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Ragnar Bentzel

Industriens Utredningsinstitut

Hosten 1940 borjade Statens Industrikommission att fran ett antal
foretag inem verkstadsindustrin insarnla uppgifter angaende order-

belaggningens omfattning. Denna statistikinsamling overtogs ar 1947
av Sveriges Mekanforbund samt Sveriges Jarn- och Metallmanufakturforening. Bearbetningen av det insamlade materialet handhades
av Industriens Utredningsinstitut.

Sistnamnda tre organisationer

upptog ar 1955 statistikens upplaggning till omprovning. Dessa diskussioner Jedde till atskilliga forandringar i utformningen av statistiken. Samtidigt inleddes ett samarbete med Sveriges Varvsindustriforening, sam numera svarar for materiaIinsamlingen betraffancle
varveD.

1 foljande framstallning ges forst en beskrivning av orderstatistikens upplaggning och de forandringar som under de senaste aren
vidtagits dari. 1 det darpa foljande avsnittet diskuteras de a11manna
principer. sam varit vagledande vid den vidtagna forandringen av
orderstatistikens utformning samt vilket slag av slutsatser, sam kan

dras fran orderstatistiska data. Redogorelsen har forfattats av docenten Ragnar Bentzel.
Stockholm den 15 januari 1957
Jan Wallander
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I
Orderstatistikens tidigare och nuvarande
utformning
Den tidigare utformningen
Nar Sveriges Mekanf6rbund och Sverig<s Jiirn- och Metallmanufakturf6rening ar 1947 piitog sig det orderstatistiska insamlingsarbetet
gjordes till samtliga medlemsf6retag inom dessa organisationer en
hemstallan att de matte bidra till en sadan statistik genom att tva
ganger om aret besvara hagar angaencle orderlaget. Denna hems taIIan besvarades jakande av omkring 400 f6retag och det var dessa
sam under de f61jande aren levererade primarmaterialet

till order-

statistiken. Med aren upph6rde dock vissa av foretagen av olika anledningar att lamna dessa bidrag och de fOretag, som kvarstod sasom uppgifts!amnare, hade ac 1955 reducerats till omkring 350.
De uppgifter, som begardes fean foretagen, gallde dels den totala
orderstockens storlek uttryckt i antal arbetstimmar dels den andel
darav. sam avsag export. Vid berakningen av dessa siffror. vilka
vanligen inte forekommer i den interna statistiken, gjorde man
inom foretagen sa, att man dividerade orderstockens storlek uttryckt

i kronor -

en uppgift som kan erhallas direkt fran statistiken -

med ett tal, sam approximativt angav produktionsvarde per arbets-

timme. Detta senare tal beraknades i f1ertalet foretag genom att
dividera foregaende ars eller halvacs fakturering uttryckt i kronor
med antalet under samma tid utforda arbetstimmar. Orderstocksuppgifterna begardes tva ganger om aret, per den 28'2 och per
den 31/8.
Bearbetningen av de orderstatistiska primaruppgifterna utfordes
inom Industriens Utredningsinstitut. Darvid inclelades materialet i
9 olika branscher och inom var och en av dessa gjordes en gruppe·
ring efter foretagens storIek. Den branschindelning som tillampades
var foljande:

1) Bleckvarufabriker
2) ]arn- och stalmanufaktur
7

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Annan metallmanufaktur
Guld-, silver- och nysilverlabriker
Galvaniserings-, fornicklings-, fortennings- o. dyl. fabriker
Mekaniska verkstader och gjuterier
Skeppsvarv och batbyggerier
Elektroteknisk industri samt
Instrument- och urfabriker.

Storleksgrupperingen av foretagen gjordes pa grundval av antalet
anstallda arbetare, varvid foljande indelningsgrund anvandes. Till
storleksgrupp 1 raknades foretag med mindre an 50 arbetare, till
storleksgrupp 2 foretag med mellan 50 och 125 arbetare, till storleksgrupp 3 foretag med mellan 125 och 250 arbetare, till storleksgrupp 4 foretag med mellan 250 och 500 arbetare och till storleksgrupp 5, slutligen, foretag med mer an 500 arbetare.
De uppgiftslamnande foretagen tackte ar 1947 drygt halften av
hela verkstadsindustrins arbetarantal. I flertalet branscher var tackningsprocenten betydligt storre an 50 i storleksgrupperna 4 och 5,
men atskilligt lagre i grupperna 2 och 1. Sarskilt var grupp 1 svagt
representerad.
Eftersom de uppgiftslamnande fOretagen endast utgjorde en del
av samtliga foretag i de olika branscherna maste ett upprakningsforfarande anvandas for att man skulle kunna komma fram till motsvarande siffror for samtliga foretag. Denna upprakning har skett pa
grundval av en jamforelse mellan antalet utforda arbetstimmar i
samtliga foretag (uppgifter darom har erhallits fran Kommerskollegii industristatistik) och i de uppgiftslamnande foretagen. Vid
denna upprakning har varje kombination bransch-storleksgrupp behandlats, separat. Berakningen av orderstockens storlek inom exempelvis bleckvarufabrikerna har saledes tillgatt sa, att man forst beriiknat den totala orderstocken i bleckvarufabriker tillhorande
storleksgrupp 1 genom att multiplicera upp de till denna bransch
och storleksgrupp horande uppgiftslamnande fOretagens sammanlagda orderstock. Darefter har samma forlarande tillampats pa storleksgrupp 2, 3, 4 och 5, varefter slutligen de salunda erhallna fem
vardena summerats.
Vid publicerandet av ovanstaende berakningar har - i avsikt att
undvika for stora felmarginaler i de publicerade siffrorna - de fem
forsta och den sista av de evan namnda grupperna sammanslagits
till en, vilken kallats jarn- och metallmanufaktur. Darigenom har det
publicerade materialet kommit att omfatta de fyra grupperna
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jarn- och metallmanufaktur
mekaniska verkstader och gjuterier
elektriska verkstader samt
vary.

