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synpunkter, vilket kanske bist framgar av uttalanden av Emil J. Walter
och H. G. Bieri om att prisbildningen under planhushallning mycket
biittre realiserar den fullkomliga konkurrensens modell in den kapitalistiska hushallningen (p. 199).
Trots att man hiir och var vill rikta kritik mot uppsatserna, vill man
giirna erkinna, att de ge en god bild av det aktuella liget inom den
numera sa differentierade ekonomiska teorien. De iiro alla fullt up to
date m. h. t. den internationella litteraturen och iiro satillvida representativa for goda schweiziska traditioner.
Karl-Gustav Landgren.

INDUSTRIELL

STRUKTURANALYS

i svenska
Studier
textila
av Folke Kristensson. Industriens
503 s.

industriers
Utredningsinstitut.

struktur
Sthlm 1946.

>>Studieri svenska textila industriers struktur>>- Handelshogskolans
i Stockholm f6rsta doktorsavhandling - av Folke Kristensson air ett
innehallsrikt och intressant arbete pa ett praktiskt taget nytt failt. Nagon
motsvarighet till dess kartliiggning av en hel industrigrens produktionsoch distributionsfirhallanden finns inte liksom inte heller till dess forsok till analys av sambandet mellan produktions- och distributionsstruktur. Orsakerna hairtill iro flera. Ett arbete av detta slag maste ligga niira
nationalekonomiska fragestaillningar, iiven om det viisentligen faller
inom foretagsekonomien. Ett fullt tillfredsstiillande arbete pa ett sadant
griinsomrade, som det alltsa atminstone delvis maste bli fraga om, kriiver en fortrogenhet med bade foretagsekonomisk och nationalekonomisk
problematik, som naturligt nog iir saillsynt. Inom nationalekonomien,
for vilken ett arbete pa ifragavarande fiilt numera borde ligga niira till
hands, har uppgiften alldeles oavsett detta inte aktualiserats bland annat dirfor, att man hair foretriidesvis varit inriktad pa analys i totalkategorier av konjunkturella aspekter av det ekonomiska livet. Den
ekonomiska historieforskningen a sin sida har haft intresset inriktat pa
ildre tider och har for ovrigt saknat resurser att genomfira bredare
studier i modern ekonomisk historia. Sistniimnda forklaring snuddar
vid en annan. Det ar givet, att en arbetsuppgift av foreliggande karaktiar, vilken disciplin den in anses tillhora, knappast kan genomf6ras
utan den hjiilp med materialinsamling och materialbearbetning, som en
forskningsinstitution med industriell anknytning kan limna.
Med tanke pa, att andra industrigrenar komma att undersokas fran
liknande utgangspunkter, kan det vara tillatligt att i en anmiilan niistan uteslutande uppehalla sig vid nagra viisentliga metodfrdgor. I det
foljande skall jag diirfor huvudsakligen diskutera den allmiinna upplaggningen av arbetet, fragestallningarna och det principiella siitt, varpa
undersokningen genomforts. Diiremot liimnar jag i stort sett en diskussion av sjiilva sakinnehallet sasom sadant asido.
Forf. har sasom utgangsmaterial anviint de primiruppgifter rorande
den svenska textilindustrien, som insamlats av Statens Industrikom-

76

LITTERATUR

mission i samband med textilvaruransoneringen och regleringen av textilindustriens ravarufSrs6rjning. Huvuddelen av det material, pa vilket
arbetet grundats, har emellertid sasom ett led i en planerad undersokning av produktions- och distributionsstrukturen inhaimtats genom direkta rundfragor till foretagen. Forf. har vidare hallit en nara kontakt
med branschmin och foretagare. - Utredningen omfattar tva huvudavsnitt. Det fdrsta ir av mera principiell natur och innehaller en
redogSrelse for anvanda begrepp och statistiska metoder samt allminnare synpunkter pa produktions- och distributionsstrukturens utformning hos fSretag och delbranscher inom konsumtionsvaruindustrier av
Det andra uttypen textil-, beklidnads-, mobel- och skoindustrierna.gor i huvudsak en redog6relse fSr de viktigare textila industriernas
produktions- och distributionsstruktur mot slutet av 1930-talet och vissa
diirmed sammanhingande fragor, bl. a. den svenska textilvarukonsumtionen f6re kriget och i framtiden.
