
INDUSTRIENS UTREDNINGSINSTITUT 

ÅRSREDOGÖRElSE Föa 1941 • 
... ................. : .......... . 

Styrels'en f tsr Industriens Utredningsinstitut har under Institutets 

tredje verksamhetsAr 1941 utgjorts av direktören j.S. Edström" ordförande, 

bruksdisponenten I.F. msransson, disponenten W. johnsson, landshövdingen 

V. Lundvik, direktör F. Söderbäck, direktör G. Söderlund och efter direk
tören Uno Forsberg, som avlidit den 23 mars, direktören E. Wehtje, edan 

landsh6vdingLundvik den l oktober frånträtt befattningen som verkställan

de direktör i Sveriges Industriförbund har direktören G. gettergren i han. 

ställe inträ.tt i styrelsen. Styrelsen bar sa."1UIU1ntritt den 26/2, den 10/7, 
den 7/11 och den 14/11. 

Arbetet å Institutet har liksom under föregående år rönt infiytan

de av de på grund av kriget ändrade förhållandena, och en anpassning av 

arbetsuppgifterna till i nuvarande läge aktuella frågor har skett. Huvud

delen av Institutet. verksamhet bar dock ägnats de långsiktiga unders6k
ningarna, varvid ökad uppmärksamhet fästs vid förhållandena efter kriget. 

Detta kommer i sannolikt ännu h6gre grad att bliva fallet under 1942. 

A. Långsiktiga utredningar~ 

l. !orrlandlutredningen 

Det arbetsutskott, som tillsatts för att handhava den centrala 
ledningen av utredningen rörande Norrlands försörjningsmöjligheter, har 

givits fastare form. l samband därmed har skifte å ordrörandeposten ägt 

rum genom att överdirektören E. Lindeberg efterträtts 'av professorn l. Hög

gom. Arbetsutskottet består därefter av Rrofessor l. HiSgbOll, ordförande, 

professor rh. Streyf'ett. sekreterare, 6verdirektör E. Lindeberg, dgsent 

If Sveppillon. civilingenj§r E. Waldenstr§m och sekreterare A, IX,rotb. 
Arbetsutskottet har fir att sammanknyta de olika delarna av utrednings

arbetet uppgjort en organisationsplan, i vilken löpande och nyupptagna 

undersökningar komma att infogas. 

Som ett led i utredningsarbetet ha under året anordnats tre all

männa sammanträ.den, nämligen den 26 och 27 januari, den 6 och 7 maj och 
den 26 och 27 november, till vilka inbjudits ett stort antal representanter 

för näringsliv och myndigheter i och utom Norrland. Genom dessa samnan-
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kODL~ter bar eftersträvats slvil att hålla en vidare krets av intresse

rade underkunniga om utredningens fortgång som att från den. företrä.dda 

sakkunskapen erhal1a uppslag för arbetets vidare bedrivande. 

Följande särskilda sakkunniga ha under året anlitats för utred

ningsuppdrag: överingenjör E. Adner, Mo &- Domsjö AB, byråchef G. Alm, 

lungl. Lantbruksstyrelsen, sekreterare H. Anstrin, jägmästare V. Arma.n, 

Rikssko$staxeringsni1l'lllden, byråchef 'l. Berger , Kungl. järnvägsstyrelsen, 

öyerlantmitare S. Bergsjö, Karlstad, civilingenjör Hilding Bergstrim, 

lolningslaboratoriet, rektor H~ Bohlin, Härnösands Tekniska lä.roverk, 
. . . 

docent N.G. Ehrnrooth, fil.doktor H. Erdtman, Cellulosaindustriens 
o • • (. 

Centrall~boratorium, disponent A. Enström, Holmsunds AB, direktör O. Falk-

man, 80lidens Gruv AB, . jä.gruä&tare B. Flodman, Föreningen Skogsarbeten, 

flottningschef G. Garfors, sekreterare A. Granström, Visterbottens läns 

huahUlning.sällskap, iveringenjör I. Göthner, . Sandarne Sulfatfabrik, 

jägmä.stare E. Bagberg, RiksskogstaXeringsnämnden, förste provinsialläkare 

R. da1Igren, ' Umeå, skogs chef F. von Beideken, Munksunda AS, direktör 

B. Bolmbäck, Munksunds A8, fil.kand. Thorsten Jonsson, ombudsman A. Lig

nell, professor E. HAgglund, Tekniska Högskolan, doktor D. johansson, 

Centrallaboratoriet, ÖStrand, överlantmä..tarfj E. Jm3, Härnösand, &ver

direktör E. Lindeberg, lungl. Egnahemsstyrelsen,doktor H. Lundin, Stock

holms Bryggeriers Centrallaboratorium, direktör A. töf, Stora Kopparbergs 

Bergslags AB, skogschef L. Mattson-Mim, Bergvik & Ala Nya AB, professor 

A. Montgomery, Handelshögskolan i Stockholm, professor I.D. Myrbeck, Tek

niska Hlgskolan, jägmästa.re M. i.ordquist, Stora Kopparbergs Bergslags AB, 

skogschef B. Swahn, Kramfors AB, professor L. Sylven, Ekebo, skogschef 

B. 'emstedt, Holmsunds AB, eivilingenjör E.G.j. Upmark, SVeruJka Vatten

kraftföreningen, civilingenjör E. Waldenström, Sveriges Industriförbund, 

docent W. William-Olssor., Handelshögskolan i Stockholllh samt byråchef 

G.R. Ytterborn, Kql. Lantbruksstyrelsen. 

