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Redogörelse för verksamheten vid Industri ens Utredningsinstitut 

år 1950. 

l. Den serie undersökningar med det gemensamma syftet att ana
lysera några viktiga betingelser för det svenska näringslivets ut

veckling på längre sikt, som sammanfa.ttats under arbetsnamnet 
"Sveriges behov och resurser 1t , hen fortsatt under år 1950. Då 
flera aV dessa undersökningar nu framskridit så långt att man kan 
räkna med att de komma o.tt publicer~)s under det närmaste året, 
finnes anledning att mera i detalj redogöra för deras innehåll och 

allmänna uppläggning. Hit höra främst ett studium av befolkningen 
och den framtida tillgången på arbetskraft, en o.no.lys o.v den ak

tuella inkomstfördelningen och de faktorer som kunna väntas bestäm
ma denna i framtiden samt ett studium av vurudistributionens struk
tur och utvecklingslinjer. 

Arbetskraftsundersökningen. Denna. undersökning inledes med 
och bygger på en framskrivning av befolkningen i arbetsför ålder. 

Med utgångspunkt fr8.n erfc.renheterna under det sennste decenniet 
följer sedan en diskussion av frågan huruvida några förändringar av 
andelen förvärvs'J.rbetande individer inom denno. befolkning äro sanno
lika under det närmaste årtiondet. Därvid uppmärksammas särskilt 
de problem son beröra den kvinnliga arbetskraften. 

Med hänsyn till det synnerligen obetydliga tillskott av 
arbetskraft son kan uppstå på grund aven no.turlig befolknings
ökning konDer olika n1:iringsgren8rs fro.ntido. arbetskraftsförsörj

ning fränst att bli beroende av hur befolkningsonflyttningen kOD-
I 

ner att gesto.lta sig. Det är därvid avflyttningen från jordbruket 

som i första hand tilldrar sig intresse. En bedömning av de sanno
lika utvecklingstendenserna på detta onråde r;J.åste eClellertid utgå 

från en analys av vad den under det senaste årtiondet mycket starka 
nedgången av jordbruksbefolkningen inneburit för jordbrukets pro-

1. 50. 50.000. 
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duktionsförhållanden. Några av de frågor sem härvid aktualise

rats äro: Ha flyttningarna företrädesvis berört grupper som en

dast delvis fått sin bärgning genom jordbro..ksarbete eller är det 

heltidssysselsatta jordbn;;};:sarbetare so:n flyttar? Har minskning

en av arbetskraft kunnat kompenseras genom r8.tionaliseringsåtgär

der av olika slag? För att i mc-jjligaste mår~ belysa dessa problem 

ho.r en särskild undersökning gjort3 3.V de aktuell!]. arbetskrafts

förhållnndena på ett repre~3ento.tivt urvo.l O.v jordbruk i olika 

storleksklasser. Denm undersölming her främst tngi t sikte på o.tt 

) få fr'o.m uppgifter om vo..d sl :::..gs o.rbetskrnft som finns o.tt ti llgå, 

hur stor del av året denna är sysselsc.~tt samt om det för närvaran

de föreligger brist på a.rbetskro.ft. 

) De olikheter i arbotskro.ftssituo.tionen som föreligga mel

lo.n skilda delnr o.v lcmdet ha även varit :föremål för speciella 

studior. Uppmärksamhet ho.r därvid ägno.ts åt de eventuella arbets

kraftsrosurser som kunna finnas i olika landsdelar och i vad mån 

en viss utveckling eller lokalisering av näringsgrenar och bransch

or kan möjliggörn att dessa reserver tillvaro.tns. 

Mot bakgrunden av dessa skilda undersökningar göres ett 

försök o.tt })rOCiS8ro. såvtil de tillskott QV arbetskraft a~l olika 

kQtegorier, som sto.dsnäring~::rn:J. tot c. J.t kunna tänk::: s erhålla, som 

hur dossa. tillskott kunn::'. kom!lla o.tt fördelas mollen olika stads

näringo.r. En jämfö r ,:; lsc rflGllcln produktionsutv ecklingen inom olikn 

näringsgren:)r synes peka på att indm1trien har att vänta on allt 

hårdnre konkurren~i fro.mf'ö r allt från distri butions- och servico

näringnrnas sida. I dottQ so.mmo.nho.r~ diskutcro.s o.rbetskrnfts

utbudets känsligh(~t f()r förändringnr i lönestruktur, nrbetstids

förhållnndon, besko.ttningcns utformning m.m. och för förskjutning

nr i nrbet skrnft sef"tc;rfrågo.ns inriktning från tyngre ti 111ättnre 

Qrbete. Dettn knn bildo. bnkgrunden till en diskussi on av frågan 

om mnn t. ex. genom oliko. s l ,:-.;, g s lönepolitik skulle kunno. åstnd

kommQ en sådnn f;jrdcd.ning 0.'1 :lrbetskro.ften rnello.n näringsgrenc.rm~ 

och mcIlem t. ex. kvo.lificero.d och icke kv~;.lificero.d nrbetskrc,ft, 

som ur snmhällsekonomisk synpunkt skulle; vo.rQ mest önskvärd. 