Den fragestiillning, som loper genom hela arbetet, formuleras pa foljande sitt: hur var produktionsapparaten uppbyggd under aren nirmast
fore kriget och hur var distributionen ordnad? Fragan giller m. a. o.
hur produktionen fSrdelade sig pa olika stora foretag, hur manga varor de olika f6retagen tillverkade, i hur langa serier tillverkningen
skedde, till hur manga och hur stora kunder av skilda kategorier produktionen saldes o. s. v.
Undersokningen genomfores pa mycket bred front. HIrigenom vinnes
en allmiin 6verblick, som utan tvivel har sina fordelar. Forf:s ambition
att ge ett starkt intryck av de strukturbestammande faktorernas mangfald och det starka inbordes beroendet mellan olika delar av strukturen samt av den mingd alternativa utformningar av produktions- och
distributionsstrukturen, som aro tinkbara, ir vird erkannande. Framstillningen ir i detta hinseende larorik och den r6r sig pa ett ur saval
vetenskapliga som naringspolitiska synpunkter betydelsefullt fiilt. F6rf.
skapar ocksa en del nya begrepp, som i stort sett forefalla valfunna.
A andra sidan saknar man en verklig penetration av problemen. Da
syftet ar sa allmint som att >belysa strukturen>>utan klar avgrinsning
av problematiken, gar f6rf. f6rbi en hel rad intressanta teoretiska och
praktiska problem. I den man han inte gar helt fSrbi dem, kan han i
varje fall inte ge sig tid att komma nirmare in pa dem, vare sig teoretiskt eller empiriskt. Han samlar over huvud taget inte ihop sina tradar och forsoker na fram till explicita svar pa kausalt stallda fragor.
Detta overlater han at lasaren att om mojligt sjilv gora. Men for denne
ar det vanligen mycket svart eller omojligt. Sammanhanget mellan de
tva delarna - den teoretiska och den empiriska - ar namligen formellt
visserligen intimt men i realiteten inte pa langt nar sadant, somnman
skulle onska. Man har foga kinsla av att empirien gatt hand i hand
med problemanalysen. Det empiriska arbetet har visserligen paverkat
utformningen av det teoretiska avsnittet, men nagon storre paverkan
i motsatt riktning ar det knappast fraga om. Man har ett starkt intryck av att empirien i sin helhet kommit forst och en viss analys
i efterhand. Darfor ar det ocksa i bada avsnitten av boken sa svart
att fa grepp om vad som ir viktigt och oviktigt ur olika synpunkter
eller om vad som ar nytt och vad som ar mera vilkint t. ex. for
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en branschman. Betecknande ar att forf. vanligen inte satter en grans
for beskrivningen med tanke pa nagot annat in materialets otillricklighet. Anmarkningsvart ar ocksa att han pastar, att ju mera ingaende
undersokningar utforas desto mera vardefulla bli de - ett pasthende,
vars generella riktighet jag bestamt vill bestrida - och att han med
en suck konstaterar, att det inte kunnat bli fraga om hur ingaende
en strukturundersokning skall goras utan hur ingaende den kan g6ras
(sid. 41).
