
IN DUSTRIENS UTREDNI NGSI NSTITUT

r952

Produktionsindex
for industrien



]NDUSTRIENS UTREDNINGSINST ITUT

!ERK S AM{E TS BERA TTEL SE

Lg52

Stockhokn



Public erade. wrder scikningar.

Fyra r.rnderscikningar, vilka ing&r i det forslmingsprogram, som

sarnmanfattande benilr-nnes ;rUtvecklingslinjer i svensk ekononriti, har

publieerats under L952. .Dessa irndersdkningar d,r:

Svenskt distribulioepvaqend e, n&gia drag

i dess uppbygg,nad och utveckling (238 s, ) ;

utford av Roland Artle, d

Sye[} s.Ilt_t.ran sp. grty?.s_glrjle, n&gra drag i

dess uppbyggnad och utveckling (291+ s " ) ;

uf ford av Cari W. Petri,

B.q fs*kni.+ g s].i! ve c k L!-n g. o c.ll- a r b e Ls lcr af,t s -

fo_l:.sgr.j.n#:g..(lgg r"); utfbrd av Erik H66k,

sarnt

in4oFlgtfoJdelni,n&e} .i Svefigq (225 s " ) ;

utford av Ragnar Benf zeL" Denna undersok-

ning har aven framlagts som akadenrisk av-

handling a Uppsala den 1l+ f ebruari L953 "

f ar syftet rned och upplaiggruLngen av dessa under-

i verksanlietsbergitelserna fdr de tv$, senaste

personalens arbetstid under L952 har Egnats et

r-mdersohtingar,

En redogorelse

sokningar har lH,mnats

&,ren "
En stor del av

att f5rdigsteilla dessa

Ubredningen av den svenska skattepliktiga bryggeriindustriens

strulcbur, utfdrd p6, uppdrag av Svenska Bryggarefdreningen, har slut-

f6rts under a952. Utredningsrapporten har publicerats i stencilerat

skick under titeln Den svenska br:,'qgerij-ndustrien, nAgra huvuddrag i

den skattepliktiga bryggeriindustriens produlitions- och distrlbutions-

struktur.

Bryggeriutredningens upplSggning frarog6r av fOljande inne-

h&llsf6rtecla:inE:
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Kapo lo Bryggerilndustriens utveckling
och stellning inom det svenska
nH.ringslivet "

Kap " 2. Bryggeriindustriens rnarknad s-
forut s6ttningar .

Kap" 3, Bryggeriindustriens fdrsdrjning
med rl,varor och arbetskraft "

Kap' l+. Bryggeriindustri-ens produktions-
struldu.r o

Kap. 5, Bryggeriindustriens distributions-
struktur o

Kap " 6, N6,gra utveeklingslinjer inom
bryggerij-ndustrien o

f anslutning ti1l denna allmd,nna strul*urutredrring har vissa
fristAende undersdkningar utfdrts rdrande intii,kts- och kostnads-
fcirhillanden vld ett 20-tal bryggerifdretag,
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Pig6.ende unders6kningar.

rnom rarnen fdr institutets forskningsprogram rrutvecklings-

linjer i svensk ekonornitt pigrir f.n. tv8, undersdkningar, en rdrande
den privata konsurntionen och en rdrande jordbrukets utvecklings-
mdjligheter.

Konsumti-onsundeLsdkningen syftar till att belysa de fcirskjut-

ningar i konsumtionens storlek och inriktning som kan vantas bIi
forjden av inkomstutveckringen, befolkningsutveekringen etc. gnder

innevarande decenniumo

Undersdkningen har i huvudsak bedrivits efter tv& olika linjer.
FOr beddmningen av sambandet mellan konsumtionsstrukiuren A ena sidan
och inkomstniv&, inkonstfcird.elning, befolkningens f6rdelning p6, ffit-
orter och landsbygd m.m. & den andra har en ing&ende anarys av
socialsfyrelsens lermadskostnadsundersdkningar 1948 och 1950 legat
ti1l grund. Framti-dsbcddmningen grundar sig ddrjiimte p6r en anarys



av konsumtionsutvecklingen under perioden L93L-L?5Z fdr olika vAru_
grupper och varor, siirri-tt niijligt specificerade p6 s&dant s5tt att
undersdknjngen kan bilda underrag f6r f6retagens planering. I ned.an-
st&,end^e d,iagram illustreras i stora drag vissa fdrskjutningar i kon-
eumtionsstrukturen och den vol;rnrndssiga dlmingen melran L935 och 1951.