Av de under föregående år påbörjade utredningarna ha följande 

forts&.tts: 

1) !V'.!eLk.!!i!!lsbsr!k!li!!&!n_f!r_N.2r.!l!n~, under ledning av jägmästare 

A.E. Hagbers. Vissa delar av materialet ha framlagts vid de ,under året 

hUln. allmänna .sammanträ.dena. I samlat skick väntas beräkningen kunna 

föra ligga under sommaren 1942. 
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2) !!nj,ev!k.ni!!Qn_r!r,inSe_rjlt!0!l&!i.ae.ti!lfU!n_i!l0.! J.JcSU8.tb,tt.tt ... 
under ledning av skogsrchef L. Matts s on-Mårn • De grundläggande under
sökningarna ha slutförts under året. Di.kussion på grundval ay detta 
material rarande miijliga vägar för samarbete på skogsrationaliseringens 

område samt beträffande framtida arbetsuppgifter, kommer att ske inom 
en särskild sakkunnigkret~ under första halvåret 1942. 

3) !t,Ie.s!n!l1&e.!! .I6.tand.1 !:l.e,tll.!dJ,0.tqn!s.!t!0.ne!!, under ledning av 
direktör B. Holmbäck . Såväl den tekniska som juridiska sidan av flott
ningsproblemet göres till för~ål för behandling . Ett utförligt mate

rial rar~nde flQttningsförhållandena i bl.a. vissa Norrbottniska ilvar 

har underkastats statistisk bearbetning. Utredningen beräknas kunna av

slutas under år 1942. 

4) !!n.s!~.[s!k!!ingen_a!!g!e.!!d.! .!!t!!YltJandSt ... a.t mi!!dsr.ti.tdiltt ~i.[k!. ,2Cll 
.. ~v.ta!l_s!.fDl !l!!&te_d!.i~e!! .tö.tägl.!ng !n.2,ll1_sJiogs!n.s!uJ.t.[i.!n.:,. Undersökningarna, 

• SORl ledas av civilingenjör E. Waldenströ •• ha bl.a. omfattat lokala spe
cialundersökningar rörande förekomsten av skogsavfall på olika bolagsom
råden. Dessa undersökningar ha ägt rum i samarbete med skogscheferna vid 
Bergvik fl Ala Nya AB, Holmsunds A8, Iramlors .AB och Munksunds AB. Special

utredningar rörande avfallets utnyttjande gen~m olika industriella pro
cesser, för vilka anlitas ett flertal ,experter, pågå. De speCiella forsk
ni~9frågor, som ifrån början inkluderats i denna del av utredningen, ha 
varit föremål för särskild behandling vid det allmänna sammanträdet i maj 

1941. På detta avsnitt synas visaa betydelsefulla praktiska resultat 
kunna nås genom att frågan därefter upptagits som en av de främsta punk

terna på arbetsprogrammet för den statliga kommitten för den tekniskt
vetenskapliga forskningens ordnlLnde. Civilingenjör Waldenström bar kallats 

till sekreterare i denna kommitt' och i denna egenskap blivit i tillfälle 

att del~a i utformandet av dess förslag, vilka bl.a. omfattar inrättan
det av ett centralt institut för skogsproduktforskning, drivet i samarbete 

mellan staten och föridlingsind.ustrien. 

Dessutom hava töljande nya ämnen under året upptagits till beband-
Ung: 

l) H~~m~~~1~~~~~~~~~~n~!~FJ~~~~~~~~~~r~ 
lä.Qdl.kA J.u!f!.~i!l&å.!Yar.!!a.:. Frågan har behandlats i samband med ett 
föredrag av direktör o. Falkman vid det allmänna sammantridet den 26 och 
27 januari 1941. 



2) !oLr!aadl.!a!t.!n!r,lf!s!r!&2r..:, Ämnet har första gången, 

behandlats vid det allmänna sammanträdet den 26 och 27 januari 1941 i 

samband med en P.M. framlagd av civilingenjör E.G.J. Upmark. 
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3) !t,lt.!n! .qc.!l 'l!o!a.ce!!s_mj!j!ia,h.!t.!r_a!t_uRP.!lj!lj!a_sjtl:a!t..!n.lf!sJiel. 