Vid publiceringen av statistiken angavs tre olika uttryck for ordersituationen. For det forsta lamnades siffror over orderstockens storlek uttryckt i miljoner arbetstimmar. For det andra angavs orderstockens varaktighet uttryckt i manacler. Dessa varaktighetssiffror
beraknades genom aU dividera orderstockens storlek uttryckt i arbetstimmar med den vid varje tillialle aktuella siffran for antalet
arbetstimmar per manad. For det tredje beraknades fro O. m. ar 1953
orderstockens varaktighet med sysselsattningen per manad under
perioden juli 1951-juni 1952 som bas.

Vidtagna fiirandringar

ar

Med borjan under
1955 har vissa forandringar vidtagits i orderstatistikens ut£ormning. Denna omlaggning avslutades under ar
1956. De forandringar som foretagits ar foljande:
Vid sidan om uppgifter om orderstockcns stodek begars numera
aven uppgifter om orderingangens omfattning av foretagen. Liksom
tidigare begars uppgifterna per den 28/2 och per den 31/8. Saval orderstockens som orderingangens storlek mats i an tal arbetstimmar
enligt samma principer som evan angetts for omvandling av orderstodek uttryckt i kronor till orderstodek uttryckt i arbetstimmar.
Uppgifterna angaende orderingangen skall avse den sistforflutna
sexmanadersperioden. For alia branscher utom varvsindustrin begars aven uppgifter am orderingangen under var oeh en av de 2
sistforflutna tremanadersperioderna. Med hansyn till de starka variationerna i orderingangen till varvsindustrin har det dar ansetts
missvisande med kortare perioder an sex manader. Orderingangen
raknas netto dvs. som skillnaden mellan inkommande och annulIerade order.
Som ovan namnts var tidigare de mindre foretagen ganska svagt
representerade bland de uppgiftslamnande foretagen. Denna brist
har nu avhjalpts genom en utokning av foretagsurvalet, varvid sar·
skilt antalet mindre foretag i urvalet gjorts betydligt storre an forut.
Dessa mindre foretag laronar i viss utstraekning sina uppgifter di·
rekt till utredningsinstitutet. Efter denna utokning omfattar urvalet
omkring 500 foretag och arbete pagar att ytterligare bredda basen
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for statistiken. Trots att en utjamning skett ar tackningsprocenten
fortfarande betydligt hagre bland storfaretagen an bland de mindre
faretagen. En sarskilt stor farbattring av faretagsurvalet har kunnat
komma: till stand pa varvsindustrins omrade, dar urvalet tidigare
var uppenbart bristfalligt. Genom Svenska Varvsindustrifareningens
farsorg erhalls numera uppgifter fran samtliga medlemsfaretag i
denna forening.
Det namndes ovan, att storieken av orderstocken vid publiceringen
tidigare har uttryckts pa tre olika satt, dels i an tal arbetstimmar dels
i manader med den aktuella sysselsattningssiffran som omrakningsfaktor, dels i manader med sysselsattningen juli 1951-juni 1952 sasom omrakningsfaktor. Denna sistnamnda uttrycksforrn har nu helt
slopats oeh vidare kommer saval orderstoe kens storlek matt i arbetstimmar som orderstockens varaktighet - beraknad pa basis av
den aktuella sysselsattningen - i fortsattningen att redovisas icke
i absoluta tal utan i form av index med tidpunkten 31/8 1954 som
bas. Aven siffrorna over orderingangen anges i indexform, varvid
tiden 31/8-30'11 1954 valts till basperiod. Detta senare galler dock
ej for varvsindustrin. For denna har tiden 31/8 1954-28/2 1955 valts
till basperiod.
Orderstatistiken publiceras numera i form av en tryckt broschyr.
Farutom uppgifter angaende orderlaget innehaller denna aven uppgifter - i miljoner arbetstimmar - angaende sysselsattningen i
verkstadsindustrin pa basis av institutets sysselsattningsstatistik.
Harigenom erhalls en uppfattning om produktionens utveckling i
verkstadsindustrin; pa kort sikt kan man namligen rakna med att
produktivitetsforandringarna ar relativt sma.
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II
Orderstatistiken som konjunkturbarometer
Olika alternativ for en orderstatistiks uppHiggning
En statistik over orderutveeklingen i en branseh kan Iaggas upp
pa manga olika satt. Det ar namligen ingalunda sjalvklart, vilka
order en sadan statistik skall omfatta eller hur ordernas storlek skaU
matas. Sam Dvan namnts har orderstatistiken tidigare avsett order-

