~ns Utredningsinstitut

Ökande efterfrågan
på grafiska produkter

I

fJJIigt Industriens Utrednings-

, institUtS (lUI :5) bedömning
kommer efterfrågan

pi grafiska produkter att öka
. fram till 1980 med 2,5-2,7
IfOCCnl per år sade
Beml Lindström i sitt
tnfiirande vid de grafiska
törbundsmötena.
, - De bedömoilliat som Statens Indu ·
,,",ert (SIND) och Industriens Utredlilpinstitut (IU[) har fJort beträffande
" 'Iingen ror den grafiska industrin
..tian 1974 och 1980 ligger mycket
titt ....andra. sade Benil UndslrÖm.
o.u. ,iller bl a efterfrågans utveckling.
$o<n f,aongår av tabell I. där !UJ:s
lllIDa och lållitidsutredningens
lLU3) bedömnlDgar ha, sammanställts
'I>P!år sbUnaden mellan IU!:s och
SlNDs bedömninJ!.ar ro, år 1980 $Om
iIöpt till el 3 proc. Däremot avLU" bedömningar påtagligt från
dl förllnimnda.
lUb långtidsbedömning ror hela den
....b ekonomin' utveckling mellan
1f/4 och 1980 är uppbyggd kring två
. Iktrnlll.·. I det ena väler privat kon.
liitJ\Iion förhaJlandevis snabbt. I det
. . . därtmot tar den offentliga sck·
lOru ~rre delen av tiUväxtutrymmet i
"'Pli!.. J det alternativ, då den privata
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konsumtionen får vaxa snabbt ökar ock.

så indu5triproduklfunen förhållandevis
snabbt. eftersom pri.at konsumtion be-

Trots aU GrafISka Kommiums hög.
alternativ (och i än högre grad lågalte'·
nat)vet) IOnebar att efirrfrågall pi tryck·
saker skulle komma att öka långsamma·
re än enligt den tldlgare trenden har till
och med Iågaltornath'eI ö.erskattat ut ·
veckbngen undet hittillsvarande del av
I 970·talet.
En stOt dej av forklaringen är alt pri·
serna på trydsakcr har (omalt att stiga
snabbare än priserna I aUmänilet ReJa·
tlVpriserna på trychaker har alll>. fort·
satt au stiga I motsats tiD vad Grafiska
Tryckuk.,
Kommitten fåruts3ttt när prognoserna
I såväl JUI :s som LU :s kalkyler ökar &lordes. Fram tiU och med 1973 steg
användningen av trycksaker snabbare, också bruttonauonalprodukten. den prj·
när den pnvata konsumtionen okar \"ata kon~umt.ionen elc j J.angsammare
snabbt än när det istället är den offenth- takt an vad Grafiska Kommitttn forur ga verksamheten som ökar snabbt l s.alte.
båda fallen är skillnaden ror grafisk inl diagram 2 \'isas konsumtionen av
dustri emellertid mindre iin fOr industri· böcker 1963-1973 och därjämte ut·
branscherna i allmänhet. Detla kan redlingen fran 1970 och 1980 enhgt
rorklara. med att produkter (rån den Grafiska Kommlttens prognoser samt
grafiska industrin används i rätt stor med forlängnmg av den trend. som kun·
omfattning även inom den offentlIga de observeras får ut\'eck.lingen menan
19113 och 1970.
sektorn.
[ deua (all har j verkligheten fram til!
Den stora skillnaden mellan [U1 :s och
LU" prognoser fOr grafisk industri be· och med In -' den tidJgare trenden bru
ror antagligen på attlUI räknat med an lits pa ett avse,·ä.rt mer markant sätt än
den grafiska industrins leveranser till vad som förut~ade~ i prognostrna. Aren
andra sektorer, ka.nske framsr \arunan- 1971. 1972 och 1973 minskade kon·
delssektorn. okar snabbar. än enlIgt sumhoneo i f6rhå.llande till respektive
föregående ar.
LU" kalkyler.
Pro~no:)erna fOr rorbtukning a\ böc·
Alla de bedömningar ror den grafiska
industrins utveckling som presenteras i ker h;r erhållits som summor a\ pro
tabell I har i högre .Uer lägr< grad på· gnoscr tör t(~ gruppc!'r av böcker. nä~li
verkats av Grafiska Kommittens pro- gen s k K,Qnsumentböd,tf, offentligt
gnoser ar 1974. Jag skall därför nu över tf) do: och tr) ckta läromedel. 1 aUol tre
gå till att presentera dessa pmgnoscr falk" rakna<ks m~d att tidIgart obsen-eoch i någon mån Jämror. dem med dcn I J.Jc: trender skuHt hrvtas nedåt.
står av industrivaror i högre grad än of·
fenllig verksamhet. Oärf6r kalla. detta
alternativ det industriexpansi\la alterna~
tivet eller J.altemalivet. Det Andra alter·
nativet "a!ltu det offentligexpansiva al.
ternativet eUer O·a!ternanvet.
I stort sett kan man säga att IDI:s [.
alternativ motsvarar LU:s alternativ I
under det att IU[ :s O·alternativ mOlSva·
rar LU:s alternativ II.

ut\'eckhng som nu går an. ulläsa mtd

hjälp

a\

tiUgang!J~t SlatiSl!skt maIenaI.

