satsning det börjar ge resultat. En viktig ståndpunkt är att befintliga företag i orten är lika viktiga 

att satsa på som nyetablerade. 
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Mellan åren 1977–1980 går det framåt för kommunens satsning på näringslivets främjande. Nu 

satsas det även på att marknadsföra Åtvidaberg som etableringsort. Dock gör konjunkturläget 

det svårt att få nya etableringar i kommunen under år 1977. Lokaler och fastigheter som 

Åtvidabergs Industerbyggen äger är uthyrda vilket är positivt då behovet av nya lokaler och 

fastigheter behövs. Detta innebär att det fortsätts bygga nya industrilokaler. Det finns ett hopp 

för arbetsmarknadsläget och framtiden för Åtvidaberg. Under år 1978 har tre nya företag valt 

att starta verksamhet i kommunen och förhandlingar pågår med flera. Det går alltså framåt med 

den kommunala satsningen och Åtvidabergs Industribyggen. Under 1979 går det fortsatt starkt 

framåt vilket gör att det ser allt ljusare ut för kommunen där fem nya företag har etablerat sig 

och sexton mindre företag har bildats.  

 

Åren 1979 och 1980 är positiva år för Åtvidabergs kommun då arbetet med 

näringslivsfrämjande ger uppenbart resultat. Kampanjerna som startats för att bland annat öka 

informationen om Åtvidaberg som tillverknings- och industriort som företagsamt och 

framgångsrikt verkar att lyckas. Företag etablerar sig, sysselsättningen i tillväxtindustrin ökar, 

och folk får jobb. Från kommunens sida jobbar man aktivt med att ändra bilden av bruksorten 

med det dominerande företaget Facit, vilket är taktiskt av kommunen då det inte är bra för 

kommunen att enbart vara beroende av ett företag. Ifall det händer företaget något blir orten 

oerhört sårbar. Istället vill kommunen skapa en ny bild av Åtvidaberg som ett samhälle med 

storföretaget och en mängd småföretag. Detta är något som nämns i lokalpressen i en intervju 

med kommunens styrelseordförande redan år 1972 då man menar att en del av Facits dominans 

i samhället måste bort. Detta jobbar Åtvidabergs Industribyggen aktivt med från år 1979 och 

framåt, men har egentligen varit ett mål sedan år 1972 då första krisen för Facit var kommen. 

 

Under år 1980 vänder den positiva trenden för kommunen i samband med en 

konjunkturnedgång. År 1981 tar arbetet med näringslivsfrämjande ett steg till. Ett 

näringslivprogram arbetas fram av Åtvidabergs Industribyggen som visar på ett längre 

framtidsperspektiv. Man vill få folk att stanna på orten och gärna ha jobb inom kommunen. För 

att nå dessa mål arbetas det med förslag på åtgärder. Under 1982 konstateras att småföretagen 

har svag lönsamhet. På två år har sysselsättningsläget minskat markant, dock endast inom de 

större företagen, inom de mindre företagen ökar antalet anställda trots svag lönsamhet. Läget 

är dock uppenbart illa då man enligt det framtagna näringslivsprogrammet måste vidta särskilda 

åtgärder vid en sådan kraftig sysselsättningsbrist som läget visar nu. Detta beror antagligen på 
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grund av att de större företagen har fler anställda än de små företagen och bidrar till att fler 

personer blir av med jobben om krisen i de stora företagen blir uppenbar. 

 

Målet med att förskjuta synen på bruksorten med det dominerande storföretaget Facit verkar 

delvis lyckas då småföretagen växer och antalet anställda ökar. Dock är det fortfarande påtagligt 

för Åtvidabergs kommun när det går dåligt för storföretagen, det märks framförallt på 

sysselsättningsläget i kommunen. Vid lågkonjunktur går det sämre för de större företagen och 

ett tydligt exempel är Facit, koncernens upp och nedgångar under åren påverkar kommunen 

Åtvidaberg kraftigt positivt och negativ vilket innebär att åtgärder måste sättas in. I detta fall 

bildas Åtvidabergs Industribyggen 1972 som en första åtgärd för att ta tag i och jobba med 

näringslivet. Jag har belyst ett antal exempel där Åtvidabergs Industribyggen arbetat med för 

att möta upp de påtagliga kriserna inom kommunen, främst den andra krisen vid Facit 1976 

som påverkade samhället Åtvidaberg mer. 