stoekens storlek vid vissa tidpunkter oeh darvid har storleken uttryekts i det antal arbetstimmar samt det antal manader, som beraknats atga for produktionen av de i orderstocken ingaende varorna.
Detta ar emellertid endast ett av flera mojliga alternativ for upplaggningen. Man kan t. ex. tanka sig att i staUet for orderstoekens
storIek vid vissa tidpunkter Jata uppgifterna avse orderingangen under mellanliggande perioder. Man kan oeksa tanka sig att anvanda
andra matt for orderstockens starlek an antalet arbetstimmar och
dess varaktighet i manader. Storleken skulle exempelvis kunna uttryckas med det anta1 kronor eller det antal maskintimmar, som
orderstocken motsvarar. Det ar vidare tveksamt vad man egentligen

skaU mena med en order; skall man darmed mena de bestallningar,
som kommer till ett foretag fran dess kunder - kundorder - eller
skall man mena de bestallningar, som kommer fr.in foretagets ledning till dess tillverkningsavdelning - tillverkningsorder?
De:l. information, som en statistik ov~r order kan Iamna,

ar

na-

turligtvis myeket beroende pa statistikens upplaggning. Den upplysmng, sam man far av uppgifter angaende orderstockens storlek
vid vissa tidpunkter, ar saledes ganska annodunda an den, sam erhalis av uppgifter angaende orderingangens storIek under mellanliggande perioder etc. Det ar dador givetvis av storsta vikt att man
vid bedomningen av hur en orderstatistik lampligen bor utformas
gor fullt klart for sig, vilken upplysning denna statistik i sjalva verket ar avsedd att lamna. Det ar inte tillraekligt att saga, att orderstatistiken skaU lamna upplysning om den aktuella ordersituationen
oeh dennas utveekling. Ett sadant pastaende ar alltfor vagt formuIerat for att kunna vara avgorande for valet mellan det ena oeh det
andra utformningsaltemativet. Man maste narmare precisera vad
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det ar for upplysning man vill ha. Ar det orderstocken eller orderingangen? Ar det kundorder eller ar det tillverkningsorder? Skall
orderna matas i deras varaktighet, i an tal arbetstimmar eller j nagot
annat matt? Det ar dessa - i den teoretiska litteraturen ytterst litet
behandlade - fragor vi skall forsoka att be1ysa nagot i det foljande.'
For att kunna g6ra detta rnaste vi harja med att diskutera fragan for

vilket andamal och pa vilket satt orderstatistiken ar avsedd att anvandas.

Syftet med en orderstatistik
Anledningen till att man ar intresserad av statistiska sammanstallningar angaende orderutvecklingen Jigger i den forestallningen. att
dylika sammanstallningar kan vara vagledande vid en framtidsbedomning. Man tanker sig vanligen att de orderstatistiska uppgifterna
skall kunna ge en fingervisning om den framtida aktiviteten i
vederborande bransch. Orderstocken och orderingangen i en bransch
kan sagas ge uttryck for efterfragan pa branschens produkter och
man brukar ju som regel forestalla sig att en okad efterfragan vid ofOrandrat kostnadslage - ger incitament till okad produktion
och darmed till okad efterfragan pa produktionsfaktorer och att en
minskad efterfragan ger indtament till minskad produktion och till
minskad efterfragan pa produktionsfaktorer.
Trots att det ar trivialt att orderutveckJingen i en bransch ar av
avgorande betydelse for den ekonomiska aktiviteten i branschen. ar
det dock ingalunda sjalvklart. hur man i det enskilda fallet skall ga
tillvaga for att pa grundval av orderstatistiska uppgifter gora en bedomning av framtiden. Det problem man vid en sadan bedomning
stalls infor galler ju hur ordersituationen i dag kan tankas pherka
foretagens beteende i morgon. For att kunna losa detta problem
maste man ha en uppfattning om vilka samband som kan tankas
rada mellan dessa foreteelser. Finns det overhuvudtaget nagra sadana samband och vad ar det i sa fall som astadkommer dem?