Frågan har behandlats vid al1männasammanträd~t den 28 och 29 januari 

1941 i anslutnin4 till P.M. och föredrag av hlr1dir,ktir G. Alm. 

4) !o,trlandJ. jir!.f1k.ers.0!em. FrAgan bar firstagången behandla.ts vid 

allmänna sammanträdet den 6 och 7 aj '1941 i samband med fOredrag av 

byråchef f. Berger. ' Som ett led i det fortsatta. utredningsarbetet på 

detta område har på grundval av järnvigs- och sjöfartsstatistikens mate

rial uppgjorts en ' handelsbalans fil" Norrland. Dessutom bar docent N.G. 

Ehrnrooth erhållit uppdrag verkställa en utredning rarande transporttör

hållandena på järnväg i Finland. 

5) !k.2n~s!-&e.2lta!i.!k_r.!&!o!!i!!d.!l!li1!Li_N.2r.tl!P!. Frågan bar be

handlats vid det allmänna sammanträdet den 6 och 7 maj 1941 i anslutning 

till den a.v doc!nt w. Willi~1!90n inom den statliga utredningen gjorda 

undersökningen i ämnet. 

6) lilllio&r.!fi !v!r_n.2r!l.!njs!i!t.!~t!:!r..:, Den grundläggande material

insamlingen har verkställts av sekreterare R. Anstris. För geno .. äng av 

de olika ämnesgrupperna bar Institutet anlitat särskilda experter. Biblio

grafien beräknas kunna framlägg~s under första kvartalet 1942. 

7) Ii,ls! J:rWr_rjrj!nSe_b.!f,21Pifigsl!Y.li!B.!11..:, Med uppläggning av ut

redning på onrådet har farste provinsialläkaren i Umeå, Rolf Kal14ren, 

varit sY&lelsatt. 

8) _ris:' ,2cJ! lIneni!.'..:.! i l!o!:rla.nd..:, Att verkställa ifrågavarande ut

redning har uppdragits åt aktuarien iSoei,lstgelsen Bengt Helger .. 

Utredningen har under Aret upprätthållit nära förbindelse med den 

statliga norrlan"btttreduingen. Kontakten mellan de båda utredningarn,a 

samt jämväl kommunikationerna mellan dem och olika statliga instanser 

har på utomordentligt sätt vidmakthållit. av 8verdirekt8f' E. Lindeberg. 

J'6rutsättningarna f6r gott samarbete även med den tilltänkta statliga 

kommitten äro de bästa. 
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II. Små.indllstriutredningen 

Den under 1939 påbörjade undersökningen rörande den svenska små-
, , 

företagsamheten, speciellt småindustrien, har under 1942 förts vidare. 
Som en del därav kan, betraktas ,ekreterare' lverotbt förordnande att vara 

s~kreterare i 1940 års hantverks- och 8måind:us'triutr~dning. Detta upp
drag slutfördes i och med att kommitten den 11 april 1941 till handels

ministern aV'lämnade sitt 'betänkande med utredning och förslag till åtgär

der far främjande av, hantverk och småinduStri. De av kommitten framför
da förslagen dels, till inrät~nde aven särskild långivning åt hantverk 

och småindustri, dels till visst stöd åt konsulentverksamhet för dessa 
näringar, ha framlagts i proposition, som antagits av 1941 års riksdag. 

Sekreterare Iveroth bar av Statsutskottet anlitats fCSr formuleringen av 
dess utlåtande,. Utr~dningens strävanden att skapa en enhetlig organisa
tion fil' h ntverk oeh ,små.industri baefter framtlItäilning från de två or
ganisationerna på området, Sveriges Hantverksorganisation och Småindustri

ena Centralförbund, fullföljts av en kommittemed representanter för 
SVerig~1 Industriförbund och Industriens Utredningsinstitut såsom förmed
lande parter. Som ett resultat av detta förhandlingsarbete har från och 
med årsskiftet' 1941/42 Sveriges Hantverksorganisation omorganiserats på 

tvA sektioner, en för hantverk och en för småindustri och i samband därmed 
nya riktlinjer uppdragits far organisationens praktiska arbete, särskilt 

till småindustriens frol'll1laa 

Ett led i arbetet att främja rationaliseringen inom småindustrien 

och bantverket är'korrespondensundervisningen. I samarbete med N.K.I.

skolan bar nuvarande Syeriges Hantverks- och Småindustriorganiaation, 
efter initiativ från Instltutet, lagt upp en korrespondenskurs för 8m1-

t6retagare i bokfiring, kalkylering. driftsorganisation, f8rsiljningstek

nik, m.fl. ämnen. Kursen, vars planläggning och redigering omhänderhafts 

av sekreterare A. Iveroth, har färdigställt~ vid Ars~kiftet. 

Det inom Institutet samlade materialet rörande småt6retagsamheten 
i landet har under året sammanställts och kommer vå~en 1942 att utgivas 
i bokform. 



