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DISKUSSIONSINLAGG

fanns ar 1943 enligt arbetsmarknadskommissionens utredning aiven 5500
inkallade industritjanstemiin att riikna med. Hiir foreligger m. a. o. aven
for tjinstemilnnens vidkommande ett ganska allvarligt sysselsiittningsproblem for tiden niirmast efter kriget. Problemet ar som synes av en
sadan storleksordning, att det borde vara otillatet att helt enkelt >resonera bort> det.
Fritz Croner.

REPLIK
De uttalanden av Industriens utredningsinstitut och docent Kock, som
doktor Croner hanvisar till, ha icke gjort ansprak pa att utgora nagot
slutgiltigt stiillningstagande till fragan om industritjiinstemiinnens sysselsiittning efter kriget. De ingingo som led i firberedande undersokningar rirande efterkrigstiden, som sedermera fullfoljts under ledning
av kommissionen for efterkrigsplanering. Det var pa det forberedande
stadiet icke mojligt att utfira alla de ingaende undersokningar, soi
skulle fordrats for att i detalj belysa sysselsiittningsproblemen. Den
preliminira karaktaren framgar av formuleringen som, vad giller
utredningsinstitutet, innebar, att 6kningen av f6rvaltningspersonalen
under kriget i huvudsak torde vara av permanent natur men sannolikt dven till en del sammanhdnger med den omstdllning och reglering
av produktionen, som dgt rum under kriget. (Se det av doktor Croner
anforda citatet.) Detta uttalande grundade sig pa direkta upplysningar,
som inhamtats fran representanter for olika industrier.
Av utredningsinstitutet har sedermera i samrad med planeringskommissionen f6retagits en enquete, som omfattar dels samtliga firetag med
en firvaltningspersonal av minst 200, dels vart femte av 6vriga i arbetsmarknadskommissionens undersSkning ingaende fSretag. Foretagen ha
tillfragats rorande beraknat antal uppsiigningar av forvaltningspersonal efter kriget - under firutsattning, att de inkallade atervanda till
sina tidigare befattningar - samt vidare r6rande det beriknade behovet av nyrekrytering under tre ar efter kriget. De st6rre foretagen ha
for man och kvinnor uppgivit en beriknad uppsagning av 3,6 respektive
3,70/0 samt en nyrekrytering

for bada kategorierna

med 0,4 /o. Vid de

mindre firetagen beraknas en uppsagning av 1,4 respektive 2,10/0, men
nyrekryteringsbehovet ar stSrre och har angivits till 2,3 respektive 2,0%,
allt i ?/oav antalet anstallda den 1 april 1944. Om dessa procenttal tillimpas pa hela arbetsmarknadskommissionens material, erhalles ett uppskattat antal uppsiigningar efter kriget bland firvaltningspersonalen
av niirmare 1800 personer saint ett motsvarande rekryteringsbehov av
omkring 1500 personer. Vad giiller ingenjirer, verkmistare och forminn
samt kvalificerad kontorspersonal, ir nyrekryteringsbehovet storre in
uppsiigningsbehovet. Anmiirkas b6r, att dessa resultat - liksom utredningsinstitutets och docent Kocks citerade uttalanden samt iiven doktor
Croners eget diskussionsinlagg - icke belysa de arbetsl6shetsproblem,
som skulle uppsta for industritjiinstemiinnen vid en svarartad kris efter
kriget utan endast det omstallningsbehov, som beriknas uppsta inom
industrien vid en overgang till en mera normal fredskonjunktur.
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Aven om olika uppfattningar kunna fireligga om inneborden av en
sadan konjunktur, torde det utslag, som enqueten givit, vara tillriickligt
tydligt for att kunna sigas bestyrka institutets ovan refererade preliminaira sannolikhetsbedomning. Rationaliseringen och utvecklingen av
foretagsorganisationen har i sjiilva verket icke alls avstannat under
kriget. Den pa lang sikt inriktade tekniska forskningen har iven kravt
viixande mingder arbetskraft.
Av intresse ar, att mera omfattande uppsiigningar endast f6rutses vid
vissa foretag inom verkstadsindustrien. De uppsigningar, som rapporterats inom ovriga industrier, iro i allmanhet helt obetydliga. Den av doktor
Croner papekade starka okningen av forvaltningspersonalen vid sprangaimnesfabrikerna uppgar enligt arbetsmarknadskommissionens statistik
endast till 205 personer.
De av doktor Croner framlagda siffrorna for utvecklingstendenserna
under fSrkrigstiden torde knappast vara aignade att skapa klarhet rorande de langsiktiga utvecklingstendenserna. Utan att niirmare inga pa
denna fraga ma endast framhallas, att de av honom anfirda fiorndringarna av f6rvaltningspersonalens storlek per arbetsstille raknat paverkas av fraiindringar i arbetsstillenas genomsnittliga storlek. Da dartill
kommer att antalet mindre firetag i kommerskollegii industristatistik
okats under perioden genom fullstaindigare redovisning, kunna de av
doktor Croner anfSrda siffrorna icke anviindas som indikatorer for utvecklingstendenserna pa lIngre sikt. En korrektion for utvidgningen av
industristatistiken hade givit till resultat ett betydligt h6gre stegringstal an det av doktor Croner angivna 20 ?/o. Vidare ma niimnas, att arbetsmarknadskommissionens undersokning icke avser ett och samma antal
arbetsstiillen 1939 och 1943 utan iiven inkluderar de foretag, som startats
under kriget. Oberoende av sadana faktorer, som forsvara en jamforelse, torde det vid undersikningar av ifragavarande slag vara lampligare att stialla forvaltningspersonalen i relation till arbetarantalet.
Det skulle fora fSr langt att har ytterligare inga pa doktor Croners
diskussionsinliigg. Det air att hoppas, att de fragor han berort komma
att klarliggas under det fortsatta arbetet inom planeringskommissionen.
Ingvar Svennilson.