InkoDstundersökningen. Inkomstundersökningen ho.r som 

huvudso.kligt syfte Cttt klnrläggn sådo.nct utvecklingstendenser i den 

svenska. inkomstfördelningen, SOD kunna vnro. nv betydelse för den 
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framtida konsumtionsinI'iktningen. Meningen är sålunda att denna 
undersökning skall utgöra ett underlag för den pågående undersök
ningen av den framtida konsumtionen. Vid sidan härav går under
sökningen även in på vissa fördelningsfrågor, som kunna sägas 
vara av mera allmänt ekonomiskt och fwcial t intresse. 

Undersökningen omfattar perioden 1930-1950. Den be1yse1' 
i första hand utvecklingen av inkomsternas förde.lning mellan 
l) löner, företagarvinster och kapitalränta, 2) fysiska personor, 
privata juridiska personer och offentliga myndigheter, 3) fysiska 
personer i olika inkomstklasser, 4) olika socialklasser och ' yr
kesgrupper. Vid beräkningnrna hsr s~3,::'skild omsorg nedlagts på 
att kle.rlägga den omedelbara inverkan på inkomstfördelningen som 
de offentliga myndigheternas skntte- och s ocic'.lpoli tik haft. 

Efter dessc. beräkningar följer en diskussion av den hit
tillsvarnr:de utvecklingen nv inkomstfördelningen och av de fakto
rer, som kunna. ha påverka.t don. Häl' berörns bl.a. frågorna om den 
offentlign sektorns, knpitalbildllingen-s, befolkningsutvecklingens 
och industrialiseringens betydelse. 

Slutligen göres ett försök till bed~mning av inkomstför
delningens framtida utveckling. Det är' därvid emellertid icke 
fråga om någon prognos i vanlig mening, uto.n diskussionen inskrän
ker sig till:J.tt [lnge följderna av visso. Oonto.gnOo förändringar i 

ovannämnda fOoktorer. 

Distributionsundersökningen. Bland de näringsgrenc'..r Bom 
konkurrera med industrien om sarrillällets knappa resurser har man 
numorOo främst att räknCt vo.rudtstributionen och övriga s.k. 

sorviconarlngar. Undorsökningen av vnrudistributionen syfto.r 
också till o.tt söko. klcc:rläggn vilka cmspråk på arbetskraft och in

vostoringsutrymme som denncL näringsgren kan komma att ställa. Ef
ter en avgränsning av varudistributionen från [lndro. delar av nä
ringslivet går undersökningen in på en kvo.ntitntiv o.no.lys o.v 
distributionso.ppnraton. DennOo 8.nnlys består c..v dels en studie 
av distributionsapPOorCttolls nuvarande omfång och utformning, dels 
en studie av förändriY'.ifsc.rno. i varudistributionens st:ruktur under 
de bägge sista decenniernn. Härtill har fognts en kvalitativ o.no.
lys, vnrs syfte hOor v:J.rit att spridn något ljus över de krafter, 
som djupnre sett kunna sägas styrD. utvecklingen inom varudistri

butionen. 
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Med utgångspunkt från dessa studier göres ett försök att 

utkristallisera de mera långsiktiga utvecklingslinjerna inom varu
distributionen med tonvikt på sysselsättningsutvecklingen. 

Bland pågående undersökningar inom ramen för "Sveriges be

hov och resurserIt , som ännu icke befinna sig i så framskridet skede 

som de nu nämnda, märkas en inventering av landets råvarutillgångar 

mot bakgrunden av den tekniska utvecklingen och långsiktiga tenden
ser i den internationella råvaruförsörjningen samt en nyligen på
börjad analys av förutsättningarna för den framtida kapitalbild
ningen. Tillsammans med den tidigare nämnda arbetskraftsundersök

ningen skola dessa. ·undersökningar stllundn ge en uppfattning om hur 
våra resurser kunI1Cl ber8.kno,s utveckla sig. 