6 

III. Bos tads utredningen 

Den av Institu~et beslutade bostadsutredningen har under årets 
senare del påbörjats . En rådgivande kormnitte av industrimän har till

satts. Såsom särskild sakkunnig har tillkallats länsarkitekt .I. Curman 

i Uppsala. En plan för utredningen har utarbetats. Vissa förberedande 

utredningar såsom urval av företag och tätorter tör den planerade rund

trågan ha utförts. 

B. Utredningar i dags frågor 
= •••• 1:1 •••••••••••••••••••• 

I. DMansunder! öknin&en 

I likhet med tidigare år har inom Institutet gjorts en undersökning 

av förskjutningarna mellan de båda senaste årens bokslut för de större i 

aktiebolagsform organiserade ind~'triföretagen. Denna undersökning har 

publicerats som en av direktar . R.Sunden signerad bilaga till Konjunktur

institutets rapport varen 1941 och även utgivits som särtryck. De för 

följande år planerade undersökningarna av samma art komma att något ut

Vidgas. Under året vidtagna förberedelser härför avse att för ett mera 

representativt antal företag fl fram siffror för en följd av år. Häri

genom torde en mera både tillförlitlig och överskådlig bild av huvudlin

jerna inom industriens utvecklir~, sådan den framgår av boksluten, kunna 

framläggas. 

II. Inves terings undersökningen 

Den i föregående årsredogörelse omnämnda undersökningen rörande 

investeringsplaner inom svensk industri, grundad på resultatet aven rund

skrivelse till Industrifirbundets medlemmar, har under året ytterligare 

bearbetats av docent Carsten Welinder med biträde av Institutets perso

nal. Därvid bar . särskild vikt lagts vid att söka utrina den allmänna in

verkan på investeringslusten av vissa produktionshåJrJDande faktorer och de 

utvägar, som stå företagarna till huds att bemästra dessa. Resultatet av 

bearbetningen fiSreligger i manuskript. 

III. Skatteutredningar 

Inom Institutet har direktlr Ragn.ar Sundep med bistånd av kangnar-
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rättarådet F. . Sivefl utformat detaljerade förslag till revision av krigs
konjunkturskatteförordningen med avsikt att främja för folkförsörjningen 

betydelsefull anläggnlngsverksamhet och produktion. Dessa förslag ha 

framförts i motionerna nr 212 och 216 i Första kammaren vid 1941 års riks

dag, båda i anledning av Kungl. M j:ts proposition med förslag till far

ordning omkrigskonjunkturskatt för år 1941, m.m. Under Institutets med

verkan bar tillk~t motion r~ 94 i Firsta kammaren vid 1941 års riks

dag rörande vissa ändringar i avskrivningsrätten vid taxering i syfte 

att vidmakthålla industriens produktionsfönnliga och främja nyinvestering

ar för industriella ändamål. 

Institutet har under året lvs" följt frågan rörande skatt å värde

stegring å fastigheter. Därvid har sasom särskild sakkunnig anlitats 

protessor C. Åkerman, vilken haft i uppdrag att utarbeta en P.M. i ä~ 

net. 

IV • Stadsplaneärenden 

Inom Institutet har med biträde av häradshövdiM o. Håkanss~n 
utarbetats vissa promemorior i samband med civilingenjör E. Olsons i 

Andra ka.mmaren interpellation nr 29 vid 1941 års riksdag angående de 

ekonomiska återverkningar på kOJtlllu!ler och i~dustritöretag, som kunna vara 

f8rknippademed Luftskyddsinspektionens allmänna anvisningar nr l angående 

stadsplanering tör industriområden. 

V. Utredningar berörande finanspolitiken 

Doktor E. Hejnertl har på grundval av det material ban samlat rCS

randeden inflatoriska. prisstegriugens karaktär utarbetat bl.C\. "P.M. 

med synpunkter på m8jligheterna till en kontinuerligstatsupplåning såsom 

led i ett finanspolitiskt och ekonomiskt program." Denna P.M. har seder

mera legat som underlag f8r diskussion i intresserade kretsar. 

VI. Utrednipgar berörande pris- och handelspolitiken 

Material röran.de pris- och handelspolitiken, som samlats inom 

Institutet, har bl.a. legat till grund för motion nr 297 i Andra kamma

ren vid 1941 års riksdag. 



VII. . Utredningar rörande förhållandena utomlands 

Inom Institutet har liksom under föregående år utvecklingen på 

näringslivets område utomlands följts. Bland annat ha uppmärksammats 

åtgärder av produktions reglerande ochproduktionsbefr.!mjande natur i 
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och utom Europa liksom även utvecklingen på det handelspolitislta fäl

tet. Detta arbete har varit anförtrott åtsloktor E. Heinertl. Material

insamlingen rörande de tyska förberedelserna för en ekonomisk nyordning 

i Europa ha därjämte fortsatts . Institutet avser att efter band kunna 

komplettera den framställning i detta ämne, som tidigare utarbetats för 

en trängre krets • 

. Under studieresan i Tyskland vunna insikter , och samlat material har 

legat till grund för direktör R. <Junden~ P.'f. angåendettNågra akt~lla 

frågor rörande d~t tyska näringslivet.", I föredrag inför styrelsen och 

vissa sammanslutningar har direktör Sunden berört samma ämne. 