Orderstocken som indikator
Man kan saga. att ett foretags orderstock direkt korresponderar mot
framtiden. En order i dag innebar ett atagande' om framtida leveI Oct har vid undersokning visat sig att praxis betrafrande upplagglling och utfonnnil1g <IV
orderstatistik varierar starkt fran land till land.
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rans och ordern resulterar, savida den inte effektueras fran lager
eller fran underleverantorer, i produktion forst dter nagon tid. Ar
det da mojligt att pa grundval av uppgifter om orderstockens storlek vid en viss tidpunkt bilda sig en bestamd uppfattning om den
framtida aktiviteten i en vi 55 bransch? Nej, detta ar uppenbadigen
inte mojligt helt enkelt av det skalet att det som regel star foretagaren
fritt att efter eget gottfinnande »arbeta av» d<n forekommande orderstocken mer eller mindre snabbt. Nagot entydigt samband melIan orderstock och produktion har vi darfor ingen anledning att
vanta oss. Det later sig t. ex. mycket val tankas, att ett foretag i tva
olika situationer, i vilka orderstockens storlek ar densamtna, i ena
fallet valjer att oka och i andra fallet att minska sin produktion.
Orderstockens stodek ger i sjalva verket endast uttryck for den
undre gransen for framtidens produktion utan att darvid ge besked
om den tidsrymd, under vilken detta program ar avsett att forverkligas.
Det rna i detta sammanhang papekas, att orderstockens storlek,
uttryckt i dess varaktighet, alltsa inte - som man ibland tycks tro kan lamna nagot besked om hur lange sysselsattningen kommer att
vara sakrad. En uppgift om att ett foretag har en orderstock svarande mot sag ett halvt ars produktion, far inte tas till intakt for
slutsatsen att sysselsattningen inom foretaget (branschen) inte kommer att minska under de narmaste sex manaderna. Det kan naturligtvis finnas motiv till driftsinskrankning langt innan de sex manadema gatt till anda. For det forsta kan produktiviteten forandras
och darmed blir ocksa varaktighetstiden forandrad. For det andra
finns det ingen anledning tro, att foretaget - om inga nya order
kommer - skulle lata produktionen fortga i oformiskad omfattning
anda till »the bitter end» och da plotsligt avskeda all personal pa
en gang; i stallet maste man tanka sig, att produktionen i en sadan
situation skulle inskrankas mer eller mindre successivt. Det kan vidare vara sa, att den halvariga orderstocken ar ojamnt fordelad melIan foretagets olika avdelningar ach att orderstocken inom vissa
avdelningar ar atskilligt mindre an ett halvt ar. Detta maste tydligen
bli fallet i sadana foretag dar tillverkningen sker i successiva processer. I den man. en friktionslos arbetskraftsoverflyttning mellan
avdelningama da inte ar mojIig, kommer givetvis den ojamna arderfordelningen i och for sig att bli en anledning till att sysselsattningen inskranks innan det halva aret gatt till anda. Det ar med
hansyn till det ovanstaende som vi i var statistik angett orderstockens varaktighet inte i manader utan sam ett indextal.
Det kan ju fore fall a som om den naturliga slutsatsen av ovanstaende resonemang vore att uppgifter om orderstockens stodek har
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myeket ringa yarde nar det galler att forsoka forutse foretagens·
framtida handlande. En sadan slutsats torde emellertid vara forhastad. Foretagens framtida handlande kan namligen antas sammanhanga med om de anser att de har en orderstoek sam ar normal, overnormal eller undemormaI. I det sista fallet kan de i princip antas strava efter att minska sin produktion oeh i fallet med
overnormal stock att oka den. Har man en serie av uppgHter om
orderstoekarnas storlek finns det vissa mojligheter att bilda sig en
uppfattning om i vilken situation foretagen anser sig vara oeh darigenom att forutse deras handlande.
Vad bestammer da storleken av den »normala» orderstoeken? For
det forsta ar det tydligt att anledningen till att foretagen overhuvudtaget vill ha oeh far en orderstoek ar att orderingangen vanligtvis
inte sker kontinuerligt och regelbundet; orderna kommer i stallet
med oregelbundna mellanrum oeh ar av varierande storlek. Da det
for ett foretag vanligen ar dalig ekonomi - oeh stundom inte ens
tekniskt mojIigt - att lata produktionen variera inom vida granser,
skulle det medfora stora olagenheter att lata produktionen pa kort
sikt folja de variationer, som av naturliga skal forekommer i orderingangen. Det behovs en buffert for aU utjamna svangningarna. Orderstoeken utgor en sadan buffert. For fore tag dar detta ar tekniskt
mojligt kan den ersattas av eller kompletteras med ett lager.
Samtidigt som det for flertalet fore tag ar nodvandigt att haHa en
orderstoek eller ett lager ar detta forenat med vissa naekdclar. Har
man en stor orderstoek blir leveranstiderna l.inga oeh ett lager kan
inte hallas utan kostnader. Det galler darfor for foretagaren att
gora en avvagning mellan dessa for- oeh naekdclar oeh bilda sig en
uppfattning om hur stor hans orderstoek oeh hur stort hans eventuella lager lampligen bar vara i olika situationer. Han har darvid
anledning att ta hansyn till en mangd faktorer. Han bar t. ex. a ena
sidan se tiH att orderstoeken blir sa stor att den raeker som buffert
mot de beraknade svangningama i orderingangen oeh sa stor att
den mojliggor en kostnadssankande produktionsplanering - ett utnyttjande av de Ianga seriernas ekonomi. A andra sidan riskerar
han att forlora kunder om de far vanta alltfor lange pa leverans.
Blir leveranstidema langa far han oeksa svart att forutse kostnadema under den period 1 framtlden, da ordern kommer att produeeras. Detta ar uppenbarligen av stor betydelse am leveranspriserna
ar bundna. Om han a andra sidan vantar sig att priserna skaH faHa
vill han naturligtvis inte ligga med ett stort lager.
Av vad som nu sagts framgar att den optimala storleken pa orderstock oeh lager 1 hog grad maste tankas variera fran fOretag till
foretag oeh fran branseh till branseh. Orderstatistlska data ger oeksa
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tydligt belagg harfor. Den orderstock, som under senare ar hallits
in om de olika sektorerna av den svenska verkstadsindustrin, har

varit mycket olika till storleken. Sarskilt har varven legat i en sarklass darvidlag. Oeras orderstock har, matt i varaktighet, genomgaende varit mycket storre an ovriga verkstaders. Anledningen har-

till ar sannolikt den att varven inte har nagra storre mojligheter till
lagerproduktion och att orderingangen for varvens del ar mer
fluktuerande an for de ovriga sektorerna: varven far fa men stora
order och detta medfor att £Iuktuationerna i orderingangen blir
stora.