Det ir sakerligen oriktigt att saga, att en avgrainsad problematik alltid ar att foredraga framfor en allman sadan av den typ, som Kristensson ger. Enligt min uppfattning hade emellertid sa varit forhallandet
i foreliggande fall, bl. a. darf6r att man da genom ett battre samspel
mellan analys och empiri kunnat fa mera av konstruktiv problemlosning. Resultaten skulle troligen ha blivit mera gripbara an nu och
boken hade sakerligen blivit en mera njutbar lasning. Skulle det exempelvis inte varit battre om man i det teoretiska kapitlet fatt en analys
i form av alternativa modellforlopp av produktions- och distributionsstrukturernas fraindringar under skiftande marknadsforutsattningar,
finansieringsf6rhallanden och konkurrensformer etc., och i de mera empiriska kapitlen en kausalanalys av strukturens faktiska utformning
inom en svensk textil industri sadan som den eventuellt betingas av
nagra speciella konstellationer av dylika marknadsf6rhallanden? Nu
far man i det teoretiska kapitlet vasentligen en ganska opreciserad diskussion av faktorer, som kunna tdnkas paverka produktions- och distributionsstrukturen i vissa typer av konsumtionsvaruindustrien, och i
de empiriska kapitlen en beskrivning, som vanligen inte gor lasaren
mycket klokare rSrande de fSr just den svenska textilindustriens struktur faktiskt relevanta - inte endast tankbara - faktorerna. Skulle det
vidare inte varit battre om man fatt en systematisk analys av oiikat forsaljningsmotstand vid ianspraktagande av stSrre del av marknaden? en av forf:s analytiska >stolpar> -- in de ritt intetsagande, empiriskt
foga underbyggda, allmanna resonemangen angaende beskattningens eller tullpolitikens inverkan pa en industrigrens struktur? Detta skulle ha
kravt teoretisk uppbening av problematiken och i direkt anslutning hartill en insamling av ett just i detta sammanhang sarskilt relevant empiriskt material. Over huvud taget forekommer nu endast i ringa man
nagon sadan insamling i direkt anslutning till en analytisk fragestallning. Empirien har i stort sett stokats undan for sig. Skulle
det, slutligen, for att taga ett tredje exempel bland manga, inte varit
bra med en komparativ analys av orsakerna till skiljaktigheter i den
svenska och den amerikanska textilindustriens struktur - en fraga
av stort saval teoretiskt som praktiskt intresse? Nu far man pa denna
punkt en ritt vag analys och apokryfiska slutsatser och dessutom i
och for sig visserligen fornuftiga men losa resonemang inom ramen
for mangder av helt andra fragor, t. ex. av den inneb6rden att olika
foretagarskicklighet och f6retagartemperament ofta inverkar pa foretagsstrukturens utformning, att denna inte heller ar oberoende av allmainna politiska f6rhallanden, av penningpolitik och socialpolitik etc.
Analyser av antytt slag skulle med f6rdel ha kunnat beredas plats pa bekostnad inte bara av nyssnamnda vaga resonemang kring manga fragor
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utan ocksa av beskrivningar av manga mindre delbranscher, i all synnerhet som dessa beskrivningar enligt fSrf:s egen mening ofta bygga
pa otillfredsstillande material. De borde ha legat nara till hands inte
minst darfor, att f6rf:s arbete ingalunda saknar tankevickande uppslag. Det vacker manga problem och uppvisar manga >groddar> till
konstruktiv analys. Men forf. benar inte upp problemen och fullfoljer
inte analyserna utan lamnar dem at sitt 6de tillsammans med lisarens
nyvickta intresse - 'darf6r, att textilindustrien ar sa stor'.
Snarare in att siiga, att textilindustriens omfattning samt komplicerade och svarforklarliga struktur tvingar till en mycket voluminos framstillning pa bred front, varigenom en problemlSsande vaxelverkan mellan teori och empiri forsvaras, skulle jag vilja hivda, att just det forhallandet, att studieobjektet iir sa stort och att en forklaring av dess
struktur maste bli sa komplicerad borde ha motiverat en mera avgransad problematik. Av rent tekniska skal maste arbetets omfang begransas, men har man da inte preciserade, avgriinsade problemstillningar,
blir det figa system i begrinsningen, knappast nagon klar tanke bakom
densamma. Kristensson drunknar i sitt eget material och i en uppsjo
av oklart formulerade samt alltfor siillan penetrerade fragor. Det ar
faktiskt inte textilindustriens fel, att hans bok ir sa tunglast och sa
svar att fa grepp om.