L935 L95L

$13
ffi
ffi

Vid sidan hdrav har man fdretagit vissa internationella jliln-

fdrelser, som i- fdrsta hand. koncentrerats till ett studium av konsum-
tionsutvecklingen och -strukturen i Amerikas F6renta Stater.

Undersdlningen har fortskridit planenligt och beralatas konna
att slutfdras under L953,

(pit.kana. Karl-Olov Samuelsson)

-o -

Jordbrr:ksutredningens syfte H.r frEimst att belysa jordbrukets

aktuella stEillning i samhCIllsekononien och med utgAngspunkt hdrifr&n
sdka analysera den samh5llsekonomiska innebdrden av olika utvecklings-
alternativ fdr det svenska jordbruket under det nArmaste deceruriet.

Speciellt inriktas intresset p&l att k1arl5gga hur jordbrukspolitlkens

utforruring kan p6verka marlcnads- och produktionsfdrutsiittningarna inom
olika industrigrenar, n5ringslivets utveeklirrg inom olika regi-oner etc.

(Agronom Odd Gul-brand.sen)

*3 Livsrncdel

Bostad, br5nslc, Iyse

Kl$der, skodon

0wigt

q o
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Den kemiska industriens struktur och utvecklingstendensero
Denna undersdlaeing utfdres i samrAd ned Sveriges Kenri-ska Ind.ustri-
kontor' Under det gArngna ilret har arbetet koncentrerats p6, att be3-ysa
den internationella keraiska industriens b,ktuerla strulrtrrr, r en
prelirrrinEr redogbrelse, som utarbetats urd.er L952, behand.las sfirlunda
den kenriska industriens tekniska utveckling, produktionsutveckling,
. ;r-ndustriens geografiska utbredning, anvd,ndningsornri,d.en f6r viktigare
prod'ukter m.m. Vidai"e har vissa s5rdrag i clen kemiska jndustriens

produktions- och marknadsstruktur belysts, Sarskild uppmarksarnhet har
dErvid Egnats At en analys av sambandet mellan 5 ena sj-dan de tekniska
produlrtionsf 6rh&l1andena samt marlmadsfcjrut sa.tiningarna inom olika
liinder och A, andra sidan tendenserna tilI koneentration och samverkan
inom den kemiska industrien,

utredningsarbetet iir f.no inriktat pa att mot bakgru:rden av
Uversil<ten 6ver de lnternationella fcirhS,llandena sdka teclma bilden
av den svenska industriens aktuella ldge.

(Civilekonom Alv Etshult)

- o -

R6,varuunderscjisringeL En intressevd.ckande cjversikt 6ver den
fria vlirldens framtida fdrsijrjning rned internationellt viktiga r&varor
publieerades sommaren L952 i en amerikansk rapport, irResourees for
Freedomtt. lied hEi.nslm til] den stora bety,lelsee som d.e i denna rapport
behandlade problemen tilldrar sig ur allmEl.nna svenska fdrsdrjnings-
politiska synpunkter, har j-nstitutet beslutat utarbeta ett samnrandrag
a"'r rapporten mcd tonvikt p6, s&dana problemstiillningar som iir sdrskilt
betydelsefulla f6r svenskt n5ringsliv.

Den amerikanska rapporten grrmdar sig p,l ingiende und,ers6k-
ningar av utveeklingstakten och expanslonstendenserna i ol1ka ld.nd.er,
fr6mst USA. Mot bakgrund.en av vissa antaganden rdrande d.en samhlills-
ekonomiska utveckl-ingen i den frj.a vdrlden'und.er d.e ndrnas1e 25 &ren
har man gjort kvantj-tativa uppskattningar av i ena sid.an den framtida
efterfrA"gan p6. r6.varor av olika slag och 6, andra sidan r6.varuproduk-
tionens utvecklingsmdjlighetero sdrskild h?insyn har. diirvid. tagits
ti1l fdrutsebara substitutionsfdrh6,llanden, tekniska fdrbri,ttringar i



utvinnings- och bearbetnlngsmetoder, uppteckter av nya rAvarutillg6ngar
etco I nedanst&ende didgraro illustreras den relativa 6kning av r&varu-
fdrbrukningen som vbntas under de n6rmaste decennierna.