Oet framgar vidare av vad som nu sagts att man knappast har
anledning att vanta sig, att den optimala orderstockens storlek for
ett foretag eller en bransch skulle forbli oforandrad i tiden. De faktorer som paverkar avvagningen varierar fran tid

till annan. I vil-

ken man detta medfor mer betydande £Iuktuationer i den optimala
orderstockens storlek ar emellertid inte latt att avgora.
Kan man da pa grundval av uppgifter om orderstockens storlek
vid en viss tidpunkt avgora, om stocken ar sa star eller sa Hten att
foretaget av denna anledning planerar sysselsattningsforandringar?
Aven om man nog har anledning till att vara skeptisk mot mojligheterna att besvara denna Fraga jakande, behover man dock inte
vara helt negativ dartilI. Oet ar visserligen uppenbart att man av
en isolerad uppgift angaende orderstockens storlek i en viss tidpunkt inte har mojlighet att avgora om denna orderstock ar sa stor
cIler sa liten. att den av foretagarna uppfattas som »overoptimal»
eHer »underoptimab>, men har man en serie av uppgifter om order-

stockens storlek vid olika tidpunkter kommer saken i ett nagot annat lage. Om man kan konstatera, att orderstocken vid ett visst tillfalle ar exceptionellt stor eller exceptionellt liten talar detta for aven om det inte nodvandigtvis maste vara sa - att foretagarna
skulle anse arderstacken sam over- respektive undernarmal. Om

man vidare tanker sig, att orderstockens optimalstorlek -

trots vad

sam ovan sagts om dess variatianer i tiden - endast varierar inam
tamligen snava granser, kan man ocksa tanka sig, att av data over

orderstockens samt sysselsattningens utveckling i det forgangna fa
en upp.fattning am vilken orderstocksniva sam kan aktualisera en
sysselsattningsforandring.

Orderingangen som indikator
Av vad som hittills sagts framgar att mojligheterna att gora prognoser for den framtida produktionen pa grundval av data over or15

derstockens storlek ar relativt begransade. Det finns emellertid en
annan typ av orderstatistiska data, som kan beraknas vara av yarde,
namligen uppgifter om orderingangen.
Det for.efaller sjalvklart. att varje forctag saker fora en sadan
pris- oeh produktionspolitik, att pa lang sikt produktionen blir lika
stor som orderingangen. Det kan ju fran foretagets synpunkt inte
anses sasom onskvart, yare sig att orderingangen standigt ar storre
eller standigt ar mindre an produktionen. Det forra fallet maste
innebara en permanent okande arderstock oeh darmed okande leveranstider, medan det senare falIet maste medfora en permanent
okande lagerstorlek oeh darmed forenatIe okande kostnader for lagerhallning. Det ar darfor klart att den av foretaget forvantade orderingangens omfattning maste utgora en av de faktorer, sam ar
avgorande for foretagspolitikens utformning.'
Om man nu skall gora en framtidsbedomning om foretagens handlande behover man i enlighet med vad som ovan sagts tydligen ha
en uppfattning om deras forvantningar om den framtida orderingangens storlek i jamforelse med den aktuella produktionens' Man
kan da Fraga sig, om dessa forvantningar pa nagot satt ar beroende
av order- oeh produktionsutveeklingen i det forgangna oeh ordersituationen i nuet. Svaret harpa maste rimligen bli jakande. aven
om naturligtvis manga andra faktorer oeksa paverkar forvantningarna. Man kan forst oeh framst saga, att forvantningarna om orderingangens framtida storlek i jamforelse med produktionens maste
vara anknutna till det lage, som varit radande under den narmast
foregaende tiden. Forvantningarna mastc s. a. s. avse de forandringar i orderingang oeh produktion som kan tankas komma till
stand oeh darfor maste utgangslaget vara av primar betyde!se for
helhetsbilden. Man kan for det andra saga. att forvantningarna rimligen maste paverkas· av den tidigare utvecklingen; sarskilt har man
anledning tro, att en stigande eller en fallande orderingiing ar agnad
att framkalla optimistiska respektive pessimistiska framtidsforestallningar. Om saledes orderingangen under en eller flera perioder varit stigande oeh om den darvid overstigit produktionen, maste detta
rimligen vara' agnat att framkalla en forvantan om att orderingangen
aven pa langre sikt skall overstiga den produktion, som framkommer vid den aktuella sysselsattningsnivan. Darigenom skulle en
sadan orderutveekling ge ineitament till okade faktorinsatser eller
I Harvid har bortsetts frJn det behov att I. ex. oka lagerhJllning~n som sammanhanger med
au man kommit upp pA en hogre produktionsnivA.
r Dessa Corvantningar ar givetvis inte de enda Caktorer, som ir av relevans {or foretaJ;spoli.
liken ocb kunskap om dem ir darfor inte en lillracklig grund fOr en prognos. Dland ar,uat
mlsle forvanlningarna om kostnadsut\'ecklingen belraktas som betydelsefulla for !or~tag~ns
handlande. Ehersom orderstatistiska data aldrig kan ge nlgon ledtrAd betra-Hande dessa forviintningar, finn!' det emelJenid ingen anledning att i delta sammanhang gl in dal'1)~.