En annan metodfraga in den nu skisserade ar vad man kan kalla den
historiska. F6rf:s framstillning bygger vasentligen pa en tvirsnittsbeskrivning. Visserligen skildras de olika textila branschernas utveckling under 1930-talet, men detta har, karakteristiskt nog, i fSrf:s framstillning endast i undantagsfall nagot narmare sammanhang med strukturanalysen, aven om det i och for sig ar mycket lisvart. De textila
industriernas struktur dissekeras sadan den tedde sig ar 1938. Hela
problemet i vad man det ar mSjligt att dra slutsatser om de bakom
strukturen liggande ekonomiska sammanhangen pa grundval av ett dylikt tvirsnitt upptas anmarkningsvirt nog inte till behandling. Denna
metodfraga kommer dock alltid att ha aktualitet f6r varje strukturundersikning, sirskilt som det i de flesta fall kommer att stota pa stora
praktiska svarigheter att gora mera in en enda nagot sa nar ingaende
tvirsnittsundersokning och genomf6ra den strukturf6orndringsanalys,
som ir i hog grad 6nskvard, om man vill na langre in till en ren beskrivning av den faktiska strukturen.1 Forf. visar nu knappast att han
haft blicken tillrackligt oppen for den historiska utvecklingsaspekten.
Det nagot dunkla, ofta upprepade, uttalandet, att 'den historiska utvecklingen i vissa fall spelat en viss roll f6r strukturens utformning' ir inte
overtygande pa denna punkt. Regel ar att han konstaterar, att mindre
foretag ha en viss struktur och storre foretag en annan; direfter bygger
han ofta upp en kausal forklaring hartill, varvid den tanken ligger
bakom att strukturen f6randras pa det harigenom antydda- men alltsa
1 Att det dock b6r finnas mojligheter att fa ett mera historiskt grepp pa en strukturanalys an vad Kristensson i allminhet har, synes obestridligt. Han ger sjiilv exempel.
Salunda har han bl. a. pa sid. 370 ett enligt min mening utmiirkt sadant, dar han behandlar konfektionsindustrien. Man iir inte 6vertygad om att m6jligheterna verkligen
blivit utt6mda med detta och nagra andra liknande fall.
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ingalunda sakert konstaterade - siittet, nar ett foretag vdxer. Jag skall
giirna erkainna, att jag tror, att forf. varit medveten om, att detta innebair betydande risker, siirskilt i den man strukturen vid undersokningstillfiillet inte iir ett resultat av en anpassningsprocess hain mot en jiimvikt, och att bakom de resultat forf. presenterar, i sjailva verket ofta
ligger kunskap om den faktiska historiska utvecklingen. Men en sadan
redovisas sallan och man ir inte siker pa, att forf. alltid undgatt felslut.
Da det siitt, pa vilket primarmaterialet presenteras, i varje strukturanalys maste vara en fraga av mycket central, ofta avgorande betydelse, skall jag till sist uppehalla mig vid Kristenssons statistiska metoder. Ge hans sammanstiillningar och bearbetningar en god bild av
primarmaterialet?
Strukturbeskrivningen sker genomgaende med hjilp av medianvirdena i de statistiska populationerna. De for strukturen karakteristiska
>komponenterna?, d. v. s. tillverkningsseriernas langd, antal tillverkade
varuslag, forsiljning per kund, antal kunder o. s. v., representeras av
sina medianvarden inom varje storleksgrupp av f6retag. Endast i undantagsfall har forf. ansett det mojligt att utan brott mot de individuella f6retagens anonymitetsvillkor ange populationens spridning.
Nagra yttervirden ha av samma anledning inte heller kunnat redovisas.
Man har endast att med samma beklagande som forf. sjilv konstatera
detta och saga sig, att en sadan redovisning hade kunnat ge en betydligt mera sigande bild av verkligheten. Fallet aktualiserar ett mycket
besvirligt problem for den moderna ekonomiska forskningen i allminhet och inte minst den vetenskapliga strukturanalysen, vars dilemma
iir att tillraickligt empiriskt underlag vanligen kan erhallas endast om
primiirmaterialet behandlas konfidentiellt. Emellertid synes det oforklarligt, att forf. inte ansett sig kunna ange variationsbredden, d. v. s.
avstandet mellan ytterviirdena, utan angivande av ytterviirdena sjiilva.