På grundval av under studieresan i Tyskland samlat material har 

amanuens. Rolf von Euler utarbetat en sammanställning av tyska företags

ekonomiska branschundersökningar, vilken kommer att publiceras i lämplig 

facktidskrift. 

vnI. Smärre utrednin,gsuppgifter 

Vid utarbetande av de ekonomiska översikterna för Industriförbun

dets och Arbetsgivareföreningen~ årsberättelser för år 1940 har Institu

tet liksom tidigare år lämnat sin medverkan. 

Institutet har särskilt under förra delen av år 1941 i olika 

ärenden biträtt Industrif6rbundets produktionskommitte med utrednings

arbete. 

För Institutet har med. lic . A. Waern utarbetat en P.M. rörande 

sjukvården vid industriella fIretag. Institutet har i frågan kontakt 

med Statens Institut för folkhälsan samt Arbetsgivareföreningens sak
kunnige på området. 

c. Offentliga uppdrag 
•••• = •••• ===. = •••• 

pocent I. Svennilson har vid sidan av sin tjänst vid Institutet 
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kvarstått såsom chef för Industrikommissionens utrednings byrå. Han har 

dessutom under höstterminen 1941 upprätthållit professor Bagges professur 

i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms Högskola med begränsad 

undervisningsskyldighet. 

Sekr~terare A. Iveroth har under tiden 1/1-17/4 varit förordnad 

som sekreterare inom 1940 års hantverks- och småindustriutredning och 

därunder upprättblilit sin tjänst vid Institutet på halvtid. 

P. Resor 

Under januari månad gjorde direktör R. Sunden samt sekreterare 

A. Iveroth och amanuens R. von Euler på inbjudan av Reichskuratorium fUr 

Wirtschaftlichkeit ett besök i Tyskland. Resan, som avsåg studi av 

industriella produktion.- och organisationsprobleM, utsträcktes för 

direktör Sundens och amanuens von Eulers del även till Schweiz. I denna 

del av reseprogrammet deltog icke sekreterare Iveroth, vilken däremot i 

samband med uppehållet i Tyskland på uppdrag av 1940 års hantverks- och 

småindustriutredning och på statsverkets bekostnad företog en studieresa 

inom tyska riket. 

I samband med utredningsarbetet bar Institutets personal företagit 

resor i olika delar av landet. Bland annat har Norrlandsutredningens ar

betsutskott på inbjudan av Svenska Cellulosaaktiebolaget avlagt ott fem 

dagar långt studiebesök i Visternorrlands industridistrikt. 

E. Upplysningsverksamhet 
.... _ •• = .. =-= ....... .., .... 

Den av Institutet bedrivna upplysningsverksamheten har varit av 

mångskiftande karaktär. För jämrörbarhetens skull och med anledning av 

den tilltänkta fastare organisationen av industriens upplysningsarbete 

lämnas här en kort översikt över de två senaste årens verksamhet på om

rådet. 

l. FCSredrag!ilyerksamhet 

Föredrag i ekonomiska frågor ha av Institutets funktionärer hål-
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lits i ett antal sammanslutningar å skilda orter. Bland dessa föredrag 
må nämnas: 

Av direktÖr R. Sunden: 

Index16nernas problem 

Den ekonomiska bakgrunden till 
o~ättningsskattefÖrllaget 

" 
Den industriella produktionens 
och investeringsverks~~eten9 
anpassningsproblem 

Ekonomiska synpunkter på industri
ens bostadsproblem 

Industriella anpassningsproblem 
Det ekonomiska läget i Tyskland 
och Schweiz under kriget 
Nor~land~ industriproblem 

Nationalekonomiska student
föreningen i Lund 22/10 1940. 
Handelskammaren i Gävle 
25/10 1940. 
Folkpartiets stocksholmsavdel
ning 30/10 1940. 
Nationalekonomiska fÖreningen i 
Stockholm 22/11 1940. 

IngenjÖrsklubben i Falun 7/12 
1940. 
I radio 19/12 1940. 
JfDecemberklubbentJ i Borås 17/3 
1941. 

Härnömässan i HärnÖsand 26/4 
1941. 

Av docent I . Svennilson (fr.o.m. sept. 1941): 

Byggnadsindustriens råvaru
problem 

Några synpunkter på Sveriges 
ekonomiska läge 

Mobiliseringen av industrien 

Den industriella hushållningen 
under kriget och några av dess 
lärdomar 

Några synpunkter på det industri
ella framåtskridandet 

Stockholms B)~ästaretörening 
8/9 1941. 
EkonoDdska Klubben 5/11 1941. 