Tenn

Z:.nk

Koppar

JH,rnmalm

Nickel

Volf rarn

Gumffii-

Fiusspat

Petroleum

Alumlnium

ffi usA

f*J Dendvriga fria' veirlclen

Forbruk-
ning L95A

Ber5knad eff erfr&geokning
L950 b perioden L97O/ SA

Dlrjdrnte behandlar rapporten fdrsclrjningspolitiska problem av

betydelse fdr det internationella r&varuutbytef, s&som marlorads-

fdrh6,11and.en, tullpolitik, tekniskt bist6nd till underutvecklade

]-inder etc.

Ett sammandrag av den amerikanska rapporten, kompletterad med

svensk fd,rbrukningsstatistik, torde Atminstone i uranuskript komrna att

f6religga f6re utgd.ngen av f6rsta halv&ret 1953,

(Sekreterare hlilhebn Peppler)

o -
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Produkbi.vitetsunders6knj.nAen. En rapport om produktivitets-

begrepp, produlcbirritetsrn5,tningar och dd.rroed saronanhH,ngande problera
lir under utarbetande, Rapporten korrner att inneh&Ila en samnanfatt-
ning av den tidigare produktivitetsforskningens resultat och hittills-
varande praxis, ett f<jrsdk att vid.are utveckla och precisera begrepp
och rnaitningsf6rfaranden, som kan tilliinrpas vid studier av effelrblvitets-
utvecklingen inom ett industrifdretag och slutligen en redogorelse fdr
resultaten fr&n en tilliimpning i konkreta fall"

(Civitet<onom Einar Hardin)

o *

Fct rv.altninffjlpets ona.lerl,s oh+inL inogr induplri-e&,
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Den starka tillvH:cfen av fcjrvaltningspersonalen inom ind.ustrien, som
tydligt fra"rntr6der j- ovanst6.ende diagram, har kom'nlt att livligt upp-
m6|rksamnas p6. olika h&11 inom nbri-ngslivet och pii arbetsmarknaden.

Dii det syr:.ts angerdget att n5rmare kartltgga drivkrafterna i det
historiska utvecklingsfcSrloppgtr pAbcirjades fdr tvA ri,r sed.an i sam-
arbete med SNS en .undersdkning av tjiinstem5nnens tillvdxt inom vissa
industrifc5retag, Ett detaljerat statistiskt nraterial bver utvecklingen

inom ca 15 fdretag har insamlats genom SNS:s iokalgrupper. Bearbet-

ni-ngen av detta material Eir nu i det n6rmaste slutfdrd.. Aven om rnan
inte kan fullstd.ndigt precisera de fdrhall-anden, som rigger bakom

Forvaltnrngspersonal

Prod.ukf ionsvolym

Arbeiare
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tjdnstemannatillvd:rben, erhAlles d.ock en ganska klar bi1d. av utveek-
ringsfdrloppet. Det tsr s6.lunda mdjligt at,t i de berdrda fdretagen
f61ja hur behov av en utdkad tjiinstemannastab uppstd.tt p6, grund av
fortg8.ende rgtionalisering, utdkad forskningsverksamhct, fdrdnd.ringar
i redovisningsmetodcr, personalvird. etc. En redogdrolse f6r under-
sdkningsresultaten ber6knas fdreligga under fdrsonnnaren.

(Pol.mag; Erik H66k)

' o -

utredningar kring bostadsproblgmen, r samarbete med Ndrings-
livets bostadsbyggnadsdelegation har und.cr Lg52 p&bdrjats vj-ssa
undersSlaTingar av bostadsmarknad.en. I f6rsta hand. j-nrikfas arbetet
p& att sdka klarl5gga de fairborer som best6mner bostadsefterfr$.gan

och d.lirvid. koncentreras intresset frd,mst p6. en anarys av efterfrAgans
kiinslighet fdr pris och inkomstfdrdndringar. Aven vissa unders6k-
ningar rcjrande bostadsbyggandets produktions- och kostnad.sproblem
har dvervbgts.