Den individuella anonymiteten hade pa intet siitt riskerats hirigenom,
men man hade fatt en viss mojlighet att bedoma medianviirdenas signifikans. Att detta hade varit av intresse och betydelse visar sig vid ett
studium av hur populationen i verkligheten ser ut. Den jamforelse mellan median och vigt aritmetiskt medium, som alltid gores, forefaller
mindre viktig, eftersom denna, sasom forf. sjailv framhaller, visserligen
kan saga nagot om snedheten i fordelningen men inte nagot om spridningen.
Det visar sig att i atminstone en av de viktigaste delbranscherna,
niimligen >>foretagtillverkande huvudsakligen herr- och overplaggstyger
samt driikt- och sporttyger>>,spela redan sma foraindringar i indelningen
av foretagen i olika storleksklasser en mycket stor roll fSr de medianvarden man erhaller. Forf. studerar hiir liksom i andra delbranscher
vilka konstellationer av komponenter som iiro typiska fSr de olika storleksklasserna. Vid hans grainsdragning mellan olika storleksklasser blir
resultatet delvis ett helt annat iin vid en grinsdragning, som att d6ma
av det siffermissiga primiirmaterialet i sjalva verket ter sig naturligare. Nu iir det hogst sannolikt, att f6rf. har fullgoda skil att dra
klassgriinserna just sa somr han gor, men dessa skil kan en utomstaende inte bedjma. Slutsatserna fa darfSr en priigel av en viss
godtycklighet. - En annan och i praktiken viktigare inviindning ir
6-
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att spridningen av manga komponenter i flera av de viktigaste delbranscherna ar sa stor, att en, i och f6r sig obetydlig, f6rskjutning
av ett enda viirde kan foriindra medianviirdena sa att en bild, som
ibland iir t. o. m. motsatt den forf. har, erhalles. Den bild, som forf.
redovisar, ir m. a. o. har inte signifikativ. Att saken inte ligger lika
illa till i alla delbranscher hindrar inte, att forf:s presentation av materialet iir oppen f6r allvarlig kritik pa denna punkt.
Hur utnyttjar nu forf. den bild av sitt material, som han presenterar?
En central linje i framstallningen air, sasom tidigare niimnts, att foretagsstorleken i mycket stor utstriickning anvandes sasom jimf6relsebas vid studium av komponenterna och deras samvariation. Till en borjan kan det mera parentetiskt erinras om, att det innebiir ett logiskt
felslut niir, sasom ibland sker, slutsatser dragas rorande samvariationen
mellan tva koinponenter pa grundval av de relationer mellan vardera
komponenten och jamf6relsebasen, i detta fall foretagsstorleken, somn
man kan konstatera. Skall en sadan samvariation undersokas, maste
de bagge komponenterna stallas direkt mot varandra. Visserligen kan
firf:s metod i realiteten ge rittvisande resultat, men siirskilt nar spridningen av komponenterna iir sa stor som den i manga fall iir, blir ett
dylikt felslut mycket riskabelt.
Over huvud taget forefaller det som om foretagsstorleken i manga
fall air ganska irrelevant f6r komponentkonstellationerna, d. v. s. for
foretagsstrukturen, eller att andra faktorer i varje fall spela en mycket storre roll. Jag kan inte finna, att f6retagsstorleken inom t. ex.
flera av ylleindustriens och bomullsindustriens viktigaste delbranscher
rimligen kan anses spela den centrala roll f6r konstellationen av komponenterna, som forf:s framstiillning ger ett intryck av. Diiremot forefaller det som om det kunde finnas vissa karakteristiska inbordes relationer mellan komponenterna oberoende av foretagsstorleken. En multipel korrelationsanalys borde salunda ha legat mycket nara till hands.