ABF:s sammankomst å Konserthusets 
stora sal, Stockholm 1/12 1941. 
Skånes Handelskammare 12/12 1941. 

Expo rtf Ören ingen och Sveriges In
dustrifÖrbunds styrelse 17/12 1941. 

I egen:qkap av tillfÖrordna,d professor i nationalekonomi och so

cialpolitik vid Stockholms Hagskola har docent l. Svennilson dessutom 

vid högskolan hållit en fÖrelä.sningsserie rörande den svenska industriens 

utveckling på. längre sikt. Dlk""Vid ha ä.ven framlagts resultat av under

sökningar, som av honom utförts vid Industriens Utredningsinstitut. 

Av ,ei[eterare A! Iveroth: 

Er,ättningsproduktion och ny 
företagsamhet 
Norrlands förs5rjningsfrågor 

H&\delsklubben i Gävle 26/9 1940. 

Fabriks- och hantverksr6reningen 
i Sundsvall 3/12 1940. 



Sysselsättningsproblemet i Ådalen 

Industrien under kriget 

Utvecklings problem inom hantverk 
och småindustri 

" 
Medelklass ocn arbetarklass: 
Småindunri och hantverk 

Il 

Fackliga Centralorganisationen, 
Kramlors, 18/5 1941 
Högerns Folkhlgskola, Gimo 9/10 
1941. 
Stockholms Hantverksförening 
21/10 1941. 
NorrkÖpings HantverksfÖrening 
11/11 1941. 
ABF ss Stockholmsavdelning 20/11 
1941. 

Inom. Institutet har dessutom. under år 1940 och 1941 utarbetats 

ett tjugotal mera o fattande föredrag, hållna av representanter för nä
ringslivet inför skilda auditorier. 

Institutet har vidare lämnat sin medverkan vid arrangerandet av 
ett antal överläggningar i frågor bE:rirande näringslivet. Förutom sådana 
sa~träden, som mera direkt äga anknytning till Institutets verksamhet, 

I . f r ; 

såsom Näringslivets råds ocb Industriens Norrlandsutrednings överläggning-
ar, bar detta bistånd gällt bland annat Härn&- och Arosmissorna år 1941. 

Programmet för Härnömässan utformades vid diskussioner på Institutet, ooh 
genom Institutets försorg anskaffades fyra av centra1dag~ns föredrags
hållare. Vid utarbetandet av huvudf'öredraget vid 1941 års Arosmässa s'täll

de Institutet likaledes krafter till förfogande. 

II. !!re88verk,amhet 

lmltitutets firbindelsef'! 'med pressen ha fortlöpande utvidgats 
och blivit ganska omfattande. Av särskilt värde ha varit det stora antal 
personliga kontakter, på vilka samarbetet uppbyggts. Av publicerade 
artiklar, signerade av Institutets personal må följande nämnas: 

Budgeten 

Exportproblemet ute och hemma 
Några synpunkter på norrlands
industriernas utveckling 
Näringsorganisationer och närings
frihet i Schweiz 
Det schweiziska näringslivet un
der krisen 
lunna vi bekämpa inflationen? 
Europeiska rationaliserings
problem 

Ekonomisk Tidskrift 1940 s. 44. 

Svensk Tidskrift nr 31 1940. 

Industriförbundets meddelanden 
nr 4 1941. 

Svenskt Affärsliv nr 3 1941. 

Svensk Utrikeshandel nr 7 1941. 

Svensk Tidskrift 1940 s. 302. 

Svenska Dagbladet 20/3 1941. 
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Av doc~nt I. Svennilson (fr.o.m. sept. 1941): 

Industriell planhushållning . 
Några synpunkter på krigs tidens 
svenska arfarenheter 

Av sekreterare A. Iveroth: 

Importartiklar lämpliga för inhemsk 
tillverkning 

Småindustri och hantverk 

Den mindre industrien 

Norrländska sysselsättningsproblem 

Västerbcttuiskt Näringsliv I 
och II 

Småföretagsamheten och samhället 

Hantverkets utbildningsfrågor 

Av&manuens R. von Euler: 

Varumärkenas roll i den tyska 
krigshushållningen 

Ekonomisk Ti.dskrift 1941. s. 295. 

Svensk Hantverkstidning augusti 
1940. 

Affärsekonomi nr 17 l ~40. 

S.A.P. information r~ 2, 3 och 4 
1941. 

Svensk Tidskrift, häfte I 1941. 

Västerbottens Folkblad l/S o. 
3/5 1941. 
Svenskt Affärsliv nr 12 1941. 

På Fritid nr 2, 1941. 

Affärsekonomi nr 16, 1941. 