( f i f .kand 
" St ig Rydorf f)

- o -

SmAindustriutredningen. Under L952 b.ar en undersdkning av
vissa strukturella drag i svensk smE,industri utfdrts p6, svenska

Arbetsgivarefdreningens uppdrag. utredningsuppdraget har fultfdlJts
efter i huvudsak tv5 olika v5gar" Dels har man aktualiserat den bi]6
av smS.industriens uppbyggnad, som ldurrades i- dcn av institutet i
bc5rjan av 191+0-ta1et publieerade underscikningen fismiindustri och
hantverk i sverigett, Detta utredningsarbete grundar sig huvudsak-
ligen p& insamling och bearbetning av nyare statistik rdrande fcjre-
komsten av smA.industrifdrctag av. olika storlek inom olika branseher,
fdretagens juridiska organisationsformer och gcografiska lokalise-
ring etc"

Dels har inorn ramen fdr smAindustriutredni-ngen genomfdrts en
intervjuundersdlming vid ca 30o mindre industrif6retag, syftet ned
d:nna intervjuundersokning har ndrmast varit att f& en uppfattning

om sm6industrifdretagarnas instSllning till arbetsmarknad.s- och



branschorganisationer i en rad skilda hH.nseendcn, men dd,rjHmte ger

den en viss bild av smilfciretagens produktions-, sysselsdttnings-,
avs6ttnings-, finansierlngsfdrhAllanden etco

(Pol.mag. Lars Andersson)

' o

Qlqtistjkutre_d$ingen" P& uppdrag

foreningen och Sveriges rndustriforbund

1952 en utredning rorande nojligheterna

tagens arbete med att ll ir^rna statistiska

enskilda organo

Dqn alrmiinna motiveringen fdr utredningen ligger i det kiind.a
fdrhi.llandet att lndustrifdreiagens uppgiftslHmnande till statistik-
insamlande organ svlillt ut hdgst. betydligt p6. senare tid. r nr&nga
farl har - da 6kade krav p6' statistiska uppgifter fr6n fcjretagen
stiillts - inte beaktats hwuvida industrifdretagens arbetsformer

mtjjtiggdr att riittvisande svar l4mnas mcd en rimrlg arbetsinsats,

Ofta har inte heller uppmErksammats om fdretagen redan tidigare lEi,rn-
nat likartade uppgifter ti11 andra statistikinsamlande organo Under
s6.d.ana omstiindigheter har det slmts angeld.get att scjka f& klarlagt i
vilken utstrH,ckning en rationalisering och samordning av uppgifts-

liimnandet 5r rndjlj_g"

Som ett f6rsta l-ed i utredningen har pAbcSrjats en kartliiggning
av befintlig oeh fdreslagcn statisti-k, varvid sarski-t-d hd,nsyn tas
till definitioner av olika begrepp och till- fdrctagens r:rdjlighelcr
att liimna uppgifterna pA dnskat s5tt, Ansvaret fcjr och ledningen av
arbetet omhH.nderhas av en arbetsgrupp: bestA.end.e av representanter
fcjr Arbetsgivarefdrcningcn, Industrifdrbundet, enskilda ind.ustri-
fdretag oeh vissa andra organisationer. sekretariatet Er fdrlagt
tiIl fndustrlens Utredningsinstitut,

(Fi l , l ic. Erik Ruist och pol.mag. Lars Andersson)

{3**{":

av Svenska Arbetsgl!'are-

ig&ngsattes mot slutet av

att forenkla indusbrifore-

uppgifter tiIl offenttiga och



Lbpande verkpanhct och utredninEar av periodisk kqrairtEir.

. Likviditctsutvecklingen inom lndgstrien. En unders0lcaing av
likviditetsutveckllngen inom ind.ustrien fr&n hal_v,irsskiftet 1951 til1
halvd,rsskiftet L952 har under Arct 

'genonfdrtso 
Underscjlaringen har i

princip omfattat santliga ind.ustrifdretag i landet med mer dn 50 arbe-
ts,Te. utrbd:ningsresultaten har samnanfattats i en stenellerad
rapport, .son publieerats unfl.er h6sten.

.  
- o -

Rappo{te.r ti+.fdretaesndmnderngs Tre rapporter rdrando den
ekonon-iska utvecklingcn i Sverige oeh utrandet har enrigt 6verens-
kornnelse med Arbetsgivarcfcireningen utarbetats fijr anvandning inorn
fdretagsn6.mnderna.