 

Som Olle Sandqvist konstaterar sker under 1980-talet sker en minskning inom tillväxtindustrin 

och de större företagens betydelse minskar, samtidigt har Åtvidaberg fortsatta bekymmer med 

sysselsättning och negativ befolkningsutveckling, Ett fortsatt problem för kommunen är den 

stigande arbetslösheten under 1982. Att företag flyttar sina anläggningar till Åtvidabergs 

kommun eller småföretagen går framåt och sysselsätter allt fler verkar uppenbart inte lösa alla 

problem för Åtvidabergs kommun eller Åtvidabergs Industribyggen och dess jobb med 

främjande näringslivsfrämjande åtgärder. Att Åtvidaberg inte drabbas av den moderna 

bruksdöd som Kolsgård beskriver, beror till stor del på Åtvidabergs Industribyggen och dess 

insatser. I denna uppsats framgår det att de åtgärder och uppgifter Åtvidabergs Industribyggen 

tagit sig an delvis också bidragit till ett mer varierande näringsliv. Genom att bolaget faktiskt 

lyckades med att locka till sig fler företag och succesivt förskjuta fokus från Facit som det 

dominerande företaget till ett mer differentierad arbetsmarknad. Som också Kolsgård påpekar 

bidrar där med Facitkrisen till att stora delar av den gamla bruksstrukturen i samhället dör ut.  
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6 Didaktisk reflektion 
Eftersom jag utbildar mig till lärare för gymnasieskolan kommer jag i den didaktiska 

reflektionen att fokusera på gymnasieskolan. Då kursplanen för historia för gymnasieskolan är 

tolkningsbar finns flera möjligheter för mig som framtida lärare att styra innehållet i 

undervisningen vilket öppnar för möjligheter att jobba med dessa typer av arkivmaterial i 

historieundervisningen. Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar en förståelse för hur 

historia används. Ett exempel skulle kunna vara att ta med eleverna till ett arkiv för att visa hur 

historiker jobbar med arkivmaterial och forma en uppgift där eleverna själva får jobba med 

arkivmaterial på olika sätt. I det centrala innehållet för historiekursen 1a1 ska undervisningen 

innehålla tolkning och användning av olika slags källmaterial, där kan arkivmaterial som 

exempelvis årsredovisningar och tidningspress användas. Även industrialiseringen lyfts fram 

som en central punkt i undervisningen vilket gör delar av denna typ av studie som jag bedrivit 

relevant för undervisning.65 

 

Om jag som lärare arbetar på en gymnasieskola i Åtvidaberg och undervisar i historia och 

området industrialiseringen skulle jag kunna arbeta med denna typ av material. I Åtvidaberg 

finns det mycket arkivmaterial bevarat kring industrikoncernen Facit eftersom Facit var en 

betydande del av Åtvidaberg och dess näringsliv från 1930-talet och fram till mitten av 1970-

talet. Faktum är att skolan ligger i Facits gamla industrilokaler vilket gör att historiebruk är ett 

relevant ämne att arbeta med. Det kan också bidra till att väcka elevernas intresse då lokalen de 

befinner sig i har haft en stor betydelse för den lilla bruksorten Åtvidaberg. I och med det finns 

det flera intressant sätt att koppla undervisningen till industrialismen och dess utveckling. Att 

konstruera en uppgift där arkivmaterial används på skulle kunna vara att eleverna får utvalt 

arkivmaterial av läraren så att det inte ska bli för omfattande eller allt för svårtolkat källmaterial. 

Material från tidningspress kan användas där eleverna får ett antal artiklar om exempelvis Facit 

och krisen för att sedan tolka materialet och komma fram till slutsatser. Eleverna kan också får 

i uppgift att tolka två tidningar med olika politiska tendenser för att studera och jämföra 

eventuella likheter och skillnader. Det finns mycket som skulle kunna göras i undervisningen 

med arkivmaterial och det jag har tagit upp här är endast ett fåtal exempel på hur jag som 

blivande lärare kan använda arkivmaterial i min undervisning.  

 

  
                                                
65	Skolverket,	ämnesplan	för	historia.		
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