Institutet bar vidare haft ett gott samarbete med Stockholms

pressen i vad har gällt att få synpunkter framförda på ledande plat~1Ie 

Ett flertal ledande artiklar för de stora stockholmstidningarna ha helt 

utarbetats på Institutet. I ett betydande antal fall ha tidningarna 

även refererat eller in extenso i sina ledare återgivit uttalanden, som 

Institutets tjänstemän gjort i artiklar i facktidningar eller i föredrag. 

Institutet har dess utom för vidare bearbetning försett fack- och dags

pressen i såväl Stockholm lom landsorten med material för artiklar i eko

nomiska frågor. In"titutet har i samtliga fall kunnat glädja. sig åt gott 

genör i både den borgerliga och den socialdemokratiska pressen. Som 

exempel kan nämnas, att i ett 25-tal tidningar av båda kategorierna på 

ledande plats och i form av reportage beretts utrymme för de synpunkter 

på den norrländska försörjningsfrågan, som den av Institutet publicerade 

föredragssamlingen i ämnet givit uttryck åt. 

Genom huvudredaktör "j. Fredriksson i Finanstidningen bar Insti
tutet upprätthållit regelbunden kontakt med ett 20-tal av de mest bety

dande landsortstidningarna av borgerlig läggning, representerande en ge-
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nomsnittiig dags upplaga på mellan 300.000 och 400.000 exemplar . I regel 

har en art ikel i veckan, vanligen av ledarekaraktär, tillhandahållits 

dessa tidningar. Därutöver ha de erhållit en å två ekonomiska översik

ter i månaden . Under två år representerar det material, som sålunda in

förts i landsortspressen 1. 500 spaltmeter ledare och 1.000 spa1tmet~r 
ekonomiska översikter • . Redaktc;r Fredriksson bar härför fran Institu'tet 

uppburit ett arvode på 400:- kronor i kvartalet. 

I vbsa frågor har Institutet även genom civilingenjör B. Tranaeus 
kunnat nå kontakt med landsortens tidningspress . 

III . Samarbete med RadiotlAn,~ 

Med Radiotjänst har Institutet upprätthållit ett intimt samarbete . 

I uppläggningen av ett flertal föredragsserier har Institutet tagit del. 

På förslag av Institutet har sålunda påbörjats en följd föredrag om den 

svenska industriens historia. p& grund av kriget har detta program icke 

kunnat . helt genomföras ; unde.r radioåret 1940-41 ha dock fyra av de pla

nerade föredragen kommit till stånd. Vidare medverkade Institutet i se

rien "Vår folkförsörjning", år 1940- 41, vilken innehöll ett flertal upp

lysningsföredrag i industriella frågor av exempelvis G. Söderlund, T. H~r

nod , I. Svennilson, R. Sunden m.fl. Denna föredrags serie har såsom på 

annat ställe nämnes sedermera tryckts av Institutet i samverkan med Radio

tjänst . Föredragsserien .IVi och vårt arbete" har, för att taga ytterligare 

ett exempel, till i cke ringa del behandlat industriella utbildnings- och 

organisationsproblem. I belysningen av dessa ha deltagit bland andra 

fil . dr G. Ekelöf och överingenjör Alex Engblom. 

Bland reportage, vilka planerats och utförts i samar~ete med Insti
tutet kunna nämnas följande. Ett utförligt reportage från Sjuhärådsbyg

dens s torindustri och småföretagsamhet kombinerades med en studieresa till 

Södra Ålvsborgs län, företagen av sekreterare A. Iveroth. Reportaget 

omfattade fem kvällsprogram år 1940. I samråd med Institutet företogs 

våren 1940 en serie reportage från industrierna vid Motala StriSm. Ett om

fattande program för att i reportageform åskådliggöra småindustri i Norr

land och Småland har uppgjorts inom Institutet och till stora delar för

verkligats under år 1941. Några av programmen från Norrland ha därvid 

rönt sådan uppskattning hos lyssnarna att de tagits i repris . 
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Genom initiativ från Institutet har även i Dagens Eko förekommit 

programpunkter av aktuellt industriellt innehåll. Sålunda återupprepade 

bruksdisponent K.F. Göransson sitt anförande vid Industritörb~ndets års

möte 1941 i radio samma d,ag . 

IV . Korrespondenskurs för industriarbetare 

Inom Institutet ha ingåotnde dryftats möjligheterna att åstadkomma 

en korrespondenskurs för industriarbetare. En detaljerad disposition för 

en sådan kurs har även uppgjorts på ' grundval av de synpunkter, som fram

kommit vid diskussioner, vari deltagit förutom Institutets tjänstemän 

direktör Wilhelm leckman. Vissa delar av s tudiebreven 'töreligga i ut

kast. Då 'tidigare tillämnad metod att på privat väg genomföra kursen 

icke visat sig lämplig, har övervägts att söka intressera fackförening

arna att i samarbete med Institutet taga upp tanken. 

v. Utgivna publikationer 

Institutet har under år 1941 utgivit ett antal publikationer, vilka. 