16

mojJigen hojda priser.' Pa fullt analogt satt kan man komma till det
resultatet, att en orderingang, som minskat under den eller de senaste perioderna oeh som understiger produktionen, ar agnad att
ge incitament till minskade faktorinsatser. sankta priser eller eventuellt okade forsaljningsanstrangningar.
Slutsatsen av vad som nu sagts kan sagas vara den, att de data
i orderutvecklingen, som ar av sarskild relevans for foretagarnas forvantningar och planer pa Iangre sikt och darmed for det framtida
skeendet ar dels orderingangens storlek i jamforelse med produktionens, dels orderingangens utvecklingstendenser uncler de nar
mast foregaende tidsperioderna. UppenbarJigen maste det har vara
ingangen av kundorder som det galler. Ingangen av tillverkningsorder ar i detta sammanhang - savida de iute direkt korresponderar
mot kundorderna - av helt underordnat intresse. De inkluderar ju
lagerorder oeh dessas omfattning kan givetvis inte vara av betydelse
for forvantningarna.
Vad som nu sagts har gallt foretagens planering pa langre sikt.
For foretagens kortsiktiga planering kan inte samma synpunkter
anlaggas. Man kan inte - annat an i undantagsfall - rakna med
att foretaget syftar till balans mellan orderingang och produktion
pa kart sikt. Sam tidigare narrnare utvecklats kornmer man i stallet
att lata orderstock och lager variera.
Nar vi har skiljer mellan foretagens planering pa kort och pa
langre sikt har vi inte narmare angett 1 vad som skall menas med
dessa bada uttryck. Vi har inte sagt att en planering som stracker
sig over exempelvis sex manader eller mindre skulle vara en planering pa kort sikt, och om den stracker sig over en tidsperiod langre
an ett halvt ar skulle innebara en pIanering pa lang sikt. Anledningen till att vi underlatit att gora detta ar helt enkelt den, att en sadan distinktion inte forefallervara mojJig att gora. Vad SOm skall menas
med kort och langre sikt i detta sammanhang kan inte sagas generellt utan maste avgoras fran fall till fall med hansyn tagen till de
speciella forhallanden under vilka varje foretag arbetar. Av naturJiga shl maste namJigen vissa foretag lagga upp sin produktionsplanering for langre tid an andra. Detta gor att en tidsperiod pa
exempelvis sex manader kan vara tillrackJigt lang for att inkludera
vissa foretags langsiktiga planering men daremot ej andras.
Det forhallandet att foretagens planeringsperioder maste tankas
vara oJika langa, medfor vissa konsekvenser for tolkningen av ett
orderstatistiskt material. For vissa foretag - i framsta rummet da
sad ana, vars orderingang vanligen £luktucrar endast relativt litet w

I Detta hindrar naturJigtvis inte, att det samtidigt uppkommer incitament till fOralldl'iu,ll"ar
i lllotsatt riktnillg pa grund av andra omstandigbeter, exempelyis av okade priser pa pfoduktionsfaktorer.
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kan kanske en nedgang i orderingangen under lat oss saga ett haIvt
ar av foretagarna betraktas som betanklig och som ett tecken pa en
Iangsiktig tendens. For andra foretag .- i framsta rummet da sadana. dar orderingangen vanligen brukar fluktuera mycket - kan
kanske en sadan nedgang ses med helt andra ogon; man kanske
betraktar det som en normal foreteelse. vilken inte ger anledning
tiIl nagra specieIla spekulationer om forandringar pa Iangre sikt.

Uppgifter am produktionsutvecklingen
Som namnts i det inledande avsnittet innehaIler redogorelsen for
verkstadsindustrins ordersituation i sin nuvarande utformning aven
uppgifter om sysselsattningsutvecklingen. For att man av data over
orderingangens storlek skaIl kunna fa nagon uppfattning om forhallandet mellan orderingang och produktion maste man namligen
givetvis ha tillgang till data angaende produktionens omlattning.
Fragan blir da hur sadana data skaIl kunna erhaIlas. Att fran faretagen varje halvar begara uppgifter angaende produktionens kvantitet eHer dess yarde har inte ansetts vara en framkomlig vag. Dar~
emot har Industriens Utredningsinstitut sedan flera ar tillbaka fran
ert antal foretag inom verkstadsindustrin manatligen insamIat upp~
gifter angaende sysselsattningens omfattning, uttryckt i antalet arbetstimmar, och om man bortser fran de - pa kort sikt sannolikt
relativt sma - forekommande produktivitetsforandringarna kan man
uppenbarligen pa grundval av sysse1sattningsstatistiken konstruera
en manatlig index for produktionens kvantitativa forandringar. Det
ar denna vag vi faljt.