Bland övrigQ pågående undersökningClr äro främst att nämna en 

studio av konsumtionsbenägenhet och konsumtionsvanor knuten till den 
tidigare nämnda undersökningen av inkomstfördelningen samt en un

dersökning nv det inrikes transportväsendet, som syftar till att 
ke:.rtlägga dess nuvarc.nde struktur och ange huvuddr:J.gen i dess his

torisket utveckling och slutligen diskutera den frClmtido.. utveckling
en. Sistnämndet undorsökning~·J.r bild:J. tillsc.mm:ms med de tidigare 
nämnde:., inkomstundorsökningen och distributionsundersökningen, un

derlo..g för on bedömning av de framtida behoven i vårt l and. 

2. Bryggeriutredningen. 

Arbetet med don under år 1949 påbörjo..de undersökningen av den 
svensko.. bryggeriindustri,:.;ns struktur och kostnc,der h2r under år 

1950 huvuds:J.kligen omfo..tto.t beo.rbetning o.v det insamlo.de primär

materialet. Dessutom ha kompletterande uppgifter illilämtnts från 
bryggeriföret:J.gen. Dessa het även beretts tillfälle Cltt bedöma vis

so. kalkylfrågor, beräkningsmetoder och kostnadssiffror. Samman
ställning:J.r oeh beräkningClr av kostn:J.ds- och intäktsuppgifter m.m. 

på grundval :J.V det kompletterade primärmaterio.let h:J. i huvudsak ge
nomförts. Utforoningen av utredningsrapporten har påbörjats och 

utredningen beräknas vare:. helt Qvsluto,d under våren 1951. 

Svensk industriell företngo.rv erks:J.nhet. K::msnlcll1Cllys av den 

industriella utvecklingen 1919-1939. 
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l. Vinster, utdelningar, löner och skatter inom industrien. 
Denna utredning som numera omfattar cirka 600 företag med 

minst 50 arbetare har även 1950 genomförts enligt de principer 
scXn. bör jade ti lläm:pas från o ch med 1949, varigenom man bl. a. kun
nat komma fram till en uppskattning av vinster, bruttointäkter 
etc. fC5r sa.mtliga företag i 11c:ndet med minst 50 arbetare. En 
noggrannare klassificering än tidigare av varje arbetsställe och 
företag hc.r denna gång varit möjlig, vilket inneburit o.tt vissa 

osäkerhetsmoment i uPPslwttningarno. kunne.t undanrö jas. Förhands
undersökningen röretnde industriens vinstförhållanden l.mder 1950 
har icke kunnnt genomför~s plClnenligt, då de flesta företag på 
grund nv det ovissa världsläget, de kro. f tiga prisfluktuationerna 
på vär1dsmar~~Gderna m. m. icke nnsett sig med någon rimlig grad 

av säkerhet siffermässigt kunna förutsäga vinstutvecklingen under 
1950. Följaktligen ho. r undersökningen endast sökt al~e några 
troligo. tendenser inom vissa branscher. Utredningen publicerc~des 

i december. 

2. Industriproblem 1950~ 
Institutet utkom under hösten med en mindre pUblikntion 

k:tllc.c1 "Industriproblem 1950 11 • Den innehållGr uppsatser av med
lemmo.r 'J.v institutet, som tlvse att 081Y80. c.ktuello. näringspoli-

) tiska och speciellt industriella problem. Följande upp3atser in
gå: E. Dahmen~ IIEkonomi8ka utredningar och ekonomisk forskning 
till industriens tjänst. En översikt över verk.saoheten vid 
Industriens Utredningsinstitut."; I. Svennilson~ IIInternationell 

samordning och ekonomisk expansion", J. Nordenson och E. Höök: 
"Befolkningsutveckling, sysselsättning och ekonomiskt framåtskri
dande ll ; G. Uhler~ lIArbetstidens förkortning under hundra år"; 
T. Carlsson: "Skogens arbc:tskrc.ftsproblom"; E. Ruist: "Vad är 
produktivitet?"; H. Holm: "Orgo.niso.torisk struktur och mänsklig 

anpassning i store. företo.g". 

3. "Det ekonomiske. läget" . 
~ rapporter röro.ndo den ekonomiske utvecklingen i 

Sverige och utlandet he .. på anmodan Ci. V Svenska Arbetsgivar eför
oningen utarbetats för användning inom fö retagsnäIa.nderno.. 
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4. Semesterutredningen. 