- O -

Produktionsin4ex, Da lii.pande bertiJmingarna av Industri-
fdrbundets produicb.ionsindex har i sedvanri-g ordning uffcirbs inonr
instltutet " Fortlbpande arbeLe nedrligges p& fdrbaittring av prim.6r-

natepialet,

- O -

Industriell niAnadsstatistik, Sesorn

har uppgifter rorande industriproduktionen,

IIt*Irlo insamlats och bearbctats varje m6^nad."

rats i Industria.

skett undrr tidigare Sr

sys sslsettning, elcport

R.esultaten har public€*

o -

sysselsiittning i3om vorkslgdsindustrien. Bearbetningen av
sveriges Mekanfdrbunds oeh sveriges JErn- och MetarlmanufalcLur-

fdrenings statistik rdrande sysselsS.ttningen inom verkstadsindustrien
har fortsatt. Dessutom har uppgifter om orderbelSggningen vid stdrre
fdretag inom verkstadsindustrien insamlats och bearbetats tv6. gfinger

om &ret"

* o -



Orderstatlstik. Vid sidan av den ovan n5rrrda orderstatistiken
har p& lndustrifdrbundets uppdrag utfdrts en snabbunderscikning av
orderingdngen 'ander I95Z jiimfi5rt med 1951 vid ett antal fdretag inom
verkstadsi-ndustri-en sa,nt nd.gra jlirn- oeh st6.1verk. Samnanstli.llningar
av undersdkningens resultat cjverl5nnades til1 nationalbud.getdelcga-
tionen och har dervis pubricerats i nationalbudgeten f6r Lg5i.

- o

Ekononlsk oversikt fdr Industriforbundets &rsbcr5ttelseo En
redogdrelse fdr den allmiinna ekonorriska utvecklingen i utlandet och i
Sveri-ge und.er &r I95l har utarbetats.f6r Industrifdrbund.ets Srsberiit-
t e l se .

- o ;

Arkivet. utl5ndsk litteratur etc, Anskaffningen och utbybet
av utriir:dsk litteratur, smAskrifter och tidskrlfter har fortsatt i
sanma omfattning som r:nder fbregilende 6r. IJtlandska srnAskrifter,
broschyrer ete. har distrlbuerats till fdretag och organisatj-oner.
utl&ningsverksamheten under Aret har varit av rerativb begr5,nsad
omfattning.

Ovrig verksamhet.

Institutet har r:nder &ret utf6rt ett flertal speeiella uppdrag
fdr industrifdrbundet och Arbetsgivarefcjreningen, s6som utarbetand.e
av promemorior och fdrsiag ti1l remissybtranden, sErskilda sanman-
std.rlningar av ekonorniska data m.m" Diirjaimte har institutet p&
Arbetsgivarefdreningens uppdrag deltagit i en underscikni:rg r6rande
fdruts5ttningarna f6r icvinnligt delti-dsarbete inom ind.ustrien.

o
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rnstitutets direktdr, fir.lic. Jonas Nordenson har under 6,ret
varit ledamot av det gemensamna utskottet fdr nordislt ekononiskt
samarbete, nationalbudgetdelegationen, tulrtaxekomr:itt6n samt jord-
brukspriskomm:ltt6n. Diirjiimte har licenfiat Nordenson sEsom ord.fdrande
deltagit 1 arbetet inom en av OEEC siirskilt tilrsatt komnittd med .l

uppgift att studera finansicringsproblemen i anled.ning av den orn:,
fattande investeringsverksarnhet som fdrrrtses i oEEc:s program f6r
produktionsdkning i Europa.

P-iverse meddelanden.

Institutets styr?lse hade 4rid Srets slut fdljande sarnmansAtt-
ning: bankdirektdr lr{arcus warlenberg, ordforandc, dlrektdr Axel En-
strbm, di-roktdr Per Hemberg, direktdr carl A. Jacobsson, direktcir
Bertil Kugerberg, fir.Iic. Jonas Nordenson, institutets .dirpkt6r,
direktOr sven schwarLz, direktdr Gustaf settergren och tekn.dr Ernst
Wehtje. Sekreterare Hans Sdderlund har fungerat som styrelsens sekre-
terare.

o -

Agronom odd Gul-brandsen ansttrrdes vid instit';tet d.en I naj
och po1,mag. Lars Andersson den 19 maj.

Stockholm den 10 mars Lgjj
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