Matningsproblem
For att den pa grundval av sysselsattning',;statistiken beraknade produktionsindexen skaIl kunna utnyttjas till jamforelse mellan orderingang och produktion fordras att orderingangen mats i samma
mattenhet som produktionen. For att sa skaIl vara faIlet maste tydligen orderingangen IDatas i det antal arbetstimmar, som atgar for
produktionen av motsvarande varor. Detta ar den framsta anIedningen till att de uppgifter, som begars fran foretagen. gaIler orderingangen uttryckt i an tal arbetstimmar. SkuIle den i staIlet uttryckts
i exempeivis kronor, vore det inte mojligt att gora nagra kvantita~
tiva jamforelser meIlan orderingang och produktion. Dartill kom-
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mer att den for ordernas eHektuering nodvandiga arbetsatgangen
givetvis ar det uttryek for ordernas omfattning. som man ar primart intresserad av vid den orderstatistiska analysens viktigaste tilllampning, namligen da man viii bedoma den framtida sysselsattningen i bransehen i fraga. Forekommande: pris- oeh produktivitetsforandringar gar up pen barligen att i sadana fall ordernas volym eller
yarde ger samre underlag for framtidsbedomningen an motsvarande
arbetskraftsatgang.
Inom faretagen bokfars orderingangen vanligen endast i vardetal.
dvs. i det antal kronor som orderna motsvarar. Att omrakna denna
vardesumma till det antal arbetstimmar som orderna motsvarar, kan
emellertid lau garas pa samma satt som namnts i avd. I i samband
med redogorelsen far hur orderstoekens storlek tidigare beraknats.
For att jamforbarhet skall foreligga mellan uppgifterna angaende
orderingang oeh orderstoek maste tydligen aven orderstoekens storlek uttryekas i antal arbetstimmar. Vid matningen av orderstoekens
omfattning har darfiir inte forelegat anledning att andra de tidigare
anvanda principerna.
Att mata orderstoek oeh orderingang i det antal arbetstimmar,
sam atgar for ordernas effektuerande. medfar farutom ovan namnda
fordelar att man - atminstone i princip - . undviker sad ana dubbelrakningar. som kan uppkomma am orderna uttryeks i antal kronor.
I sistnamnda fall kommer namligen den order, som mottas av ett
foretag, vilket sedan lamnar ut hela eller delar av ordern till en
underleverantor, att framkomma i bokfaringen saval has det farra
foretaget som hos underleverantoren. Om i ett sadant fall orderuppgifter begars fran bada foretagen, kommer uppenbarligen en oeh
samma order att raknas tva ganger. Oeh i den man det forekommer
en rad av sueeessiva underleverantorer kan man tanka sig att en i
kronor raknad order uppenbarar sig i bokforingen hos en hel rad
av faretag oeh pa sa satt vid en addition av dessa foretags order
kommer att bli raknad nera ganger. Sadana dubbelrakningar undviks uppenbarligen om ordernas omfattning uttryeks med det antal
arbetstimmar vid det egna foretaget, som ordernas effektuering fordrar. Detta kommer - i prineip - att bli fallet med det berakningssatt varpa foretagen omraknar orderna till arbetstimmar. Det rna
emellertid papekas, att omrakningen i praktiken inte alltid blir fullt
adekvat oeh att darfor aven vid det har forordade berakningssattet
i vissa fall en tendens till dubbelrakning kan uppkomma, namligen
i det fall, da den andel av foretagets order som lamnas ut till underleverantorer forandras fran ett halvar till ett annat. I sadana
fall blir namligen, som latt inses, den av foretagen anvanda omrakningsfaktorn fran kronor till arbetstimmar inte fullt korrekt.
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Det satt, varpa foretagen gar sin omrakning av orderna fran var·
desiffror till arbetsatgang, blir inte hell<r helt adekvat i de fall, da
produktivitetsforandringar forekommer. Vid en produktivitetsokning kommer den arbetsiitgang, som fordTas for ordemas effektuering att bli 6verskattad. Att rekommendera fore tag en ett annat om·
rakningsforfarande for att undga denna typ av felkalla har dock
av praktiska skal ansetts vara uteslutet.