Den på anmodan av Svenska Arbetsgivareföreningen igångsatta 
undersökningen rörande önskad semesterförlängning och vissa kon

sekvenser aven utökning av semestertiden frin 12 till 18 dagar 

inom företag, anslutna till Svenska Arbetsgivareföreningen, färdig
b~de s i början fl! året. Institutet medverlmde även vid uto.rbetc.ndet 
aven särskild skrivelse från Arbetsgivo.reföreningen till den stat
liga crbetstidsutredningen . 

5. Industriell månadsstatistik. 
Uppgifter rörande den industriella prodUktionen, syssel

sättning, export m.m. he. insamlats och beo.rbct:2ts vc.rje måncd. 

Resultaten ha publicerc.ts i Arbetsgivareföreningens tidskrift 
Industrin. Dessutom ho. särtryck sänts till intressero.de ~rsoner, 

företng och institutioner . 

6 . ~sselsättning inom verksto.dsindustrien. 
Bearbetningen o.v Sveriges Mekanförbunds och Sveriges Järn

och Metallmanufo.kturförenings statistik o.ngående sysselsättningen 
inom verkstadsindustrien har fortso.tt. En stencilerad sammo.n

ställning o.v denno. sto.tistik har varje måna d utsänts till Sveriges 

Mekanförbunds och Sveriges Järn- och Meto.llmanufakturförenings 
medlemmar . Dessutom ha uppgifter om orderbeläggningen från större 

företag inom verkstadsindustrien två gånger under året insamlats, 

bearbetats och distribuerats. 

7. Produktionsindex. 
Revideringen av Industriförbundets produktionsindex avsluta

des under våren 1950 . Det har anknutits till Koomerskollegii 

årliga produktionsindex, och dess uppgifter för tidigare år äro r',l. 

därför direkt jämförbara med Industriförbundets index. Det upp

giftsffiaterial, som ligger till grund för indexberäkningarna, är 
väsentligt Dera oDfattande än t idiC;::::' re , varför D:..-;'n ha r anledning 
förmoda ntt index nu skall o.vspegla produktionsförändringo.rno. Ded 

större säkerhet än tidigo.re . En kort redogörelse för revisionen 
har lä~nats i Industriförbundets Meddelanden 1950~4 och en Dorn in

gående redogörelse i en artikel i Ekonomisk Tidskrift 1950~2 . Dc 
löpo.nde beräkningarna av index utföras nu inoD institutet och pub

liceringen av månadssiffror sker i do.gspressen, Industria och 
Industriförbundets Meddelanden. Fortlöpo.nde arbete nedlägges på 
förbättring av vissa svagare punkter i priDärmaterialet. 
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8. ?rodukti vi tetsundersökningen. 
So~ ett led i den allmännn diskussionen rörande produktivi

tetsbegreppet och dess innebörd hc.r frågcm om S8.Elbandet mellnn pro
duktivitetsutvecklingen och det snrnhällsekonomiska utrymmet för 
lönehöjningnr blivit föremål för en relativt ingående annlys både 
ur principiella synpunkter och med hänsyn till den tillgängliga 
statistikens nnvändbnrhet för dyliks jämförelser. En promemoria 
sammanfattande result aten av denna analys har iordningställts för 
Svenska Arbetsgivareföreningen. 

Tidigare inom institutet bedrivna undersökningar av produk
tivitetens natur och möjligheterna att mäta densaffi[~a ho. fortsatt. 
En plo.n för en större produkti vi tetsundersökning inom en svensk 
konsumtion svaruindustri hnr också utnrbetats. 

9. Ekonomisk översikt för Industriförbundets årsberättelse. 

En redogörelse fö r den allnänna ekononiskD. utvecklingen i 
vårt lnnd under år 1949 liksom även för utvecklingen inom olika 

industribranscher h2r utnrbetats för Sveriges Industriförbunds 
årsberättelse. 

10. Konflikt och smwerkan inom ett storindustriföretag • 
Inom rnnen för en samhällsstudie i mfESCO~s regi har insti

tutet företagit en undersökning rörande förekonsten och keraktä
ren nv konflikt och sccnverko.n i ett s torindustriföretag i första 
hand SOD detta kooDer till uttryck i ~12tionGrnn mellan företags
Jedningen och de anställdc:.s intresseorganisationer. 

Il. nen administrativa personalens tillväxt inoD industrien. 
Insti tutet hCl.r i so. r.nrbete ned Studieförbundet Näringsliv 

och Semhälle påbörji-:lt en utredning rÖl'o.nde orsakerna till den sär
skilt under senC\re år oycket kmftiga tillväxten av industriena 

administrativa personal. En detaljerad undersökning av föränd
ringarna i företagens behov av förvaltningspersonal och orsakerna 
därti ll under perioden 1935-1950 har genoEJ.förts vid ett mindre en

tal industriföretag. Vid sidan o.v dessa företagsundersökningar 
har institutet företagit en bearbetning av den officiella statis
tiken i syfte att belysa de allnänna dragen i de förskjutningar 
i den relativo. betydelsen o.v den adninistrativa personalen inom 
industrien som ägt rum under de två sisto. decennierna. 