Genom en sadan skulle enligt min mening strukturanalysen ha kunnat
avsevairt fordjupas. Vidare hade det varit naturligt att lagga en helt
annan vikt vid den historiska aspekten vid en forklaring av den faktiska strukturen. Man skulle med andra ord kunna saga, att spridningen
sasom sadan av de olika komponenterna inom varje storleksgrupp av
foretag borde ha foranlett forf. att stiilla en rad fragor, vars f6rklaring
man kanske skulle ha kunnat komma pa sparen med hjiiilp av bland
annat en multipel korrelationsanalys och en historisk undersokning. Nu
har analysen i stillet alltfor mycket hiingts upp pa medianvarden och
foretagsstorlek. Man har nog har ett exempel pa att det air farligt, nar
empirien alltfor liitt >>verifierar>en hypotes. Jag tror att forf. hiir gjort
ett fel, som vi ekonomer tyviirr ofta bruka gora. Ar det mIjligen inte
sa att han fran borjan haft vissa hypoteser rorande t. ex. >>okatforsaljningsmotstand>, och att han, da han sa vid sin bearbetning av primarmaterialet med hjalp av en viss statistisk metod funnit nagot som
tett sig sasom en verifikation, noterat detta och stannat dirvid? Om
det inte hade stiimt sa bra, skulle han formodligen ha privat nya siitt
och nya viigar, som mahiinda lett till fordjupad analys.
Den kritik jag skulle vilja skjuta fram i f6rgrunden betriiffande behandlingen av primarmaterialet ir salunda dels att bron mellan det
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empiriska materialet och slutsatserna ej sillan ir svag, svagare in vad
som framgar av den bild, som ges genom den statistiska redovisningen,
dels att forf. genom en ofta ritt schematisk behandling av primirmaterialet berovat sig atskilliga mijligheter till fordjupad analys. Betyder nu detta, att det faktiska sakinnehallet i forf:s framstallning vilar
pa ett alltfor svagt underlag? Jag tror att man kan saga, att sa i allmiinhet inte ir fallet. Det finns for det forsta mycket i boken, vars
underlag inte rycks undan av hiir anford kritik, eftersom det bygger
pa annat material och annan statistisk behandling. For det andra kan
man saiga, att manga av slutsatserna troligen sta sig viil, iiven nir de
i alldeles otillriicklig grad stodjas av det primiirmaterial eller den analys forf. framliigger. Detta helt enkelt diirfor att de vaisentligen vila pa
oredovisat kunskapsstoff. Forf., som sjalv ar medveten om att atskilliga av hans slutsatser sviva mer eller mindre i luften infor en vetenskapligt string, kiillkritisk och statistisk-metodisk, granskning, hiivdade
vid disputationen, att andra faktorer in dem han kunnat presentera eller
over huvud kunnat fa kvantitativa uttryck for stodja slutsatserna, och
man iir i stort sett benigen att tro honom. For den, som i likhet med
mig inte har nagra ingaende fackkunskaper rorande de faktiska fSrhallandena inom textilindustrien och dirfor vanligen endast kan bedoma fSrf:s resultat med utgangspunkt fran hans primiirmaterial och
behandlingen av detta, ar emellertid saken omojlig att med saikerhet
bedoma.
Sammanfattningsvis kan saigas, att man ur nationalekonomiska och historiska synpunkter maste vara ratt skeptisk mot forf:s uppliiggning
av undersokningen samt ofta kritisk mot den statistiska behandlingen
av materialet. Om undersokningen gjorts av nagon forskare, pa vars
verklighetssinne och mycket stora kunnighet betraffande den svenska
textilindustrien man inte kunnat lita sa obetingat som i detta fall,
skulle man ha varit allvarligt orolig. Men som det nu ir har man efter
lisningen av Kristenssons bok dock trots allt ett intryck av att man
lirt sig mycket och att man genom den erhallit en mycket god uppslagsbok. Till sist bor man ocksa ha i minnet, att det har ar fraga om
en undersokning pa ett nytt och svart omrade och att avhandlingen
maste bedomas med tanke harpa. Det ar bittre med en forskning, som
trots sina svagheter dock leder till positiva resultat pa nya forskningsomraden, an en sadan, som av ridsla for att gora misstag inte vagar
ge sig i kast med viktiga uppgifter.
Erik Dahmen.
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