Saml11anfattning
Som framgatt av det foregaende innehaller verkstadsindustrins orderstatistik numera uppgifter am saval orderstock som orderingang
och produktionsutveckling. I det foregaende har vidare framhallits
de sviirigheter som foreligger nar det galler att pa basis av dessa
data dra slutsatser om den framtida aktiviteten inom olika foretag
och grupper av foretag.
Dessa svarigheter bottnar for det forst. uppenbarligen i att det
under alia omstandigheter ar mycket vanskligt att fran uppgifter
am den hittillsvarande utvecklingen bilda sig nagon saker uppfattning am hur fore tagama sjalva bedomer framtiden. Det ar ju deras
framtidsbedomning och det handlande de baserar darpa som i detta
sammanhang ar det relevanta.
Oet f6rhaller sig vidare sa att aven om man t. ex. anser sig kunna
utga fran att foretagarna van tar sig en pa visst satt okad orderingang sa ·kan man inte darav - som frdmgar av det f6regaende dra nagra bestamda slutsatser om produktionens framtida omfattning. En sadan 6kning ar namligen forenlig med savaJ en stigande
som en fallande och en oforandrad produktion beroende pa hur
man later orderstoek oeh lager variera under perioden.
Sambandet mellan de i detta sammanhang intressanta posterna
kan illustreras genom uppstallandet av foljande ekvationer. For varje
tidsperiod galler namligen likhetema
orderingang - leveranser = okning i orderstoek
produktion - lager6kning = le"eranser1
Fran dessa ekvationer kan man sedan harleda likheten

produktion = orderingang

+ lagerokning - okning i orderstock.

I Ell forutsattning for ek\"ationerna ar givetvis alt orderslocken angetls netto och aU
alia termer matts pa samma salt. Som framglr av del foregAende inkluderar vAra uppgifter
om orderingang, orderstoek oeil r'ofoduktion iekc: vardet av underh:verantorernas arbt'te. De
atcrstaende termerna bor diirfor i detta rail matas enligl samma metod.
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Denna ekvation ilIustrerar vad som sagts ovan namligen att man
lor att kunna farutse den framtida produklionen pa grundval av
orderstatistiska data inte kommer ifran £ragan hur orderstocken och
lagren kommer att utvecklas. Au man saIunda maste gbra en prognos lor £Iera olika poster for att komma fram till bedamningen av
produktionsutvecklingen forsvarar givetvis i hog grad prognosarbetet.
Ekvationen illustrerar oeksa det farhallandet att am t. ex. orderstocken okat under en period sa kan man darav inte dra nagra slutsatser om hur orderingangen, Iagren elIer produktionen samtidigt
utveeklat sig. En stigande orderstoek kan vara farenlig med bade
en sligande oeh lallande orderingang oeh i bagge dessa alternaliv
med bade akande oeh minskande produktion oeh lager, Det farhallandet att en akande orderstoek kan vara farenlig med alIa dessa
alternativ ar i sjalva verket karnpunkten i den ovan framforda tankegangen am att data over orderstoeken inte ar en tillraeklig grund
att bygga en prognos pa. Det ar val helt sjalvklart att de av en orderstoeksfarandring Iramkallade farvantningarna i ett laretag blir
vasentligt olika i de fall, da larandringen ar betingad av minskad
orderingang oeh i de lall, da den ar betingad av t, ex. akad produktion,
Orderstalistiken ger underlagsmaterial lor en prognos for orderstock och orderingang, medan nagra uppgifter inte Iamnas for lagrens
utveekling, Det ligger naturligtvis da nara till hands att fraga sig
om det inte vore lampligt att komplettera stalistiken pa denna punkt.
Det ar harvid lor det larsta tydligt att de uppgifter sam insamlas
lormellt raeker till for att beriikna lagerlarandringarna. Sam Iramgar av ovanstaende ekvation galler ju namligen likheten
lagerokning

=

produktion + okning av orderstock - orderingang.

I denna ekvation kanner vi de tre termerna i hogra ledet och kan
darlar berakna det vanstra.
Det rna nu emellertid papekas, att en pa namnt satt utfard berakning av Iagerforandringarna alItid ma.5te vara forenad med stor
osakerhet. AlIa de tre termerna i hagra ledet maste - pa grund av
det satt varpa de beraknats - betraktas sasom endast approximaliva oeh summan av dessa tre termers lelmarginaIer kan med all sannolikhet bli betydande i jamlareIse med Iagerlarandringarnas storlek. Att dra nagra slutsatser fran dylika berakningar av Iagerlarandringar farelaller darfar inte tillradligt. For att man skall erhalla
nagon tilIlarlitlig inlormation angaende lagerlarandringarna skulle
man darfar behOva lraga laretagen am dessas storlek. Da emellertid,
atminstone i IIertaIet verkstadsfaretag, ingen Iapande manatlig sta-
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tistik fors over Iagrets storlek, skulle det innebara ett betydande
extraarhete for foretagen att lamna uppgifter over lagerstorleken vid
de tidpunkter, da orderstatistiken insamlas. Det har dador inte an-

setts rimligt att begara att foretagen skall pataga sig detta extraarbete. Man tvingas darfor att undvara den ytterligare information,
sam data over lagerforandringarna vore agnade aU ge. Detta medfor naturligtvis en inskrankning i mojligheterna att gora framtidsbedomningar. men cleona nackdel har inte ansetts m6jlig aU unclvika.

Aven om det alltsa av flera skal ar och alltid maste vara mycket
svart att gara nagra sakra forutsageIser om den framtida sysseIsattningen i en viss bransch visar dock erfarenheten att order- Deh sysselsattningsstatistiska data kan ge god vagledning. Detta sammanhanger naturligtvis med att man darigenom far tillgang till nagra
av de mest centrala av de uppgifter pa vilka foretagarna sjalva
grundar sin framtidsberakning.