.. ... 

" 4 

. , 
8 

12. Den konstindustriella produktionen i Sverige. 

På anmodan av Sveriges Industriförbund har institutet för 
Svenska Slöjdföreningen gjort en översikt av den konstindustriel

la produktionen i Sverige. Den omfattar uppgifter rörande pro
duktionens kvantitet, värde, antal arbetsställen och anställda 
vid företag med sådan tillverkning samt export och import av 
konstindustriella varor . 

13. Institutet har dessutom utfört diverse speciella uppdrag 

för Svenska Arbetsgivo.reföre~ingen och Sveriges Industriförbund, 
såsom utarbetande av promemorior och försleg till remissyttranden, 
särskilda sammanställningar av ekonomisku data m.m. 

14. Arkivet, utländsk litteratur m.m. 
Under året har en omorganisation och systematisering av 

institutets arkiv Iöretagits . Anskaffningen och utbytet av ut
ländsk litteratur, småskrifter och tidskrifter ha fortsatt i samma 
mera begränsade omfattning som förekom~it under senare år. Ut
ländska småskrifter, broschyrer, klipp etc. ha distribuerats till 
företag och organisationer. 

l. Professor Ingvar Svennilson har såsom ordförande deltagit i 
arbetet med den av regeringen tillsatta s.k. elbranschkommitten, 
vars betänkande avgivits i början av året. 

2. Fil.lic. Erik Dahmen disputerade för vinnande av filosofie 

doktorsgrad i Lund den 20 Daj på sin inom institutet utarbetade 
avhandling "Svensk industriell företagarverksamhet" och promovera
des till fil.dr den 31 maj. 

Doktor Dahmon hOor förordnats till docent vid stockholms 
Högskola fr.o.m. läsåret 1950/51 och vid Handelshögskolan i Stock

holm fr.o.m. den l januari 1951. 

3. Fil.lic. Jonas Nordenson har under hösten deltagit i arbetet 
inom den expertkommitte som av regeringen fått i uppdrag att utreda 

långtidsplaneringen på det samhällsekonomiska och statsfinansiella 
området. Licentiat Nordenson har även som svensk delegat deltagit 
i diskussioner rörande det europeiska ekonomiska samarbetet i Paris. 
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4. Sekreterare Torsten Carlsson har under våren slutfört sin 
i samarbete med experter inom Kramfors AB företagna undersökning 
av skogsbrukets arbetskraftsförhållanden och företagets utveck
lingsproblem. 

Under hösten har sekreterare Carlsson fortsatt sin tidiga
re påbörjade undersölcning för Cementa AB angående utvecklingsbe

tingelserna för cementförbrukningen. Arbetet har under höstmåna
derna koncentrerats på en översikt över aktuella investeringsfrå

gor. 

5. Fil.lic. Erik Ruist har under månaderna januari-mars del
tagit i en kurs i produktivitetsmätning vid Bureau of Labor 
Statistics i Washington tillkommen på initiativ av OEEC och fi
nansierad av den amerikanska Marshallorganisationen. 

6. Personalförändringar. 
Genom boslut av institutets styrelse den 17 novembor 1950 

har fil.lic. Jonas .Nordonson förordnats till chef för institutet 

under tiden l/l - 30/9 1951 efter docent Erik Dahmen som lämnat 
institutet mod utgången :J.V år 1950. 

Civilekonom, jur. kand. Hans Södorlund har anställts vid 
inatitutet fr. o .m. den 26 juni, civilekonom Einar Hardin, M.A. 
från den l oktober och fil. kand. Karl-Olov Samuelsson från den 

30 oktober. 
Fil.lic. Hans Thorolli jr har beviljats tjänstledighet 

från den l oktober tills vidare för uppdrag som visiting lecturer 
vid University of Minnesota, USA, och fil.kand. Gunnel Uhler hnr 
den l augusti slut:J.t sin :J.nställning vid institutet . 

7. Resestipendium. 
Institutets resestipendium har för år 1950 tilldolats 

sekreterare Herman Holm och för år 1951 sekreter:J.re Torsten 
Carlsson för cirka nio månaders studier i USA. 

Stockholm den 15 febnlari 1951 

INDUSTR~DNINGSINSTITUT " 