Utvecklingen
I diagram l \'isa~ Ibr brulmngen av
trycksaker totalt 1963-·1973 Granska
Kommiuens progno:)cr {hoga!ternahV
respeku\'u lagaJtc:'matJv) för ulve~JdIO~en
från 1970 till 1980 har o,ha ntats '" I
diagrammet liksom C'n förlangnin~ av
den trend som kunde (\hsen'er3.,~ fur Ul
vecklingen mdlan 190.1 och 1970.

Köpt'1l 3\" konsum'entböd,er ph,t r-

kas. enh~t dt ~rakntng.ar som låg ull
grund

ro;

prognl'lSen. slarkt av dels ut,

ry mmet för pm'at komumtJon dels relau"\ pfi~t tor kon!l.umentböder. d, s

ror

hallandet mellan bokpns och prtsnh a
1'1." kt)llSUmentvarOI i allmanhet, Vid
Oitlfandrat relatwprls okar kåpen 3\'
~ \msumt!'nttxkkc r i snabbare procentuell
t:.\kl an den prw3li ktmsmtltlL)nen, En
n:lali\"pnshöJmng hiller å andra sidan
kbr<n starkt t.illbaka, Varje procents
17

av de samband $0lIl lIWändea I .....
kandet. Det kan tinkas .u de ......
som framträder till stor del ~
rclativpriser, privat kO!\lUlltIiOQ III
män aktivitetsnivå har Ul\'cckl oQ ..
annat sitt in vad Grafiska K~
förutsatte i betinkandel MiIItt.~
säger att del inte Spelar
en prognos inte slår in beroea!Ie III
rclak~iga samband. används ....: :
de pa att man BOr felaktip. """"'"'"för de storlteter som bestbll~
fingen för det som man vill
en mening har de rätt. När det,..., ..
gått galet k",! det vara en rinaall/4t III
dctta..bero r .pa att man har hlll otur ..,
rare an vant o,k.ckltg. När det • •
dra slutsatser föt framtiden hM Ila
emellenid mera undangjort om IIIIftI!t
ket sig ha funnit. att sambanden hM';"
rikliga än om man inI< Iycker!ia lllllll
lita på dessa.
De uppgifter som nu finns rOr Into
1972 och 1973 utöver dc uppgif\cr q
tidigare fanns för åren 1963-1911 '1k'1 möjligt all skana om de ~
SClm användes av Grafiska Kome
De nya sambanden kan jämföra. 1I11i
de gamla. Eftersom observati_ för II
ar bör ge säkrare skallomgar än """
vationer ror <) ilr har man anledni" ..
tro mer på de ,enare I den min a,.q,;

,allor ;;:-

fll..:.:'i

-

-

f)l4GR 4'" J A\ltf hl"2lnfo'h'Of al Irtc"l.\oll,..r ,
S;.<,.,.. l Tror:! 196_~ -l v'1J : GrqJts;'D A(;"
M,'I,... ~alJtnt4ur- J ~rqf'i$~D #., i.)PtP'tIf"1U
l&.taf],."..,.r.·

h-L"ljrung 3'" rclau\'pnsc:t medför att köpen
blir ell Z.5 pr(XC"nl rrundtt an dt annars

slulle h...8rit.

Grafiska Komminen räk.nade

pr~noser med att relao \"pnsel

sma

l

pa kon

,"umcntbOck:er sk-utte \ ara oförändrat
under hela IQ70-takl. dn all bokpm<r·
mI ~l..uUe stiga I samma takt som konsume-ntpnsmdtl. Att ttt brott nedå~ 8\
rrcnd(o ända rorutsades btröddt pa att

en l.n~~mmare ökning a\ d<n pn \'ata
t..()n~unltI0ncr. ån undtr perioden
l ~l'I:, -19 "0 fi.'trutsldt~

Läromedel
Koprt1l a,- \1'\ dta läromedel ökade
"orl, under p<nooen 19~)- 1 970. De
rraJa ul~iftrrnil per ek\. "k ack med 5.i
pm.:em per ar under denna period.
t\..omrrunen rålnadt emtlltrtid med att

utg.lfterna J fa~ul pristr under 1910-tatct
... kullt 1lk.a (ndast I takt med antaJct de -