utgöra de första skritterna i den serie, som i fortsättningen kommer att 

givas benämningen Meddelanden från Industriens Utredningsinstitut. Så

lunda har i sa~arbete med AB Radiotjänst till trycket befordrats de före

drag rörande vår folkförsörjning, vilka hållits i radio under hösten 1940 

och våren 1942. 'Vidare bar under sommaren 1941 publicering av vissa delar 

av llorr1andsutredning0ns _teriai ägt rum i boken "Industrien och Norr

lands folkförs5rjningtt . Vissa smärre broschyrer av upplysningskaraktär 

ha dessutom tryckts av Institutet såsom exempelvis "Några synpunkter an

gående krigskonjunkturbeskattning av rlrelseinkomsttt, utarbetade av auktori

serade revisorn Ebbe Rybeck. 

I fortsättningen komma i den nämnda serien i form av monografier 

de delar av utredningsmaterialet på olika områden att Offentliggöras, 

vilka därtill befinnas lämpliga. Närmast är sålunda avsikten att låta 

trycka. utredningarna rörande småindustrien och industriens investeringar. 

En ytterligare form för Institutets publicistiska verkla~het har 

utgjort dess medverkan till utgivande av bokverket "Norrland, natur, be

folkning, näringartt . Denna bok redigeras och utgives i samarbete med 

Geografiska Förbundet på huvudsakligen Institutets ekonomiska risk. 
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F. Institutets personal 

Såsom chef för Institutet har, etter direktör R. Sunden, den 

l september tillträtt docent l. Svennilson. 

Till sekreterare vid Institutet har från och med den 1 juli 1941 

förordnats förutvarande amanuensen vid Institutet A. Iveroth. 

Institutets personal har i övrigt bestått av dr.phil. E. Heinertz, 

amanuens R. von Euler, vilken varit inkallad till militärtjä.nstgöring 

under tiden 28/4-15/10, samt under årets tre senare kvartal herr H. Ro

sell. 

Såsom stenografer ha tjänstgjort fru E. Wennerholm samt Ullder 

första halvåret fru I. Malm. Den l augusti har såson:. stenograf nyanstli.llts 
fröken B. Erici. 

Förutom i andra sammanhang redovisade särskilda sakkunniga har 

Institutet för vissa special utredningar anlitat extra arbetskraft. 

G. Institutets ekonomi 
•••••• = ....... _= ••• 

Såsom bidrag för Institutets verksamhet har Sveriges Industriför

bund och Svenska Arbetsgivareföreningen överlämnat respektive 65.000:

och 55.000:- kronor~ Därutöver har Svenska Arbetsgivareföreningen ställt 

10.000:- kronor till förfogande för under året vidtagen utvidgning av 

upplysningsverk~amheten. Kostnaderna för Institutet under år 1941 fram
gå av följande sammanställning. 
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I n k o m s t e r: 

l:a halvåret 2:a halvåret Hela år 1941 
1941 1941 

Kontant i kassan l/l 1941 109:88 248:56 109:88 

Saldo å checkräkning 
l/l 1941 13.699:92 3.305:78 13.699:92 

13.809:80 3.554:34 13.809:80 

Svenaka Arbetsgivare-
föreningen 24.000:-- 41.000:-- 65.000:--

Sveriges Industri-
förbund 24.000:- - 41.000:-- 65.000:-

Återbetalda pensions-
avgifter 571:20 1.305:55 1.876:75 

Försålda publikationer 50:- 174:-- 224: -

Ränta å checkräkning 32:89 32:89 

48.621:20 83.512:44 132.133:64 

Ssa 62.431:- 87.066:78 145.943:44 

U t g i f t e r: 

l:a halvåret 2:a halvåret Hela år 1941 
1941 1941 

Löner 27.117:61 28.111:97 55.229:64 

Lokalkostnader 2.369:68 2.935:06 5.304:74 

Kontorskostnader, tele-
fon och diverse 5.623:11 11.941:44 17.564:55 

Särskilda utredD.ingar 10.518:15 20.625:39 31.143:54 

Resor, representation 6.288:33 594:56 6.882:89 

Böcker, tidskrifter 412:23 1.626:86 2.039:09 

Pensionsavgifter 2.993:87 688:64 3.682:51 

Publikationstryck 3.553:62 4.067:-- 7.620:62 

Upplysningsverksamhet 2.000:-- 2.000:-

58.876:66 72.590:92 131.461:58 

Icke i anspråk tagen del 
av anslag från Svenska 
Arbetsgivareföreningen 10.000:-- 10.000:-

Saldo å checkräkning 
31/12 1S41 3.305:78 3.943:71 3.943:71 

Kontant i kassan 
31/12 1941 248:56 _532:lL- 532:15 

3.554:34 14.475;!2...- 14.475:86 

!il:a 62.431:- 87.066:78 145.943:44 

Stockholm i februari 1942 
Ingvar 8vennilson /Axel lveroth 