\tr I ~rundskol an O<'h s)nma'iles,},:olan,
Pa has" al, uppgifter fran foriagshåU
ba,r J~ raknat ut att "olymen , S,·en,ge.
~ahj<\ tndaa laromedel år 1975 var ca
15 pr,x"Cnt mmdre an

ar

allh:t ut ~..."'trn "lm lopen a\
medel

har

('t\ «s"kattats

1910. Det ser

la10
i Gr afiska

tf') d::ta

Kommlttcm prog.no~ trots au d(nna In
ntbar t!tl lrafugt brott I torhaUande till
Je:, u~:hf:.are tflnden

A\et'I beträffande ut\"ed.bngen av re
k.la mlr~~" pl u~ Hdni!lg!tann..,,"~

räkna-

je Grafl5la Kommltten m("d tU brott
ned.),t a\ trenden fran pt'Tlodtn
I Yf· ., ·-I .... O.

fram ."

bervende pa an

\er~s d.mheu,\o! ~ mcn

ho!:. reklam~opar. ·
1.1«: narm!;ar - framsl handeln - \anta,
dl'"

l)).;.i !

" reklamtrycks.olymen ~nder , dm
trend som man kan dr. ut fran penoden
19b3- 1970 och detta år åtminstone ett
>vagt llelaU for att det kunde var. mo1I"eral att tikna med III trendm för
reklam ,ia Irycksak" totalt skulle brylM nedat.
Del Ivckad.. in,. atl finna en teon
,om ro'rklatade uh·teklingen 1963IQ70 fOr ut\'ecklingen for konlor.tryck.
d\S blanketter. fakturor, hålkort c)~h
lon,o",bötker etc_Grafiska K()mlllluen
'lannade därför I della fall for att lägga
!'I IU hog.aJu:rnati\ något Q,'anfor och Sitt
la~3Itemat;, nägot nedanror dcn gamla
trenden.
Emellertid hUtt ut\'eck"ngen 1911 19i3 pa <II mul.an. sätt under den frisn
pcnooen 1963- 1910 forlängda trenden.
An lagga sig omknng en gammalIrend
alltså inte ha \·ant någon lyckad
';'0100. D<1ta !ä1l<r ,å\'äl konlorstryck.
for "lken ~upp della gjordes som for
Oni1!:8 ~tupper. for vilka metoden und ·
\ cb med resultatet alt prognoserna hit ·
tilh har kommit narmarc den faktiska
u(\cckhn~en an de !tkulle ha &Jon om

hd.!!

fori.n~ning 8\

trend., hade !ln.mpats.

Uppföljning
IUI planerar all i samarhet< med
Gratiska lnd ustnforbundtt fOlja upp det
arhct~ som Instituttt utfOrdc för Grafis 10..3 Kornmmtns ri knin, Det kan vara
\flannande att under söka hur bra ut ·
\ecklJOgen ull och med 1913 forklaras

--

strna är stora.
Med hjälp av de n)'a ,amband ...
skattas samt prognoser ö,'er trl.rtttm
tionalprodukl. prival konsum_ a
lalel elever I grundskolan och lY'"'

Stoskolan. befolkning. produktioru.<i)1I
Inom varuhandels,.klOr. försunnJll'l
tor elc. tiden saml relallvpriscr förtrytl
.. ker kommer vi stdan alt !öruuiral;
pen a" olik. grupper a,· tr~~kWu_,
1985. Även på denna SIkt lord"''' '''
ka med att kopen I S"cngt föruHip
5häl export som Import har si blyJll'l
omfanning atl en sådan prognos "
prakliskt lagel Identisk med to. 1"'1'"
ö,'er de svenska grafiska fortIll"samlade fOrsäljnin!.

I

J)JAG'~A.\I ~ .~,:Or!"UII1tIJU"~;1\ ~ '::'
I T,~nd 1963 · ]tr'O JUJtt"Ta4 J~ 110 M".."""
/96 J _, fo:M5 . : , (jlll fil;'O A'(Jlf1l\'1mtn{~
(" 3 C;ra!i<;/w J.:(lmmluiru Io~~l"nt':"
, ... tJ-1-.jJ

!ang->3.mmaJe takl under 197(1.

t~ ld

an un(kr penoden i Y63 -· 19";0 Det
fInna en h~ e-~hi tcon for hur kö
pen 3\ ,"um l'u an.n rt"~ Ja mtnc k ':.l'ch ud
r\lr. ~'loJ.r.nom.er ut\C"... ~ l a~ Oartmot '·ar

t!.!~k aU

0-:1 \\ art

;\\1 ionlara hur k0p'n &\ de
c :1" ~I!da del.una ulH'diade~ , JuSt \ld
del!" tJllfaJlt ar detta ~ar,)"lh ot,Ufre,b.
qallAnde, clter"lom Jd.~. tnle har lunnal ta
fr :l'i! n il!'(", ~ltTrllr (H-n annon.,\ oh mcm,

.me.:klmg ~.m,kr aren JIJ ""1 och' jlj:3 ,
l tl~r art:n J y ~ I - -;1, ld~ ut\c\:" hn~c:n

..
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